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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
 
Nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Thời gian: 90h 
 

Số 
TT 

Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 

Thực hành, thí 
nghiệm, thảo 
luận, bài tập 

Kiểm tra 

1 
Bài 1:  
Sửa chữa, bảo dưỡng 
các khí cụ 

4 1 3  

2 

Bài 2: 
Lắp đặt mạch điện điều 
khiển động cơ 3 pha 
quay 1 chiều 

8 2 6  

3 

Bài 3: 
Lắp đặt mạch điện điều 
khiển động cơ 3 pha quay 
2 chiều 

18 3 14 1 

4 

Bài 4:  
Lắp đặt mạch điện điều 
khiển động cơ 3 pha 2 
cấp tốc độ 

18 3 15  

5 

Bài 5:  
Lắp đặt mạch điện tự 
động khống chế động 
cơ điện 1 chiều 

18 3 14 1 

6 

Bài 6: 
Lắp đặt, sửa chữa mạch 
điện máy cắt gọt kim 
loại 

24 4 19 1 

 Cộng 90 16 71 3 
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PHƯƠNG ÁN BÀI GIẢNG 

1. Tên bài trình giảng 

3.2. ĐẤU NỐI VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 

 ĐỘNG CƠ 3 PHA QUAY 2 CHIỀU 

2. Vị trí bài giảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đối tượng giảng dạy 

- Sinh viên hệ cao đẳng, năm thứ hai, nghề Điện công nghiệp. 

4.  Mục tiêu bài 

MỤC TIÊU CỦA BÀI 

Sau khi học xong bài học người học có khả năng. 
Kiến thức 

- Thực hiện mã hóa các điểm đấu trên sơ đồ, xây dựng sơ đồ đấu dây của 
mạch điện, lựa chọn đúng tiêu chuẩn dây để đấu mạch, quy trình khi sửa chữa 
mạch điện. 

- Trình bày được trình tự thực hiện, một số sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, 
biện pháp xử lý và phòng tránh khi lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha 
quay 2 chiều. 
* Kỹ năng 

Đấu nối vận hành, sửa chữa được mạch điện điều khiển động cơ  điện 3 
pha  quay 2 chiều theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời 
gian. 

MĐ 09: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN CÔNG 

NGHIỆP (120h) 

Bài 5:  
Lắp đặt mạch 
điện tự động 
khống chế 

động cơ điện 
1 chiều 

Bài 6 
Lắp đặt, sửa 
chữa mạch 

điện máy cắt 
gọt kim loại 

 

Bài 2 
Lắp đặt mạch 

điện điều 
khiển động cơ 
3 pha quay 1 

chiều 
 

Bài 3 
Lắp đặt 

mạch điện 
điều khiển 
động cơ 3 

pha quay 2 
chiều 

 

Bài 4:  
Lắp đặt mạch 

điện điều 
khiển động 
cơ 3 pha 2 
cấp tốc độ 

 

3.2: Đấu nối vận 

hành mạch điện  

Bài 1:  
Sửa chữa, 
bảo dưỡng 
các khí cụ 
điện hạ áp 

 

 

3.1: Lắp đặt thiết bị 

lên tủ điện 

 

3.3: Sửa chữa bảo 

dưỡng mạch điện 
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* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
 Tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức, vận dụng để lắp đặt mạch điện điều 
khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều, chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình, đảm 
bảo an toàn trong quá trình thực tập. 

MỤC TIÊU CỦA BÀI TRÌNH GIẢNG 

Sau khi học xong bài học người học có khả năng. 
* Kiến thức 

- Thực hiện mã hóa các điểm đấu trên sơ đồ, xây dựng sơ đồ đấu dây của 

mạch điện, lựa chọn đúng tiêu chuẩn dây để đấu mạch. 

- Trình bày được trình tự thực hiện, các sai hỏng thường gặp, nguyên nhân 
và biện pháp khắc phục khi đấu nối vận hành mạch điện điều khiển động cơ 3 
pha quay 2 chiều. 
* Kỹ năng 

Đấu nối, vận hành được mạch điện điều khiển động cơ  điện 3 pha  quay 2 
chiều theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian. 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức, vận 
dụng để đấu nối vận hành mạch điện điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều, chịu 
trách nhiệm với sản phẩm của mình, đảm bảo an toàn trong quá trình thực tập 

5. Trọng tâm của bài 

Thao tác mẫu của giảng viên và thực hành độc lập của sinh viên. 

6. Phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học 

6.1.  Phương pháp dạy học: Làm mẫu, đàm thoại, trực quan, thuyết trình, 

thực hành. 

6.2. Phương tiện dạy học 

+ Học liệu: Giáo án, đề cương bài giảng, giáo án điện tử, sơ đồ A0, bảng 

biểu A0. 

+ Phương tiện dạy học: Phấn, bảng, máy chiếu đa chức năng, máy tính cá 

nhân, phần mềm Powerpoint, bút trình chiếu... 

+ Thiết bị: Động cơ không đồng bộ ba pha, tủ điện công nghiệp, công tắc 

tơ, rơle nhiệt, nút ấn, áp tô mát 3 pha, áp tô mát 1 pha, dây dẫn điện. 

6.3.  Hình thức tổ chức dạy học: 

+ Phần lý thuyết liên quan: Tập trung cả ca 

+ Phần thực hành: Thực hành độc lập 

+ Phần tổng kết: Tập trung cả ca. 
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7. Phương án cụ thể 

TT Nội dung Phương pháp TG (phút) 

I Ổn định lớp Thuyết trình 1 

II Thực hiện bài học  59 

1 Dẫn nhập Trực quan, thuyết trình 2 

2 Giới thiệu chủ đề Thuyết trình, trực quan  3 

3 Giải quyết vấn đề Trực quan, thuyết trình, đàm 
thoại, làm mẫu, luyện tập. 

49 

4 Kết thúc vấn đề Thuyết trình 4 

5 Hướng dẫn tự học Thuyết trình 1 

 Tổng  60 
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Tên bài 

BÀI 3: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 3 PHA 
 QUAY 2 CHIỀU 

3.2: ĐẤU NỐI VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN  
ĐỘNG CƠ QUAY 2 CHIỀU 

MỤC TIÊU CỦA BÀI 

Sau khi học xong bài học người học có khả năng. 
* Kiến thức 

- Thực hiện mã hóa các điểm đấu trên sơ đồ, xây dựng sơ đồ đấu dây của 

mạch điện, lựa chọn đúng tiêu chuẩn dây để đấu mạch, quy trình khi sửa chữa 
mạch điện. 

- Trình bày được trình tự thực hiện, một số sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, 

biện pháp xử lý và phòng tránh khi lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha 
quay 2 chiều. 
* Kỹ năng 

         Đấu nối, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa được mạch điện điều khiển động cơ  
điện 3 pha  quay 2 chiều theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và 
thời gian. 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
 Tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức, vận dụng để lắp đặt mạch điện điều 
khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều, chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình, đảm 

bảo an toàn trong quá trình thực tập. 
MỤC TIÊU CỦA BÀI TRÌNH GIẢNG 
Sau khi học xong bài học người học có khả năng. 
* Kiến thức 

- Thực hiện mã hóa các điểm đấu trên sơ đồ, xây dựng sơ đồ đấu dây của 
mạch điện, lựa chọn đúng tiêu chuẩn dây để đấu mạch. 

- Trình bày được trình tự thực hiện, một số sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, 
biện pháp xử lý và phòng tránh khi đấu nối, vận hành mạch điện điều khiển động cơ 
3 pha quay 2 chiều. 

.* Kỹ năng 
         Đấu nối vận hành được mạch điện điều khiển động cơ  điện 3 pha  quay 2 
chiều theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian. 

GIÁO ÁN SỐ:....... Thời gian thực hiện phần trình giảng: 60 phút 

Tên bài học trước:  Lắp đặt mạch điện điều khiển 
động cơ 3 pha quay 1 chiều. 
Thực hiện từ ngày: ........./11/2020 
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* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

  Tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức, vận dụng để đấu nối vận hành mạch 
điện điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều, chịu trách nhiệm với sản phẩm của 
mình, đảm bảo an toàn trong quá trình thực tập. 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Phương tiện, học liệu: Máy tính, máy chiếu projector, camera, phiếu 
hướng dẫn thực hành, phiếu đánh giá kết quả thực hành, bảng trình tự thực hiện, 
tài liệu phát tay, mạng internet. 

- Thiết bị: Áp tô mát, công tắc tơ, rơ le nhiệt, nút ấn, nút dừng khẩn cấp, 
đèn hiệu, cầu đấu dây, động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc... 

