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CHƯƠNG 4  
QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG Ô TÔ 

4.1. KHÁI NIỆM CHUNG 
  Bảo dưỡng là hàng loạt các công việc nhất định, bắt buộc phải thực hiện với các 
loại xe sau một thời gian làm việc, hay quãng đường qui định. 
Mục đích: 
 - Chủ yếu là kiểm tra, phát hiện những hư hỏng đột xuất, ngăn ngừa chúng để 
đảm bảo cho cụm máy, xe vận hành an toàn. 
 - Chăm sóc các hệ thống, các cơ cấu để đảm bảo chúng làm việc an toàn và 
không bị hư hỏng. 
 - Giữ gìn hình thức bên ngoài. 

4.2. CÁC CẤP BẢO DƯỠNG 
  Bảo dưỡng ôtô, là công việc dự phòng được tiến hành bắt buộc sau một chu kỳ 

vận hành nhất định trong khai thác ôtô theo nội dung công việc đã quy định nhằm duy 
trì trạng thái kỹ thuật của ôtô. 

Bảo dưỡng ôtô còn là biện pháp giúp chủ phương tiện hoặc người lái xe ôtô 
thực hiện trách nhiệm duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện theo tiêu chuẩn quy 
định khi tham gia giao thông đường bộ giữa hai kỳ kiểm định như quy định tại Khoản 
5, Điều 50 Luật Giao thông đường bộ. Tuỳ theo cấp bảo dưỡng mà mức độ có khác 
nhau. Bảo dưỡng chia làm 2 cấp.(theo quyết định số 992/2003/QĐ-BGTVT ngày 
09/04/2003). 

- Bảo dưỡng hàng ngày. 
- Bảo dưỡng định kỳ. 

4.2.1. Bảo dưỡng hàng ngày  
Bảo dưỡng hàng ngày do lái xe, phụ xe hoặc công nhân trong trạm bảo dưỡng 

chịu trách nhiệm và được thực hiện trước hoặc sau khi xe đi hoạt động hàng ngày, 
cũng như trong thời gian vận hành. Nếu kiểm tra thấy tình trạng xe bình thường thì 
mới chạy xe. Nếu phát hiện có sự không bình thường thì phải tìm và xác định rõ 
nguyên nhân. Ví dụ: Khó khởi động, máy nóng quá, tăng tốc kém, hệ thống truyền lực 
quá ồn hoặc có tiếng va đập, hệ thống phanh, hệ thống lái không trơn tru, hệ thống 
đèn, còi làm việc kém hoặc có trục trặc... 

Phương pháp tiến hành kiểm tra chủ yếu là dựa vào quan sát, nghe ngóng, phán 
đoán và dựa vào kinh nghiệm tích luỹ được.  

Yêu cầu thời gian kiểm tra phải ngắn. 
4.2.1.1. Kiểm tra, chẩn đoán. 
1. Việc kiểm tra, chẩn đoán ôtô được tiến hành ở trạng thái tĩnh (không nổ máy) 

hoặc trạng thái động (nổ máy, có thể lăn bánh). 
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2. Quan sát toàn bộ bên ngoài và bên trong ôtô, phát hiện các khiếm khuyết của 
buồng lái, thùng xe, kính chắn gió, gương chiếu hậu, biển số, cơ cấu nâng hạ kính, cửa 
lên xuống, nắp động cơ, khung, nhíp, lốp và áp suất hơi lốp, cơ cấu nâng hạ (nếu có) 
và trang bị kéo moóc... 

3. Kiểm tra hệ thống điện: ắc qui, sự làm việc ổn định của các đồng hồ trong 
buồng lái, đèn tín hiệu, đèn pha, cốt, đèn phanh, còi, gạt nước, cơ cấu rửa kính, hệ 
thống quạt gió... 

4. Kiểm tra hệ thống lái: Hành trình tự do của vành tay lái, trạng thái làm việc 
của bộ trợ lực tay lái, hình thang lái. 

5. Kiểm tra hệ thống phanh: Hành trình tự do của bàn đạp phanh, trạng thái làm 
việc và độ kín của tổng  phanh, các đường dẫn hơi, dầu, hiệu lực của hệ thống phanh... 

6. Kiểm tra sự làm việc ổn định của động cơ, các cụm, tổng thành và các hệ 
thống khác (hệ thống cung cấp nhiên liệu, bôi trơn, làm mát, truyền lực chính, cơ cấu 
nâng hạ...). 

