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Tóm tắt: 
 

Bài báo giới thiệu một phương pháp đo áp suất màng dầu bôi trơn ổ đầu to thanh truyền trong thiết 
bị thực nghiệm. Thanh truyền được chế tạo bằng vật liệu quang đàn hồi và chịu tải mô phỏng như 
trong động cơ. Một cảm biến áp suất XCQ-062 BARA được lắp trên một bạc và tại tiết diện giữa 
theo phương chiều dài. Bạc này được lắp với trục khuỷu và quay cùng trục khuỷu. Bạc và trục 
khuỷu tạo thành trục của ổ đầu to thanh truyền. Bạc mang cảm biến có thể xoay từng góc 15 độ để 
đo áp suất màng dầu tại 24 vị trí khác nhau của chu vi ổ và theo góc quay của trục khuỷu. Một đĩa 
lỗ gồm 24 lỗ để xác định chính xác các vị của cảm biến. Kết quả thực nghiệm đo cho thấy, áp suất 
màng dầu tương thích với sơ đồ tải.  
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Abstract:  

This paper present a measurement methode the lubricated oil film pressure of the connecting-
rod big end bearing in the experimental device. The connecting-rod model of photoelastic 
material and is subjected to simulated load as in the engine. A XCQ-062 BARA pressure 
sensor is located on the housing bearing at the mid-section in length. This housing is fitted 
with the crankshaft and rotated with the crankshaft. The housing and the crankshaft constitute 
the journal of connecting-rod big end bearing. The housing carries the pressure sensor and can 
rotate 15 degrees to mesure the oil film pressure at the 24 different positons of bearing with 
the crank angle. A 24-hole disc is used to accurately determine the location of the sensor. The 
experimental measurements show that, the lubricated oil film pressure of the connecting-rod 
big end bearing is compatible with the load diagrams.  
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