- Dụng cụ: Tuốc nơ vít, kìm tuốt dây, kìm ép cốt, đồng hồ vạn năng... 
- Vật tư: Dây dẫn PVC 1x1,5 màu đỏ, màu xanh, dây dẫn PVC 1x2,5 xanh, 

đỏ, vàng, cáp động lực 3 pha 4 dây, các đầu số.  
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

+ Phần lý thuyết liên quan: Tập trung cả ca 

+ Phần thực hành: Thực hành độc lập 

+ Phần tổng kết: Tập trung cả ca 

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC                                                      Thời gian: 1' 

  - Chào hỏi:............................................................................................................. 

  - Kiểm tra sĩ số:..................................................................................................... 

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC 

T
T 

NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

THỜI 
GIAN 

HOẠT ĐỘNG CỦA 
GIẢNG VIÊN 

HOẠT ĐỘNG 
CỦA SINH VIÊN 

1 Dẫn nhập   2' 
 Video vận hành đóng mở 

cổng. 
- Trình chiếu video. 
- Phân tích mạch điện điều 
khiển đóng mở cổng và dẫn 
dắt vào bài học. 

- Quan sát. 
- Nghe, ghi nhớ, 
chuẩn bị tâm thế, 
định hướng nhiệm 
vụ học tập. 

 

2 Giới thiệu chủ đề   3' 
 * Tên bài học: 

BÀI 3: LẮP ĐẶT MẠCH 

ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG 

CƠ 3 PHA QUAY 2 CHIỀU  

* Mục tiêu: 
- Kiến thức 
- Kỹ năng 
- Năng lực tự chủ và trách 
nhiệm. 

 
- Giới thiệu tên bài và ghi tên 
bài lên bảng. 
 
- Trình chiếu và định hướng 
mục tiêu. 
 

 
- Quan sát, lắng 
nghe, ghi chép. 
 
- Quan sát, lắng 
nghe, ghi nhớ. 
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 * Nội dung: 
+ Tiểu kỹ năng 1: Lắp đặt 
thiết bị lên tủ điện điều 
khiển động cơ 3 pha quay 
2 chiều. 
+ Tiểu kỹ năng 2: Đấu nối  
vận hành mạch điện 
điều khiển động cơ 3 
pha quay 2 chiều. 
(phần trình giảng) 
+ Tiểu kỹ năng 3: Sửa chữa 
mạch điện điều khiển 
động cơ 3 pha quay 2 
chiều. 

 
 
 
 
 
- Trình chiếu, nêu khái quát 
nội dung. 

 
 
 
 
 
- Quan sát, lắng 
nghe. 

 
 
 
 
 
 
 

3 Giải quyết vấn đề   49’ 

 Tiểu kỹ năng 1: Lắp đặt 
thiết bị lên tủ điện điều 
khiển động cơ 3 pha quay 
2 chiều. 

   

1. Lý thuyết liên quan    

2. Trình tự thực hiện    

3. Thực hành    

 Tiểu kỹ năng 2: Đấu nối,  

vận hành mạch điện điều 

khiển động cơ 3 pha quay 

2 chiều. 

  49’ 

 I. Lý thuyết liên quan   9’ 

  - Đặt câu hỏi: Ở bài trước để 

lắp đặt thiết bị lên tủ điện các 

em dựa vào sơ đồ nào?  

- Nhận xét câu trả lời 

- Lắng nghe, trả lời 

câu hỏi. 

 

1’ 

 

 1. Mã hóa sang sơ đồ lắp 

đặt. 

 

- Trình chiếu sơ đồ nguyên lý 

đã quy ước dây và hình ảnh 

tủ điện đã gá lắp thiết bị. Nêu 

tình huống có vấn đề. 

- Lắng nghe, ghi 

nhớ. 

- Quan sát, lắng nghe. 

2’ 

 

 

 
  - Yêu cầu sinh viên thực hiện 

mã hóa điểm đấu trên sơ đồ 
- Mã hóa điểm đấu 
trên sơ đồ lắp đặt 
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lắp đặt 
- Đặt câu hỏi: Điểm mã số 1 

là những điểm nào trên sơ đồ 
lắp đặt? 
- Nhận xét câu trả lời và đưa 

ra sơ đồ mã hóa hoàn chỉnh. 

