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COMMON RAIL SYSTEM 

 

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG COMMON RAIL  

Về cấu trúc điểm khác biệt giữa động cơ Diesel so với động cơ xăng 

không có bướm ga. Điều này có nghĩa là trên động cơ xăng, họng hút và 

bướm ga có tác dụng như một cái van điều khiển lượng hoà khí đi vào động 

cơ và trên thực tế là để điều khiển công suất và tốc độ động cơ.  

Hệ thống Diesel được thiết kế không có sự hiện diện của bướm ga mà nó 

hoạt động bằng nguyên lí đốt nhiên liệu trong điều kiện thừa ô xy. Trong khi 

đó trên động cơ chạy xăng và các nhiên liệu nhẹ khác thì  không khí và 

nhiên liệu được hoà trộn theo một tỉ lệ nhất định theo phản ứng hoá học sao 

cho quá trình đốt cháy nhiên liệu với  lượng không khí là vừa đủ.  

Trên động cơ Diesel, nhiên liệu sẽ được cháy tốt hơn khi mà lượng không 

khí đưa vào động cơ nhiều hơn so với lượng không khí cần thiết để đốt cháy 

hết lượng nhiên liệu đó. 

Điều này là một yếu tố cần thiết thúc đẩy các nhà chế tạo động cơ 

nghiên cứu các phương án để tối ưu hoá động cơ Diesel vốn được coi là 

có độ tin cậy cao hơn so với động cơ xăng. 

 

CẤU TRÚC CỦA MỘT HỆ THỐNG COMMON RAIL: 

 

Hệ thống nhiên liệu Diesel common rail được mô tả như sau (ảnh 1) 
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Mạch nhiên liệu thấp áp: 

Mạch  dầu này được tạo ra nhờ một bơm hút cung cấp dầu chuẩn bị cho 

bơm cao áp hoạt động. Mạch nhiên liệu thấp áp bao gồm bơm tiếp vận, 

thùng chứa nhiên liệu, hệ thống sấy nóng nhiên liệu và bộ lọc. 

Mạch nhiên liệu cao áp: 

Mạch nhiên liệu này gồm có bơm cao áp, đường ống cao áp và hành lang 

chia (rail) và một vòi phun cho mỗi xy lanh động cơ. 

Hệ thống điện điều khiển: 

Hệ thống điều khiển bao gồm có bo mạch điều khiển, các cảm biến, các 

van điện điều chỉnh áp suất và van cắt dầu trên một số loại bơm cao áp của 

các hãng Bosch hay Siemens. 

 

CHỨC NĂNG CỦA CÁC CƠ CẤU TRONG HỆ THỐNG 

 

Bơm tiếp vận 

Thông thường với hệ thống common rail thì bơm tiếp vận là bơm điện 

(ảnh1, fig 1) có nhiệm vụ hút dầu từ bình chứa qua các đường ống, lọc (fig 

3) và đưa tới bơm cao áp (fig 2). 

Bơm cao áp  
Có tác dụng nén nhiên liệu dưới áp suất cao đến trên 1600 bar và được 

đưa đến đường ống tới các van phân phối cao áp(trong hình 1, fig4). Chức 

năng của đường ống phân phối cao áp (Rail) là giảm các dao động của áp 

suất và ngăn việc giảm áp quá mức do việc các vòi phun mở và đóng và do 

hoạt động liên tục của bơm cao áp. 

Nhiên liệu thừa, cần thiết để mở vòi phun, sẽ được hồi trở lại thùng nhiên 

liệu (hình 1, fig 5) cùng với lượng nhiên liệu hồi về từ các van điều áp (Hình 

1, fig 6) và bơm cao áp . 

Trong hệ thống này, vòi phun được điều chỉnh lượng mở theo vị trí chân 

ga. Thời gian bắt đầu phun và áp suất phun được tính toán và điều chỉnh bởi 

bản mạch điện tử (EDC). Thông qua cảm biến vị trí chân ga (bộ phân thế), 

đồng thời thông qua các cảm biến khác nó sẽ kiểm tra tình trạng của động cơ 

và xe, và dựa trên cơ sở thông tin và tín hiệu đó bản mạch sẽ điều khiển  

động cơ. 
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CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG COMMON RAIL: 

 

 1. Bơm điện của thùng nhiên liệu (bơm tiếp vận) 

Một bơm sơ cấp được bố trí  ngay trong thùng nhiên liệu và thông 

thường thì nó được tích hợp cùng với các bộ lọc lưới và cảm biến mức 

nhiên liệu trong thùng. Bơm này hoạt động kiểu rô to quay và nó có tác 

dụng điền đầy nhiên liệu vào mạch dầu thấp áp của bơm cao áp. 

