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PHƯƠNG ÁN BÀI GIẢNG 
 

1. TÊN BÀI HỌC:             TIỆN TRỤC BẬC  

TÊN BÀI TRÌNH GIẢNG:  

TIỆN TRỤC BẬC GÁ TRÊN MÂM CẶP BA CHẤU 

2. VỊ TRÍ BÀI GIẢNG 

MĐ23: TIỆN TRỤC 

(Thời gian: 120h) 

Bài 1 

Tiện 

mặt 

đầu, 

khoan 

tâm 

Bài 2  

Tiện 

rãnh, 

cắt đứt 

Bài 4  

Tiện 

trục 

bậc 

Bài 3 

Tiện 

trục 

trơn 

4.1.Tiện trục bậc gá 
trên mâm cặp ba chấu 
 

4.2. Tiện trục bậc gá một 
đầu mâm cặp ba chấu, 

một đầu chống tâm 
 

4.3. Tiện trục bậc gá trên 
hai mũi tâm 
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3. ĐỐI TƯỢNG 

- Sinh viên Cao đẳng, nghề Cắt gọt kim loại, học kỳ 1 năm thứ hai. 

4. MỤC TIÊU 

4.1. Mục tiêu bài học 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

*  Kiến thức  

- Trình bày được phương pháp tiện trục bậc, trình tự tiện trục bậc; các dạng sai 

hỏng thường gặp, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh. 

* Kỹ năng    

- Tiện được trục bậc theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, và thời gian; 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm      

- Chấp hành nghiêm túc nội quy xưởng thực hành; chủ động, tự chịu trách 
nhiệm về quá trình học tập và thực hành đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, vệ sinh 
và tác phong công nghiệp.  

4.2. Mục tiêu bài trình giảng 

*  Kiến thức  

- Trình bày được phương pháp tiện trục bậc gá trên mâm cặp ba chấu, trình tự 

tiện trục bậc gá trên mâm cặp ba chấu, các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, 

biện pháp phòng tránh. 

* Kỹ năng    

- Tiện được trục bậc gá trên mâm cặp ba chấu theo đúng trình tự, đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật và thời gian; 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm      

- Chấp hành nghiêm túc nội quy xưởng thực hành; chủ động, tự chịu trách 
nhiệm về quá trình học tập và thực hành đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, vệ sinh 
và tác phong công nghiệp.  

5. TRỌNG TÂM BÀI  

- Bản vẽ kỹ thuật gia công chi tiết trục 

- Biện pháp công nghệ để đạt yêu cầu kĩ thuật của chi tiết 

- Làm mẫu của giảng viên và thực hành độc lập của sinh viên. 

6.  PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC  

6.1. Phương pháp 
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- Nêu vấn đề - Trực quan - Làm mẫu 

- Thuyết trình - Giảng giải - Tổ chức thực hành 

- Phát vấn - Thảo luận nhóm  

6.2. Phương tiện dạy học 

- Giáo án, đề cương bài giảng, tài liệu phát tay; 

- Bản vẽ chi tiết trục bậc ngắn, bảng trình tự, phiếu hướng dẫn thực hành, phiếu 

đánh giá kết quả thực hành, phiếu kiểm tra trắc nghiệm;  

- Máy tính, máy chiếu projecter, camera, phấn, bảng; 

- Thiết bị: Máy tiện vạn năng;  

- Dụng cụ: 

+ Dụng cụ gá: Chìa khóa mâm cặp, chìa khóa ổ dao, búa cao su; 

+Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài hợp kim T15K6, dao vát mép trong hợp kim 

T15K6, dao cắt đứt. 

+ Dụng cụ kiểm tra: Thước cặp (1/50, L=200mm),   

+ Dụng cụ vệ sinh máy sau gia công: Que móc phoi, giẻ lau, chổi vệ sinh… 

- Vật tư: 

+ Phôi liệu: Phôi thép thanh C30 (Ф 30) 

- Trang bị bảo hộ: quần áo, giày, mũ, kính bảo hộ, găng tay. 