 
- Nghe, trả lời câu 

hỏi 
 
- Nghe, ghi nhớ, 

quan sát, bổ xung 

hoàn chỉnh sơ đồ mã 

hóa 

 2. Sơ đồ đấu dây - Trình chiếu sơ đồ đấu dây. 

- Nhấn mạch nội dung trọng 

tâm khi đấu mạch điện động lực 

- Lắng nghe, quan 

sát, ghi chép 

3’ 

 3. Dây đấu 

- Tiết diện dây 

 

 

 

 

- Màu dây 

 

- Số lượng dây 

 

 

- Trình chiếu sơ đồ nguyên lý 

đã quy ước dây, đặt câu hỏi: 

Các em hãy phân biệt mạch 

động lực và mạch điều 

khiển? 

- Phân tích lý do quy định 

màu dây. 

- Trình chiếu sơ đồ lắp đặt đã 

mã hóa điểm đấu, đặt câu 

hỏi: Điểm mã hóa số 3 có 

mấy điểm đấu và cần bao 

nhiêu dây đấu? 

- Nhận xét câu trả lời, kết 

luận về phương pháp tính số 

sợi dây đấu và đưa ra bảng 

biểu lựa chọn dây đấu hoàn 

chỉnh. 

 

- Quan sát, trả lời câu 

hỏi 

 

 

 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi chép 

- Quan sát, suy nghĩ, 

trả lời câu hỏi 

 

 

3’ 

 II. Trình tự thực hiện   25’ 

 1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết 

bị, vật tư 

  2’ 

 - Thiết bị 

 

- Trình chiếu bảng thiết bị, 

dụng cụ, vật tư. 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi nhớ 

 

 - Dụng cụ - Đặt câu hỏi: Để thực hiện - Lắng nghe, suy  
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lắp đặt thiết bị lên tủ điện các 

em cần những dụng cụ nào? 

- Nhận xét câu trả lời và nêu 

dụng cụ cần thiết cho bài học. 

nghĩ, trả lời câu hỏi. 

 

- Lắng nghe, quan sát. 

 - Vật tư 

 

- Giới thiệu vật tư đã chuẩn 

bị đúng quy cách, đủ số 

lượng. 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi nhớ. 

 

 

 2. Trình tự các bước  
* Bảng trình tự các bước. 
 
 

 
- Trình chiếu video đấu dây 
và vận hành mạch điện, yêu 
cầu sinh viên quan sát và 
thảo luận xác định các bước 
thực hiện. 
- Đánh giá kết quả thảo luận.  
 
 
- Treo bảng trình tự 
- Trình chiếu bảng trình tự 
thực hiện và thuyết minh. 

 
- Quan sát, lắng 
nghe, ghi nhớ 
 
 
 
- Quan sát, thảo luận 
xác định các bước 
thực hiện. 
- Quan sát, lắng 
nghe, ghi nhớ 

 
1’ 
 
 
 
 
 
 

4’ 

 3.  Thao tác mẫu 
Thực hành theo trình tự, 
chọn bước 2 làm thao tác 
mẫu. 
 

 
- Chuẩn bị, sắp xếp dụng cụ, 
vật tư, thiết bị và học liệu. 
- Mời sinh viên vào vị trí quan 
sát, thực hành theo trình tự. 
- Thao tác bước 1 theo trình tự. 
- Gọi 1 sinh viên lên kiểm tra 
mạch điện bằng đồng hồ vạn 
năng. 
- Thao tác chậm và giải thích 
kỹ bước 2 theo trình tự. 
- Gọi 1 sinh viên lên xác định 
vị trí mã hóa điểm đấu dây 
đảo chiều quay và thực hiện 
đấu dây.  
- Thao tác bước 3 theo trình tự. 
- Kết luận về mạch điện đã đấu. 

 
- Lắng nghe, ghi 
nhớ, quan sát và ghi 
chép. 
 
- Quan sát 
- Vào vị trí và quan 
sát 
 
- Quan sát, ghi nhớ 
 
- Lắng nghe, ghi 
nhớ, quan sát, làm 
thử. 
 
- Quan sát, ghi nhớ 
- Lắng nghe, ghi nhớ, 
quan sát, làm thử 
- Quan sát, ghi nhớ 

16’ 
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 4. Một số sai hỏng thường 

gặp, nguyên nhân, biện 
pháp xử lý và phòng 
tránh. 

 

- Phân tích các dạng sai hỏng 

thường gặp. 

 

 

- Quan sát 

- Lắng nghe, ghi 

chép, ghi nhớ. 

 

2’ 

 

 

 III. Thực hành   15’ 

 - Phát phiếu thực hành. 
 
 
 

- Phát phiếu. 
 
