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CHƢƠNG TRÌNH  MÔĐUN THỰC TẬP SẢN XUẤT  

 
Mã số mô đun: MĐ 43  

Thời gian mô đun: 735 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành 705 giờ) 
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun được bố trí năm thứ ba.  
- Tính chất: Là mô đun nâng cao kỹ năng nghề. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:  
- Trình bày được nội quy, công việc, tổ chức trong sản xuất; 

- Thực hiện tốt hơn kỷ luật lao động và an toàn lao động trong sản xuất; 
- Hệ thống đầy đủ các công việc của nguời công nhân hàn; 
- Bố trí hợp lý nơi làm việc của mình và công việc của nhóm khi thực hiện 

sản xuất; 
- Chủ động thực hiện các công việc để sản xuất các sản phẩm của nghề hàn. 

- Vận dụng các kiến thức đã học tại các cơ sở đào tạo vào sản xuất. 
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

 
Bài 1: Nội quy, tính kỷ luật, an toàn lao động trong sản xuất  

Thời gian: 20 
giờ 

Mục tiêu: 
- Trình bày được nội quy, tính kỷ luật, nguyên tắc an toàn trong  sản xuất; 

- Hiểu được các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa; 
- Vận dụng được các kỹ thuật an toàn khi nâng chuyển thiết bị; 

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định. 
Nội dung: 

- Nội quy, quy định của xưởng thực tập sản xuất; 

- Tính kỷ luật của người thợ trong sản xuất; 
- Các nguyên tắc an toàn trong thực tập, sản xuất. 

1. Các phƣơng pháp quản lý 

   Các phương pháp quản lý là các cách thức tác động lên người lao động để đạt 

được  mục tiêu đề ra. 

   Có 4 cách thức tác động: 

- Phương pháp hành chính: Tác động thẳng vào não bằng các mệnh lệnh, 

quyết định hành chính. 

- Phương pháp kinh tế: Dùng các đòn bẩy về kinh tế để tác động. 

- Phương pháp giáo dục: Giáo dục về : 

+ Triết lý kinh doanh; 

+ Truyền thống công ty; 



+ Phong cách làm việc; 

+ Giá trị nhân bản của con người. 

- Phương pháp tâm lý: Sử dụng các quy luật tâm lý để sai khiến con người : 

vỗ về, nói ngon nói ngọt… 

2. Chế độ lãnh đạo, phụ trách và tham gia quản lý xí nghiệp 

Mục tiêu:  

- Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong việc bổ nhiệm v, những qui định 

nghĩa vụ quyền hạn của người lãnh đạo các cấp.  

- Có tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo 

trong học tập. 

2.1. Chế độ lãnh đạo 

   Theo nghị định 17 – CP của hội đồng chính phủ ban hành năm 1963 đã nêu rõ: 

   Từ ngày thành lập nước Việt Nam dõn chủ cộng hũa đến nay, công việc quản 

lý xí nghiệp của ta đó theo nguyờn tắc “tập trung, thống nhất chỉ đạo trên cơ sở 

quản lý dân chủ”. Từ năm 1959 đến nay, qua cuộc vận động cải tiến quản lý xí 

nghiệp, các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường quốc doanh đều đó 

ỏp dụng chế độ quản lý xí nghiệp xó hội chủ nghĩa “Thủ trưởng phụ trách quản 

lý xớ nghiệp, dưới sự lónh đạo của Đảng ủy xí nghiệp, công nhân tham gia quản 

lý”. Tuy nhiên, cho đến nay chế độ giám đốc phụ trách việc quản lý xớ nghiệp 

vẫn chưa được quy định rừ ràng, do đó đó làm cho cỏn bộ phụ trỏch quản lý cỏc 

xớ nghiệp, cụng trường, nông trường, lâm trường khó tránh khỏi tỡnh trạng lỳng 

tỳng, nhiều cỏn bộ ỷ lại nhau, hoặc bao biện cụng việc của nhau, làm trở ngại 

cho sản xuất, xõy dựng. 

