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Bài 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHÍ NÉN 
1. Khái niệm chung 

a. Khái niệm:  
Khí nén là một phần của lưu chất với không khí hoặc các loại khí khác được 

nén lại. 
b. Lịch sử ra đời hệ thống điều khiển bằng khí nén: 
Ứng dụng của khí nén đã có từ thời kỳ trước công nguyên, tuy nhiên sự phát 

triển khoa học kỹ thuật thời đó không đồng bộ, nhất là sự  kết hợp các kiến thức về 
cơ học, vật lý, vật liệu còn thiếu. Cho nên phạm vi ứng dụng của khí nén còn rất 
hạn chế. 
 Mãi đến thế kỷ 17, nhà kỹ sư chế tạo người Đức Guerike, nhà toán học và 
nhà triết học người Pháp Pascal, cùng  nhà vật lý người Pháp Papin đã xây dựng 
nên nền tảng cơ bản ứng dụng của khí nén. 
 Trong thế kỷ 19, các máy móc thiết bị sử dụng năng lượng khí nén lần lượt 
được phát minh: thư vận chuyển trong ống bằng khí nén (1835), Phanh bằng khí 
nén(1880), búa tán đinh bằng khí nén (1861)…  
  Sau chiến tranh thế giới thứ 2, việc ứng dụng năng lượng khí nén trong kỹ 
thuật điều khiển phát triển mạnh mẽ. Với những dụng cụ ,thiết bị, phần tử khí nén 
mới được sáng chế và được ứng dụng trong những lĩnh vực khác nhau, sự kết hợp 
của nguồn năng lượng khí nén với điện – điện tử là nhân tố quyết định cho sự phát 
triển của kỹ thuật điều khiển trong tương lai.  
 c. Khả năng ứng dụng của khí nén 
 - Trong lĩnh vực điều khiển : Hệ thống điều khiển bằng khí nén được sử 
dụng ở những lĩnh vực mà ở đó cần độ an toàn cao như ở các thiết bị phun sơn, các 
loại đồ gá kẹp các chi tiết nhựa, chất dẻo hoặc các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện 
tử, vì điều kiện vệ sinh môi trường của điều khiển dùng khí nén rất tốt và độ an 
toàn cao. Ngoài ra, hệ thống điều khiển bằng khí nén còn được sử dụng trong các 
dây chuyền rửa tự động, trong các thiết bị vận chuyển và kiểm tra của thiết bị lò 
hơi, thiết bị mạ điện, đóng gói, bao bì và trong công nghiệp hóa chất. 
 - Trong các hệ thống truyền động: 

+ Các dụng cụ, thiết bị máy va đập: Các thiết bị, máy móc trong lĩnh vực 
khai thác như: khai thác đá, khai thác than, xây dựng hầm mỏ, đường hầm. 

+ Truyền động quay: Những dụng cụ vặn vít, máy khoan, công suất khoảng 
3,5 kW, máy mài, công suất khoảng 2,5 kW cũng như những máy mài với công 
suất nhỏ, nhưng với số vòng quay cao khoảng 100.000 v/ph thì khả năng sử dụng 
động cơ truyền động bằng khí nén là phù hợp. 



+ Truyền động thẳng: Các dụng cụ, đồ gá kẹp chi tiết, trong các thiết bị đóng 
gói, trong các loại máy gia công gỗ cũng như trong hệ thống phanh hãm của ôtô. 

2. Một số đặc điểm của hệ truyền động bằng khí nén.  
 a. Ưu điểm : 

- Về số lượng: khí có sẵn ở mọi nơi có thể sử dụng với số lượng vô hạn. 
- Về vận chuyển: khí nén có thể vận chuyển dễ dàng trong các đường ống 

với một khoảng cách nhất định. Các đường ống dẫn khí về không cần thiết, vì khí 
nén sau khi sử dụng song sẽ được thải ra môi trường. 

- Về lưu trữ: Khí nén có thể được lưu trữ trong các bình chứa để cung cấp 
khi cần thiết nên máy nén khí không nhất thiết phải hoạt động liên tục.  

- Về nhiệt độ: khí nén ít thay đổi nhiệt độ. 
- Về phòng chống cháy nổ: không có nguy cơ gây cháy bởi khí nén, không 

mất chi phí cho việc phòng cháy. Không khí  thường nén ở áp suất khoảng 6 bar 
nên việc phòng nổ không phức tạp. 

- Về vệ sinh: khí nén khi được sử dụng thì đã qua các thiết bị lọc bụi bẩn và 
tạp chất nên rất quan trong về vệ sinh đặc biệt phù hợp cho các ngành như công 
nghiệp thực phẩm, vải sợi... 

- Về cấu tạo thiết bị: đơn giản và rẻ tiền hơn các thiết bị tự động khác 
- Về vận tốc: khí nén là một dòng chảy có lưu tốc lớn cho phép đạt tốc độ 

cao (vận tốc làm việc trong các xy lanh thường từ 1 đến 2m/s). 
- Về tính điều chỉnh: vận tốc và áp lực của các thiết bị công tác bằng khí nén 

được điều chỉnh một cách vô cấp. 
- Về sự quá tải: các công cụ và các thiết bị được khí nén đảm nhận tải trọng 

cho đến khi chúng dừng hoàn toàn nên sẽ không xảy ra quá tải. 
b. Nhược điểm : 
- Lực truyền tải thấp. 
- Khi tải trọng trong hệ thống thay đổi thì vận tốc cũng thay đổi. Bởi vì khả  

năng đàn hồi của khí nén lớn, cho nên không thể thực hiện được những chuyển 
động thẳng hoặc quay đều. 

- Dòng khí nén thoát ra ở đường dẫn gây ra tiếng ồn. Hiện nay, trong lĩnh   
vực điều khiển, người ta thường kết hợp hệ thống điều khiển bằng khí nén với điện 
hoặc điện tử. Cho nên rất khó xác định một cách chính xác, rõ ràng ưu nhược điểm 
của từng hệ thống điều khiển.   



3. Đơn vị đo trong hệ thống điều khiển.      
3.1. Áp suất 

Đơn vị cơ bản của áp suất trong hệ SI là Pa (Pascal).  
1 Pascal là áp suất phân bố đều lên bề mặt có diện tích là 1m2 với lực tác 

động vuông góc lên bề mặt đó có độ lớn là 1N. 
1Pa = 1N/m2 

3.2. Lực 
Đơn vị của lực là N (Newton) 
1N là lực tác dụng lên một đối tượng có khối lượng 1kg làm vật chuyển 

động với gia tốc 1m/s2 1N = 1kg.m/s2 

3.3. Công 
Đơn vị của công là J (Joule) 
1J là công sinh ra dưới tác dụng của lực là 1N để vật dịch chuyển được 

quãng đường là 1m 
1J = 1N.m 

3.4. Công suất 
Đơn vị của công suất là W (Watt) 
1W là công sinh ra 1J trong thời gian 1 giây 
1W = 1J/s = 1N.m/s 

3.5. Độ nhớt động 
  Độ nhớt của một chất lưu là thông số đại diện cho ma sát trong của dòng 
chảy. Khi lưu chất chuyển động, giữa chúng có sự chuyển động tương đối, nảy 
sinh ma sát tạo nên sự biến đổi 1 phần cơ năng thành nhiệt năng và mất đi. Tính 
nhớt được đặc trưng bởi hệ số nhớt động lực, hệ số này phụ thuộc vào từng loại lưu 
chất. 

 4. Cơ sở tính toán khí nén 
4.1. Thành phần hóa học của khí nén 
  Không khí là hỗn hợp các chất có dạng khí, thành phần gồm 78% Nitơ (N2), 
21% Ôxy (O2), 0,03% Cacbonic (CO2), 0,93% Argon (Ar), 0,005% Helium (He), 
ngoài ra không khí còn chứa một hàm lượng hơi nước nhất định và các hợp chất 
bẩn ở thể khí. Trong các thành phần trên, thành phần đóng vai trò quan trọng của 
khí quyển là O2, CO2, N2. 
4.2. Phương trình trạng thái nhiệt động học 



Với mỗi một lượng chất khí được đặc trưng bởi 3 thông số cơ bản là nhiệt 
độ T, áp suất P, thể tích V. Mỗi một trạng thái khác nhau của chất khí thì các thông 
số đặc trưng cho chất khí cũng khác nhau. 
4.2.1. Phương trình trạng thái chất khí 

Giả sử một lượng chất khí lúc đầu có trạng thái được xác định bởi các thông 
số P1, T1, V1, sau đó biến đổi sang trạng thái được đặc trưng bởi các thông số P2, 
T2, V2. Trạng thái đầu và trạng thái cuối được biểu diễn bằng hai điểm M1 và M2 
trên hai đường đẳng nhiệt T1 và T2. 

 
Hình 1.2. Biểu đồ trạng thái chất khí 

    P1’ = P0αT1 

    P2 = P0αT2 
'

'1 2 1
1 2

1 2

P P TP P
T T T

     Để tìm mối liên hệ giữa các thông số trên ta giả thiết sự biến 

đổi trạng thái từ điểm M1 sang M2 qua trạng thái trung gian M1
’, nghĩa là sự biến 

đổi trạng thái theo hai giai đoạn. 
- Giai đoạn đầu từ M1 sang M1

’ là giai đoạn nhiệt độ giữ nguyên (quá trình 
đẳng nhiệt) theo định luật Boyle-Marriotte ta có: 
    P1V1 = P1

’V2  (*) 
- Giai đoạn thứ hai từ M1’ sang M2 là giai đoạn thể tích không đổi (quá trình 

đẳng áp) theo định luật Gay Lussac ta có: 
  (**) 
Thay phương trình (*) vào phương trình (**) ta được: 

    1 1 2 2

1 2

PV PV
T T

  

Hay    PV R const
T

   

R- hằng số khí 
+ Trạng thái tiêu chuẩn của chất khí 



Là trạng thái chung cho mọi chất khí, với 1kmol chất khí chiếm thể tích 
V0=22,41m3, T0=273,16K (00C), P0=1,033at, hằng số khí R = 8,31.103 J/kmol.K 
4.2. Độ ẩm không khí 
4.2.1. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cựa đại 
a. Độ ẩm tuyệt đối 
  Độ ẩm tuyệt đối a của không khí trong khí quyển là đại lượng đo bằng khối 
lượng m (tính ra gạm) của hơi nước có trong 1m3 không khí. Đơn vị đo của a là 
g/m3. 
b. Độ ẩm cực đại 
  Nếu độ ẩm tuyệt đối của không khí càng cao thì lượng hơi nước có trong 

1m3 không khí càng lớn nên áp suất riêng phần p của hơi nước trong không khí 
càng lớn. 
   Áp suất này không thể lớn hơn áp suất hơi nước bão hòa po ở cùng nhiệt độ 

cho trước nên độ ẩm độ ẩm tuyệt đối của không khí ở trạng thái bão hòa hơi nước 
có giá trị cực đại và được gọi là độ ẩm cực đại A. 
   Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong 

không khí tính theo đơn vị g/m3. 
4.2.2. Độ ẩm tỉ đối 
  Độ ẩm tuyệt đối a chưa cho biết không khí ẩm nhiều hay ẩm ít, vì nhiệt độ 

càng thấp thì hơi nước càng dễ bão hòa và độ ẩm tuyệt đối càng gần độ ẩm cực 
đại. Để mô tả mức độ ẩm của không khí ở mỗi nhiệt độ, người ta dùng độ ẩm tỉ 
đối f. 
   Độ ẩm tỉ đối f là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a 

và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ cho trước: 

   100%af
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Hình 2.1. Máy nén khí kiểu pit tong một cấp 
 

Bài 2: MÁY NÉN KHÍ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN 
1. Máy nén khí 

Áp suất được tạo ra từ máy nén, ở đó năng lượng cơ học của động cơ điện 
hoặc của động cơ đốt trong được chuyển đổi thành năng lượng khí nén và nhiệt 
năng. 
1.1. Nguyên tắc hoạt động và phân loại máy nén khí 
a. Nguyên tắc hoạt động 

- Theo nguyên lý thay đổi thể tích 
Không khí được dẫn vào buồng chứa, ở đó thể tích của buồng chứa sẽ nhỏ 

lại, như vậy áp suất trong bình chứa sẽ tăng lên. Các loại máy nén khí theo 
nguyên lý thay đổi thể tích gồm: kiểu pit tông, bánh răng và cánh gạt. 