- Giới thiệu phiếu đánh giá 
kết quả thực hành. 

- Nhận phiếu, điền 
thông tin 
- Quan sát, nghe, 
ghi nhớ. 

 

- Phân công vị trí thực 
hành. 
 
 
- Phổ biến nội quy an 
toàn. 

- Chỉ định vị trí thực hành. 
 
 
 
- Nhắc nhở an toàn, vệ 
sinh công nghiệp. 

- Đến vị trí thực 
hành 
- Sắp xếp dụng cụ, 
vật tư thực hành 
- Lắng nghe, thực 
hiện. 

 

- Sinh viên thực hành các 
bước đấu nối,  vận hành 
mạch điện điều khiển 
động cơ 3 pha quay 2 
chiều theo bảng trình tự 
các bước. 

- Theo dõi, hướng dẫn và 
uốn nắn các thao tác khó. 

- Thực hành theo các 
bước trong trình tự 
- Tiếp thu, rút kinh 
nghiệm 

 

- Giúp sinh viên yếu (nếu có) - Lắng nghe, thực 
hiện theo hướng 
dẫn của giảng viên. 

 

- Thu nhận thông tin về 
quá trình thực hành của 
sinh viên 
- Kiểm tra kết quả thực 
hành 

- Theo dõi, đánh giá kỹ 
năng thực hiện của sinh 
viên vào phiếu đánh giá. 
- Quan sát tủ điện, nhận xét  

- Thực hành 
 
 

- Vận hành mạch 
điện  theo yêu cầu 
giáo viên. 

 

- An toàn, vệ sinh công 
nghiệp 

- Nhắc nhở vệ sinh công 
nghiệp 

- Thu dọn dụng cụ, 
vệ sinh nơi thực 
hành. 

 

 Tiểu kỹ năng 3: Sửa chữa 
mạch điện điều khiển 
động cơ 3 pha quay 2 
chiều 

   

1. Lý thuyết liên quan    
2. Trình tự thực hiện    
3. Thực hành    
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4 Kết thúc vấn đề   4' 
 - Khái quát nội dung bài 

học. 
- Củng cố kiến thức. 
- Củng cố kỹ năng. 
 
 
- Nhận xét, đánh giá kết 
quả thực hành. 
 
 

- Kế hoạch chuẩn bị cho ca 
học sau. 
 

- Tóm tắt nội dung bài học. - Nghe, hệ thống 
kiến thức bài 

 

- Phát phiếu trắc nghiệm 
- Thu phiếu trắc nghiệm, 
phiếu hướng dẫn thực 
hành 

- Nhận phiếu, làm 
trắc nghiệm. 
- Nộp phiếu 

 

- Nhận xét, đánh giá  thái 
độ,  mức độ tiếp thu kiến 
thức, kết quả thực hành của 
sinh viên trước cả lớp 
- Nhắc nhở kế hoạch cho ca 
học sau. 
- Phân công vệ sinh công 
nghiệp 

- Nghe, rút kinh 
nghiệm. 
 
 
- Nghe, ghi chép 
 

 

5 Hướng dẫn tự học   1' 

 - Tài liệu tham khảo: Giáo 
trình Trang bị điện, Trường 
cao đẳng công nghiệp và 
xây dựng 
- Bài tập về nhà: 
Dựa vào sơ đồ nguyên lý 
mạch điện đảo chiều quay 
trực tiếp vẽ và mã hóa điểm 
đấu lên sơ đồ lắp đặt. 

- Thông báo 
 
 
 
- Phát phiếu bài tập 

- Nghe, ghi chép 
 
 
 
- Nghe và nhận 
phiếu 

 

   
III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Nội dung: ……………………………………………………………………. 

2. Hình thức tổ chức dạy học:………………………………………………….. 

3. Phương pháp:………………………………………………………………… 

4. Phương tiện và thời gian:……………………………………………………… 

 

 

DUYỆT BAN GIÁM HIỆU 

 

Ngày    tháng 11 năm 2020 

Giáo viên 

 

 

Đinh Thị Hồng Lan 
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ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG 
Tên bài 

3.2: ĐẤU NỐI, VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN  

ĐỘNG CƠ QUAY 2 CHIỀU 

A. MỤC TIÊU  

Sau khi học xong bài học người học có khả năng. 
* Kiến thức 

- Thực hiện mã hóa các điểm đấu trên sơ đồ, xây dựng sơ đồ đấu dây của 
mạch điện, lựa chọn đúng tiêu chuẩn dây để đấu mạch. 