6.3. Hình thức tổ chức dạy học 

- Lý thuyết liên quan: Tập trung cả ca 

- Làm mẫu: Tập trung cả ca 

- Tổ chức thực hành: Theo cá nhân  

- Hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả ca 

7. PHƯƠNG ÁN CỤ THỂ THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 
 

TT CÁC BƯỚC LÊN LỚP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 
Thời gan 

(phút) 

I Ổn định lớp Phát vấn, đàm thoại 01 

II Thực hiện bài học  59 

1. Dẫn nhập Nêu vấn đề, trực quan hình ảnh. 02 
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2. Giới thiệu vấn đề Thuyết trình 02 

3. Giải quyết vấn đề 

Trực quan  hình ảnh; thuyết trình; nêu 

vấn đề; phát vấn; thảo luận nhóm; làm 
mẫu; tổ chức thực hành  

51 

4. Kết thúc vấn đề Thuyết trình, kiểm tra trắc nghiệm 03 

5. Hướng dẫn tự học Thuyết trình 01 

Tổng cộng 60 
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GIÁO ÁN SỐ: 16 Thời gian thực hiện: 60 phút 

Tên bài học trước: 3. Tiện trục trơn  

Thực hiện ngày:   6 /11/2020 

TÊN BÀI:                     BÀI 4.  TIỆN TRỤC BẬC  

Bài trình giảng: 4.1. TIỆN TRỤC BẬC GÁ TRÊN MÂM CẶP BA CHẤU 

      

MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

*  Kiến thức  

- Trình bày được phương pháp tiện trục bậc, trình tự tiện trục bậc; các dạng sai 

hỏng thường gặp, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh. 

* Kỹ năng    

- Tiện được trục bậc theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, và thời gian; 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm      

- Chấp hành nghiêm túc nội quy xưởng thực hành; chủ động, tự chịu trách 
nhiệm về quá trình học tập và thực hành đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, vệ sinh 
và tác phong công nghiệp.  

MỤC TIÊU BÀI TRÌNH GIẢNG 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

*  Kiến thức  

- Trình bày được phương pháp tiện trục bậc gá trên mâm cặp ba chấu, trình tự 

tiện trục bậc gá trên mâm cặp ba chấu, các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, 

biện pháp phòng tránh. 

* Kỹ năng    

- Tiện được trục bậc gá trên mâm cặp ba chấu theo đúng trình tự, đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật và thời gian; 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm      

- Chấp hành nghiêm túc nội quy xưởng thực hành; chủ động, tự chịu trách 
nhiệm về quá trình học tập và thực hành đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, vệ sinh 
và tác phong công nghiệp.  

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Giáo án, đề cương bài giảng, tài liệu phát tay; 
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- Bản vẽ chi tiết trục bậc, bảng trình tự, phiếu hướng dẫn thực hành, phiếu đánh 

giá thực hành, phiếu kiểm tra trắc nghiệm;  

- Máy tính, máy chiếu projecter, camera, phấn, bảng; 

- Thiết bị: Máy tiện vạn năng;  

- Dụng cụ: 

+ Dụng cụ gá: Chìa khóa mâm cặp, chìa khóa ổ dao, búa cao su. 

+ Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài hợp kim T15K6, dao vát mép trong hợp kim 

T15K6, dao cắt đứt hợp kim T15K6. 

+ Dụng cụ kiểm tra: Thước cặp (1/50, L=200mm). 

+ Dụng cụ vệ sinh máy sau gia công: Que móc phoi, giẻ lau, chổi vệ sinh… 

- Vật tư: 

+ Phôi liệu: Phôi thép C 30 (Ф 30; L=90;) 

- Trang bị bảo hộ: quần áo, giày, mũ, kính bảo hộ, găng tay. 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

- Hướng dẫn lý thuyết liên quan: Tập trung cả ca 

- Thao tác mẫu: Tập trung cả ca 

- Tổ chức luyện tập: Theo cá nhân  

- Hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả ca 

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC                                                                  Thời gian:   1 phút  

- Kiểm tra sĩ số. 

- Kiểm tra việc thực hiện trang phục bảo hộ lao động, vệ sinh lớp học. 

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC   
 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời 
gian 

(phút) 
Hoạt động của  

giảng viên 

Hoạt động của 
sinh viên 

A Dẫn nhập   2 

- Giới thiệu ứng dụng 
thực tế của chi tiết trục 

bậc. 