Nay Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ quy định chế độ giám đốc phụ trách  

việc quản lý xớ nghiệp, cụng trường, nông trường, lâm trường để bảo đảm thực 

hiện đúng nguyên tắc quản lý xớ nghiệp xó hội chủ nghĩa. Với mục đích tăng 

cường chế độ trách nhiệm trong việc quản lý xí nghiệp, tăng cường sự chỉ đạo 

tập trung, thống nhất và kịp thời, để phát huy tính tích cực, sáng tạo của công 

nhân, cán bộ và viên chức trong các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm 



trường, để tăng cường công tác quản lý sản xuất, xây dựng và đáp ứng được yêu 

cầu của công việc ngày càng phát triển, nay quy định nội dung và phạm vi của 

chế độ giám đốc phụ trách quản lý xớ nghiệp, cụng trường, nông trường, lâm 

trường quốc doanh (gọi chung là xí nghiệp) như sau: 

   Giám đốc xí nghiệp là người do Nhà nước bổ nhiệm có thẩm quyền cao nhất 

về phương diện chuyên môn và hành chính ở trong xí nghiệp. Giám đốc chịu 

trách nhiệm quản lý xớ nghiệp, về mọi mặt và chấp hành đúng đắn đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước và các thể lệ, chế độ của Nhà nước có liên 

quan đến xí nghiệp. 

    Nhiệm vụ của Giám đốc xí nghiệp là tổ chức và chỉ đạo thực hiện hoàn thành 

và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước (số lượng 

và chất lượng sản phẩm, tài vụ và giá thành, lao động và tiền lương) 

   Để giúp và thay mặt cho Giám đốc xí nghiệp chỉ đạo trực tiếp các mặt công 

tác như kỹ thuật, kinh doanh, xây dựng cơ bản, hành chính v.v… ở mỗi xí 

nghiệp, tùy theo quy mô lớn hay nhỏ, Nhà nước bổ nhiệm một hoặc một số Phó 

giám đốc như Phó giám đốc kỹ thuật, phó giám đốc kinh doanh, phó giám đốc 

hành chính v.v  

    Quản đốc phân xưởng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc xí nghiệp. 

   Quản đốc phân xưởng có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo về sản xuất, kỹ thuật và 

hành chính đối với mọi hoạt động quản lý sản xuất, quản lý kinh tế của phõn 

xưởng, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch do Giám đốc xí 

nghiệp giao cho. 

    Trong mỗi phân xưởng, có thể có một hoặc hai Phó quản đốc để giúp Quản 

đốc. Việc phân cộng phụ trách giữa Quản đốc và Phó quản đốc sẽ do Giám đốc 

xí nghiệp quyết định tùy tỡnh hỡnh cụ thể của phõn xưởng. 

Để giúp cho Giám đốc xí nghiệp và Quản đốc phân xưởng trực tiếp điều khiển 

các tổ, các bộ phận sản xuất, Giám đốc xí nghiệp bổ nhiệm một số trưởng ngành 



có trách nhiệm điều khiển kỹ thuật và sản xuất; kiểm tra quỏ trỡnh sản xuất, 

kiểm tra việc sử dụng nguyờn liệu, nhiờn liệu, vật liệu, kiểm tra tiờu chuẩn, chất 

lượng thành phẩm, bán thành phẩm của từng ngành, hoặc từng buồng máy, từng 

đội. 

Trong công tác hàng ngày, trưởng ngành chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám 

đốc kỹ thuật và Quản đốc phân xưởng. 

2.2. Ngƣời phụ trách và tham gia quản lý xí nghiệp 

2.2.1. Các cấp lãnh đạo 

      Trong một doanh nghiệp cấp lãnh đạo được chia làm 3 cấp :  

-  Cấp cao ( Ban giám đốc). Lãnh đạo, quản lý Xí nghiệp. 

-  Cấp trung gian. Lãnh đạo, quản lý phân xưởng  

-  Cấp thấp. Lãnh đạo, quản lý một nghành sản xuất. 