- Trình bày được trình tự thực hiện, một số sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, 
biện pháp xử lý và phòng tránh khi đấu nối, vận hành mạch điện điều khiển động cơ 
3 pha quay 2 chiều.  
* Kỹ năng 
         Đấu nối, vận hành được mạch điện điều khiển động cơ  điện 3 pha  quay 2 
chiều theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian. 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
  Tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức, vận dụng để lắp đặt mạch điện điều 
khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều, chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình, đảm 
bảo an toàn trong quá trình thực tập 

B. NỘI DUNG 

I. Lý thuyết liên quan 

1. Mã hóa sang sơ đồ lắp đặt 

 

Quy ước dây trên sơ đồ nguyên lý 
 - Dây mạch động lực quy ước bằng chữ và chỉ số 
 - Dây mạch điều khiển quy ước bằng số 
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 Căn cứ vào sơ đồ nguyên lý đã quy ước dây, xác định vị trí tương ứng trên 

sơ đồ lắp đặt và mã hóa. 

 
Mã hóa sang sơ đồ lắp đặt 

2. Sơ đồ đấu dây 
 

 
 

Mạch điện điều khiển 
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Mạch điện động lực 
3. Dây đấu 
Bảng lựa chọn dây đấu 

 

Mạch đấu 
Điểm mã 

hóa 
Tiết diện dây 

(mm2) 
Màu dây 

Số lượng 
(sợi) 

Điều khiển 

Số lẻ    
1 1,5 Đỏ 1 
3 1,5 Đỏ 1 
5 1,5 Đỏ 4 
7 1,5 Đỏ 2 
9 1,5 Đỏ 2 
11 1,5 Đỏ 2 
13 1,5 Đỏ 2 

Số chẵn    
2 1,0 Xanh  2 
0 1,0 Xanh  4 

Động lực 

A1 2,5 Vàng 3 
B1 2,5 Xanh 3 
C1 2,5 Đỏ 3 
A2 2,5 Đỏ 1 
B2 2,5 Xanh 1 
C2 2,5 Vàng 1 
A3 2,5 Vàng 1 
B3 2,5 Xanh 1 
C3 2,5 Đỏ 1 



- 15 - 
 

II. Trình tự thực hiện 
1. Chuẩn bị  
 

TT Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

a Thiết bị    

+ Áp tô mát Cái 01  

+ 

Tủ điện đã lắp đặt hoàn thiện mạch 

điện điều khiển động cơ 3 pha quay 

thuận. 

Cái 01 Đã thực hiện lắp đặt 

ở bài học trước. 

(Tiểu kỹ năng 1) 

+ 
Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to 

lồng sóc 

Cái 01  

b Dụng cụ    

+ Đồng hồ vạn năng Cái  01  

+ Tuốc nơ vít  cái 01  

+ Kìm tuốt dây cái 01  

+ Kìm ép cốt cái 01  

+ Kéo cái 01  

+ Kìm cắt cái 01  

c Vật tư    

+  Dây dẫn PVC 1x1,5 màu đỏ m 20 Dây đã được đo cắt 

sẵn và đánh số và ép 

cốt 2 đầu 

+  Dây dẫn PVC 1x2,5 ; 3 màu: Xanh , 

đỏ vàng 

m 15 Dây đã được đo cắt 

sẵn và đánh số và ép 

cốt 2 đầu 

+  Cáp 3 động lực pha 4 dây m 10  



- 16 - 
 

2. Trình tự các bước  
BẢNG TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC 

ĐẤU NỐI, VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN  

ĐỘNG CƠ 3 PHA QUAY 2 CHIỀU 

 

T
T 

Tên bước 
thực hiện 

Thao tác 
Thiết bị, dụng cụ, vật 

tư 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

1 

Đấu dây 

mạch điện 

điều khiển 

 

- Đấu dây các điểm mã hóa lẻ 

từ 1, 3, 5, 7 ,9,  11 ,13. 

- Đấu dây các điểm mã hóa 

chẵn từ 2,4. 

- Kiểm tra 

- Tủ điện đã gá lắp thiết bị 

- Dây dẫn điện mạch điều 

khiển PVC 1x1,5 màu đỏ, 

xanh, dây đã ép cốt và 

đánh số 2 đầu. 

- Bộ dụng cụ cầm tay. 

- Sơ đồ đấu dây. 