4.2.1.2. Bôi trơn, làm sạch. 
7. Kiểm tra mức dầu bôi trơn của động cơ, truyền lực chính, hộp tay lái. Nếu 

thiếu phải bổ sung. 
8. Kiểm tra mức nước làm mát, dung dịch ắc qui... 
9. Kiểm tra bình chứa khí nén, thùng chứa nhiên liệu, bầu lọc nhiên liệu, bầu 

lọc dầu. 
10. Đối với động cơ Diesel cần kiểm tra mức dầu trong bơm cao áp, bộ điều 

tốc. 
11. Làm sạch toàn bộ ôtô, buồng lái, đệm và ghế ngồi, thùng xe. Lau sạch kính 

chắn gió, gương chiếu hậu, đèn, pha, cốt, đèn phanh, biển số. 
4.2.1.3. Nội dung bảo dưỡng hàng ngày đối với rơ moóc và nửa rơ moóc. 
1. Làm sạch, kiểm tra dụng cụ và trang thiết bị chuyên dùng  của rơ moóc, nửa 

rơ moóc. 
2. Kiểm tra thùng, khung, nhíp, xích, chốt an toàn, áp suất hơi lốp, ốc bắt dữ 

bánh xe, càng, chốt ngang, mâm xoay của rơ moóc, nửa rơ moóc. 
3. Sau khi nối rơ moóc, nửa rơ moóc với ôtô phải kiểm tra khớp, móc kéo và 

xích an toàn. Kiểm tra tác dụng và phanh của rơ moóc, nửa rơ moóc. 
4. Đối với rơ moóc 1 trục kiểm tra càng nối chân chống, giá đỡ. 
5. Đối với nửa rơ moóc kiểm tra chân chống, cơ cấu nâng và mâm xoay. 
6. Kiểm tra các vị trí bôi trơn. Chẩn đoán tình trạng chung của rơ moóc, nửa rơ 

moóc.  

4.2.2. Bảo dưỡng định kỳ 
Bảo dưỡng định kỳ do công nhân trong trạm bảo dưỡng chịu trách nhiệm và 

được thực hiện sau một chu kỳ hoạt động của ôtô được xác định bằng quãng đường xe 
chạy hoặc thời gian khai khác. Công việc kiểm tra thông thường dùng thiết bị chuyên 
dùng. 
 Phải kết hợp với việc sửa chữa nhỏ và thay thế một số chi tiết phụ như séc 

măng, rà lại xupáp, điều chỉnh khe hở nhiệt, thay bạc lót, má phanh, má ly hợp... 
 Tuy nhiên, công việc chính vẫn là kiểm tra, phát hiện ngăn chặn hư hỏng. 

4.2.2.1. Chu kỳ bảo dưỡng: 
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1. Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ được tính theo quãng đường hoặc thời gian khai 
thác của ôtô, tùy theo định ngạch nào đến trước. 

2. Bảo dưỡng định kỳ được thực hiện như sau: 
a. Đối với những ôtô có hướng dẫn khai thác sử dụng của hãng sản xuất thì chu 

kỳ bảo dưỡng định kỳ phải tính theo quy định của nhà chế tạo. 
b. Đối với những ôtô không có hướng dẫn khai thác sử dụng thì chu kỳ bảo 

dưỡng định kỳ phải tính theo quãng đường ôtô chạy hoặc theo thời gian khai thác của 
ôtô được quy định trong bảng. 

Chu kỳ bảo dưỡng 
Loại ôtô 

Trạng thái kỹ 
thuật Quãng đường 

(km) 
Thời gian 
(tháng) 

Chạy rà 1.500 - 
Sau chạy rà 10.000 6 Ôtô con 
Sau sửa chữa lớn 5.000 3 
Chạy rà 1.000 - 
Sau chạy rà 8.000 6 Ôtô khách 
Sau sửa chữa lớn 4.000 3 
Chạy rà 1.000 - 
Sau chạy rà 8.000 6 

Ôtô tải, rơ moóc, nửa 
rơ moóc 

Sau sửa chữa lớn 4.000 3 
3. Đối với ôtô hoạt động ở điều kiện khó khăn (miền núi, miền biển, công 

trường, hải đảo...) cần sử dụng hệ số 0,8 cho chu kỳ quy định tại khoản 2 Điều này. 
4. Đối với ôtô chuyên dùng và ôtô tải chuyên dùng (ôtô cần cẩu, ôtô chở xăng 

dầu, ôtô đông lạnh, ôtô chữa cháy, ôtô thang, ôtô cứu hộ...), căn cứ vào đặc tính sử 
dụng và hướng dẫn của nhà chế tạo để xác định chu kỳ và nội dung công việc bảo 
dưỡng định kỳ cho những hệ thống, thiết bị chuyên dùng ngoài những bộ phận của 
thông thường của ô tô nói chung. 