- Theo nguyên lý động năng 
Không khí được dẫn vào buồng chứa, ở đó áp suất khí nén được tạo ra 

bằng động năng bánh dẫn, nguyên tắc này tạo ra lưu lượng và công suất khí lớn. 
Máy nén khí theo nguyên lý này như: máy nén khí kiểu ly tâm. 
b. Phân loại máy nén khí 

- Theo áp suất 
Máy nén khí áp suất thấp P ≤ 15 bar 
Máy nén khí áp suất cao  P > 15 bar 
Máy nén khí áp suất rất cao P ≥ 300 bar 
- Theo nguyên lý hoạt động 
Máy nén khí theo nguyên lý thay đổi thể tích 
Máy nén khí theo nguyên lý động năng 

1.2. Máy nén khí kiểu pit tông 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Cấu tạo cơ bản: 
 1- Trục quay 
 2- Pit tong 
 3- Van xả 
 4- Van hút 
- Nguyên lý hoạt động: 

 
Hình 2.2. Máy nén khí kiểu pit tong một cấp 

 
Khi trục quay hoạt động làm pit tông đi lên và đi xuống, khi pit tông đi 

xuống van xả đóng lại van hút mở ra sẽ hút không khí vào buồng xy lanh (chu kỳ 
hút), khi pit tông đi lên van hút đóng lại và van xả mở ra sẽ đẩy không khí vào 
bình chứa (chu kỳ nén và đẩy) và kết thúc một chu trình, chu trình hoạt động sẽ 
được lặp lại. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Hình 2.3. Hình ảnh máy nén khí kiểu pit tông một cấp 



1.3. Máy nén khí kiểu cánh gạt 
- Cấu tạo cơ bản 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nguyên lý hoạt động 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhờ có độ lệch tâm e giữa rô to và stato, cánh gạt có thể chuyển động tịnh 

tiến xa và gần so với tâm của rô to nên khi rô to 2 quay như hình 2.5 trong 
khoảng từ d đến a theo chiều quay thì cánh gạt 1 sẽ tịnh tiến ra xa so với trục rô to 
thể tích buồn hút tăng, tại vị trí a khoảng cách giữa cánh gạt và tâm rô to là xa 

 

Hình 2.4. Hình ảnh máy nén khí kiểu cánh gạt 

2 

1 

Hình 2.5. Nguyên lý hoạt động máy  nén khí kiểu cánh gạt 



nhất trong khoảng này không khí được hút vào buồng hút. Trong khoảng từ a đến 
b theo chiều quay cánh gạt lại chuyển động vào gần trục rô to nên thể tích buồng 
chứa khí giảm dần và nén khí lại, tiếp tục đến khoảng từ b đến c cánh gạt có vị trí 
gần rô to nhất và khí được đưa tới buồng đẩy hoàn thành một chu trình, chu trình 
được lặp lại với vòng quay tiếp theo của rô to. 
1.4. Máy nén khí kiểu trục vít 

Máy nén khí kiểu trục vít hoạt động theo nguyên lý thay đổi thể tích. Thể 
tích khoảng trống giữa các răng sẽ thay đổi khi trục vít quay được một vòng. Như 
vậy sẽ tạo nên quá trình hút (thể tích khí lên khoảng trống tăng), quá trình nén 
(thể tích khoảng trống nhỏ lại) và cuối cùng là quá trình đẩy. 

 
 
1.5. Máy nén khí kiểu Root 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.6. Nguyên lý hoạt động máy  nén khí kiểu cánh gạt 

 

Hình 2.7. Máy nén khí kiểu Root 



Nguyên lý tạo ra áp suất dựa vào hai cam như hình vẽ dùng để hút và 
chuyển đổi dòng khí nén. 

Máy nén khí kiểu Root tạo ra áp suất không phải theo nguyên lý thay đổi 
thể tích mà có thể gọi là sự nén từ dòng khí phía sau. Nghĩa là khi rotor quay 
được 1 vòng thì vẫn chưa tạo ra áp suất trong buồng đẩy, cho đến khi rôto quay 
vòng thứ hai thì dòng lưu lượng đó đẩy vào dòng lưu lượng ban đầu và cuối cùng 
mới vào buồng đẩy.Với nguyên tắc này thì tiếng ồn khi chạy máy sẽ tăng lên. 
1.6. Máy nén khí kiểu tua bin 

Máy nén khí tua bin (dạng ly tâm) chủ yếu tạo ra vận tốc của khí (tăng 
động năng) sau đó được chuyển thành áp suất và lưu lượng của dòng khí dưới 
dạng xoắn ốc sau đó đi vào đường ra. Tốc độ quay thường lớn hơn 3000v/ph. Lưu 
lượng khí của máy nén dạng này lớn hơn so với các máy nén theo nguyên lý thay 
đổi thể tích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Thiết bị xử lý khí nén 
2.1. Yêu cầu về khí nén 

Khí nén được tạo ra từ những máy nén khí chứa đựng rất nhiều chất bẩn có 
mức độ khác nhau. Chất bẩn bao gồm bụi và hới nước có trong không khí, những 
phần tử nhỏ cặn bã của dầu bôi trơn và truyền động cơ khí. Khí nén mang chất 
bẩn theo đường ống dẫn khí sẽ gây nên sự ăn mòn, rỉ và làm hỏng các phẩn tử 
điều khiển của hệ thống. Vì vậy, khí nén được sử dụng trong hệ thống khí nén 
phải được xử lý. Tùy thuộc vào phạm vi sử dụng mà yêu cầu xác định chất lượng 
của khí nén tương ứng cho từng trường hợp cụ thể. 

Hệ thống xử lý khí nén chia làm ba giai đoạn 

 

Hình 2.8. Máy nén khí theo kiểu tua bin dạng ly tâm 



- Lọc thô: Dùng bộ phận lọc thô kết hợp với bình ngưng tụ để tách hơi 
nước. 

- Phương pháp sấy khô: Dùng thiết bị sấy khô khí nén để loại bỏ hầu hết 
lượng nước bên trong. Giai đoạn này xử lý theo yêu cầu của khí nén. 

- Lọc tinh: Loại bỏ tất cả các loại tạp chất, kể cả các tạp chất kích thước rất 
nhỏ. 
2.2. Các phương pháp xử lý khí nén 
2.2.1. Bình ngưn tụ - Làm lạnh bằng không khí (bằng nước) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Khí nén sau khi ra khỏi máy nén, khí sẽ được dẫn vào bình ngưng tụ. Tại 

đây khí sẽ được làm lạnh và phần lớn lượng hơi nước chứa trong không khí sẽ 
được ngưng tụ và tách ra. 

- Làm lạnh bằng không khí, nhiệt độ khí nén trong bình sẽ đạt trong 
khoảng từ 300C đến 350C. Khi làm lạnh bằng nước (ví dụ nước làm lạnh có nhiệt 
độ 100C) thì nhiệt độ khí nén trong bình ngưng tụ sẽ đạt 200C. 
2.2.2. Thiết bị sấy khô bằng chất làm lạnh 

- Nguyên lý làm việc của phương pháp sấy khô bằng chất làm lạnh: 
Khí nén từ máy nén khí sẽ qua bộ phân trao đổi khí – khí. Tại đây dòng khí 

nén sẽ được làm lạnh sơ bộ bằng dòng khí nén đã được sấy khô. Sau khi được 
làm sạch sơ bộ, dòng khí nén vào bộ phận trao đổi nhiệt khí – chất làm lạnh. Quá 

 

Hình 2.9. Nguyên lý bình ngưng tụ làm lạnh bằng nước 



trình làm lạnh sẽ được thực hiện bằng cách: dòng khí nén sẽ được đổi chiều trong 
những ống dẫn nằm trong thiết bị này, nhiệt độ hóa sương tại đây là 20C. Như vậy 
lượng hơi nước trong dòng khí nén sẽ được tạo thành từng giọt nhỏ một. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lượng hơi nước sẽ được ngưng tụ trong bộ phận kết tủa, ngoài lượng hơi 

nước được kết tủa tại đây còn có các chất bẩn và dầu bôi trơn cũng được tách ra. 
Dầu, nước, chất bẩn sau khi tách ra khỏi dòng khí nén sẽ được đưa ra ngoài qua 
van thoát nước ngưng tụ tự động. Dòng khí nén sau khi được làm sạch sẽ được 
đưa qua bộ phận trao đổi nhiệt khí – khí để nhiệt độ đạt khoảng 60C đến 80C 
trước khi đưa vào sử dụng. 
2.2.3. Thiết bị sấy khô bằng hấp thụ 

+ Quá trình sấy khô: Khí nén từ máy nén khí qua van 4 sau đó được sấy 
khô nhờ bình hấp thụ 1. Tại bình hấp thụ 1 tất cả hơi nước được giữ lại, khí nén 
khô được ra ngoài sử dụng qua van 6. 

+ Quá trình tái tạo: Khí nóng từ máy tạo khí nóng được đưa qua van đảo 
chiều 7 đến bình hấp thụ 2 để tái tạo lại khả năng hấp thụ của chất sấy khô sau đó 
được thải ra ngoài nhờ van đảo chiều 8. 

+ Trong quá trình làm việc, bình hấp thụ 1 và 2 sẽ thay nhau thực hiện sấy 
khô và tái tạo lại chất sấy khô nhờ van đảo chiều số 7 và số 8. 

 

 

 

Hình 2.10. Nguyên tắc hoạt động của thiết bị sấy khô bằng chất làm lạnh 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Bộ lọc 
Thường được sử dụng ở một số hệ thống điều khiển đơn giản. Đối với các 

hệ thống như thế sử dụng bộ lọc gồm có 3 phần tử như sau: van lọc, van điều 
chỉnh áp suất, van tra dầu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2.12. Bộ lọc 

 
Hình 2.11. Quá trình vận hành của thiết bị sấy khô bằng hấp thụ 



2.3.1. Van lọc 
Van lọc có nhiệm vụ tách các phần chất bẩn và hơi nước ra khỏi khí nén. 

Các hạt bụi có kích thước lớn hơn 0,01 µm nên bị loại trừ ra khỏi dòng khí cấp 
cho hệ thống, có nhiều cấp lọc khác nhau để hệ thống làm việc tốt hơn. 

Có hai nguyên lý thực hiện: 
- Chuyển động xoáy của dòng áp suất khí nén trong van lọc 
- Phần tử lọc sốp làm bằng các chất như: vải, dây kim loại, giấy thấm ướt 

hay vật liệu tổng hợp. 
Nguyên lý: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khí nén sẽ được chuyển động xoáy khí qua lá chắn kim loại, sau đó qua 

phần tử lọc. Tùy theo yêu cầu chất lượng của khí nén mà chọn loại phần tử lọc có 
những loại từ 5µ đến 70µ. Trong trường hợp yêu cầu chất lượng khí rất cao vật 
liệu phần tử lọc được chọn là sợi thủy tinh có khả năng tách nước trong khí nén 
đến 99%. 

- Ký hiệu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 2.14. Ký hiệu van lọc 

 

Hình 2.13. Nguyên lý và ký hiệu van lọc 

 



2.3.2. Van điều chỉnh áp suất. 
- Van điều chỉnh áp suất có nhiệm vụ giữ cho áp suất không đổi ngay các 

khi có sự thay đổi bất thường của tải trọng làm việc ở phía đường ra hoặc sự dao 
động của áp suất phía đường vào. 

- Nguyên lý hoạt động: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khi điều chỉnh trục vít nghĩa là điều chỉnh vị trí của đĩa van. Trong trường 

hợp áp suất của đường ra tăng lên so với áp suất được điều chỉnh khí nén sẽ qua 
lỗ thông tác dụng vào màng, vị trí kim van thay đổi, khí nén qua lỗ xả khí ra 
ngoài. Đến khi áp suất ở đường ra giảm xuống bằng với áp suất được điều chỉnh, 
kim van trở về vị trí ban đầu. 
2.3.2. Van tra dầu 

Để giảm lực ma sát, sự ăn mòn và sự gỉ của các phần tử trong hệ thống 
điều khiển bằng khí nén, trong thiết bị lọc có gắn thêm van tra dầu. 