Thiết bị này được trang bị hai van:  một van triệt hồi để tránh tình trạng 

đường ống bị không có dầu gây hiện tượng “air” và một van điều áp có tác 

dụng an toàn duy trì áp suất không vượt quá 5 bar trong đường ống .  

Bơm tiếp vận nhiên liệu này sử dụng điện áp 12V và được cấp điện bằng 

một rơ le đặc biệt được điều khiển bằng EDC.  

Lưu lượng tối thiểu của bơm là 0.5 lít/phút với áp suất khoảng 0.5 bar. 

2. Bơm cao áp của hệ thống (hình 1, fig 2) 

Bơm cao áp được sử dụng để nén nhiên liệu dưới áp suất cao để đưa lên 

đường ống phân phối cao áp (rail). 

áp suất cao được nén bằng 03 bơm piston hướng tâm nhỏ với góc lệch 

công tác 120 độ và nó nén nhiên liệu với  áp suất  từ 150 bar đến 1500 bar và 

còn cao  hơn ở các bơm thế hệ mới.  

Bơm cao áp được dẫn động từ động cơ qua một bộ truyền động đai răng 

với tốc độ bằng một nửa tốc độ trục cơ. 

Bơm này không cần điều chỉnh thời điểm cấp nhiên liệu như bơm cao áp 

thông thường trên các đời xe trước đây vì thời điểm phun được điều khiển 

bằng EDC.  

Ba bơm piston hoạt động luân phiên dẫn động từ  cam ba vấu được lắp 

với trục bơm và mỗi nhóm bơm được trang bị một van hút và một van cấp, 

trong đó van hút là van lá còn van cấp là dạng van bi.  

Chú thích hình vẽ: 

1. thân bơm (mặt cắt) 

2. piston 

3. cam 

4. lò xo hồi vị 

5. đưòng hồi về thùng chứa 

6. đường đến hàng lang chia  

7. đường nhiên liệu vào  

8. đường nhiên liệu cao áp ra 

9. van điều khiển áp suất 

nhiên liệu (DRV) 

10.  khoang nhiên liệu 

11. trục dẫn động 
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Để tạo ra áp suất nhiên liệu khoảng 1350 bar trên đường ống phân phối 

cao áp, bơm này tiêu tốn một công suất khoảng 3.5 Kw.  

Trong khoảng giữa tải từng phần và số vòng quay quay lớn, bơm có thể 

cung cấp một lượng nhiên liệu nhiều hơn lượng cần thiết cho một lần phun. 

Để giải quyết vấn đề này thì một van điện từ được lắp cho hệ thống (DRV 

van- hình 2, fig9). Van này sẽ cho phép nhiên liệu thoát về đường hồi tránh 

được tình trạng nhiên liệu nóng quá mức. 

 

VỚI CR4, BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA ĐƯỢC NHỮNG BƠM GÌ 

CỦA  HỆ THỐNG COMMON RAIL 

- Bosch CP 1, CP1 H/CP3 ( trên xe con). 

- Delphi (loại bơm Delphi được điềukhiển bằng tín hiệu tương tự. 

- Siemens. 

- Nippondenso. 

Quá trình kiểm tra được thực hiện duới áp suất 1500 bar ở 500 rpm và 

vòi phun chuẩn được dùng với xung phun 1ms. Bơm sẽ phải điều chỉnh nếu 

áp suất thấp hơn 1200 bar. Bơm sẽ được kiểm tra trong một phút với 4 vòi 

phun chuẩn.  

Nếu bơm không đạt được áp suất 1500 bar, nó cần thay thế các vòng đệm 

làm kín bằng dụng cụ đặc biệt. Trong trường hợp này, nên tìm trong mục chi 

tiết thay thế trên catalougue của bơm. 

Bạn cũng có thể kiểm tra van cắt nhiên liệu (trong một số bơm của 

Bosch và Siemens). Nếu loại bơm không có tín hiệu điều chỉnh van (giống 

như ở trên bơm CP3 hay một số bơm CP1), bạn chỉ kiểm tra được tình trạng 

làm việc của bơm bằng loại cáp “valf”  . Trong trường hợp này, để kiểm tra 

vòi phun, bạn nên dùng loại bơm CP1 tiêu chuẩn. 

Điều chỉnh áp suất (DRV- Hình 2, Fig 9)  

 Van điều chỉnh áp suất được đặt trên thân bơm hoặc trên hành lang chia 

(đối với bơm CP 3 và CP1) và nó có tác dụng điều chỉnh áp suất duy trì trên 

đường ống  tuỳ theo tải của động cơ.  