5. Đối với ôtô mới hoặc ôtô sau sửa chữa lớn phải thực hiện bảo dưỡng trong 
thời kỳ chạy rà nhằm nâng cao chất lượng các bề mặt ma sát của cặp chi tiết tiếp xúc, 
giảm khả năng hao mòn và hư hỏng của các chi tiết, để nâng cao tuổi thọ tổng thành, 
hệ thống của ôtô. 

a. Đối với ôtô mới, phải thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật và quy trình bảo 
dưỡng của nhà sản xuất. 

b. Đối với ôtô sau sửa chữa lớn, thời kỳ chạy rà được quy định là 1500km đầu 
tiên, trong đó phải tiến hành bảo dưỡng ở giai đoạn 500km và 1500km. 

6. Khi ôtô đến chu kỳ quy định bảo dưỡng định kỳ, phải tiến hành bảo dưỡng. 
Phạm vi sai lệch không được vượt quá 5% so với chu kỳ đã ấn định. 
 4.2.2.2. Các nội dung bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ ôtô, rơ moóc và nửa rơ 
moóc 

a. Công tác tiếp nhận ôtô vào trạm bảo dưỡng 
1. Rửa và làm sạch ôtô. 
2. Công tác kiểm tra, chẩn đoán ban đầu được tiến hành như mục 1 của bảo 

dưỡng hàng ngày, trên cơ sở đó lập biên bản hiện trạng kỹ thuật của ôtô. 
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b. Kiểm tra, chẩn đoán, xiết chặt và điều chỉnh các cụm, tổng thành, hệ 
thống trên ôtô. Bao gồm các tổng thành, hệ thống sau: 

* Đối với động cơ nói chung: 
1. Kiểm tra, chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của động cơ và các hệ thống liên quan. 
2. Tháo bầu lọc dầu thô, xả cặn, rửa sạch. Tháo và kiểm tra rửa bầu lọc dầu 

li tâm. Thay dầu bôi trơn cho động cơ, máy nén khí theo chu kỳ, bơm mỡ vào ổ bi 
của bơm nước. Kiểm tra áp suất dầu bôi trơn. 

3. Kiểm tra, súc rửa thùng chứa nhiên liệu. Rửa sạch bầu lọc thô, thay lõi 
lọc tinh. 

4. Kiểm tra, xiết chặt các bulông, gudông nắp máy, bơm hơi, chân máy, vỏ 
ly hợp, ống hút, ống xả và các mối ghép khác. 

5. Tháo, kiểm tra bầu lọc không khí. Rửa bầu lọc không khí của máy nén 
khí và bộ trợ lực chân không. Kiểm tra hệ thống thông gió cacte. 

6. Thay dầu bôi trơn cụm bơm cao áp và bộ điều tốc của động cơ Diesel. 
7. Làm sạch bề mặt két nước, quạt gió, cánh tản nhiệt, bề mặt ngoài của 

động cơ, vỏ ly hợp, hộp số, xúc rửa két nước. 
8. Kiểm tra tấm chắn quạt gió két nước làm mát, tình trạng của hệ thống 

làm mát, sự rò rỉ của két nước, các đầu nối trong hệ thống, van hằng nhiệt, cửa 
chắn song két nước. 

9. Kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt supáp; Độ căng dây đai dẫn động quạt 
gió, bơm nước, bơm hơi. 

10. Kiểm tra độ rơ trục bơm nước, puli dẫn động... 
11. Kiểm tra áp suất xi lanh động cơ. Nếu cần phải kiểm tra độ kín khít của 

supáp, nhóm pittông và xi lanh. 
12. Kiểm tra độ rơ của bạc lót thanh truyền, trục khủyu nếu cần. 
13. Kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu; Kiểm tra các đường ống dẫn; 