- Cấu tạo và ký hiệu 

 
 Hình 2.16. Cấu tạo van tra dầu 

 
Hình 2.15. Nguyên lý và ký hiệu van điều chỉnh áp suất 



- Nguyên lý hoạt động 
Những giọt dầu sẽ được nhỏ ra bởi sự chênh lệch áp suất giữa P1 và P3 
Tất cả những giọt dầu sẽ chảy qua đầu phun. Áp suất rơi P3 được tạo ra bởi 

ống Venturi trong đầu phun. 
Chỉ 10% phần tử dầu nhỏ nhất mới có thể thoát ra cửa bình chứa bởi sự 

chênh lệch áp suất giữa P1 và P2. 

 

3. Câu hỏi 
Câu 1: Máy nén khí hoạt động chủ yếu theo nguyên lý nào? Cho ví dụ cụ 

thể. 
Câu 2: Có mấy cách phân loại máy nén khí? Cho ví dụ. 
Câu 3: Máy nén khí kiểu pit tông, cánh gạt, trục vít và root, tua bin dạng ly 

tâm hoạt động theo nguyên lý nào? Nêu nguyên lý hoạt động cơ bản của các loại 
máy nén khí nói trên. 

Câu 4: Tại sao khí nén cho ra từ máy nén khí không đem sử dụng trực tiếp 
mà phải qua quá trình xử lý? 

Câu 5: Hệ thống xử lý khí nén được chia làm mấy giai đoạn? Mỗi giai đoạn 
có các thiết bị xử lý khí nén nào? Nên nhiệm vụ chức năng của các thiết bị xử lý 
khí nén đó. Cho ví dụ về một số ứng dụng trong các giai đoạn xử lý khí nén đó. 



Bài 3: THIẾT BỊ PHÂN PHỐI VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH 
1. Thiết bị phân phối khí nén 

Hệ thống phân phối khí nén có nhiệm vụ chuyển khí nén từ máy nén khí đến khâu 
cuối cùng để sử dụng như máy ép, máy nâng hặc máy rung dùng khí nén. Có thể là hệ 
thống điều khiển dùng khí nén hoặc cơ cấu chấp hành như xy lanh. 

Truyền tải khí nén được thực hiện bằng hệ thống ống dẫn khí nén, với mạng 
đường ống là được lắp cố định. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Bình trích chứa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bình trích chứa khí nén có nhiệm vụ cân bằng áp suất từ máy nén khí chuyển 
đến, trích chứa, ngưng tụ và tách nước. 

- Kích thước của bình phụ thuộc vào công suất của máy nén khí và công suất tiêu 
thụ của các thiết bị máy móc, ngoài ra còn phụ thuộc vào phương pháp sử dụng khí nén 
như sử dụng liên tục hay gián đoạn. 

 
Hình 3.1. Hệ thống thiết bị phân phối khí nén nói chung 

 
Hình 3.2. Bình trích chứa khí nén 



- Bình trích chứa khí nén nên lắp ở không gian thoáng để thực hiện được các 
nhiệm vụ như ngưng tụ và tách nước. 

- Bình trích chứa có thể lắp theo từng vị trí khác nhau. Đường nối ống khí nén ra 
thường ở vị trí cao nhất của bình trích chứa. 

1.2. Mạng đường ống dẫn khí nén 
1.2.1. Mạng đường ống cố định 

- Mạng đường ống cố định là mạng đường ống dẫn khí nén được mắc cố định 
trong nhà máy. 

- Lắp ráp đường ống dẫn khí nén thường nghiêng từ 10 đến 20 so với mặt phằng 
nằm ngang 

- Trong nhà máy thì mạng đường ống dẫn khí nén thường được lắp ráp và mắc 
theo kiểu vòng. 

- Ngoài cách lắp theo kiểu vòng còn có thể mắc trực tiếp từ máy nén khí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Mạng đường ống di động 

- Mạng đường ống di động là mạng đường ống trong dây truyền thiết bị trong các 
nhà máy. Ngoài những đường ống bằng kim loại có thành mỏng như ống dẫn bằng đồng, 
bằng nhôm thì người ta còn sử dụng các loại ống bằng nhựa, vật liệu tổng hợp và các 
đường ống dẫn bằng cao su. 
 

 

Hình 3.3. Mạng đường ống lắp ráp theo kiểu vòng 



1.2.3. Các mỗi ghép ống dẫn khí 
a. Mối nối kiểu Push-In Fittings (đẩy trong) 

- Lắp ráp nhanh và tiện lợi 
- Sử dụng với những ống nhựa dẻo 
- Rễ tháo rời và nối lại 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cách kết nối 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ấn mạnh ống khí vào mối nối, sau đó kéo ống dẫn khí ra, nếu không kéo được ống 
ra thì việc kết nối đã đạt yêu cầu. 
 
 
 
 

 

Hình 3.4. Ống nối kiểu Push-In Fittings 

 
Hình 3.5. Kết nối ống dẫn khí với mối nối 



- Cách tháo ống khí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tắt nguồn khí, ấn ống khí và vòng kẹp vào trong mối nối sau đó giữ vòng kẹp và 
tháo ống dẫn khí ra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Mối nối kiểu Push-On Fittings (đẩy ngoài) 

- Kết nối các thiết bị khí nén một cách chắc chắn và đơn giản bằng cách vặn chặt 
bằng tay 

- Sử dụng cho các loại ống bằng nhựa tổng hợp hoặc kim loại và nhựa dẻo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.6. Cách tháo ống dẫn khí khỏi mối nối 

 

 

Hình 3.7. Một số loại mối nối kiểu Push-In Fittings 

 
Hình 3.8. Ống nối kiểu Push-On Fittings 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Mối nối bằng ren 

Có hai loại: Khớp ren trong và khớp ren ngoài 
Mối nối có tính chất bền chắc, sử dụng cho các ống bằng nhựa hoặc kim loại 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3.9. Một số mối nối kiểu Push-On Fittings 

 
Hình 3.10. Mối nối bằng ren 

 Hình 3.11. Một số mối nối bằng ren 



2. Cơ cấu chấp hành 
- Cơ cấu chấp hành có nhiệm vụ biến đổi năng lượng khí nén thành năng lượng cơ 

học. Cơ cấu chấp hành có thể chuyển động thẳng (xy lanh), hoặc chuyển động quay 
(động cơ khí nén, xy lanh quay) 

- Cơ cấu chấp hành thông dụng nhất của hệ thống khí nén là xy lanh 

2.1. Xy lanh 
* Phân loại 

Các cơ cấu chấp hành chủ yếu của hệ thống khí nén (xy lanh) được chế tạo với rất 
nhiều kiểu dáng và kích cỡ khác nhau bao gồm 

- Xy lanh tác động một chiều (không có lò xo phục hồi) 
- Xy lanh tác động hai chiều không có vòng đệm và vòng đệm giảm chấn cố định 

 - Xy lanh tác động hai chiều có vòng đệm giảm chấn có thể điều chỉnh 
 - Xy lanh tác động hai chiều có vòng đệm từ trường 

- Xy lanh không có trục dẫn hướng 
- Xy lanh quay 
- Tay kẹp 
- Xy lanh màng 

* Cấu tạo chung của một xy lanh khí nén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Đệm đầu trục: Giảm chấn giữa pit tông và nắp cuối xy lanh 
2. Nam châm: Gắn và chuyển động cùng pit tông để cảm biến nhận biết hành trình 

của pit tông 

 Hình 3.12. Cấu tạo chung của một xy lanh khí nén 



3. Ống bọc ngoài: Giữ pit tông 
4. Thân: Bảo vệ  
5. Bạc: Giữ cân bằng cần pit tông 
6. Đệm kín: Giữ khí  
7. Nắp xy lanh: Bảo vệ  
8. Cấp, thoát khí: 
9. Cảm biến từ: Giới hạnh hành trình của pit tông trong xy lanh 
10. Pit tông: Truyền năng lượng khí nén thành năng lượng cơ học 
11. Vòng đai: Giữ pit tông 
12. Đệm pit tông: Làm kín 
13. Đế xy lanh: Gá lắp 
14. Cấp và thoát khí: 

2.1.1. Xy lanh tác động một chiều có lò xo phục hồi 
Xy lanh tác động một chiều sử dụng nguồn năng lượng khí nén để tạo ra chuyển 

động của nòng pit tông và chỉ tạo ra chuyển động ở một chiều duy nhất. Chuyển động 
quay trở về được thực hiện bởi lò xo. Có hai loại là Nomally In và Nomally Out 

- Loại Nomally In (cần pit tông thường ở trong thân xy lanh 
- Loại Nomally out (cần pit tông thường ở ngoài thân xy lanh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Nomally Out 

a) Nomally In 

Hình 3.13. Xy lanh tác động một chiều có lò xo phục hồi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. Xy lanh tác động một chiều không có lò xo phục hồi 

- Cũng sử dụng nguồn năng lượng khí nén để tạo ra chuyển động của nòng pit 
tông 

- Chỉ tạo ra chuyển động ở một chiều duy nhất 
- Chiều chuyển động quay trở về được thực hiện bởi ngoại lực như trọng lực. 
Cũng có hai loại là Nomally In (thường lùi) và Nomally Out (thường tiến) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 3.14. Một số loại xy lanh tác động một chiều có lò xo phục hồi 

c) Nomally In 

 

  

 
 

 
Hình 3.15. Xy lanh tác động một chiều không có lò xo phục hồi 



2.1.3. Xy lanh tác động hai chiều 
- Xy lanh tác động hai chiều sử dụng nguồn năng lượng khí nén cung cấp cho cả 

hai cửa vào của xy lanh, sử dụng nhiều cho ứng dụng thực hiện hành trình tiến/lùi của xy 
lanh. 

- Tốc độ của xy lanh có thể điều chỉnh được bằng cách điều chỉnh áp suất ở cửa 
vào hoặc cửa xả. Hoặc có thể điều chỉnh lưu lượng khí ở cả hai cửa. 
a. Xy lanh tác động hai chiều không có đệm giảm chấn 
 
 
 
 
 
 
 
b. Xy lanh tác động hai chiều với vòng đệm giảm chấn cố định 
 
 
 
 
 
 
 

- Xy lanh tác động hai chiều có đệm giảm chấn cố định sẽ giảm được sự va đập 
của pit tông vào xy lanh ở mỗi cuối hành trình tiến hoặc lùi. 
c. Xy lanh tác động hai chiều với vòng đệm giảm chấn điều chỉnh được 
    
 
 
 
 
 
 
 
d. Xy lanh tác động hai chiều có vòng đệm từ trường 

- Các vòng đệm mang từ tính bao bọc xung quanh pit tông tiếp xúc với thân xy 
lanh không mang từ tính. 

 

Hình 3.16. Xy lanh tác động hai chiều không có đệm giảm chấn 

  
Hình 3.18. Xy lanh tác động hai chiều với vòng đệm giảm chấn điều chỉnh được 

Vít điều chình 

  
Hình 3.17. Xy lanh tác động hai chiều vòng đệm giảm chấn cố định 

Đệm giảm chấn 



- Khi pit tông chuyển động thì từ trường trong pit tông cũng chuyển động theo 
(thay đổi vị trí). Khi đến vị trí gắn các cảm biến điện từ thì sẽ tác động làm đóng/mở các 
tiếp điểm của các cảm biến này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Xy lanh không có trục dẫn hướng. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Xy lanh không có trục pit tông có ưu điểm là chiều dài chỉ bằng một nửa chiều 
dài của xy lanh có trục 

- Có ứng dụng tạo ra chuyển động hai chiều vào ra giống nhau và lực tạo ra cũng 
bằng nhau. 
f. Xy lanh quay khí nén 

- Được sử dụng để quay các chi tiết, điều khiển quá trình đóng mở van thực hiện 
chuyển động quay trong các ứng dụng của tay máy. 