- Đồng hồ vạn năng. 

- Đấu đúng số, 

đúng tuyến, dây 

sóng, gọn và 

tiếp xúc tốt. 

2 

Đấu dây 

mạch điện 

động lực 

 

- Đấu dây các điểm mã hóa 

A1, B1, C1. 

- Đấu dây các điểm mã hóa 

A2, B2, C2. 

- Kiểm tra. 

 

- Tủ điện đã gá lắp thiết bị  

- Dây dẫn điện mạch động 

lực PVC 1x2,5 vàng, 

xanh, đỏ, dây đã ép cốt và 

đánh số 2 đầu. 

- Bộ dụng cụ cầm tay. 

- Sơ đồ đấu dây. 

- Đồng hồ vạn năng. 

- Đấu đúng số, 

đúng tuyến, dây 

sóng, gọn và 

tiếp xúc tốt. 

- Đảo thứ tự 2 

trong 3 pha của 

mạch điện động 

lực. 

3 
Vận hành 

mạch điện 

- Kiểm tra nguồn. 

- Đóng áp tô mát. 

- Vận hành các chế độ. 

+ Ấn nút MT: Động cơ quay 

thuận. 

+ Ấn nút MN: Động cơ quay 

ngược. 

+ Ấn nút D: Động cơ dừng. 

- Ngắt áp tô mát. 

- Đồng hồ vạn năng. 

- Bút thử điện. 

- Tủ điện đã đấu dây. 

- Xác định được 

tình trạng nguồn 

- Vận hành đúng 

quy trình. 
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3. Thao tác mẫu 
Thực hành theo trình tự, chọn bước 2 làm thao tác mẫu. 

4. Một số sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, biện pháp xử lý và phòng tránh 

TT Sai hỏng Nguyên nhân Khắc phục 

1 Mạch điện điều 

khiển không 

duy trì. 

- Đấu sai dây mạch điện duy 

trì 

 

- Tiếp điểm phụ thường mở 

của công tắc tơ tiếp xúc 

không tốt 

- Xác định chính xác các vị 

trí đấu dây, đấu dây đúng 

sơ đồ. 

- Kiểm tra, sửa chữa lại 

tiếp điểm của công tắc tơ 

2 Động cơ không 

đảo ngược chiều 

quay 

Không đảo thứ tự 2 trong 3 

pha dây mạch động lực 

Đấu đúng sơ đồ đấu dây 

III. Thực hành 
 
 - Phát phiếu thực hành.  

- Sắp xếp vị trí thực hành. 

- Phổ biến an toàn. 

- Đấu nối, vận hành mạch điện điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều theo 

bảng trình tự các bước. 

- Thu nhận thông tin về quá trình thực hành của sinh viên. 

- Giúp đỡ sinh viên yếu kém (nếu có). 

- Nghiệm thu sản phẩm và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành.  

- An toàn vệ sinh công nghiệp.  
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PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
 I. Thông tin chung 

  1. Tên bài: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều 
  2. Kỹ năng luyện tập: Đấu nối, vận hành 
  3. Người thực hiện: ……………Lớp: ……. 
  4. Người hướng dẫn: Đinh Thị Hồng Lan 
  5. Ngày thực hiện: ....../……./ 2020; Địa điểm: Xưởng thực hành 

II. Thực hành 
  1. Chuẩn bị: 
  - Phương tiện, dụng cụ, vật tư: Tủ điện, bộ dụng cụ cầm tay. 

- Học liệu: Phiếu hướng dẫn thực hành, sơ đồ lắp đặt đã mã hóa điểm đấu, tài liệu học tập. 
  2. Luyện tập: 

TT 
Các 
bước 

Thao tác 
Thiết bị, 

dụng cụ, vật tư 

Yêu cầu 
(về kỹ thuật, mỹ 

thuật) 

Sự thực hiện 

Có/ 
không 

An toàn/ 
Sự cố 

Thời gian 
T.hiện/quy 
định (phút) 

1 

Đấu dây 
mạch 
điều 

khiển 
 

- Đấu dây các điểm mã 
hóa lẻ từ 1,3,5,7,9,11. 
 
- Đấu dây các điểm mã 
hóa chẵn từ 2,4. 
- Kiểm tra 

- Tủ điện đã gá lắp thiết bị 
- Dây dẫn điện mạch điều khiển 
- Bộ dụng cụ cầm tay 
- Sơ đồ đấu dây. 
- Đồng hồ vạn năng 

- Đấu đúng số, 
đúng tuyến, dây 
sóng, gọn và tiếp 
xúc tốt. 

