
GIÁO ÁN SỐ: 05 Thời gian thực hiện: 60 phút 
Tên bài học trước: Hàn liên kết góc thép các bon thấp – vị trí hàn 2F    
Thực hiện từ ngày ....../.... /2012. đến ngày ....../..../2012. 

Tªn bµi: 5.2. Hàn 3F từ dưới lên không vát cạnh một phía chi tiết T 
5100250
5100250

xx
xx   

(Hàn MAG) 

Môc tiªu:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  
Kiến thức: Trình bày được kỹ thuật hàn 3F từ dưới lên không vát cạnh một phía chi 
tiết T 

5100250
5100250

xx
xx  bằng phương pháp hàn MAG; 

Kỹ năng: Hàn được mối hàn 3F từ dưới lên không vát cạnh một phía chi tiết  
T 

5100250
5100250

xx
xx   bằng phương pháp hàn MAG đúng trình tự và đạt được các yêu cầu kỹ 

thuật, mỹ thuật và thời gian;   
Thái độ: Tuân thủ nội quy an toàn lao động, có tính tự giác, độc lập trong công 
việc. 

®å dïng vµ trang thiÕt bÞ d¹y häc:  
* Đồ dùng dạy học 
 - Giáo án, giáo trình, đề cương, sổ lên lớp, sổ tay giáo viên, phấn bảng 
* Thiết bị, dụng cụ dạy học:  
 -  Thiết bị: Máy hàn MIG, MAG 
 -  Dụng cụ: Kìm cắt dây 
                    Bàn chải thép  
 - Vật liệu :  Dây hàn Φ 1.2   
                    Khí CO2  
                    Phôi hàn thép tấm CT3 
-  Dụng cụ bảo hộ lao động:  

                 Mặt nạ hàn  
                 Găng tay da  
                 Tạp dề da  
 

H×nh thøc tæ chøc d¹y häc: 
- Phần hướng dẫn             :Tập trung cả lớp 
- Phần tổ chức luyện tập    :Theo nhóm (01học sinh/ cabin) 
- Phần kết thúc             :Tập trung cả lớp 

I. æn ®Þnh líp häc                                                            Thêi gian: 1 phót 



* Kiểm tra sỹ số: Lớp Hàn 05 TCN 
Tổng số học sinh:  
Số học sinh vắng có lí do:     
    - Tên học sinh:                                        
Số học sinh vắng không có lí do: 
    - Tên học sinh:                                        
(Nhắc nhở học sinh chấp hành đúng nội quy học tập, an toàn lao động) 
II. thùc hiÖn bµi häc. 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 

TT NỘI DUNG 
 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỌC SINH 

THỜI 
GIAN 
(phút) 

1 Dẫn nhập 
Giíi thiÖu vÒ ứng dụng 
của kỹ thuật hàn góc 
chữ T bằng phương 
pháp hàn MAG.  
 

 
- Trình chiếu video học sinh 
bơi sông đi học. 
- Giảng giải, trình chiếu các 
hình ảnh ứng dụng mối hàn 
góc chữ T. 

  
Quan s¸t, l¾ng 
nghe, t duy. 

 
 
2’ 

Giới thiêu chủ đề    2 
Tên bài: 
5.2. Hàn 3F từ dưới lên 
không vát cạnh một 
phía chi tiết T   
(Hàn MAG) 
 

Giới thiệu tiêu đề bài học. 
 
 
 
 
 

- Ghi tiêu đề 
bài học. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3’ 

 I. MỤC TIÊU. 
 
 

Chiếu slide, gi¶ng gi¶i, phân 
tích. 

- Quan s¸t, 
lắng nghe, ghi 
bµi. 
 

 

 II. NỘI DUNG BÀI. 
  1. Kỹ thuật hàn. 
  2. Trình tự thực hiện. 
  3. Thực hành hàn. 

 
 Giới thiệu khái quát nội 
dung bài học. 
 