   Theo nghị định 17 – CP của hội đồng chính phủ ban hành năm 1963 đã qui 

định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người phụ trách và tham gia quản lý xí nghiệp 

thuộc các cấp như sau: 

   Nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc xí nghiệp: 

a) Chấp hành đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các thể lệ, 

chế độ của Nhà nước về xây dựng và quản lý cụng nghiệp trong xớ nghiệp mỡnh 

phụ trỏch. Tiến hành việc lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn một cách tiên tiến và 

vững chắc, chỉ đạo thực hiện hoàn thoành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các 

chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước. 

b) Quản lý và hướng dẫn sử dụng tốt các thiết bị, máy móc và nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu: chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp để nõng cao hiệu suất sử 

dụng thiết bị, mỏy múc và tiết kiệm nguyờn liệu, nhiờn liệu, vật liệu; chống lóng 

phớ, tham ụ. 

c) Sử dụng và quản lý lao động một cách hợp lý nhất; chấp hành đúng đắn các 

chế độ, chính sách đối với người lao động, chăm lo cải thiện không ngừng đời 



sống vật chất và văn hóa của công nhân, viên chức; xây dựng và thực hiện kế 

hoạch giáo dục bồi dưỡng, đào tạo tại chức công nhân, viên chức phù hợp với 

yêu cầu của sản xuất và yêu cầu chung của Nhà nước. 

d) Ký hợp đồng mua bán nguyờn liệu, nhiờn liệu, vật liệu, ký hợp đồng tiêu thụ 

sản phẩm, hợp đồng vận tải v.v… bảo đảm sản xuất của xí nghiệp được liên tục 

và cân đối; chấp hành đầy đủ các hợp đồng đó ký. 

e) Tổ chức thực hiện đúng đắn chế độ hạch toán kinh tế, quản lý tài vụ chặt chẽ; 

bảo đảm sử dụng vốn hợp lý và kinh doanh cú lói; bảo đảm việc nộp lợi nhuận, 

khấu hao, và nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ và đúng kỳ hạn. 

g) Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác phũng gian, phũng hỏa, bảo vệ an toàn 

cho xớ nghiệp, bảo vệ bớ mật Nhà nước, bí mật kinh tế. 

h) Chấp hành đúng đắn luật Công đoàn; cùng với Công đoàn của xí nghiệp tổ 

chức tốt phong trào thi đua yêu nước; phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, 

cải tiến kỹ thuật, nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động trên cơ sở 

giáo dục tư tưởng cho công nhân, viên chức và thực hiện tốt chế độ trả lương 

theo sản phẩm và các chế độ tiền thưởng. 

i) Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý xí nghiệp; kịp thời đề nghị kiện toàn 

tổ chức và cải tiến khụng ngừng cụng tỏc quản lý xớ nghiệp xó hội chủ nghĩa.  

k) Hàng năm, tổ chức việc xét và nâng cấp bậc lương cho những công nhân, 

viên chức có thành tích về kỹ thuật, nghiệp vụ theo sự phân cấp của Bộ, Tổng 

cục chủ quản hoặc Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh trong phạm vi kế 

hoạch về quỹ lương. 

     Quyền hạn của Giám đốc xí nghiệp quy định như sau: 

a) Được quyền ra chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sản xuất và xây dựng của xí 

nghiệp; kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong toàn xí nghiệp; ký hợp đồng trong 



việc mua bán nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sản phẩm, hợp đồng vận tải, hợp 

đồng xây dựng v.v…; giao dịch với Ngân hàng Nhà nước về dự toán, cấp phát 

tài chính, về việc gửi tiền, vay tiền theo chế độ hiện hành để phục vụ sản xuất.  

b) Được quyền sử dụng mọi tài sản của xí nghiệp vào sản xuất và sử dụng quỹ 

của xí nghiệp theo đúng chế độ hiện hành. 

c) Được quyền tổ chức việc xét và nâng cấp bậc lương cho công nhân và cán bộ 

kỹ thuật, theo sự phân cấp của Bộ, Tổng cục chủ quản hoặc Ủy ban hành chính 

khu, thành phố, tỉnh và trong phạm vi kế hoạch về quỹ lương. 

d) Được quyền tố tụng những người không thi hành hợp đồng và những người vi 

phạm pháp luật Nhà nước có liên quan đến xí nghiệp của mỡnh phụ trỏch. 

e) Được quyền khen thưởng và thi hành kỷ luật đối với công nhân, viên chức 

theo sự quy định và phân cấp của cấp trên. 