- Chiếu hình ảnh các thiết bị có chi 
tiết trục bậc 

- Quan sát  
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TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời 
gian 

(phút) 
Hoạt động của  

giảng viên 

Hoạt động của 
sinh viên 

 - Dẫn nhập vào bài học - Xác định vấn đề 

bài học, tạo tâm 

thế tích cực lĩnh 

hội kiến thức mới. 

 

B Giới thiệu chủ đề   1 

- Tên bài học: TIỆN 

TRỤC BẬC 

- Giới thiệu tên bài học - Nghe, ghi chép  

- Mục tiêu  

+ Kiến thức 

+ Kỹ năng 

+ Năng lực tự chủ và 
trách nhiệm 

- Chiếu và giải thích các mục 

tiêu cần đạt được của bài học. 

- Quan sát, lắng 

nghe xác định 
mục tiêu học tập 

 

- Nội dung  - Thông báo  nội dung - Nghe, ghi nhớ  

Tiểu kỹ năng 1 

 Tiện trục bậc gá trên 

mâm cặp ba chấu 

 Tiểu kỹ năng 2 

Tiện trục bậc gá một đầu 
mâm cặp một đầu chống 

tâm 

Tiểu kỹ năng 3 

Tiện trục bậc gá trên hai 
mũi tâm  

   

C Giải quyết vấn đề   52 

 (Bài trình giảng) 

4.1. Tiện trục bậc gá 
trên mâm cặp ba chấu 

   

I Lý thuyết liên quan    10 

1 Phân tích bản vẽ - Chiếu hình ảnh bản vẽ 

 

- Đặt câu hỏi: Em hãy quan sát, 
đọc và phân tích bản vẽ trên? 

- Quan sát, nghe, 
ghi nhớ 

- Phân tích bản 
vẽ 

3 
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TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời 
gian 

(phút) 
Hoạt động của  

giảng viên 

Hoạt động của 
sinh viên 

     

2 Biện pháp công nghệ đạt 
yêu cầu kỹ thuật 

-Chiếu silde các biện pháp 
công nghệ đạt yêu cầu kỹ thuật 

- Đặt câu hỏi thảo luận: Em hãy 
cho biết biện pháp công nghệ để 

đạt được yêu cầu kỹ thuật của chi 
tiết trục bậc? 

- Nhận xét, kết luận 

- Quan sát, nghe, 
ghi nhớ 

- Thảo luận, trả 
lời. 
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II Trình tự thực hiện   26 

1. Chuẩn bị 

- Phôi 

- Máy 

- Gá phôi 

- Gá dao  

- Giới thiệu các dụng cụ, vật 

tư, thiết bị cần chuẩn bị cho 
bài học 

- Nhận dạng các dụng 

cụ, vật tư, thiết bị  

2 

2.   Các bước thực hiện 

- Bước 1:  Tiện mặt đầu 

- Bước 2: Tiện thô các bề 
mặt trụ. 

- Bước 3: Tiện tinh các bề 
mặt trụ. 

- Bước 4:Vát mép 1x45o 

- Bước 5: Kiểm tra 

- Bước 6: Cắt đứt 

 

 

 

-Thảo luận 
nhóm, nhóm 

trưởng trình bày 
câu trả lời 
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  - Ghi nhớ  

 - Chiếu và giải thích các bước 

trong  trình tự gia công, các lưu 
ý cần thiết. 

- Quan sát, lĩnh 

hội kiến thức, 
ghi nhớ 

 

3. Làm mẫu   13 

 - Làm mẫu theo trình tự - Làm mẫu các thao tác theo 

trình tự, nhấn mạnh những 
điểm cần chú ý. 

- Quan sát, lĩnh 

hội kiến thức, 
ghi nhớ 

 

   

 

 

- Gọi sinh viên thực hiện lại 
một số thao tác đã học 

- Thực hiện thao 
tác giảng viên yêu 

cầu an toàn, đúng 
trình tự. 
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TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời 
gian 

(phút) 
Hoạt động của  

giảng viên 

Hoạt động của 
sinh viên 

4 Sai hỏng, nguyên 

nhân, biện pháp 

phòng tránh 

- Phân tích các dạng sai 

hỏng thường gặp,  nguyên 

nhân, biện pháp phòng tránh. 