 
- Quan s¸t, 
lắng nghe 

 

3 Giải quyết vấn đề: 
 

   

 1. Kỹ thuật hàn. 
 

  12’ 
    - Tầm với điện cực. Trình chiếu, giảng giải, phân 

tích. 
 

Quan s¸t, l¾ng 
nghe, ghi chép. 

 

    - Góc độ mỏ hàn. 
 

Trình chiếu, giảng giải, phân 
tích, phát vấn. 
 

Quan s¸t, l¾ng 
nghe, t duy, 

 

5100250
5100250

xx
xx  



    - Chế độ hàn. 
 

Câu hỏi:Căn cứ vào bảng 
chọn chế độ hàn hãy xác 
định thông số hàn khi hàn 
với chiều dầy vật hàn 5 mm ? 
 

trả lời câu hỏi, 
ghi bài. 

  

    - Dao động mỏ hàn. Trình chiếu, giảng giải, phân 
tích. 
 

Quan s¸t, l¾ng 
nghe, ghi chép. 

 

 2. Tr×nh tù thùc hiÖn. 
 

  6’ 

 2.1. §äc b¶n vÏ. 
 

Trình chiếu, giảng giải kết 
hợp với đặt câu hỏi, nhận xét, 
giải thích. 
Câu hỏi: Em hãy giải thích 
ký hiệu mối hàn trên bản vẽ ? 
 

Quan s¸t, ghi 
chép bài. 
 
Suy nghĩ, trả 
lời.  
 

 

 2.2. ChuÈn bÞ.    
   - Gá phôi vào vị trí 

hàn. 
  - Điều chỉnh chế độ 
hàn. 
 

Trình chiếu kÕt hîp víi gi¶ng 
gi¶i. 
 

Quan s¸t, l¾ng 
nghe, ghi bµi. 
 

 

 2.3. TiÕn hµnh hµn. 
 

Trình chiếu kÕt hîp víi gi¶ng 
gi¶i. 
 

Quan s¸t, l¾ng 
nghe, ghi bµi. 
 

 

 2.4. KiÓm tra. 
 

Trình chiếu  kÕt hîp víi 
gi¶ng gi¶i. 
 

Quan s¸t, l¾ng 
nghe vµ ghi 
bµi. 

 

 Thao tác mẫu. 
 

  15’ 
 + Thao t¸c mÉu lần 1:  

 
 

- Giảng giải và thực hiện các 
thao tác mẫu. 
 

- Lắng nghe, 
quan s¸t thao 
t¸c cña gi¸o 
viªn . 
 

 

 + Cho häc sinh lµm thö 
 

- Quan s¸t uèn n¾n thao t¸c 
và nhận xét sản phẩm cña 
häc sinh. 
 

- Học sinh thùc 
hiÖn hàn. 
 

 

 + Thao t¸c mÉu lần 2:  
 
 

- Thực hiện các thao tác mẫu. 
 

- Quan s¸t thao 
t¸c cña gi¸o 
viªn.  
 

 

 3. Thực hành hàn.    
 + Phân công vị trí 

luyện tập và hướng dẫn 
phiếu luyện tập. 
 

- Chia nhóm luyện tập 
(1Hs/01cabin). 
- Phân công nhiệm vụ từng 
học sinh. 
 

- Lắng nghe, 
ghi nhớ. 
- Làm theo sự 
phân công của 
giáo viên. 

2’ 



- Hướng dẫn học sinh luyện 
tập lần thứ nhất theo các vị 
trí cabin. 
- Quan sát học sinh luyện 
tập, nhắc nhở, uốn nắn các 
thao tác của học sinh. 

- Thực hiện. 

 

- Yêu cầu học sinh nộp bài 
luyện tập lần thứ nhất. 
 

- Nộp bài 
luyện tập lần 
thứ nhất. 
 

 + Hướng dẫn luyện tập 
thường xuyên lần thứ 
nhất. 
 