Nhiệm vụ cụ thể của Phú Giám đốc kỹ thuật: 

    Phó giám đốc kỹ thuật chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chỉ đạo và kiểm 

tra kỹ thuật để bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất. Nhiệm vụ cụ thể của 

Phó giám đốc kỹ thuật là: 

a) Nghiờn cứu thiết bị mỏy múc, quy định tiêu chuẩn quy trỡnh, quy tắc kỹ 

thuật, bảo vệ an toàn mỏy múc; chỉ đạo việc tu sửa máy móc, đồng thời giải 

quyết những khó khăn, bất trắc về kỹ thuật hàng ngày, để phục vụ sản xuất. 

b) Tổng kết và xột duyệt cỏc phỏt minh, sỏng kiến về cải tiến kỹ thuật, hợp lý 

húa sản xuất; nghiờn cứu và tổ chức việc cải tiến kỹ thuật, tiến hành cụng tỏc 

thớ nghiệm nguyờn liệu, nhiờn liệu, vật liệu và sản phẩm nhằm sử dụng mỏy 

múc, thiết bị và nguyờn vật liệu với mức hợp lý nhất. 

c) Bảo đảm sản phẩm sản xuất ra đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn, và chất lượng 

tốt. 



d) Phụ trách chỉ đạo về kỹ thuật đối với công trỡnh mới và nghiờn cứu cỏc đề án 

mở rộng xí nghiệp (nếu có). 

e) Nghiên cứu và trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động, tổ chức thực hiện mọi 

biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động. 

g) Soạn tài liệu và hướng dẫn học tập nghiệp vụ, kỹ thuật cho công nhân, viên 

chức ở trong xí nghiệp. 

 Quyền hạn của Phú Giám đốc xí nghiệp: 

    Phó giám đốc kinh doanh chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chỉ đạo và 

kiểm tra các mặt công tác như kế hoạch, thống kê, tài vụ, cung cấp vật tư, tiêu 

thụ sản phẩm. Nhiệm vụ cụ thể của Phó giám đốc kinh doanh là: 

a) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kế hoạch, thống kê. 

b) Chỉ đạo thực hiện đúng đắn chế độ hạch toán kinh tế, quản lý tài vụ chặt chẽ, 

bảo đảm sử dụng vốn hợp lý và kinh doanh cú lói; bảo đảm nộp lợi nhuận, khấu 

hao và nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ và đúng kỳ hạn. 

c) Ký hợp đồng mua bán nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hợp đồng tiêu thụ sản 

phẩm, hợp đồng vận tải v.v … bảo đảm sản xuất của xí nghiệp được liên tục và 

cân đối. 

 Nhiệm vụ cụ thể của Phú Giám đốc hành chớnh 

 Phó giám đốc hành chính chịu trách nhiệm trước giám đốc về chỉ đạo và kiểm 

tra các mặt công tác: hành chính, nhân sự, lao động, bồi dưỡng và đào tạo công 

nhân. Nhiệm vụ cụ thể của Phó giám đốc hành chính là: 

a) Sử dụng và quản lý lao động một cách hợp lý nhất; chấp hành đúng đắn chế 

độ bảo hộ lao động; phân phối, sử dụng công nhân, viên chức đúng chính sách; 



xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo tại chức công nhân, viờn 

chức phự hợp với yờu cầu của sản xuất. 

b) Chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của công nhân, viên chức 

trong xí nghiệp (phối hợp chặt chẽ với Công đoàn và Đoàn thanh niên lao động 

trong xí nghiệp). 

    Quyền hạn của Giám đốc hành chớnh:  

 a) Được quyền giải quyết mọi công tác trong phạm vi mỡnh phụ trỏch theo chủ 

trương, kế hoạch của Giám đốc xí nghiệp và cấp trên; về những vấn đề có tầm 

quan trọng đến cả xí nghiệp thỡ phải do Giỏm đốc quyết định. 

b) Khi cần thiết và được ủy quyền của Giám đốc, ra thông tri, hướng dẫn nghiệp 

vụ, chuyên môn về phần công tác của mỡnh phụ trỏch cho cấp dưới. 

c) Có thể được ủy nhiệm thay Giám đốc, khi Giám đốc vắng mặt. 