- Quan sát, nghe, 

ghi nhớ. 

2 

5 An toàn - vệ sinh công 
nghiệp 

- Chiếu và giải thích các lưu ý 
an toàn và vệ sinh công nghiệp 

 -Quan sát, nghe, 
ghi nhớ. 

1 

III Thực hành    16 

 - Tổ chức cho sinh 
viên thực hành 

- Giới thiệu tiêu chí đánh giá 
kết quả thực hành 

- Nghe, ghi nhớ 

 

 

  - Phát phiếu thực hành, chia 

nhóm, bố trí vị trí thực hành 

- Nhận phiếu, điền 

thông tin, về vị trí 

thực hành 

 

 - Thu nhận thông tin về 

quá trình thực hành của 
sinh viên 

- Theo dõi, đánh giá kỹ năng 

của sinh viên vào phiếu đánh 
giá thực hành, ghi chép lại 

những hạn chế còn tồn tại 

-Thực hiện theo 

phiếu hướng dẫn 
thực hành 

 

 - Giúp sinh viên yếu 

 

- Trợ giúp, uốn nắn những thao 

tác chưa chính xác 

-Điều chỉnh đúng 

thao tác theo 
hướng dẫn 

 

  - Nhắc nhở sinh viên thu dọn 
dụng cụ, vệ sinh nơi thực 
hành 

- Thu dọn dụng 
cụ, vệ sinh nơi 
thực hành 

 

D Kết thúc vấn đề   3 

 - Củng cố kiến thức - Nhấn mạnh kiến thức liên 
quan cần lưu ý 

- Nghe, ghi nhớ 

 
 

 - Củng cố kỹ năng - Củng cố các kỹ năng cần chú  ý  

- Lưu ý các sai sót trong quá trình 

thực hành và cách phòng tránh 

- Nghe, ghi nhớ 

- Lắng nghe, rút 

kinh nghiệm 

 

 - Nhận xét kết quả học 
tập, giải đáp thắc mắc 

(nếu có) 

- Giới thiệu phiếu kiểm tra trắc 
nghiệm kiến thức 

- Nhận phiếu, trả 
lời các câu hỏi 

 

 - Nhận xét, đánh giá kết quả 
thực hành theo phiếu đánh giá 
của sinh viên trước lớp 

- Nghe, rút 
kinh nghiệm 

 

 

  -Nêu gương những sinh viên 
làm tốt và khuyến khích những 

-Đưa ra ý kiến 
thắc mắc, trao 
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TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời 
gian 

(phút) 
Hoạt động của  

giảng viên 

Hoạt động của 
sinh viên 

sinh viên làm chậm đổi (nếu có) 

 - Hướng dẫn chuẩn bị 

cho buổi học sau 

- Giới thiệu bài học tiếp theo 

 

-Ghi nhớ, tạo 

tâm thế tích cực 
 

  - Hướng dẫn các nội dung cần 
chuẩn bị cho bài học sau 

- Nghe, ghi nhớ  

E Hướng dẫn tự học   1 

- Các tài liệu tham 

khảo 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Giới thiệu các tài liệu tham khảo: 

[1] Trần Đình Huấn (2007), Giáo 
trình lý thuyết chuyên môn nghề 

tiện, Nhà xuất bản Hà Nội.  

 [2] Đnhêjnưi -Chixkin –

Toknô,Nguyễn Quang Châu 
(người dịch) (1981), Kỹ thuật tiện, 

Nhà xuất bản Mir Maxcova.  

[3] Mạc Diên Thiện, Đỗ Văn 

Dương, Nguyễn Văn Hiếu 
(2018), Thực hành tiện, Trường 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng. 

 

- Ghi nhớ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Hướng dẫn tự rèn 

luyện 

- Hướng dẫn sinh viên ôn tập bài 

học, tìm hiểu kiến thức mới qua 
internet và các phương tiện khác 

- Nghe, ghi nhớ  

 

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:  ...................................................................................  