- Phạm vi quay của xy lanh có thể 900, 1800, 2700 hoặc 3600. 
- Xy lanh loại này là năng lượng khí nén tác động trực tiếp làm quay trục 
 
 
 
 
 
 
 

  
Hình 3.19. Xy lanh tác động hai chiều có vòng đệm từ trường 
 

Vòng đệm từ trường Cảm biến điện từ 

 
 

Hình 3.20. Xy lanh không có trục dẫn hướng 



 
 
 
 
 
 
 
 
* Xy lanh quay thanh răng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Loại xy lanh này thường dùng trong các hệ thống cấp dao tự động cho các máy 
cắt kim loại hoặc hệ thống quay của Robot. 

- Xy lanh quay thanh răng là năng lượng khí nén tác động gián tiếp làm quay trục 
quay thông qua thanh răng. 
g. Xy lanh kẹp 

- Được sử dụng trong không gian hẹp nơi chỉ cần hành trình ngắn 
- Hoạt động như xy lanh tác động đơn và xy lanh tác động kép. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Hình 3.21. Xy lanh quay khí nén 

 

 

Hình 3.22. Xy lanh quay thanh răng 

 

 
 

a b 
Hình 3.23. Xy lanh kẹp a (tác động một chiều), b (tác động hai chiều) 



2.2. Động cơ khí nén 
- Động cơ khí nén tạo ra chuyển động quay liên tục với nhiều loại khác nhau có 

thể quay liên tục theo hai chiều 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1. Động cơ cánh gạt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoạt động: Khí nén sẽ được đưa vào cửa 1 tiếp tục qua rãnh vòng 2, vào lỗ dẫn 
khí nén 3 dưới tác dụng của áp suất khí nén lên các cánh gạt kéo rô to quay, khí nén được 
thải ra bằng lỗ 8. 
2.2.2. Động cơ pit tông hướng kính 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hình 3.24. Một ứng dụng của động cơ khí nén 

 

Hình 3.25. Động cơ cánh gạt 

 
Hình 3.26. Động cơ khí nén kiểu pit tông hướng kính 



- Động cơ loại này thường có công suất từ 1,5 đến 15kW. 
- Nguyên lý: Khi áp suất khí nén tác dụng lên pit tông 2 qua thanh truyền 3 làm 

trục khuỷu quay. Các pit tông thay nhau tác dụng lực lên trục để truyền chuyển động. Để 
cho trục quay không bị va đập và tải trọng đều trong lúc quay thì số lượng xy lanh trong 
động có sẽ được bố trí tăng lên. 
2.2.3. Động cơ tua bin 

Với nguyên lý chuyển đổi năng lương của dòng khí nén qua vòi phun làm quay tua 
bin truyền chuyển động tới trục quay. 

Tốc độ của động cơ rất cao có thể lên đến 10.000v/ph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

3. Câu hỏi 
Câu 1: Nêu nhiệm vụ của hệ thống phân phối khí nén? Có mấy dạng trong hệ thống phân 
phối khí nén? Nêu ứng dụng của từng dạng trong hệ thống phân phối khí nén? 
Câu 2: Cơ cấu chấp hành có nhiệm vụ gì? Có bao nhiêu loại xy lanh? Vẽ ký hiệu các loại 
xy lanh và nêu ứng dụng trong thực tế. 
Câu 3: Nêu ưu và nhược điểm của động cơ khí nén? Nêu sự khác biệt giữa động cơ khí 
nén và động cơ điện thông thường? 
Câu 4: Nêu sự khác nhau giữa động cơ khí nén và xy lanh quay? 

 
Hình 3.27. Động cơ khí nén kiểu tua bin 

Tua bin 



Bài 4: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 
1. Khái niệm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Phần tử đưa tín hiệu: Nhận những giá trị của đại lượng vật lý là đại lượng vào, 
đây là phần tử đầu tiên của mạch điều khiển như van đảo chiều, rơ le áp suất... 

- Phần tử xử lý tín hiệu: Xử lý tín hiệu nhận vào theo một logic nhất định làm thay 
đổi trạng thái của phần tử điều khiển như van đảo chiều, van tiết lưu, van logic ADN 
hoặc OR 

- Phần tử điều khiển: Điều khiển dòng năng lượng khí nén theo yêu cầu, thay đổi 
trạng thái cơ cấu chấp hành như van đảo chiều. 

- Cơ cấu chấp hành: Thay đổi trạng thái của đối tượng điều khiển ví dụ như xy 
lanh, động cơ... 

2. Van đảo chiều 
2.1. Nhiệm vụ 

Van đảo chiều có nhiệm vụ điều khiển dòng năng lượng khí nén bằng cách đóng, 
mở hay chuyển đổi vị trí để thay đổi hướng của dòng năng lượng khí nén. 

 

 

Hình 4.1. Một sơ đồ cơ bản của mạch điều khiển và các phần tử 



2.2. Nguyên lý chung của một van đảo chiều 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Khi chưa có tín hiệu tác động vào cửa 12, thì cửa số 1 bị chặn nên khí nén chưa 
được đưa tới cửa ra 2, bởi lò xo giữ và cửa 2 thông với cửa xả khí 3. 

- Khi có tín hiệu tác động vào cửa 12, nòng van sẽ dịch chuyển về bên phải (lò xo 
bị nén) sẽ nối cửa 1 thông với cửa 2 để cấp khí và cửa số 3 bị chặn lại. Khi tín hiệu tác 
động mất đi thì trạng thái của van lại trở về vị trí ban đầu. 

2.3. Ký hiệu van đảo chiều 
2.3.1. Ký hiệu vị trí nòng van 

Van đảo chiều được ký hiệu bởi các ô vuông liền kề nhau mỗi ô thể hiện một trạng 
thái của van. 
 
 
 
 
 
 

- Vị trí 0 là vị trí mà khi chưa có tín hiệu tác động từ bên ngoài vào 
- Với van có 3 vị trí thì vị trí 0 thường ở giữa, hai bên là hai trạng thái tác động 
- Với van có hai vị trí thì thì vị trí 0 có thể là bên trái hoặc bên phải nhưng thông 

thường thì vị trí o ở bên phải. 

a) hai vị trí a) ba vị trí 

     

Hình 4.3. Ký hiệu nòng van 

Hình 4.2. Nguyên lý chung của van đảo chiều 

Tín hiệu tác động  (12) 

Nguồn khí nén vào (1) Xả khí (3) 

Khí nén ra (2) Thân van 
Lòng van 

Lò xo 



2.3.2. Ký hiệu tên các cửa van 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.4. Ký hiệu cửa xả van 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.5. Ký hiệu và tên gọi van đảo chiều 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bảng 4.1. Ký hiệu tên  các cửa van 

 
Hình 4.4. Ký hiệu cửa xả van 

a) Cửa xả khí không có mối nối cho ống dẫn khí 
b) Cửa xả khí có mối nối cho ống dẫn khí 

 

Hình 4.5. Ký hiệu và tên gọi một số  van đảo chiều 



- Đường khí nối giữa các cửa là các đường thằng có mũi tên chỉ hướng của đường 
khí nén qua van 

- Trường hợp dòng khí nén bị chặn được ký hiệu bằng dấu gạch ngang 
* Ví dụ: Van đảo chiều 5/2 
 
 
 
 
 
 

Van đảo chiều 5/2 là van đảo chiều có 5 cửa và hai vị trí 
Cửa 1 là cửa vào cấp khí 
Cửa 2 và cửa 4 là hai cửa ra  
Cửa 3 và cửa 5 là cửa xả 
Hai vị trí của van là  
Vị trí 1: cửa 1 thống với cửa 2, cửa 4 thông với cửa 5 và cửa 3 bị chặn 
Vị trí 2: cửa 1 thông với cửa 4, cửa 2 thông với cửa 3 và cửa 5 bị chặn 

2.4. Tín hiệu tác động của van đảo chiều 
2.4.1. Tác động bằng tay 

 
Hình 4.7. Ký hiệu tín hiệu tác động bằng tay 

 
Hình 4.8. Một số loại van đảo chiều tín hiệu tác động bằng tay 

 

Hình 4.6. Ký hiệu van đảo chiều 5/2 



2.4.2. Tín hiệu tác động bằng cơ khí, bằng khí nén và bằng điện 

 
Hình 4.9. Các tín hiệu tác động bằng cơ, bằng khí và bằng điện 

0 

2.5. Một số loại van đảo chiều 
2.5.1. Van đảo chiều 2/2 

 
Hình 4.10. Nguyên lý hoạt động của van đảo chiều 2/2 

 
Van đảo chiều 2/2 tác động trực tiếp bằng khí nén, phục hồi trả về vị trí ban đâu 

bằng lò xo. 
- Khi chưa có tín hiệu tác động ở cửa 12 (tại vị trí 0), lò xo giữ cửa 1 bị chặn 
- Khi có tín hiệu khí nén tác động vào cửa 12 làm nòng pit tông của van đi xuống, 

lò xo bị nén, cửa 1 thông với cửa 2 và cấp khí. 
- Khi tín hiệu tác động mất đi lò xo đẩy nòng pit tông của van về vị trí ban đầu 



2.5.2. Van đảo chiều 3/2 

 
 

Hình 4.11. Nguyên lý hoạt động của van đảo chiều 3/2 
 

Van đảo chiều 3/2 tác động trực tiếp bằng khí nén, phục hồi trả về vị trí ban đâu 
bằng lò xo. 

- Tại vị trí 0 (chưa có tín hiệu khí nén tác động vào cửa 12) lò xo giữ cửa 1 bị 
chặn, cửa 2 thông với cửa 3 

- Khi có tín hiệu khí nén tác động vào cửa 12, nòng pit tông của van bị đẩy xuống 
nén lò xo và van hoạt động lúc này cửa 1 thông với cửa 2 cấp khí và cửa 3 bị chặn. 
* Van đảo chiều 3/2 tác động bằng cữ chặn hai chiều 

Van đảo chiều 3/2 tác động bằng cữ chặn hai chiều được dùng làm công tắc hành 
trình, có hai loại là vị trí không thường đóng và vị trí không thường mở. 

 
Hình 4.12. Van đảo chiều 3/2 tác động bằng cữ chặn hai chiều 

- Loại vị trí không thường đóng: Khi chưa có tín hiệu tác động cửa 1 bị chặn, cửa 
2 thông với cửa 3. Khi có tín hiệu tác động cửa 1 thông với cửa 2 cấp khí và cửa 3 bị 
chặn. 

- Loại vị trí không thường mở: Khi chưa có tín hiệu tác động cửa 1 thông với cửa 
2 cấp khí, khi có tín hiệu tác động cửa 1 bị chặn, cửa 2 thông với cửa 3. 



2.5.3. Van đảo chiều 4/2 

 
Hình 4.13. Van đảo chiều 4/2, tác động bằng đẩu dò 

Đây là loại van có vị trí không, tại vị trí này cửa 1 nối với cửa 2, cửa 4 nối với cửa 
3 (hình a). 

Khi đầu dò bị tác động sẽ đẩy nòng pit tông của van xuống làm cửa 1 thông với 
cửa 4 và cửa 2 thông với cửa 3 (hình b). 
2.5.4. Van đảo chiểu 5/2 

 
Hình 4.14. Van đảo chiều 5/2, tác động bằng khí nén vào từ hai phía 

 
Van có đặc điểm là nhớ vị trí hoạt động khi không còn tín hiệu tác động. 
- Khi có tín hiệu khí nén tác động vào cửa 12, nòng pit tông của van được đẩy 

sang bên trái, lúc này cửa 1 thông với cửa 2, cửa 4 thông với cửa 5 và cửa 3 bị chặn. Van 
sẽ giữ vị trí như này mặc dù sau đó tín hiệu khí nén ở cửa 12 mất đi. 

- Khi có tín hiệu khí nén tác động vào cửa 14, nòng pit tông của van được đẩy 
sang bên phải, lúc này cửa 1 thông với cửa 4, cửa 2 thông với cửa 3 và cửa 5 bị chặn. 
Van cũng giữ trạng thái này dù tín hiệu khí nén ở cửa 14 mất, Van chỉ chuyển sang trạng 
thái ban đầu khi tín hiệu khí nén ở cửa 14 mất và có tín hiệu khí nén tác động vào cửa 12. 
 