Khi áp suất quá cao, van sẽ mở ra chophép một phần nhiên liệu trên 

đướng ống cao áp hồi về thùng nhiên liệu, và khi áp suất trên hành lang chia 

bị giảm thì van sẽ đóng lại cho áp suất trong đường ống tăng lên. (Cuộn dây 

từ của van điện này được điều khiển bằng EDC board).  

Tín hiệu điều khiển của bo mạch phát ra sau khi đã nhận và xử lí các tín 

hiệu từ nhiều cảm biến trên động cơ như : cảm biến tốc độ động cơ, cảm 
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biến tải trọng, cảm biến lưu lượng khí nạp, áp suất khí nạp, nhiệt độ động cơ 

và nhiệt độ nhiên liệu, ... áp suất nhiên liệu được điều khiển bằng cách điều 

khiển lượng nhiên liệu hồi về thùng.  

Tranh 3: van điều chỉnh áp suất (DRV). 

 
 

 

 

 Với hệ thống CR4,  nó có thể tạo ra tín hiệu điều chỉnh cho van DRV 

và điều chỉnh được áp suất từ 200 – 1500 bar (trong tương lai có thể lên 

tới 1800 bar).  

Van cắt nhiên liệu : 
Một số bơm cao áp của hãng Bosch và Siemens sử dụng tín hiệu analog 

điều khiển cho van cắt nhiên liệu (được đặt ngay trên đầu bơm cao áp). Nếu 

không có tín hiệu cho van cắt nhiên liệu, van này sẽ đóng và áp suất nhiên 

liệu trên ống sau bơm tiếp vận sẽ tăng lên quá 5 bar và nhiên liệu được hồi 

về thùng chứa qua van an toàn.  

 Hệ thống CR 4 có thể phát ra tín hiệu tương tự với tín hiệu điều 

khiển van cắt nhiên liệu.  

 Một thiết bị đo đặc biệt kiểu analogical được trang bị sẵn trên bàn thử 

CR 4 và nó hiển thị các tín hiệu sai khác hoặc việc không có tín hiệu từ van 

cắt nhiên liệu ( P> 8 bar). 

 

 

 

 

Vòi phun điều khiển điện 
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 Đối với vòi phun điều khiển cơ khí, nó mở nhờ áp suất nhiên liệu, còn ở 

hệ thống common rail, xung áp suất được truyền lên trên cả hành lang chia, 

vì vậy, vòi phun phải được cải tiến nhiều trong cơ cấu điều khiển. 

Trong khi để mở một vòi phun của động cơ xăng chỉ cần 3 bar là đủ, trên 

hệ thống Common rail phải cần tới trên 1000 bar.  

Để giải quyết vấn đề mở vòi phun, bạn có thể tham khảo hình 4. 

Trong minh hoạ này, vòi phun 3 được giữ bởi chốt 2, chốt này được đè 

bởi trục 1- trục áp suất, khi vòi phun không hoạt động, đầu của nó bị ép dưới 

áp suất của dầu ( nhìn khu vực số 7 trên hình minh hoạ), và vì thế áp suất 

này giữ cho vòi phun đóng kín. Thể tích trên đầu khaong 7 được điều khiển 

bằng lỗ hẹp phía trên.  

Khi bo mạch gửi một tín hiệu lệnh điềukhiển đến cuộn dây 4, van bi 6 

mở ra và giải phóng cho khối điều khiển 5, dẫn đến khu vực điều khiển 7 bị 

sụt áp suất. Ngay lập tức, trục áp suất không có lực đè và ngược với chi tiết 

8, nó tạo ra một khaỏng trống nhỏ (và trong trường hợp này, chỉ có chốt bị 

nâng lên và nó làm cho vòi phun mở ra.  

Khi xung phun bị ngắt, khoang thể tích lập tức được điền đầy bởi lỗ hẹp 

phía trên và áp suất trong vòi phun sẽ tăng lên để chuẩn bị cho lần phun mới.  
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Để mở được vòi phun, cần một xung điện thật sắc bén điều khiển nó. Vì 

lí do này, bo mạch được trang bị một bộ phát xung phun kiểu tụ điện và nó 

có thể phóng một điện áp khoảng 80 V, đủ để điều khiển vòi phun.  

