
 

 

CÁC CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ 

Theo các chế độ A,B,C/D 

STT NỘI DUNG 
Công 

việc 
Ghi chú 

A Bảo trì chế độ A (1-3 tháng)   

1  Kiểm tra báo cáo vận hành   

2  Kiểm tra hệ thống theo dõi động cơ   

3  Hệ thống nhiên liệu:   

 - Kiểm tra rò rỉ   

 - Xả cặn thùng dầu và lọc dầu   

 - Làm sạch ống thông hơi thùng dầu trung gian   

4  Hệ thống bôi trơn   

 - Kiểm tra rò rỉ nhớt   

 - Kiểm tra mức nhớt động cơ   

5  Hệ thống làm mát:   

 - Kiểm tra rò rỉ nước làm mát   

 - Kiểm tra nghẽn gió thổi qua két nước   

 - Kiểm tra ống mềm và khớp nối   

 - Kiểm tra mức nước làm mát   



 - Kiểm tra tình trạng và độ căng dây đai   

 -     -    Kiểm tra tình trạng cánh quạt gió   

    -   Làm sạch lọc nước thô   

6  Hệ thống nạp khí:   

 - Kiểm tra rò rỉ   

 - Kiểm tra bộ báo nghẽn lọc gió   

7  Hệ thống khí xả: 
 

 

 - Kiểm tra rò rỉ   

8  Phần liên kết động cơ:   

 - Kiểm tra tiếng động lạ   

 - Kiểm tra rung động không bình thường   

9  Hệ thống điện:   

 - Kiểm tra hệ thống sạc bình   

10  Máy phát điện chính:   

 - Kiểm tra độ nghẽn đường gió vào và ra   

 - Kiểm tra dây quấn và mối nối   

11  Bộ chuyển:   

 - Cáp điện phân phối và mối nối   

 -     -   Thử tải máy phát điện   

B 
Bảo trì chế độ B mỗi 250 giờ hoặc 6 tháng  

(tùy theo điều kiện đến trước) 



1  Lập lại bảo trì chế độ A   

2  Hệ thống nhiên liệu:   

 - Kiểm tra đường dầu, khớp nối   

 - Thay lọc dầu   

3  Hệ thống bôi trơn:   

 - Thay mới lọc nhớt chính   

 - Thay mới lọc nhớt phụ   

 - Thay nhớt động cơ   

4  Hệ thống làm mát:   

 - Kiểm tra nồng độ phụ gia nước làm mát    

 - Kiểm tra ổ quay cánh quạt, puli dẫn động và bơm nước 
 

 

 - Thay mới lọc nước   

5  Hệ thống khí nạp:   

 - Kiểm tra ống và khớp nối   

 - Thay ống cứng, ống mềm và khớp nối (nếu cần)   

 - Làm sạch ống thông hơi buồng nhớt máy   

 - Thay lõi lọc gió (nếu cần)   

6  Hệ thống điện:   

 - Kiểm tra mức dung dịch điện môi ắc quy   

 -    -    Kiểm tra dây đai máy phát điện sạc bình   

C Bảo trì chế độ C  



(01 năm hoặc 1500 giờ - tùy theo điều kiện đến trước) 

1  Lập lại bảo trì chế độ B   

2  Hệ thống nhiên liệu   

 -   Điều chỉnh khe hở nhiệt của vòi phun và xú páp (*)   

3  Hệ thống làm mát:   

 - Kiểm tra đầu cực anod kẽm bộ trao đổi nhiệt   

 - Bơm mỡ tay đòn trục puli trung gian cánh quạt   

 - Bơm mỡ bạc đạn gối đỡ cánh quạt   

 - Làm sạch bên ngoài két nước   

4  Hệ thống khí nạp:   

 - Thay mới lõi lọc thông hơi buồng nhớt máy   

5  Hệ thống khí xả:   

 - Kiểm tra độ nghẽn khí xả   

 - Kiểm tra lực siết vis bắt cuộn góp xả và turbo   

6  Phần liên kết động cơ: 
 

 

 - Làm sạch động cơ   

 - Bơm mỡ giá đỡ mặt trước động cơ    

7  Hệ thống điện:   

 - Làm sạch đầu cảm biến tốc độ   

 - Kiểm tra hệ thống cảnh báo và an toàn   

 - Cân chỉnh hệ thống cảnh báo và an toàn   



8  Máy phát điện chính:   

 - Kiểm tra hoạt động của bộ phận sưởi nhiệt   

 - Bơm mỡ bạc đạn (*)   

 - Làm sạch máy phát chính   

 - Đo kiểm điện trở dây quấn (*)   