 



3. Van chắn 
 Van chắn là loại van chỉ cho dòng khí nén đi theo một chiều, chiều ngược lại thì bị 
chặn 

3.1. Van một chiều 
Đây là loại van có tác dụng chỉ cho dòng khí nén đi theo một chiều, chiều ngược 

lại bị chặn.  

 
 Hình 4.15. Van một chiều 
 Khi có khí nén đẩy vào cửa A làm nén lò xo và khí đi theo chiều từ A sang B, nếu 
cho khí nén đi vào cửa B thì dưới tác dụng của lò xo và pit tông làm kín khí không thể đi 
theo chiều từ B sang A 

3.2. Van logic OR 
 Nhận tí hiệu điều khiển ở những vị trí khác nhau trong hệ thống điều khiển. 

 
 Hình 4.16. Van logic OR 
 - Khi có dòng khí nén cấp vào cửa số 1 pit tông trụ của van bị đẩy sang bên phải, 
chắn cửa 1(3), cửa 1 thông với cửa 2. 
 - Khi có dòng khí nén cấp vào cửa số 1(3), pit tông trụ của van bị đẩy sang vị trí 
bên trái chắn cửa số 1, cửa 1(3) thông với cửa số 2. 

3.3. Van logic AND 
 Có chức năng nhận tín hiệu điều khiển cùng một lúc ở những vị trí khác nhau 
trong hệ thống điều khiển khí nén. 

 
Hình 4.17. Van logic AND 



Khi có dòng khí nén vào cửa số 1 sẽ đẩy trụ pit tông sang bên phải như vậy cửa số 
1 bị chặn. Hoặc khi có dòng khí nén vào cửa 1(3) sẽ đẩy trụ pit tông sang trái như vậy 
cửa số 1(3) bị chặn. Nếu có dòng khí nén đồng thời đi vào cửa 1 và cửa 1(3) thì cửa số 2 
sẽ có khí. 

4. Van tiết lưu 
4.1. Nhiệm vụ 

Van tiết lưu có nhiệm vụ điều chỉnh lưu lượng của dòng khí nén qua van, khi đó 
vận tốc của cơ cấu chấp hành sẽ thay đổi. Ngoài ra còn có nhiệm vụ điều chỉnh thời gian 
chuyển đổi vị trí của van đảo chiều. 

Van tiết lưu gồm van tiết lưu có tiết diện không đổi, van tiết lưu một chiều và van 
tiết lưu hai chiều 
4.2. Van tiết lưu có tiết diện không đổi 

Khe hở qua van có tiết diện không thay đổi được, lưu lượng của dòng khí qua van 
không đổi do đó vận tốc của cơ cấu chấp hành không đổi, nhanh hay chậm phụ thuộc vào 
khe hở của van. 

 
Hình 4.18. Ký hiệu van tiết lưu có tiết diện không đổi 

4.3. Van tiết lưu có tiết diện thay đổi 
Van tiết lưu có tiết diện thay đổi gồm van tiết lưu một chiều và van tiết lưu hai 

chiều 
4.3.1. Van tiết lưu một chiều 

 
Hình 4.19. Van tiết lưu một chiều 

Tiết diện Ax của van được thay đổi bằng cách điều chỉnh vít điều chỉnh bằng tay. 
Khi dòng khí nén đi từ A qua B thì sẽ đẩy màn chắn lên qua tiết diện của màn chắn và lò 
xo. 



Khi dòng khí nén đi từ B qua A thì màn chắn bị đè xuống, khí nén chỉ đi qua phần 
tiết diện của lò xo, không qua màn chắn. 
4.3.2. Van tiết lưu hai chiều 

 
Hình 4.20. Van tiết lưu hai chiều 

Không có màn chắn và lò xo nên có thể cho dòng khí nén đi theo hai chiều, tiết 
diện khe hơ giữa hai cửa được điều chỉnh bằng vít điều chỉnh bằng tay, khi đó lưu lượng 
khí nén qua van sẽ thay đổi và vận tốc của cơ cấu chấp hành cũng thay đổi theo. 

4.4. Ứng dụng van tiết lưu 
Ứng dụng van tiết lưu điều khiển tốc độ của xy lanh trong hệ thống khí nén 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.21. Ứng dụng van tiết lưu điều chỉnh tốc độ xy lanh đơn 
a) điều chỉnh lưu lượng ở hành trình tiến 
b) điều chỉnh lưu lượng ở hành trình lùi 
c) điều chỉnh lưu lượng hành trình tiến/ lùi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.22. Ứng dụng van tiết lưu điều chỉnh tốc độ xy lanh kép 
a) điều chỉnh lưu lượng ở hành trình tiến 

   a) b) c) 

 
a) b) c) 



b) điều chỉnh lưu lượng ở hành trình lùi 
c) điều chỉnh lưu lượng hành trình tiến/ lùi 

5. Van áp suất 
5.1. Van an toàn 

Van an toàn có nhiệm vụ giữ áp suất lớn nhất mà hệ thống có thể tải, khi áp suất 
lớn hơn áp suất cho phép của hệ thống, thì dòng áp suất sẽ thắng lực lò xo, khi đó khí nén 
sẽ theo cửa R xả ra ngoài, van an toàn có thể điều chỉnh được áp suất. 

 
Hình 4.23. Van an toàn 

5.2. Van tràn 
Khi áp suất khí ở cửa vào 1(P) đạt đến giá trị xác định thì sẽ thắng được lực của lò 

xo đẩy cửa van làm cửa 1(P) thông với cửa 2(A). Khi đó khí nén ở cửa 2(A) sẽ được đưa 
tới hệ thống điều khiển. 

Giá trị áp suất khí nén xác định để khi tràn được xác định bằng lò xo. 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.24. Van tràn 



6. Van điều chỉnh thời gian 
6.1. Rơ le thời gian đóng chậm 

 
Hình 4.25. Rơ le thời gian đóng chậm 

- Rơ le thời gian đóng chậm bao gồm các phần tử: van tiết lưu một chiều điều 
chỉnh bằng tay, bình trích chứa, van đảo chiều 3/2. 

- Khi khí nén qua van tiết lưu một chiều cần có một khoảng thời gian t để làm đầy 
bình chứa, sau đó mới tác động lên nòng van đảo chiều 3/2, van đảo chiều sẽ chuyển đổi 
vị trí cửa 1 thông với cửa 2 cấp khí. 

 
Hình 4.26. Ký hiệu và biểu đồ tín hiệu rơ le thời gian đóng chậm 

6.2. Rơ le thời gian ngắt chậm 
- Rơ le thời gian ngắt chậm cũng có cấu tạo và nguyên lý như rơ le thời gian đóng 

chậm nhưng van tiết lưu một chiều trong van được lắp ngược lại. 

 
Hình 4.27. Ký hiệu và biểu đồ tín hiệu rơ le thời gian ngắt chậm 

Khi có khí nén tác động vào cửa 12, do van tiết lưu một chiều được mắc ngược 
nên khi đó đồng thời cũng có khí nén tác động vào van đảo chiều 3/2 và cũng nạp khí nén 
vào bình trích chứa, cửa 1 thông với cửa ra 2. 



Khi tín hiệu khí nén tác động ở cửa 12 mất thì lúc này bình trích chứa có khí nên 
vẫn giữ tín hiệu tác động vào cửa van 3/2 và bình lại thông với van tiết lưu một chiều nên 
lượng khí trong bình giảm dần, sau một khoảng thời gian thì lượng khí trong bình hết và 
không đủ để tác động vào cửa tác động của van đảo chiều 3/2, cửa 1 bị chặn. 

7. Cảm biến 
Cảm biến khí nén thuộc loại cảm biến không tiếp xúc, tức là quá trình cảm nhận 

không có sự tiếp xúc giữa bộ phận cảm biến và chi tiết. 
Cảm biến khí nén là cảm biến bằng tia hay dòng khí nén, có hai loại là cảm biến 

bằng tia rẽ nhánh và cảm biến bằng tia phản hồi. 

7.1. Cảm biến khí nén bằng tia rẽ nhánh 

 
Hình 4.35. Cảm biến khí nén bằng tia rẽ nhánh 

Dòng khí nén sẽ được phát ra ở cửa P (áp suất nguồn). Nếu không có vật cản thì 
dòng khí nén sẽ đi thẳng, nếu có vật cản thì dòng khí nén sẽ rẽ nhánh qua cửa X (áp suất 
rẽ nhánh). 

Vậy đối tượng cần phát hiện là vật cản và tín hiệu ra là áp suất khí nén rẽ nhánh tại 
cửa X là tín hiệu phản hồi được đưa về bộ phận điều khiển. 

7.2. Cảm biến khí nén bằng tia phản hồi 

 
Hình 4.36. Cảm biến khí nén bằng tia phản hồi 

Khi dòng khí nén đi qua cửa P, nếu không có vật cản thì tín hiệu phản hồi X bằng 
0, khi có vật cản thì tín hiệu phản hồi X bằng 1. 

Đặc điểm của cảm biến khí nén bằng tia phản hồi là khi vật cản dịch chuyển theo 
hướng dọc trục của cảm biến với khoảng cách a xác định thì tín hiệu phản hồi X vẫn bằng 
1. 

8. Phần tử chuyển đổi tín hiệu 
Phần tử chuyển đổi tín hiệu trong hệ thống điều khiển điện khí nén có hai dạng là 

phần tử chuyển đổi Khí nén – Điện và phần tử chuyển đổi Điện – Khí nén 



- Phần tử chuyển đổi Khí nén – Điện 

 
Hình 4.. Ký hiệu phần tử chuyển đổi Khí nén – Điện 

Khí nén được cấp vào cửa P1, cửa ra Pz, nếu áp suất khí cấp vào bằng hoặc lớn hơn 
áp suất đặt của phần tử thì tiếp điểm thường mở sẽ đóng lại đưa tín hiệu điện về mạch 
điều khiển 

Vậy từ tín hiệu vào là khí nén đã chuyển đổi thành tín hiệu ra là tín hiệu điện 
Phần tử chuyển đổi tín hiệu Khí nén – Điện như cảm biến áp suất, công tắc áp suất 
- Phần tử chuyển đổi Điện – Khí nén 
Là các van đảo chiều với tín hiệu tác động bằng điện, cuộn dây nam châm điện, 

khi cuộn dây nam châm điện được cấp điện sẽ làm cho vị trí của nòng van dịch chuyển 
khi đó sẽ thay đổi hướng của dòng khí nén 

Vậy từ tín hiệu vào là tín hiệu điện đã chuyển đổi thành tín hiệu khí nén 
 

9. Câu hỏi   
Câu 1: Cho biết chức năng và nhiệm vụ của các phần tử cơ bản trong hệ thống điều khiển 
khí nén? 
Câu 2: Cho biết chức năng, ký hiệu và nguyên lý hoạt động của van đảo chiều? Cho ví dụ 
cụ thể về một số van đảo chiều, vẽ ký hiệu một số loại tín hiệu tác động của van đảo 
chiều? 
Câu 3: Có bao nhiêu loại van chắn? Kể tên các loại van chắn và nên nguyên lý hoạt động, 
ứng dụng của các thiết bị đó? Cho một ví dụ mạch khí nén sử dụng van chắn/ 
Câu 4: Có bao nhiêu loại van tiết lưu? Kể tên và nêu nguyên lý hoạt động, ứng dụng của 
van tiết lưu đó? Cho ví dụ mạch khí nén sử dụng van tiết lưu? 
Câu 5: Nguyên lý, chức năng của van điều chỉnh áp suất? 
Câu 6: Ký hiệu, nguyên lý hoạt động và sơ đồ trạng thái của van điều chỉnh thời gian 
đóng chậm và ngắt chậm? 



Bài 5: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN 
1. Khái niệm cơ bản về điều khiển 

Một hệ thống điều khiển là một hệ thống nhằm thực thi một lệnh nào đó và là một 
tập hợp xắp xếp trật tự các phần tử vật lý theo một thể, để nó có thể tự điều chỉnh, định 
hướng và thực thi tác vụ cho riêng bản thân nó hoặc cho các hệ thống khác. 