Thời gian mở của vòi phun và xung động áp suất trên hành lang chia 

được thể hiện trên đường đặc tính kĩ thuật của vòi phun.( Hình 5) 

 

 
 

 

Đầu tiên, vòi phun sẽ phun một lượng nhỏ nhiên liệu (trong đoạn pre-

injection), van điện của vòi phun sẽ mở ra trong một khoảng thời gian rất 

ngắn nhờ một xung điện ngắn từ bo mạch điều khiển. Vòi phun sẽ mở ra 

bằng cách nâng các chi tiết bên trong mặt cắt lên. Quá trình phun này gọi là 

phun sơ khởi. Nó có tác dụng làm loãng dầu bám trên thành buồng cháy và 

cháy mồi. Đồng thời, quá trình này cũng giúp giảm bớt lượng nhiên liệu 

trong lần phun chính. 

 Cải tiến này có những ưu việt hơn so với kiểu phun truyền thống :  

- Giảm bớt được thời gian cháy trễ 

- Cải thiện được quá trình cháy.  

- Giảm chất độc trong khí thải 

- Cải thiện được lượng tiêu hao nhiên liệu  

- Giảm được tiếng ồn sinh ra trong quá trình cháy. 

Trong hệ thống common rail hiện đại nhất hiện nay được gọi là phun đa 

điểm (multijet). Điều này có nghĩa là trong mỗi kì cháy của một xylanh 

người ta tăng số lần phun nhiên liệu. Trong buồng đốt, nhiên liệu cháy 

không khác nhiều nhưng hệ thống phun đa điểm cóp nhiều chi tiết hơn và 

cải thiện quá trình cháy tốt hơn.  
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Điều bí mật duy nhất còn lại của hệ thống CR phun đa điểm là hệ thống 

mạch điều khiển sự đóng mở của vòi phun. Vòi phun được thiết kế kín hơn. 

và xung phun cũng phải sắc bén hơn. 

Với hệ thống CR4 bạn có thể kiểm tra tất cả các loại vòi phun  dùng 

trên hệ thống Common rail 

- Bosch 

- Siemens 

- Delphi 

- Nippondenso 

Vòi phun của hãng Siemens với thế hệ mới nhất gần đây là kiểu điều 

khiển bằng điện áp. Điện trở của vòi phun xấp xỉ 200 Kiloohm 

Các loại vòi phun khác như Bosch, Delphi, Nippondenso là kiểu cuộn 

dây với điện trở không quá 0.5 ohm và vì thế, ta kiểm tra nó trong chương 

trình kiểm tra dành cho vòi phun Bosch.  

Trên một số vòi phun của Bosch, vị trí vòi phun được mã hoá (với 9 số) 

hoặc với vòi phun của Delphi được mã hoá với 16 số). Khi đó, bo mạch vi 

tính sẽ quản lí vị trí vòi phun và khi lắp nó trở lại phải giữ nguyên vị trí gốc 

ban đầu. Nếu mã hoá hoặc vị trí của vòi phun bị thay đổi, bạn cần một thiết 

bị giải mã hộp đen để đọc được vị trí của vòi phun và lắp nó lại đúng thứ tự.  

Quá trình kiểm tra vòi phun diễn ra qua 3 giai đoạn:  
- Kiểm tra ở tốc độ tối thiểu. 

- Kiểm tra ở tốc độ trung bình. 

- Kiểm tra ở tốc độ tối đa. 

Bạn có thể đo lượng dầu phun được và lượng dầu hồi trên 4 vòi phun 

trong cùng một thời điểm tức thời của chúng.  

 Kiểm tra ở dải tốc độ thấp nhất 

- Thiết bị sẽ cho phép kiểm tra ở tốc độ 500 rpm và áp suất 300 

bar cùng với  xung phun của vòi phun là 1ms. Trong trường hợp này, 

một vòi phun hoạt động tốt thì tỉ lệ giữa lượng  phun và lượng dầu hồi 

phải là 100/>100. 

- Kiểm tra ở dải tốc độ trung bình: 

Kiểm tra ở 1500 rpm với áp suất 300 bar với xung phun là 2ms. Khi 

đó, một vòi phun tốt thì tỉ lệ giữa lượng phun và lượng hồi vào khaỏng 

100/50-60 

- Kiểm tra ở dải tốc độ tối đa: 

Kiểm tra ở 2500 rpm với áp suất trên đường ống là 900 bar. Khi đó, 

một vòi phun tốt phải có tỉ lệ giữa lượng phun và lượng hồi là 100/ 30- 

40.  
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Chúng tôi có cung ứng theo dơn đặt hàng các chi tiết thay thế cho vòi 

phun và bơm cao áp của hệ thống Common rail: 

  
 

Thiết bị bơm tay kiểm tra vòi phun (đặt thêm)  

 
 

Bơm tay và các đầu nối cho vòi phun của hệ thống Common rail trên 

các máy công nghiệp (Inveco- Renault). 

