
CÔNG NGHỆ VỆ SINH KIM PHUN ĐIỆN TỬ 3M 



• Thân kim 

• Đốt kim  

• Cuộn dây  

• Lọc nhiên liệu  

• Các điệm kín 

• ….. 



• Mụi than trong quá trình cháy 

• Các chất rắn dạng keo có trong nhiên liệu 

(olefins, resin, n-oxidiphenylamin…) 



• Chết máy (không có nhiên liệu cung cấp) 

• Hao nhiên liệu  

• Động cơ hoạt động không êm (tăng hao mòn 

các chi tiết) 

• Tăng nồng độ khí thải 

• Giảm công suất 

• Tăng tốc kém, gây tiếng nổ khi tăng tốc (do thiếu 

xăng đối với động cơ turbo)  

• Tốc độ cầm chừng không ổn định  



• Tiết kiệm nhiên liệu  

• Giảm nồng độ khí thải  

• Xe hoạt động êm 

• Phục hồi công suất động cơ 

• Tốc độ cầm chừng ổn định  

 



• Không cần tháo hệ thống nhiên liệu 

• Thời gian thực hiện nhanh chóng  

• Không làm hại cảm biến oxi  

• Không đòi hỏi kỹ thuật cao  

• Dễ dàng sử dụng  

• Hiệu quả cao  



• Dễ sử dụng 

• Thời gian thực hiện nhanh  

• An toàn cho cảm biến oxi  

• Sản phẩm có tính tẩy rửa cao cho hiệu 

quả nhanh chóng  



• Qui trình lắp: theo nguyên tắc từ dưới lên trên 
– Cho động cơ hoạt động ở nhiệt độ bình thường (vận hành 

khoảng 10 phút, nhiệt độ khoảng 80-100oC) 

– Tắt động cơ 

– Xác định cầu chì bơm xăng(hoặc jắc bơm xăng), đường ống nạp 
xăng 

–  Rút cầu chì bơm xăng (hoặc jắc bơm xăng), mở nắp bình xăng 
để hở > nhằm mục đích không bơm xăng là giảm hết áo lực trên 
đường ống xăng lên 

– Đề máy nổ để khử hết tất cả các đường ống còn soát lại trong 
buồn đốt 

– Tháo jắc tháo nối nhanh của đường ống xăng lên (lưa ý chỉ tháo 
tại những vị trí mà thao tác thực hiện dễ dàng) 

 



• Qui trình lắp: theo nguyên tắc từ dưới lên trên 
– Dùng đầu nối kết nối với jắc tháo nối nhanh (mỗi loại xe có các 

đầu nối khác nhanh cần lựa chọn cho thích hợp) 

– Nối đầu nối với bộ dụng cung  

– Khóa van đường ống, vặn đồng hồ áp lực về vị trí tối thiểu (vặn 
về phía dấu “-” cho đến khi hãm cứng) 

– Dùng đầu kết nối gắn vào chai súc pec và nối vào đồng hồ 

– Mở van đường ống, vặn van đều chỉnh áp lực cho phù hợp với 
áp suất của kim phun  

– Tắt hết các phụ tải điện trên xe  

– Cho nổ máy xe với tốc độ cầm chừng  

– Quan sát sự hoạt động êm dịu của xe, đều chỉnh áp lực nếu 
thấy cần thiết  

– Đợi đến khi hết nhiên liệu trong chai (thông thường từ 10-20 
phút) 

 



• Qui tắc tháo: theo nguyên tắc từ trên xuống 
– Tắt máy động cơ 

– Khoá van kết nối đường ống  

– Giảm áp lực về mức tối thiểu (vặn van điều chỉnh áp lực về phía 
có dấu trừ đến khi hãm cứng) 

– Tháo chai nhiên liệu, lấy lại đầu nối nhằm trên chai 

– Mở van áp lực, mở khoá đường ống (chú ý nhiệu liệu có thể phá 
hủy bề mặt sơn, vì vậy cần có biện pháp phù hợp để bảo vệ) 

– Sau khi nhiên liệu đã hết ta tiến hành tháo các bộ phận còn lại 

– Tiến hành gắn lại đường ống nhiên liệu, cầu chì, nắp bình xăng 

– Cho máy nổ, kiểm tra sự rò rỉ nhiên liệu và cảm nhận hiệu quả 
sau khi làm sạch    

 

 



Do sản phẩm có tính tẩy rửa cao nên tránh để dung dịch 
tiếp xúc với các chi tiết có bề mặt được sơn 

Nên bảo quản dung dịch ở nơi thoáng mát 

Do sản phẩm có tính dễ bắt lửa nên khi lưa trữ cần tránh 
những nguồn nhiệt có nhiêt độ cao  

Sau khi sử dụng cần phân loại rác để tái chế một cách 
hiệu quả 

Sản phẩm sử dụng tốt trong vòng 12 tháng 

 

 Sạch kim phun 

    Tiết kiệm nhiên liệu  

    Phục hồi công suất  