Các thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển gồm: 
- Mục tiêu điều khiển (input) 
- Các phần tử của hệ thống bao gồm bộ điều khiển và đối tượng điều khiển 
- Kết quả điều khiển hay tín hiệu ra (output) 

2. Các phần tử mạch logic 
2.1. Phần tử logic NOT 

- Định nghĩa: Cổng NOT là một cổng logic cơ bản thực hiện thuật toán phủ đinh 
của biến số ở đầu vào. 

- Biểu thức: 

AY   
Trong đó:  A là các biến số đầu vào 

   Y là kết quả đầu ra 
Cổng NOT chỉ có một đầu vào và một đầu ra 
- Ký hiệu, bảng chân lý: 

 
 
 
 
 

 
2.2. Phần tử logic AND 

- Định nghĩa: Cổng AND là một cổng logic cơ bản thực hiện thuật toán tích logic 
của các biến số ở đầu vào. 

- Biểu thức: 
     Y = A.B...N 
Trong đó: A, B, ...,N là các biến ở đầu vào 
  Y là hàm hay kết quả ở đầu ra 

Một cổng AND có thể có nhiều đầu vào nhưng thông thường chỉ có từ 2 đến 10 
đầu vào. 

- Ký hiệu, bảng chân lý 

Ký hiệu Bảng chân lý 

 

A Y 

0 1 

1 0 



 

Ký hiệu Bảng chân lý 

 

A B Y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

2.3. Phần tử logic NAND 
- Định nghĩa: Cổng NAND là một cổng logic thực hiện thuật toán phủ định tích 

logic các biến số ở đầu vào. 
- Biểu thức: 

   NBAY ....  
Trong đó: A, B, ..., N là các biến số đầu vào; Y là kết quả đầu ra 
- Ký hiệu, bảng chân lý: 

Ký hiệu Bảng chân lý 

 

A B Y 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Cổng NAND là sự nối tiếp giữa cổng AND và cổng NOT 

2.4. Phần tử logic OR 
- Định nghĩa: Cổng OR là một cồng logic cơ bản thực hiện thuật toán tổng logic 

các biến số ở đầu vào 
- Biểu thức:  Y = A+B+...+N 
Trong đó A, B,..., N là các biến số ở đầu vào; Y là kết quả ở đầu ra 
- Ký hiệu, bảng chân lý: 

Ký hiệu Bảng chân lý 

 

A B Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 



 

2.5. Phần tử logic NOR 
- Định nghĩa: Cổng NOR là một cổng logic thực hiện thuật toán phủ định tổng 

logic các biến số ở đầu vào 

- Biểu thức: BAY   
- Ký hiêu, bảng chân lý: 

Ký hiệu Bảng chân lý 

 

A B Y 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

3. Lý thuyết đại số Boole 
3.1. Quy tắc cơ bản của đại số Boole 

- Các luật với các biến số 

AA   A  +  0  =  A 

A.A  =  A A  +  1  =  1 

A.1  =  A 1 AA  

A.0  =  0  

0. AA   

- Các luật cơ bản 
+ Luật giao hoán 
 A.B  =  B.A 
 A  +  B  =  B  +  A 
+ Luật kết hợp 
 A.B.C  = A(B.C) 
 A  +  B  +  C  =  (A  +  B)  +  C 
+ Luật phân bố 
 A(B  +  C)  =  AB  +  AC 
 (A  +  B)(A  +  C)  =  A  +  BC 
+ Một số đẳng thức thông dụng  
 1. A(A  +  B)  =  A 

 2. BABAA .)(   



 3. ABABA  ))((  

 4. BACACABA ..))((   

 5. ))((.. BACACABA   

 6. ))(())()(( CABACBCABA   

 7. CABACBCABA .....   
8. A + A.B = A 

 9. BABAA  .  

 10. ABAA  .  

 11. )().( CBACBBA   

- Định luật Demorgan 
+ Định luật 1:  
   Phủ định của một tổng bằng tích các phủ định 

  NBANBA .......   
+ Định luật 2: 
 Phủ định của một tích bằng tổng các phủ định 

  NBANBA  .........  

3.2. Biểu đồ Karnaugh 
 Sử dụng để rút gọn các biểu thức logic, thông thường có hai cách là có thể rút gọn 
bằng toán học dựa trên các quy tắc cơ bản của đại số Boole. Ngoài ra để thuận tiện đơn 
giản và không phải tính toán thì có thể rút gọn các biểu thức logic bằng biểu đồ 
Karnaugh. 
3.2.1. Ví dụ về rút gọn biểu thức logic bằng toán học 

Cho hàm: CBACBAY ....1   

Ta có thể rút gọn hàm này như sau: 

BABACCBACBACBAY .1..)(.....1   

Cho hàm: CBACBACBAY ......2   

Rút gọn hàm này: 

)().(.....)....(......2 CABCAABCBABACBACBACBACBACBACBAY  3. 

3.2.2. Cách thành lập bảng Karnaugh 
Bảng Karnaugh là một ma trận hàng cột luôn có số tổ hợp của ma trận bằng số tổ 

hợp của biến số. 
Nếu biến là số chẵn thì bảng Karnaugh là một ma trận vuông 
Nếu biến số là số lẻ thì bảng Karnaugh là một ma trận hình chữ nhật có số cột 

nhiều hơn số hàng. 



Số hàng: H=2n với n là số biến gán cho hàng 
Số cột: C=2m với m là số biến gán cho cột 
Việc gán biến cho hàng và cho cột luôn phải đảm bảo sao cho hai ô liên tiếp liền 

kề nhau của bảng Karnaugh phải khác nhau một biến số. 
Ví dụ 1: 

Cho một hàm Boole: Y=A.B 
Thành lập bảng Karnaugh: 

Giải: 
Hàm Y=A.B có số biến bằng 2 là số chẵn nên bảng Karnaugh là một ma trận 

vuông, có số hàng bằng số cột 

Ta gán A  và A  cho hàng, B và B  cho cột 
Biến là các chữ cái 

 
Biến là các chữ số nhị phân 

 
Ví dụ 2: 

Cho hàm Boole Y=A.B.C 
Hàm có 3 biến số nên bảng Karnaugh là một ma trận hình chữ nhật gồm 8 ô có số 

hàng bằng 2 và số cột bằng 4 (H=21=2, C=22=4) 
 
 
 
 
 
 
 
Ví dụ 3: 

Cho hàm Boole: Y=A.B.C.D, xây dựng biểu đồ Karnaugh 
C=22=4, H=22=4 

 

 

Biến là các chữ cái 

 

Biến là các số nhị phân 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3. Rút gọn biểu thức logic bằng bảng Karnaugh 

- Trên bảng Karnaugh các ô chứa giá trị 1 nằm kề nhau đều có thể gom lại với 
nhau để rút gọn. 

- Cứ hai tổ hợp biến nằm kề nhau được gom lại với nhau thì ta bỏ được một biến 
liên quan. 

- Cứ 4 tổ hợp biến liền kề nhau được gom lại với nhau thì ta bỏ đi được 2 biến liên 
quan 

- Cứ 8 tổ hợp biến liền kề nhau được gom lại với nhau thì ta bỏ đi được 3 biến liên 
quan. 

- Cứ 2n tổ hợp biến liền kề nhau được gom lại với nhau thì ta bỏ đi được n biến 
liên quan. Sau đó viết hàm Boole dưới dạng OR-AND 
Ví dụ 1: Rút gọn hàm Boole được biểu diễn dưới dạng bảng Karnaugh sau 

 

1

2

3

Y AC

Y AC

Y ABC

Y AC AC ABC







  

 

Ví dụ 2:  
Có 3 nút bấm A, B, C điều khiển 1 xy lanh Y với yêu cầu như sau 
Xy lanh chỉ thực hiện hành trình tiến khi 
- Cả 3 nút chưa được bấm 
- A, C chưa bấm và B được bấm 
- A, C được bấm và B chưa bấm 
Lập bảng chân lý, biểu đồ Karnaugh và rút gọn hàm Bool bằng biểu đồ Karnaugh 

Giải: 
- Quy ước trạng thái bấm của các nút là 1, trạng thái chưa bấm nút là 0 

 

Biến là các chữ cái 
 

 

Biến là các số nhị phân 
 



- Quy ước trạng thái xy lanh thực hiện hành trình tiến là 1, xy lanh không tác động 
là 0. 

- Bảng chân lý như sau: 

Công tắc Xy lanh 

A B C Y 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

- Thành lập biểu đồ Karnaugh 

 

 
 
 

Y AC ABC   

 

3.3. Phần tử nhớ 
Các phần tử thông thường có đặc điểm chung là thời gian tồn tại của tín hiệu ra 

phụ thuộc vào tín hiệu vào, nghĩa là khi tín hiệu vào mất đi thì tín hiệu ra cũng mất. Như 
vậy cần phải có một phần tử để duy trì tín hiệu. 

Ví dụ:  Dùng một rơ le trung gian để duy trì cho một cuộn dây điện từ của van đảo 
chiều với tín hiệu tác động là nam châm điện như sau. 

+24V

  0V

MD

K

K

Y

1 2 3 4 5

 
Hình 5.1 Mạch điện phần tử nhớ 

Khi ấn nút M có dòng điện đi qua cuộn K tiếp điểm K đóng lại và cuộn dây điện 
từ Y có điện, khi nút M được nhả ra dòng điện trong mạch vẫn được duy trì. 



Thời gian duy trì của dòng điện trong mạch phụ thuộc vào thời gian từ lúc ấn nút 
M cho tới khi ấn nút D, thời gian này gọi là khả năng nhớ của mạch 

Trong kỹ thuật điều khiển thì phần tử nhớ gọi là Flipflop có hai cổng vào là S 
(Set) và R (Reset) tương ứng như hai nút ấn M và D và Flipflop cũng có thể gọi là RS- 
Flipflop 
4. Biểu diễn phần tử logic của khí nén 
4.1. Phần tử logic NOT 

Có hai phương pháp để thiết kế phần tử logic NOT 
- Phần tử NOT là một van đảo chiều 2/2 có vị trí không, tại vị trí không cổng tín 

hiệu ra A (L) nối với nguồn P. 

 
Hình 5.2 Phần từ logic NOT là van đảo chiều 2/2 có vị trí không 

Khi chưa có tín hiệu vào áp suất a = 0 
Khi có tín hiệu vào áp suất a = L, van đảo chiều đổi vị trí, cửa A=0 bị chặn. 
Vậy:  Khi không có tín hiệu vào a = 0 thì van đảo chiều 2/2 có tín hiệu ra A = P 

 Khi có tín hiệu vào a = L thì van đảo chiều 2/2 khóa không có tín hiệu ra A=0 
- Phần tử NOT là một van đảo chiều 3/2 có vị trí không, tại vị trí không cổng tín 

hiệu ra A (L) nối nguồn P. 

 
Hình 5.3 Phần từ logic NOT là van đảo chiều 3/2 có vị trí không 

Khi chưa có tín hiệu vào a = 0, cửa A có tín hiệu A = P 
Khi có tín hiệu vào a = L, cửa A không có tín hiệu A = 0. 

4.2. Phần tử logic OR và NOR 
4.2.1. Phần tử logic OR 

Có hai phương pháp thiết kế phần tử logic OR 
 
 
 
 
 
 

a) b) 



 
Hình 5.4 Phần từ logic OR 

- Phần tử logic OR là một van OR và một van đảo chiều 3/2 có vị tri không, tại vị 
trí không cửa ra A bị chặn (A=0), hình a. 