- Tập trung học sinh, nhận 
xét kết quả luyện tập lần thứ 
nhất. 
 

- Quan sát lắng 
nghe. 
 

6’ 

 +  Khuyết tật mối hàn 
thêng gÆp. 

  5’ 

 Mối hàn rç khÝ. 
    
Mối hàn bị lệch. 

 

- Tổ chức thảo luận nhóm 
- Sử dụng vật thật kết hợp 
trình chiếu video về nguyên 
nhân gây ra khuyết tật mối 
hàn  thêng gÆp.   
Câu hỏi thảo luận. 
Câu hỏi 1: Quan sát đoạn 
video hãy cho biết những 
nguyên nhân gây ra khuyết 
tật mối hàn rỗ khí ? 
Câu hỏi 2: Quan sát đoạn 
video hãy cho biết những 
nguyên nhân gây ra khuyết 
tật mối hàn bị lệch ?  

- Quan sát, 
lắng nghe, ghi 
chép. 
 
 
 
- Suy nghĩ, trả 
lời câu hỏi 
theo nhóm. 

 

 + Hướng dẫn luyện tập 
thường xuyên lần thứ 
hai. 
 

- Hướng dẫn học sinh luyện 
tập lần thứ hai theo các vị trí 
cabin. 
- Quan sát học sinh luyện 
tập, nhắc nhở, uốn nắn các 
thao tác của học sinh. 
 

- Thực hiện. 
 

5’ 

  - Yêu cầu học sinh nộp bài 
luyện tập lần thứ hai. 
 

- Nộp bài 
luyện tập lần 
thứ hai. 
 

 

  - Tập trung học sinh, nhận 
xét kết quả luyện tập lần thứ 
hai. 
 

- Quan sát lắng 
nghe. 
 

 

  - Đưa ra kết luận chung để 
học sinh rút kinh nghiệm. 
 

- Lắng nghe, 
ghi nhớ. 

 



4 Kết thúc vấn đề:   2’ 
- Củng cố kiến thức: 
 

   
+ Kỹ thuật hàn 3F từ dưới 
lên không vát cạnh một 
phía chi tiết chữ T (Hàn 
MAG). 
 

Khái quát hóa. 

 

  

Quan sát, lắng 
nghe. 

 

 - Củng cố kỹ năng rèn 
luyện.  
 

   

+ Trình tự thực hiện hàn 
3F từ dưới lên không vát 
cạnh một phía chi tiết  
T 

5100250
5100250

xx
xx (Hàn MAG). 

 

Nhắc nhở 
 
 
 
 
 

Nghe 
 
 

  

+ Khuyết tật mối hàn 
thường gặp. 
 
 

- Trình chiếu video về khuyết 

tật mối hàn rỗ khí. 

- Phát vấn. 

Câu hỏi : Quan sát đoạn 
video hãy cho biết đây là 
khuyết tật gì của mối hàn?  
 

Quan sát lắng 
nghe, trả lời câu 
hỏi. 
 

 

5 Hướng dẫn tự học: 
Hướng dẫn học sinh 
nghiên cứu bài sau và tìm 
hiểu các tài liệu liên 
quan. 

- Tự nghiên cứu bài: Hàn 3F từ dưới lên không 
vát cạnh một phía chi tiết T 

5100600
5100600

xx
xx  (Hàn 

MAG). 
 
- Tài liệu tham khảo (Giáo trình KỸ THUẬT 
HÀN HIỆN ĐẠI tác giả Th.s Phạm Thanh 
Đường). 
 

1’ 

 
VI. Rót kinh nghiÖm tæ chøc thùc hiÖn: 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
GIÁM ĐỐC SỞ 

LĐTBXH NINH BÌNH 
 
 
 

 
TRƯỞNG KHOA 

 
 
 
 

 Nguyễn Đức Vường 

Ngµy      th¸ng     n¨m 2012 

        Gi¸o viªn  
 

 
               
                 Phạm Hoài Nam     



 
 
 
 

 