 

Thông số kĩ thuật: 

điện áp sử dụng 400 V- 3 pha 5 dây 

Số vòi phun tối đa kiểm tra 

được 

4 

Đo lưu lượng phun Có 

đo lưu lượng dầu hồi Có  

Tự động mở ống buret (xả nhiên 

liệu) 

Có  

Phần mềm kiểm tra vòi phun Bosch (phun đa điểm 1.3/1.9), 

Siemens( cuộn dây), Delphi, denso, 

Siemens( Piezo) 

Phần mềm kiểm tra vòi phun Bosch( CP1, CP3 dành cho xe 

con) , Siemens, Delphi 

Tốc độ quay 200- 3000 rpm 
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Dải áp suất kiểm tra 200- 1500 bar 

Cơ cấu mô phỏng biến thiên áp 

suất bơm (để điều chỉnh van DRV) 

Có 

(Với cả loại tín hiệu Digital và 

analogic) 

Cơ cấu điều khiển áp kế cho 

bơm tiếp vận  

Có 

Cơ cấu điều khiển chứac năng 

cảm biến áp suất cao 

Có 

Cơ cấu điều khiển chức năng 

của van cắt nhiên liệu 

Có 

 
A. màn hình hiển thị cả số và chữ 

1. Kiểu vòi phun kiểm tra (INJ).  

2. Kiểu bơm kiểm tra (PUMP). 

3. Khai báo sự hiện diện của van cắt nhiên liệu hay không 

có. 

4. Kiểm tra áp suất (PRESSURE). 

5. RPM. 

6. Thời gian phun ( 1- 3ms). 

7. Thời gian kiểm tra ( TEST TIME) 

Các phím bấm điều khiển 

8. Công tắc bật- tắt (ON- OFF). 

9. Phím khởi động quá trình kiểm tra( START). 

10.  Phím dừng quá trình kiểm tra (STOP). 

11. Phím bật ống buret ( DRAIN). 

12. Các dầu nối với vòi phun ( OUT). 
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13.  Cổng kết nối với vòi phun ngoài(OUT 5) (cổng song 

song với vòi phun 4). 

Bàn phím 

B. Các tham số: 

14. Cài đặt RPM ( từ 200- 3000). 

15. Cài đặt thời gian phun. 

C. Khai báo kiểu vòi phun 

16. Chọn vòi phun kiểu B ( Bosch, Denso, và Siemens laọi 

cuộn dây). 

17. chọn vòi phun kiểu D ( Delphi). 

18.  chọn vòi phun kiểu S ( Siemens Piezo). 

D. Thời gian kiểm tra 

19. Phím “+” và “-“ để điều chỉnh thời gian kiểm tra. 

E. Khai báo kiểu bơm 

20. Chọn bơm kiwur B ( với bơm Bosch CP1/CP3 và bơm 

Siemens điều khiển tín hiệu digital). 

21. Chọn bơm kiểu D ( bơm Delphi dùng tín hiệu analog). 

F. Van ON/ OFF 

22. tín hiệu analog của van cắt nhiên liệu  ( chỉ có trên bơm 

CP 3 và một vài loại bơm Siemens).  

G. Điều chỉnh áp suất 

23. Phím “+” và “-“ để điều chỉnh áp suất bơm.  

 

Bảng điện điều khiển: 

24. Đèn báo pha. 

25.  Đèn báo lỗi (khi mở 

hộp điện và bấm phím màu 

xanh trên công tắc). 

26.  ổ khoá mở hộp điện. 

27. Công tắc nguồn chung 

cho mô tơ và biến tần. 
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Các ống buret có chia vạch để đo thể tích lượng dầu phun và dầu hồi ( 

8 ống) 
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Cơ cấu dẫn động bơm và khớp nối (Với bơm CP1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đồng hồ đo áp suất thấp của bơm cung cấp nhiên liệu 

 

 
 

Các cáp nối dành cho vòi phun Delphi 
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Bộ gá cho bơm Delphi. 

 

 
 

Các ống nối cao áp cho bơm Delphi, Bosch, Siemens. 

 

 

 
 

Các ống dầu hồi cho vòi phun. 
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Các ống nối dẻo chịu áp kết nối với hành lang chia 

 

 

 
 

Can 5 lít chứa dầu cho thiết bị kiểm tra ( Dỗu Shell V Oel 1404). 

 

 

 
 

ống nối ngoài của vòi phun khi dùng bơm tay (đặt thêm). 
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Khớp nối cho bơm Mercedez ben, Hyundai và Fiat. 

 

 

 
 

Thùng chứa dung dịch tẩy rửa ( 4 lít). 

 

 

 

 

 

 

 