Khi a1=0 và a2=0 thì A=0 
Khi a1=0 hoặc a2=0 thì A=L 
Khi a1=0 và a2=0 thì A=L 
- Phần tử logic OR là một tổ hợp gồm hai van đảo chiều 2/2 có vị trí không nối 

song song với nhau hình b, tại vị trí không cổng tín hiệu ra A bị chặn (A=0) 
Khi a1=0 và a2=0 thì A=0 
Khi a1=0 hoặc a2=0 thì A=L 
Khi a1=0 và a2=0 thì A=L 

4.2.2. Phần tử logic NOR 
Có hai phương pháp thiết kế phần tử NOR 

 
 
 
 
 
 
 

- Phần tử logic NOR là một tổ hợp gồm một van OR và một van đảo chiều 3/2 có 
vị trí không, tại vị trí không cổng tín hiệu ra A nối với nguồn P (A=L) 

Khi a1=0 và a2=0 thì A=L 
Khi a1=0 hoặc a2=0 thì A=0 
Khi a1=L và a2=L thì A=L 
- Phần từ logic NOR là một tổ hợp gồm hai van đảo chiều 2/2 có vị trí không mắc 

nối tiếp nhau hình b, tại vị trí không cổng tín hiệu ra A được nối với nguồn P (A=L) 
Khi a1=0 và a2=0 thì A=L 
Khi a1=0 hoặc a2=0 thì A=0 
Khi a1=L và a2=L thì A=L 

4.3. Phần tử logic AND và NAND 
4.3.1. Phần tử logic AND 

Có ba phương pháp thiết kế phần tử logic AND 
 
 

 
a) b) 

Hình 5.5 Phần tử logic NOR 



 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5.6 Phần tử AND 
- Phần tử AND đơn giản là một van logic AND hình a 
Khi chưa có tín hiệu vào a1=0 hoặc a2=0 hoặc a1=0 và a2=0, cửa A bị chặn A=0 
Khi có tín hiệu vào đồng thời a1=L và a2=L cửa A có tín hiệu A=L (nối với nguồn 

P) 
- Phần tử AND là một tổ hợp hai van đảo chiều 3/2 có vị trí không đấu nối tiếp 

nhau hình b, tại vị trí không cửa ra A=0. 
Khi chưa có tín hiệu vào a1=0 hoặc a2=0 hoặc a1=0 và a2=0, cửa A=0 
Khi có tín hiệu vào đồng thời a1=L và a2=L cửa A có tín hiệu A=L (nối với nguồn 

P) 
- Phần tử AND là một tổ hợp gồm hai van đảo chiều 2/2 có vị trí không được nối 

tiếp với nhau hình c, tại vị trí không cổng tín hiệu ra A bị chặn A=0 
Khi chưa có tín hiệu vào a1=0 hoặc a2=0 hoặc a1=0 và a2=0, cửa A=0 
Khi có tín hiệu vào đồng thời a1=L và a2=L cửa A có tín hiệu A=L (nối với nguồn 

P) 
4.3.2.  Phần tử logic NAND 

Có hai phương pháp thiết kế phần tử NAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Phần tử NAND là một tổ hợp gồm một van AND và một van đảo chiều 3/2 có vị 
trí không, tại vị trí không cổng tín hiệu ra A nối với nguồn P hình a. 

 
a) b) c) 

 a) b) 
Hình 5.7 Phần từ logic NAND 



Khi chưa có tín hiệu vào a1=0 và a2=0 hoặc a1=0 và a2=0, cửa A nối với nguồn P, 
A = L 

Khi có tín hiệu vào a1=L hoặc a2=L thì van đảo chiều vẫn giữ trạng thái, A=L 
Khi đồng thời có cả hai tín hiệu vào a1=L và a2=L thì van đảo chiều đổi trạng thái 

cửa P bị chặn và tín hiệu ra A=0 
- Phần tử NAND là một tổ hợp gồm hai van đảo chiều 3/2 có vị trí không được nối 

với nhau như hình c. Tại vị trí không cổng tín hiệu ra A nối với nguồn P (A=1) 
Khi a1=0 và a2=0 thì A=L 
Khi a1=0 hoặc a2=0 thì A=L 
Khi a1=L và a2=L thì A=0 

5. Câu hỏi 
Câu 1: Sử dụng phần tử logic NOT trong khí nén vẽ sơ đồ, kết nối điều khiển xy lanh tác 
động đơn. 
Câu 2: Câu 1: Sử dụng phần tử logic OR trong khí nén vẽ sơ đồ, kết nối điều khiển xy 
lanh tác động đơn. 
Câu 3: Câu 1: Sử dụng phần tử logic AND trong khí nén vẽ sơ đồ, kết nối điều khiển xy 
lanh tác động đơn. 
Câu 4: Từ các phần tử khí nén xây dựng kết nối mạch Flipflop điều khiển hành trình của 
xy lanh tác động đơn. 

6. Bài tập 
Bài 1: Có 3 nút bấm A, B, C điều khiển 1 xy lanh Y với yêu cầu như sau 
Xy lanh chỉ thực hiện hành trình tiến khi 
 - Cả 3 nút chưa được bấm 
 - A, C chưa bấm và B được bấm 
 - A, C được bấm và B chưa bấm 
Lập bảng chân lý, biểu đồ Karnaugh và rút gọn hàm Bool bằng biểu đồ Karnaugh, Thiết 
kế mạch khí nén điều khiển xi lanh trên  
Bài 2: Có 3 nút bấm A, B, C điều khiển 1 xy lanh Y với yêu cầu như sau: 

Xy lanh chỉ thực hiện hành trình tiến khi 
 - Cả 3 nút được bấm 
 - A, B chưa bấm và C được bấm 
 - A, C được bấm và B chưa bấm 
Lập bảng chân lý, biểu đồ Karnaugh và rút gọn hàm Bool bằng biểu đồ Karnaugh. Thiết 
kế mạch khí nén điều khiển xi lanh trên  
Bài 3: Có 3 nút bấm A, B, C điều khiển 1 xy lanh Y với yêu cầu như sau 

Xy lanh chỉ thực hiện hành trình tiến khi 
 - Cả 3 nút được bấm 



 - A, B chưa bấm và C được bấm 
 - A, B được bấm và C chưa bấm 
Lập bảng chân lý, biểu đồ Karnaugh và rút gọn hàm Bool bằng biểu đồ Karnaugh. Thiết 
kế mạch khí nén điều khiển xi lanh trên 
Bài 4: Có 3 nút bấm A, B, C điều khiển 1 xy lanh Y với yêu cầu như sau 
Xy lanh chỉ thực hiện hành trình tiến khi 
 - Cả 3 nút được bấm 
 - B, C chưa bấm và A được bấm 
 - A, B được bấm và C chưa bấm 
Lập bảng chân lý, biểu đồ Karnaugh và rút gọn hàm Bool bằng biểu đồ Karnaugh, Thiết 
kế mạch khí nén điều khiển xi lanh trên 
Bài 5:  Thiết kế mạch khí nen điều khiển xi lanh theo yêu cầu của Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 
4 khi: 
 - Mạch điều khiển chỉ dùng công AND và NOT 
 - Mạch điều khiển chỉ dùng cổng OR và NOT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bài 6: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN 
1. Phân loại phương pháp điều khiển 

Phương pháp điều khiển gồm: 
- Điều khiển bằng tay 
- Điều khiển tùy động theo thời gian 
- Điều khiển tùy động theo hành trình 

1.1. Điều khiển bằng tay 
Điều khiển bằng tay thường được ứng dụng phần lớn ở những mạch điều 

khiển bằng khí nén đơn giản, như các đồ gá kẹp chi tiết 
a. Điều khiển trực tiếp 

Điều khiển trực tiếp có đặc điểm là chức năng đưa và xử lý tín hiệu do một 
phần tử đảm nhận. 
Ví dụ 1: mạch điều khiển xy lanh tác dụng đơn một chiều 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ví dụ 2: mạch điều khiển bằng tay gồm có phần tử đưa tín hiệu và phầ tử xử lý tín 
hiệu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

 

 

b 

Nút ấn 

Pit tông 

Hình 6.1. Mạch điều khiển trực tiếp 

 

 

Pít tông 

Van đảo 
chiều 3/2 

Nút ấn 3/2 
a 

b 

a b 

Hình 6.2. Mạch điều khiển trực tiếp với phần tử phát và xử lý tín hiệu 



b. Điều khiển gián tiếp 
Điều khiển tiến lùi của pit tông trong xy lanh bằng một phần tử nhớ 

 

          
 

Hình 6.2. Mạch điều khiển gián tiếp xy lanh tác dụng kép có phần tử nhớ 
1.2. Điều khiển tùy động theo thời gian 

Điều khiển tùy động theo thời gian là sau một khoảng thời gian thì van đảo 
chiều mới chuyển trạng thái tác động. 

 
Hình 6.3. Điều khiển tùy động theo thời gian 

Ngoài ra còn có thể thiết kế điều khiển tùy động theo thời gian có chu kỳ tự 
động như sau: 



 
Hình 6.4. Điều khiển tùy động theo thời gian có chu kỳ tự động 

1.3. Điều khiển tùy động theo hành trình 
Cơ sở của điều khiển tùy động theo hành trình là sử dụng công tắc hành 

trình, có thể giới hạn hành trình của cơ cấu chấp hành. 

 
Hình 6.5. Điều khiển tùy động theo hành trình với một xy lanh 

 Ngoài ra còn có thể thiết kế điều khiển tùy động theo hành trình có chu kỳ tự 
động như sau: 



 
Hình 6.6. Điều khiển tùy động theo hành trình có chu kỳ tự động 

2. Các phần tử điện khí nén 
2.1. Van đảo chiều điều khiển bằng nam châm điện 
a. Ký hiệu 
 Các van đảo chiều điều khiển bằng nam châm điện kết hợp với khí nén có 
thể điều khiển trực tiếp ở hai đầu nòng van hoặc gián tiếp qua van phụ trợ. Các van 
đảo chiều điều khiển bằng nam châm điện gọi là van điện từ 

 
Hình 6.7. Ký hiệu các loại điều khiển bằng điện 

b. Một số loại van điện từ 



* Van điện từ 2/2 
 - Cấu tạo cơ bản: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Nguyên lý: 
 Khi cuộn dây có dòng điện, lực từ sẽ sinh ra tác dụng vào ống sắt từ, kéo 
ống sắt từ lên lúc này dòng khí nén qua khe hở nhỏ từ cửa số 1 đi sang cửa số 2. 
 Trên ký hiệu của van điện từ 2/2 nếu gọi Y là cuộn dây (cuộn dây điện từ), 
khi Y chưa có điện cửa 1 và cửa 2 bị chặn, khi Y có điện cửa 1 thông với cửa 2. 
* Van điện từ 3/2 
 - Cấu tạo cơ bản 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Hình 6.8. Van điện từ 2/2 

Y 

1- Hai đầu nối cuộn dây với nguồn 
2- Cuộn dây 

3- Ống sắt từ 
4- Lò xo 

 

 

Y 

Hình 6.9. Van điện từ 3/2 

 
1- Hai đầu nối cuộn dây với nguồn 
2- Cuộn dây 
3- Ống sắt từ 
4- Nòng van 
5- Vòng đệm 
6- Lò xo 
 



- Nguyên lý hoạt động: 

 
Hình 6.10. Nguyên lý hoạt động van điện từ 3/2 

 Khi cuộn dây 2 có điện sinh ra lực từ tác dụng vào ống sắt từ 3, kéo ống sắt 
từ lên, lúc này dòng khí đi theo khe hở nhỏ đi xuống đẩy nòng van 4 trượt xuống 
làm cửa 3 bị chặn, cửa 1 thông với cửa 2. 
2.2. Các phần tử điện 
2.2.1. Các phần tử nhận tín hiệu 
a. Nút ấn 
 - Nút ấn thường mở 

 
Hình 6.11. Nút ấn thường mở 

 - Nút ấn thường đóng 



 
Hình 6.12. Nút ấn thường đóng 

 - Nút ấn chuyển mạch 

 
Hình 6.13. Nút ấn chuyển mạch 

b. Công tắc 

 
Hình 6.14. Công tắc 



c. Công tắc hành trình 
 Nhiệm vụ của công tắc hành trình trong các mạch khí nén là để điều khiển 
giới hạn hành trình của các cơ cấu chấp hành. 
* Công tắc hành trình tác động bằng cơ 