thùng chứa nhiên liệu; xiết chặt các đầu nối, giá đỡ; kiểm tra sự rò rỉ của toàn hệ 
thống; kiểm tra sự liên kết và tình trạng hoạt động của các cơ cấu điều khiển hệ 
thống cung cấp nhiên liệu; kiểm tra áp suất làm việc của bơm cung cấp nhiên 
liệu... 
Động cơ xăng: 
a. Kiểm tra bơm xăng, bộ chế hòa khí. Tháo, súc rửa và điều chỉnh nếu cần. 
b. Điều chỉnh chế độ chạy không tải của động cơ. 
c. Đối với động cơ xăng sử dụng hệ thống cấp nhiên liệu kiểu phun cần kiểm 

tra sự làm việc của toàn hệ thống. 
Động cơ Diesel: 
a. Kiểm tra, xiết chặt giá đỡ bơm cao áp, vòi phun, bầu lọc nhiên liệu, các 

đường ống cấp dẫn nhiên liệu, giá đỡ bàn đạp ga. 
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b. Kiểm tra vòi phun, bơm cao áp nếu cần thiết đưa lên thiết bị chuyên dùng để 
hiệu chỉnh. 

c. Kiểm tra sự hoạt động của cơ cấu điều khiển thanh răng bơm cao áp, bộ điều 
tốc, nếu cần hiệu chỉnh điểm bắt đầu cấp nhiên liệu của bơm cao áp. 

d. Cho động cơ nổ máy, kiểm tra khí thải của động cơ, hiệu chỉnh tốc độ chạy 
không tải theo tiêu chuẩn cho phép, chống ô nhiễm môi trường. 

* Hệ thống điện 
1. Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện. Bắt chặt các đầu nối giắc cắm tới máy khởi động, 

máy phát, bộ chia điện, bảng điều khiển, đồng hồ và các bộ phận khác. 
2. Làm sạch mặt ngoài ắc quy, thông lỗ thông hơi. Kiểm tra điện thế, kiểm tra mức, 

nồng độ dung dịch nếu thiếu phải bổ sung, nếu cần phải súc, nạp ắc quy. Bắt chặt đầu cực, giá 
đỡ ắc quy. 

3. Kiểm tra, làm sạch bên ngoài bộ tiết chế, máy phát, bộ khởi động, bộ chia điện, bộ 
đánh lửa bằng bán dẫn, dây cao áp, bô bin, nếu đánh lửa, gạt mưa, quạt gió. Tra dầu mỡ theo 
quy định. 

4. Kiểm tra khe hở má vít, làm sạch, điều chỉnh khe hở theo quy định. 
5. Kiểm tra, làm sạch điện cực, điều chỉnh khe hở giữa hai điện cực của nến đánh lửa. 
6. Điều chỉnh bộ căng dây đai dẫn động máy phát, kiểm tra, điều chỉnh sự làm việc 

của rơ le. 
7. Kiểm tra hộp cầu chì, toàn bộ các đèn, nếu cháy, hư hỏng phải bổ sung. Điều chỉnh 

độ chiếu sáng của đèn pha, cốt cho phù hợp theo quy định. 
8. Kiểm tra còi, bắt chặt giá đỡ còi, điều chỉnh còi nếu cần. 
9. Kiểm tra các công tắc, đầu tiếp xúc đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định. 
* Ly hợp, hộp số, trục các đăng 
1. Kiểm tra, điều chỉnh bàn đạp ly hợp, lò xo hồi vị và hành trình tự do của bàn đạp. 
2. Kiểm tra các khớp nối, cơ cấu dẫn động và hệ thống truyền động ly hợp. Đối với ly 

hợp thủy lực phải kiểm tra độ kín của hệ thống và tác dụng của hệ truyền động, xiết chặt giá 
đỡ bàn đạp ly hợp. 

3. Kiểm tra độ mòn của ly hợp. Nếu cần phải thay. 
4. Kiểm tra xiết chặt bulông nắp hộp số, các bulông nối ghép ly hợp hộp số, trục các 

đăng. Làm sạch bề mặt hộp số, ly hợp, các đăng. 
5. Kiểm tra độ rơ ổ trục then hoa, ổ bi các đăng và ổ bi trung gian. 
6. Kiểm tra tổng thể sự làm việc bình thường của ly hợp, hộp số, các đăng. Nếu còn 

khiếm khuyết phải điều chỉnh lại. Các vòng chắn dầu, mỡ phải đảm bảo kín khít. 
7. Kiểm tra lượng dầu trong hộp số, cơ cấu dẫn động ly hợp. Nếu thiếu phải bổ sung. 
8. Bơm mỡ vào các vị trí theo sơ đồ quy định của nhà chế tạo. 
* Cầu chủ động, truyền lực chính 
9. Kiểm tra độ rơ tổng cộng của truyền lực chính. Nếu cần phải điều chỉnh lại. 
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10. Kiểm tra độ kín khít của bề mặt lắp ghép. Xiết chặt các bulông bắt giữ. Kiểm tra 
lượng dầu ở vỏ cầu chủ động. Nếu thiếu phải bổ sung. 