9  Bộ chuyển:   

 - Kiểm tra công tắc chính   

 -     -    Kiểm tra công tắc chuyển đổi   

D 
Bảo trì chế độ D  

(02 năm hoặc 6000 giờ - tùy theo điều kiện đến trước) 

1  Lập lại bảo trì chế độ C   

2  Hệ thống nhiên liệu:   

 - Cân chỉnh vòi phun   

 - Cân chỉnh bơm dầu   

3  Hệ thống làm mát:   

 - Xúc rửa hệ thống làm mát   

4  Hệ thống khí xả:   

 - Làm sạch bánh quay phần nén khí turbo 
 

 

 - Kiểm tra khe hở bạc turbo   

5  Phần liên kết động cơ:   

 - Kiểm tra bánh quay giảm rung   



 - Siết chặt các bulong, vis   

6  Hệ thống điện:   

 - Kiểm tra máy phát sạc bình   

 - Kiểm tra máy khởi động điện   

 -     -   Cân chỉnh hệ thống cảnh báo và an toàn   

(*): tùy thuộc vào điều kiện thực tế của máy, model và cấu hình máy 

*Lưu ý: Kỹ thuật viên đánh dấu tại hạng mục kiểm tra, ghi chú dấu hiệu bất thường 

(nếu có) 

      K:  Kiểm tra, hiệu chỉnh      T: Thay thế. 

Kết luận: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        KỸ THUẬT MAYOTO                         XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

 

 

 

 

 

 



 

 

   THỜ                   Ả          Đ 

Phòng Dịch vụ khách hàng chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng hướng dẫn vận hành 

và bảo trì máy phát điện (theo quy trình của các hãng lớn thế giới) như sau: 

1/ Trước tiên nên có nhật kí theo dõi hoạt động của máy và các giai đoạn bảo trì 

- bảo dưỡng, thay thế vật tư... 

2/ Thời gian đầu khi máy hoạt động từ 50 đến 100 giờ, khách hàng sẽ thay toàn 

bộ dầu bôi trơn máy và nếu cần sẽ thay lọc dầu bôi trơn máy (lube oil filter). Vệ sinh 

xung quanh máy, kiểm tra nước làm mát, kiểm tra dung dịch nước ắc quy, kiểm tra vệ 

sinh lọc gió... 

3/ Tiếp theo cứ 200 đến 250 giờ chạy máy thì thay dầu bôi trơn máy và lọc dầu 

bôi trơn máy, lọc nhiên liệu (fuel filter). Kiểm tra và bổ xung mức dung dịch nước làm 

mát, nước ắc quy...Chú ý mức dầu nhớt theo que thăm nhớt (không được đổ vượt quá 

vạch “max” sẽ làm nóng máy), kiểm tra tăng dây cuaroa. 

4/ Cứ 200 đến 250 giờ chạy máy định kỳ thì thay lọc dầu, lọc nhớt, nhưng thời 

gian không quá 1 năm dù máy ít vận hành.  

5/ Cứ 1000 đến 1500 giờ chạy máy kiểm tra hiệu chỉnh lại khe hở nhiệt xupáp. 

6/ Cứ 1500 đến 2000 giờ chạy máy kiểm tra và bảo dưỡng tu bô tăng áp, kiểm 

tra cân lại kim phun bơm cao áp. 

7/ Định kỳ thay nước làm mát máy. Để nâng cao tuổi thọ và hiệu quả sử dụng 

khách hàng nên bổ xung thêm dung dịch nước làm mát (Nước phải sạch). 



8/ Có chế độ kiểm tra định kỳ hàng ngày hoặc hằng tuần theo chế độ hoạt động 

của động cơ và trước khi vận hành máy như về: Mức nhớt, chất lượng nhớt, mức nước 

làm mát, mức nhiên liệu, mức dung dịch ắc quy... 

9/ Đối với máy có tăng áp yêu cầu về cấp chất lượng tối thiểu là cấp D trở lên 

(API  CD  15W/40). Độ nhớt động học ở 100oC là 40. (cấp chất lượng nhớt khách 

hàng tham khảo CD, CE, CF, CG...) 

2- Đối với máy phát chạy ở chế độ dự phòng khách hàng cần thay nhớt ít nhất là 

02 lần/ 01 năm  để đảm bảo cấp chất lượng nhớt bôi trơn. 

 

ĐỊNH KỲ 7 - 10 NGÀY CHO MÁY CHẠY KHÔNG TẢI NẾU KHÔNG MẤ  Đ ỆN 

THỜI GIAN CHẠY MÁY TỪ 10 ĐẾN 20 PHÚT 