 
Hình 6.15. Công tắc hành trình 

 Khi cơ cấu chấp hành dịch chuyển tới vị trí gá lắp công tắc hành trình, chạm 
vào điểm tác động, khi đó các cặp tiếp điểm thường mở đóng lại, các cặp tiếp điểm 
thường đóng mở ra, tín hiệu điện qua các cặp tiếp điểm được đưa về mạch điều 
khiển. 
* Công tắc hành trình tác động bằng nam châm (cảm biến điện từ) 
 - Cấu tạo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6.16. Công tắc hành trình tác động bằng nam châm 
 Hai lò xo lá hay gọi là hai lưỡi gà được gắn trong một ống nhỏ, hai đầu của 
hai lá này xếp chồng lên nhau và gần chạm nhau. 
 Khi có từ trường đi qua ống, hai lò xo lá có hai cực đối nghịch nhau tiếp xúc 
với nhau dưới tác dụng của từ trường. 
 - Ứng dụng 
 Trong hệ thống khí nén công tắc hành trình tác động bằng nam châm thường 
được gắn trên thân xy lanh, cũng có tác dụng giới hạn hành trình của pit tông trong 
xy lanh hay định vị vị trí của xy lanh. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6.17. Ứng dụng công tắc hành trình điều khiển bằng nam châm 
 Trong pit tông của xy lanh có một vòng bằng nam châm có từ trường, khi pit 
tông dịch chuyển thì vòng nam châm mang từ trường cũng dịch chuyển, tới vị trí 
gá lắp công tắc hành trình thì vùng từ trường này đi qua vỏ xy lanh và vào vùng 
ống đặt lò xo lá của công tắc hành trình, khi đó cặp tiếp điểm sẽ đóng lại. 
 Vậy khi có tín hiệu của công tắc hành trình cũng là lúc vị trí của pit tông 
trong xy lanh tới vị trí gá lắp công tắc hành trình. 
2.2.2. Các phần tử xử lý tín hiệu 
a. Rơ le điều khiển 

 
Hình 6.18. Rơ le điều khiển 

 Có cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chức năng như một rơ le trung gian, khi 
có dòng điện chạy trong cuộn dây thì các cặp tiếp điểm thường mở đóng lại, và các 
cặp tiếp điểm thường đóng mở ra. Tín hiệu điện từ các cặp tiếp điểm này sẽ điều 
khiển các cuộn dây của van điện từ. 
b. Rơ le thời gian 
 - Rơ le thời gian đóng chậm: Khi cấp điện thì sau một khoảng thời gian rơ le 
mới tác động, khi mất điện lập tức rơ le trở về trạng thái ban đầu chưa tác động 

 

 



 - Rơ le thời gian mở chậm: Khi cấp điện thì rơ le lạp tức tác động ngay, 
nhưng khi mất điện thì sau một khoảng thời gian rơ le mới ngừng tác động. 

3. Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén 
3.1. Nguyên tắc thiết kế 
 Khi thiết kế mạch điều khiển điện-khí nén phải thiết kế hai sơ đồ gồm 
 - Sơ đồ mạch khí nén 
 - Sơ đồ mạch điện điều khiển 
 Các phần tử điện và phần từ khí nén trong mạch được ký hiệu như sau: 

 
Hình 6.19. Ký hiệu tiếp điểm và nút ấn 

 

 
Hình 6.20. Ký hiệu rơ le và công tắc hành trình 

3.2. Mạch dạng xung bằng khí nén 
 Điều khiển một xy lanh hoạt động tuần tự lên xuống theo ví dụ sau, tín hiệu 
điều khiển là một dãy xung 
 Mức 0 tương ứng với hành trình lùi của xy lanh 
 Mức 1 tương ứng với hành trình tiến của xy lanh 



 

 
Hình 6.21 Ứng dụng mạch dạng xung bằng khí nén 

3.3. Mạch điều khiển điện khí nén với một xy lanh 
3.3.1. Điều khiển một xy lanh đơn bằng van điện từ 3/2 tự duy trì 
 Yêu cầu: Khi bấm nút mở xy lanh thực hiện hành trình tiến và tự duy trì 
trạng thái ở cuối hành trình. Khi bấm nút dừng xy lanh thực hiện hành trình lùi về 
vị trí ban đầu: 
 + Sơ đồ mạch khí nén và biểu đồ trạng thái 
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Hình 6.22 . Điều khiển xy lanh đơn bằng van điện từ 3/2 

 + Sơ đồ mạch điện điều khiển 
+24V

K

M

D

Y

K

  0V

1

 
Hình 6.23 . Mạch điện điều khiển xy lanh đơn bằng van điện từ 3/2 

Xy lanh  A 
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3.3.2. Điều khiển một xy lanh kép bằng van điện từ 5/2 cửa đơn tự duy trì 
 + Sơ đồ mạch khí nén và biểu đồ trạng thái 

 

Xy lanh: 1.0
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Hình 6.24. Điều khiển xy lanh kép bằng van điện từ 5/2 cửa đơn 

 + Sơ đồ mạch điện điều khiển 
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Hình 6.25. Mạch điện điều khiển xy lanh kép bằng van điện từ 5/2 cửa đơn 

3.4. Mạch điều khiển khí nén với hai xy lanh 
- Sơ đồ mạch khí nén và biểu đồ trạng thái 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 6.26. Mạch điều khiển khí nén với hai xy lanh 
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 - Sơ đồ mạch điện 
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Hình 6.27. Sơ đồ mạch điện điều khiển hai xy lanh 

4. Bài tập 
Bài 1: 

Thiết kế mạch điều khiển khí nén điều khiền 3 xi lanh kép (đơn) chạy với 50% 
tốc độ định mức với yếu cầu sau: 
 - Ấn Start Xi lanh 1 hoạt động trước đến cuối hành trình xilanh 2 hoạt động 
đến cuối hành trình xi lanh 3 hoạt động đến cuối hành trình thì dừng lại.  
 - Ấn Stop cả 3 xi lanh cùng lùi về đầu hành trình và dừng lại 

Bài 2: 
  Thiết kế mạch điều khiển khí nén điều khiền 3 xi lanh kép (đơn) chạy với 
50% tốc độ định mức với yếu cầu sau: 
 - Ấn Start Xi lanh 1 hoạt động trước đến cuối hành trình => xilanh 2 hoạt 
động đến cuối hành trình => xi lanh 3 hoạt động đến cuối hành trình thì dừng lại.  
  - Ấn stop Xi lanh 1 lùi về đầu hành trình => xilanh 2 lùi về đầu hành trình 
=>  xi lanh 3 lùi về đầu hành trình. 
Bài 3: 

Thiết kế mạch điều khiển khí nén điều khiền 3 xi lanh kép (đơn) với yêu cầu 
sau: 
 - Ấn Start Xi lanh 1 hoạt động trước đến cuối hành trình xilanh 2 hoạt động 
đến cuối hành trình xi lanh 3 hoạt động. Khi xilanh 3 đến cuối hành trình thì cả 
3 xi lanh cùng lùi về đầu hành trình sau đó tiếp tục chu kỳ tiếp theo. 
 - Ấn stop cả 3 xi lanh đang ở bất kì trạng thái nào đều trở về đầu hành trình 
và dừng lại 

 
 



Bài 4: 
Thiết kế mạch điều khiển khí nén điều khiền 3 xi lanh kép (đơn) với yếu cầu 
sau: 
 - Ấn Start Xi lanh 1 hoạt động trước đến cuối hành trình => xilanh 2 hoạt 
động đến cuối hành trình =>  xi lanh 3 hoạt động đến cuối hành trình. Khi Xi 
lanh 3 tiến đến cuối hành trình thì Xi lanh 1 lùi về đầu hành trình => xilanh 2 
lùi về đầu hành trình =>  xi lanh 3 lùi về đầu hành trình. Sau đó 3 xi lanh tiếp 
tục thực hiện chu trình tiếp theo. 
 - Ấn stop 3 xi lanh thực hiện nốt chu trình của mình rồi dừng lại ở đầu hành 
trình. 

Bài 5:  
       Thiết kế mạch điều khiển khí nén điều khiền 2 xi lanh kép (đơn) với yếu 
cầu sau: 
       - Ấn Start Xi lanh 1 hoạt động trước đến cuối hành trình thì tự động lùi về 
đầu hành trình đồng thời xilanh 2 hoạt động đến cuối hành trình (Xi lanh 1 lùi 
thì xi lanh 2 tiến và ngược lại) 
       - Ấn stop 2 xi lanh tự động dừng lại ở đầu hành trình. 

Bài 6: 
Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén điều khiền 2 xi lanh kép (đơn) có tốc độ 
bằng 50% tốc độ định mức với yếu cầu sau: 
 - Ấn Start Xi lanh 1 hoạt động trước đến cuối hành trình => xilanh 2 hoạt 
động đến cuối hành trình. Khi xi lanh 2 hoạt động thì đồng thời với nó xi lanh 1 
cũng tự động lùi về đầu hành trình. Lúc này 2 xi lanh sẽ thay nhau hoạt động. 
 - Ấn stop 2 xi lanh lùi về và dừng lại ở đầu hành trình 

Bài 7: 
Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén điều khiển 3 xi lanh hoạt động tuần tự 

với tốc độ bằng 50% tốc độ định mức với yêu cầu: 
- Mở bằng cách ấn nút M, Xi lanh 1 hoạt động trước đến cuối hành trình xi 

lanh 2 hoạt động đến cuối hành trình xi lanh 3 hoạt động đến cuối hành trình thì 
dừng lại. 

- Ấn nút dừng D, Cả 3 xi lanh cùng lùi về đầu hành trình. 
- Các nút ấn M, D là dạng nút ấn tự phục hồi.  

 
 
 
 



Bài 8: 
Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén điều khiển 3 xi lanh hoạt động tuần tự 

với tốc độ bằng 50% tốc độ định mức với yêu cầu: 
- Mở bằng cách ấn nút M, Xi lanh 1 hoạt động trước đến cuối hành trình xi 

lanh 2 hoạt động đến cuối hành trình xi lanh 3 hoạt động đến cuối hành trình thì 
dừng lại. 

- Ấn nút dừng D, Xi lanh 1 lùi về trước đến đầu hành trình xi lanh 2 lùi về 
đến đầu hành trình xi lanh 3 lùi về đến đầu hành trình thì kết thúc. 

- Các nút ấn M, D là dạng nút ấn tự phục hồi.  
Bài 9: 

Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén điều khiển 3 xi lanh hoạt động tuần tự 
với tốc độ bằng 50% tốc độ định mức với yêu cầu: 

- Mở bằng cách ấn nút M, Xi lanh 1 hoạt động trước đến cuối hành trình xi 
lanh 2 hoạt động đến cuối hành trình xi lanh 3 hoạt động đến cuối hành trình thì 
dừng lại. 

- Ấn nút dừng D, Xi lanh 3 lùi về trước đến đầu hành trình xi lanh 2 lùi về 
đến đầu hành trình xi lanh 1 lùi về đến đầu hành trình thì kết thúc. 
Bài 10: 

Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén điều khiển 3 xi lanh hoạt động tuần tự 
với tốc độ bằng 50% tốc độ định mức với yêu cầu: 

- Mở bằng cách ấn nút M, Xi lanh 1 hoạt động trước đến cuối hành trình xi 
lanh 2 hoạt động đến cuối hành trình xi lanh 3 hoạt động đến cuối hành trình sau 
đó cả 3 xi lanh cùng lùi về đầu hành trình và tiếp tục chu kỳ tiếp theo. 

- Ấn nút dừng D, Các xi lanh đàng ở vị trí nào cùng lùi về đầu hành trình. 
- Các nút ấn M, D là dạng nút ấn tự phục hồi.  

Bài 11: 
Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén điều khiển 3 xi lanh hoạt động tuần tự 

với tốc độ bằng 50% tốc độ định mức với yêu cầu: 
- Mở bằng cách ấn nút M, Xi lanh 1 hoạt động trước đến cuối hành trình => 

xi lanh 2 hoạt động đến cuối hành trình => xi lanh 3 hoạt động đến cuối hành trình. 
Sau khi xi lanh 3 đến cuối hành trình thì xi lanh 1 lùi về đầu hành trình => xi lanh 
2 lùi về đầu hành trình => xi lanh 3 lùi về đầu hành trình và tiếp tục chu kỳ tiếp 
theo. 

- Ấn nút dừng D, Xi lanh 1 lùi về trước đến đầu hành trình xi lanh 2 lùi về 
đến đầu hành trình xi lanh 3 lùi về đến đầu hành trình thì kết thúc. 

- Các nút ấn M, D là dạng nút ấn tự phục hồi.  



 