 
 

 

/8  
 

 

  

2 

Đấu dây 
mạch 
động 
lực 

 

- Đấu dây các điểm mã 
hóa A1, B1, C1. 
- Đấu dây các điểm mã 
hóa A2, B2, C2. 
- Kiểm tra. 

- Tủ điện đã gá lắp thiết bị và đấu dây mạch 
điều khiển. 
- Dây dẫn điện mạch động lực 
- Bộ dụng cụ cầm tay 
- Sơ đồ đấu dây. 
- Đồng hồ vạn năng 

- Đấu đúng số, 
đúng tuyến, đúng 
thứ tự pha, dây 
sóng, gọn và tiếp 
xúc tốt. 

 
 

 

/5  
 

 

  

3 

Vận 
hành 
mạch 
điện 

- Kiểm tra nguồn 
- Đóng áp tô mát 
- Vận hành các chế độ 
- Cắt áp tô mát 

- Đồng hồ vạn năng 
- Bút thử điện 
- Tủ điện đã đấu dây 

- Xác định được 
tình trạng nguồn 
- Vận hành đúng 
quy trình. 

  

/2 
  

  
  

Phụ lục 1 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC 
I. Thông tin chung 

1. Tên bài: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều 

 2. Kiến thức được trang bị: Đấu nối, vận hành 

 3. Người thực hiện: …………………... Lớp:………………….  

 4. Người đánh giá: Đinh Thị Hồng Lan  Chức danh: Giảng viên 

II. Nội dung đánh giá 

 Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau bằng cách khoanh tròn vào đáp án, ví dụ: a  

 Câu 1: Điểm mã chẵn quy định cho vị trí đấu dây nào? 

a. Nguồn xoay chiều 220V 

b. Nguồn xoay chiều 380V 

d. Cả 2 ý trên là sai 

Câu 2: Trình tự đấu dây nào sau đây là đúng? 

a. Đấu dây mạch động lực, đấu dây mạch điều khiển, đấu dây điểm mã chẵn. 

b. Đấu dây mạch động lực, đấu dây mạch điều khiển, đấu dây điểm mã lẻ. 

c. Đấu dây điểm mã lẻ, đấu dây điểm mã chẵn, đấu dây mạch động lực. 

 
Đánh giá: 

  Đạt:    (tất cả các câu trả lời đúng) 
  Không đạt:     
 Quảng Ninh, ngày…….tháng …….năm 2020 

Người đánh giá 
 
 
 
 

Đinh Thị Hồng Lan 

Phụ lục 2 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 
 
I. Thông tin chung 

1. Tên bài: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều  

2. Kỹ năng luyện tập: Đấu nối, vận hành 

 3. Người thực hiện: …………………………….Lớp: …………….. 

 4. Người đánh giá: Đinh Thị Hồng Lan; Chức danh: Giảng viên 

II. Đánh giá 
 

 
Đánh giá chung: 
 Đạt:     (tất cả các tiêu chuẩn phải đạt) 
 Không đạt:     
            
  
 Quảng Ninh, ngày…….tháng …….năm 2020 

Người đánh giá 
 

 

 

Đinh Thị Hồng Lan 
 
 

TT Tiêu 
chuẩn Tiêu chí Bằng chứng Kết quả đánh giá 

Đạt Không đạt 

1 Kỹ 
thuật 

- Đấu dây đúng trình tự 
- Mạch hoạt động đúng yêu cầu 

   

2 
An 
toàn 

 

- An toàn cho người 
- An toàn cho thiết bị  

(1 trong 2 tiêu chí của tiêu 
chuẩn này không đạt thì không 

đánh giá) 

   

3 Thời 
gian 

- Đúng giờ quy định  

- Sớm hơn giờ quy định 
- Muộn hơn giờ quy định 

(quá 3 phút thì không đánh giá) 

   

4 Mỹ 
thuật 

- Đi dây gọn trong máng 

- Dây sóng, thẳng 
- Cố định dây sang cánh tủ 

thành tuyến. 

   

Phụ lục 3 



 

 

 
Mã hóa sang sơ đồ lắp đặt 
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Quy ước dây trên sơ đồ nguyên lý 
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Sơ đồ đấu dây mạch điện điều khiển 
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Sơ đồ đấu dây mạch điện động lực 

 

 
 
 
 
 