* Cầu trước và hệ thống lái 
1. Kiểm tra độ chụm của các bánh xe dẫn hướng, độ mòn các lốp. Nếu cần phải 

đảo vị trí các lốp theo quy định. 
2. Xì dầu khung, bôi trơn chốt nhíp, các ngõng chuyển hướng, bệ ôtô. Bôi mỡ 

phấn chì cho khe nhíp. 
3. Bơm mỡ bôi trơn theo sơ đồ quy định của nhà chế tạo. 
4. Kiểm tra dầm trục trước hoặc các trục của bánh trước, độ rơ của vòng bi 

moay ơ, thay mỡ, điều chỉnh theo quy định. 
Kiểm tra chốt chuyển hướng, chốt cầu (rô tuyn). Nếu độ rơ vượt tiêu chuẩn cho 

phép, phải điều chỉnh hoặc thay thế. 
5. Đối với ôtô, sử dụng hệ thống treo độc lập phải kiểm tra trạng thái của lò xo, 

thanh xoắn và các ụ cao su đỡ, giá treo. 
6. Kiểm tra độ kín khít của hộp tay lái, gia đỡ trục, các đăng tay lái, hệ thống 

trợ lực tay lái thủy lực. Nếu rò rỉ phải làm kín, nếu thiếu phải bổ sung. 
7. Kiểm tra độ rơ các đăng tay lái. Hành trình tự do vành tay lái. Nếu vượt quá 

tiêu chuẩn cho phép phải điều chỉnh lại. 
8. Kiểm tra toàn bộ sự làm việc của hệ thống lái, bảo đảm an toàn và ổn định. 
* Hệ thống phanh 
1. Kiểm tra áp suất khí nén, trạng thái làm việc của máy nén khí, van tiết lưu, 

van an toàn, độ căng của dây đai máy nén khí. 
2. Kiểm tra, bổ sung dầu phanh. 
3. Kiểm tra, xiết chặt các đầu nối của đường ống dẫn hơi, dầu. Đảm bảo kín, 

không rò rỉ trong toàn bộ hệ thống. 
4. Kiểm tra trạng thái làm việc bộ trợ lực phanh của hệ thống phanh dầu có trợ 

lực bằng khí nén hoặc chân không. 
5. Kiểm tra, xiết chặt đai giữ bình khí nén, giá đỡ tổng bơm phanh và bàn đạp 

phanh. 
6. Tháo tang trống, kiểm tra tang trống, guốc và má phanh, đĩa phanh, lò xo hồi 

vị, mâm phanh, giá đỡ bầu phanh, chốt quả đào, ổ tựa mâm phanh. Nếu lỏng phải xiết 
chặt lại. Nếu mòn quá tiêu chuẩn phải thay. 

7. Kiểm tra độ kín khít của bầu phanh trong hệ thống phanh hơi hoặc xi lanh 
phanh chính trong hệ thống phanh dầu. Kiểm tra mức dầu ở bầu chứa của xi lanh 
phanh chính. 

8. Điều chỉnh khe hở giữa tang trống, đĩa phanh và má phanh, hành trình và 
hành trình tự do của bàn đạp phanh. 

9. Kiểm tra hiệu quả của phanh tay, xiết chặt các giá đỡ. Nếu cần phải điều 
chỉnh lại. 

10. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của hệ thống phanh. 
* Hệ thống chuyển động, hệ thống treo và khung xe 
1. Kiểm tra khung xe (sat xi), chắn bùn, đuôi mỏ nhíp, ổ đỡ chốt nhíp ở khung, 

bộ nhíp, quang nhíp, quai nhíp, bu lông tâm nhíp, bu lông hãm chốt nhíp. Nếu xô lệch 
phải điều chỉnh lại. Nếu lỏng phải bắt chặt, làm sạch, sơn và bôi mỡ bảo quản theo quy 
định. 
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2. Kiểm tra tác dụng của giảm sóc, xiết chặt bu lông giữ giảm sóc. Kiểm tra các 
lò xo và ụ cao su đỡ. Nếu vỡ phải thay. 