 

                           

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CƠ SỞ 

 

 

            Ngày      tháng 11 năm 2020 

GIẢNG VIÊN 
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Mạc Diên Thiện 
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ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG 

TIỆN TRỤC BẬC GÁ TRÊN MÂM CẶP BA CHẤU 
 

A. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

*  Kiến thức  

- Trình bày được phương pháp tiện trục bậc, trình tự tiện trục bậc gá trên mâm 

cặp ba chấu, các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh. 

* Kỹ năng    

- Tiện được trục bậc gá trên mâm cặp ba chấu theo đúng trình tự, đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật và thời gian; 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm      

- Chấp hành nghiêm túc nội quy xưởng thực hành; chủ động, tự chịu trách nhiệm 
về quá trình học tập và thực hành đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, vệ sinh và tác 
phong công nghiệp.  

B. NỘI DUNG 

I.  Lý thuyết liên quan 

1. Phân tích bản vẽ  

 

2. Biện pháp công nghệ đạt yêu cầu kỹ thuật 
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II. Trình tự thực hiện 
1. Chuẩn bị 

STT TÊN MÔ TẢ 
Số 

lượng 
MINH HỌA 

 

1 

 

Phôi Thép thanh C30, 

Kích thước 30 
01 

 

3 Dụng cụ cắt 

 

Dao tiện ngoài Hợp kim T15K6 01 

 

 

Dao vát mép  Hợp kim T15K6 01 

 

 

Dao cắt đứt Hợp kim T15K6 01 

 

4 Dụng cụ đo 

 
Thước cặp 1/50, L=200mm 01 

 

5 Dụng cụ gá 
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Chìa khóa mâm 

cặp 
 01 

 

Chìa khóa ổ dao  01 

 

6 Dung dịch trơn nguội 
 0,5 lít  

7 

 

 

Máy tiện 

 

 

Vạn năng 

 

01 

 

 

8 
Dụng cụ, vật tư 

vệ sinh máy 
Chổi quét phoi, que gạt phoi. 

9 Trang bị bảo hộ Kính , giày, mũ, găng tay, quần áo bảo hộ 
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3. Các bước thực hiện 
TRÌNH TỰ TIỆN TRỤC BẬC GÁ TRÊN MÂM CẶP BA CHẤU 

STT TÊN BƯỚC THAO TÁC 
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, 

VẬT TƯ 
YÊU CẦU KỸ THUẬT ẢNH MINH HỌA 

1 

Tiện mặt 

đầu 

- Xoay đài dao, chọn dao đầu cong  

- Điều chỉnh tay gạt, chọn chế độ 

cắt 

- Tiện mặt đầu 

- Kiểm tra  

 

- Dao. 

- Máy tiện,  

- Chìa khóa ổ dao 

- Chọn đúng dao 

- Chọn đúng: n = 450 v/ph; s = tay ; t = 1mm 

 

- Mặt đầu phẳng 

- Đúng phương pháp  

 

 

      

2 
Tiện thô các 
bề mặt trụ 

-  Xoay đài dao, chọn dao vai 

- Máy tiện 

 

- Kính bảo hộ 

- Chọn đúng dao 

 

- Điều chỉnh tay gạt, chọn chế độ 

cắt thô 

- Tay gạt, du xích ở vị trí: n = 515 (v/p)                     

                                      t = 1,5 (mm)     

                                   s =0,1(mm/v) 

-  Lấy dấu và kiểm tra kích thước 
chiều dài các đoạn trụ 

-  Đo chính xác, điều chỉnh đúng lượng dư cần cắt 

-Tiện thô các đoạn trụ  - Đạt kích thước 23x 20; ,27x20, để lượng dư 
khoảng 1 mm cho tiện tinh. 

- Kiểm tra các kích thước   - Đo chính xác 

3 Tiện tinh các - Điều chỉnh tay gạt, chọn chế độ - Máy tiện - Tay gạt, du xích ở vị trí: n = 1300÷1800 (v/p)  
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bề mặt trụ tiện tinh - Kính bảo hộ 

- Dao vai 

      - Thước cặp 1/50 

t = 0,25 (mm)     

s = 0,05÷0,07 (mm/v) 

-Tiện một đoạn từ 3 – 5mm để 
kiểm tra kích thước đường kính 

 - Đo và xác định đúng kích thước đường kính  

- Tiện hết chiều dài trụ  - Đạt kích thước 22 ±0,1; 26 ±0,1; 29 ±0,1; độ 
nhám Ra2,5. 