3. Kiểm tra vành, bánh xe và lốp, kể cả lốp dự phòng. Bơm hơi lốp tới áp suất 
tiêu chuẩn, đảo lốp theo quy định của sơ đồ. Gỡ những vật cứng dắt, dính vào kẽ lốp. 

* Buồng lái và thùng xe 
1. Kiểm tra, làm sạch buồng lái, kính chắn gió, cánh cửa, cửa sổ, gương chiếu 

hậu, đệm ghế ngồi, cơ cấu nâng lật buồng lái, tra dầu mỡ vào những điểm quy định. 
Xiết chặt bu lông bắt giữ buồng lái với khung ôtô. Kiểm tra hệ thống thông gió và quạt 
gió. 

2. Kiểm tra thùng, thành bệ, các móc khóa thành bệ, bản lề thành bệ, quang giữ 
bệ với khung ôtô, bu lông bắt giữ dầm, bậc lên xuống, chắn bùn. Nếu lỏng phải xiết 
chặt lại. 

* Đối với ôtô tự đổ, ôtô cần cẩu và ôtô chuyên dùng 
1. Kiểm tra cơ cấu nâng, hạ thùng ôtô, độ an toàn và kín của các đầu nối, ống 

dẫn dầu. Sự làm việc ổn định của hệ thống nâng hạ thủy lực. 
2. Kiểm tra, xiết chặt các ổ tựa, hộp truyền lực, giá đỡ thùng ôtô, cơ cấu nâng 

hạ lốp dự phòng. 
3. Rửa bầu lọc dầu của thùng chứa dầu, xả không khí trong hệ thống thủy lực. 

Kiểm tra mức dầu trong thùng dầu. Nếu thiếu phải đổ thêm. Thay dầu theo quy định. 
4. Kiểm tra cáp, cơ cấu an toàn đối với ôtô cần cẩu. 
5. Những nội dung bảo dưỡng đối với các cơ cấu, cụm hệ thống đặc thù phải 

tuân theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà chế tạo. 
 4.2.2.3. Các nội dung bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ rơ moóc và nửa rơ moóc 

a. Công tác làm sạch, kiểm tra, chẩn đoán, bôi trơn. 
1. Làm sạch, xả dầu và nước trong bầu chứa hơi phanh. 
2. Kiểm tra đèn, biển số, xích an toàn, hiệu quả đèn tín hiệu và đèn phanh, 

thành bệ. 
3. Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật tổng thể rơ moóc, nửa rơ moóc. 
4. Tra dầu, bơm mỡ vào tất cả các điểm cần bôi trơn theo sơ đồ. Xì dầu cho 

khung và gầm của rơ moóc, nửa rơ moóc. Bôi mỡ cho nhíp. 
b. Công tác điều chỉnh, sửa chữa và xiết chặt. 
1. Đối với rơ moóc có bộ chuyển hướng ở trục trước: Phải kiểm tra bộ phận 

chuyển hướng, tình trạng kỹ thuật của trục trước. Xiết chặt bu lông bắt giữ bộ phận 
chuyển hướng, chốt, khớp chuyển hướng. Nếu độ rơ vượt tiêu chuẩn kỹ thuật phải điều 
chỉnh hoặc thay thế. 

2. Đối với rơ moóc có mâm xoay. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của mâm xoay, 
con lăn, trục và ổ đỡ mâm xoay. Xiết chặt đai ốc bắt giữ trụ mâm xoay. Điều chỉnh độ 
chụm bánh trước, nếu cần. 

3. Đối với hệ thống phanh rơ moóc, nửa rơ moóc. 
- Kiểm tra tác dụng của hệ thống phanh. Kiểm tra tình trạng và sự rò rỉ của các 

ống dẫn, đầu nối và các bộ phận của hệ thống phanh. 
- Kiểm tra xiết chặt quang bắt giữ bệ, thành bệ, ván sàn và bản lề thành cửa. 
- Tháo rửa moay ỏ và tang trống. Kiểm tra trạng thái kỹ thuật moay ơ, tang 

trống, má phanh, lò xo hồi vị, bi, cổ trục. Thay mỡ và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật. 
- Xiết chặt đai giữ, giá đỡ bình chứa khí nén, các đầu nối dây dẫn, mâm phanh, 

giá đỡ trục quay, bầu phanh, bánh xe và các cụm chi tiết ghép nối. 
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