- Kiểm tra kích thước  - Đo chính xác 
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STT TÊN BƯỚC THAO TÁC 
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, 

VẬT TƯ 
YÊU CẦU KỸ THUẬT ẢNH MINH HỌA 

4 
Vát mép 

1x45o 

- Xoay đài dao đưa dao vát mép vào 
vị trí 

- Máy tiện 

- Kính bảo hộ 

- Dao vát mép ngoài 

 - Dao đảm bảo đúng vị trí, chắc chắn 

 

- Chọn chế độ cắt  - Tay gạt ở vị trí n = 515 (v/p); S bằng tay 

- Tiện vát mép ngoài trục  - Đạt kích thước 1x45o 

 
 

5 

 
 

Kiểm tra 

 - Thước cặp 1/50   
 

 - Kiểm tra lại đường kính các đoạn 
trụ, kiểm tra chiều dài các đoạn trụ 

 - Đo chính xác 

8 Cắt đứt 

- Xoay đài dao đưa dao và cắt đứt 
vào vị trí 

- Điều chỉnh tay gạt hộp tốc độ  
- Tiện cắt đứt 

 
- Dao cắt đứt 
- Máy tiện 
- Kính bảo hộ 
 

 -  Dao đảm bảo đúng vị trí, chắc chắn 
 - Tay gạt đúng vị trí n = 515 (v/p), t = 3mm, s = 

tay. 
 -  Đạt kích thước l = 60 ±0,2 
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4. Thao tác mẫu 

    - Giảng viên làm mẫu các thao tác theo bảng trình tự, dừng lại chỗ khó để giải thích, 

gọi sinh viên thực hiện các thao tác đã học. 
 

5. Sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh 

 

Sai phạm Nguyên nhân Cách phòng tránh 

- Sai kích thước đường 

kính và chiều dài 

- Do đo sai  

- Do lấy dấu không chính xác 

- Đo kiểm chính xác 

- Kiểm tra thường xuyên 

- Mặt bậc không 

vuông góc với đường 

tâm chi tiết. 

- Gá dao sai, mài dao sai góc 

độ 

- Gá dao chính xác, mài dao 

đúng góc độ. 

- Độ nhám bề mặt 

không đạt. 

- Chế độ cắt  chưa hợp lý. 

- Dao cùn, mẻ dao. 

- Điều chỉnh lại v, s, t 

- Mài lại dao 

 

 6. An toàn, vệ sinh lao động 

- Mang đầy đủ bảo hộ lao động.  

- Không dùng tay gạt phoi. 

- Không thực hiện đo kiểm khi máy chưa dừng hẳn. 

- Không lấy tay hãm mâm cặp. 

- Không đeo găng tay khi gia công.  

- Sắp xếp dụng cụ, vệ sinh máy sau gia công. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy xưởng thực tập.  
 

III. Thực hành 

Sinh viên về vị trí thực hành, thực hiện tiện trục bậc gá trên mâm cặp ba chấu theo 

bản vẽ,  phiếu hướng dẫn thực hành. 

Giảng viên theo dõi, đánh giá kỹ năng thực hiện của sinh viên vào phiếu đánh giá 

kết quả thực hành, uốn nắn các thao tác khó, trợ giúp sinh viên (nếu cần). 
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TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG 

                    KHOA CƠ KHÍ 
 

PHIẾU KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM  

 

Câu 1: Hãy đánh dấu “ X” vào đáp án đúng  

Để đảm bảo độ đồng tâm các đoạn trục ta thực hiện: 

TT Nội dung  Đáp án 

1 Tiện trong 1 lần gá  

2 Chọn chế độ cắt hợp lý  

3 Chọn chế độ cắt hợp lý  

 

Câu 2: Hãy đánh dấu “ X” vào đáp án đúng  

Đạt độ nhám Ra = 2,5 

TT Nội dung  Đáp án 

1  Tiện thô  

2  Tiện tinh   

3 Bán tinh   

 
 
 
 
 
    