  Nhiệm vụ cụ thể của Quản đốc phân xưởng là: 

a) Quản đốc phân xưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc xí nghiệp chỉ đạo 

thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu của kế hoạch 

Nhà nước do Giám đốc xí nghiệp giao cho phân xưởng; chỉ đạo việc sử dụng 

hợp lý thiết bị, mỏy múc và nguyờn liệu, nhiờn liệu, vật liệu giỏm sỏt, điều 

khiển kỹ thuật hàng ngày, bảo đảm đúng quy trỡnh, quy tắc kỹ thuật, để sản xuất 

nhiều, nhanh, tốt, rẻ. 

b) Sử dụng hợp lý sức lao động trong phân xưởng, thường xuyên bồi dưỡng, 

nâng cao trỡnh độ nghề nghiệp cho công nhân trong phân xưởng, đào tạo công 

nhân mới theo kế hoạch của xí nghiệp, thực hiện các biện pháp để bảo đảm an 

toàn lao động; 



c) Cùng với tổ chức Công đoàn ở phân xưởng, tổ chức phong trào thi đua phát 

huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao 

động, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

d) Sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyờn liệu, nhiờn liệu, vật liệu, thực hiện hạch 

hoạch kinh tế ở phõn xưởng. 

e) Chấp hành đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, thể lệ chế độ của Nhà nước và của 

xí nghiệp. 

g) Thực hiện tốt cụng tỏc phũng gian bảo mật, phũng hỏa, cụng tỏc vệ sinh trong 

sản xuất và bảo vệ an toàn xớ nghiệp. 

   Quyền hạn của Quản đốc phân xưởng quy định như sau: 

a) Được quyền giải quyết những công việc về kỹ thuật về chế độ lao động, về 

phân phối và điều hũa kế hoạch sản xuất của phân xưởng trong phạm vi trách 

nhiệm được Giám đốc xí nghiệp giao cho. 

b) Được quyền điều động, phân phối, khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với công 

nhân, nhân viên của phâm xưởng trong phạm vi trách nhiệm được Giám đốc xí 

nghiệp giao cho. 

   Nhiệm vụ cụ thể của Phó quản đốc phân xưởng là: 

a) Giúp Quản đốc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy trỡnh, quy 

tắc kỹ thuật, sử dụng và tu sửa mỏy múc, cải tiến kỹ thuật, tỡm mọi biện phỏp 

để khắc phục tỡnh trạng sản phẩm hư hỏng. 

b) Lập đơn đặt hàng các loại công cụ, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, cần thiết; 

tổ chức cung cấp các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, phiếu chế tạo, quy cách sản phẩm 

v.v… dùng cho sản xuất, bảo đảm sản xuất liên tục và kịp thời trong phân 

xưởng. 



c) Hướng dẫn, khuyến khích, giúp đỡ công nhân trong phân xưởng phát huy 

sáng kiến, giúp Quản đốc phân xưởng thẩm tra và xét duyệt các sáng kiến về 

hợp lý húa sản xuất, thẩm tra và bỏo cỏo những sỏng kiến về cải tiến kỹ thuật 

lờn trờn xột duyệt, tổ chức học tập, nõng cao trỡnh độ kỹ thuật, nghiệp vụ cho 

công nhân trong phân xưởng. 

     Quyền hạn của Phó quản đốc phân xưởng quy định như sau: 

a) Được quyền giải quyết những công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ được Giám 

đốc xí nghiệp và Quản đốc phân xưởng giao cho. 

b) Cú thể thay thế Quản đốc phân xưởng khi Quản đốc vắng mặt. 

    Nhiệm vụ cụ thể của trưởng ngành là: 

a) Cung cấp tài liệu về tỡnh hỡnh và khả năng lao động, thiết bị, máy móc thuộc 

phạm vi mỡnh phụ trỏch, để góp phần làm kế hoạch của phân xưởng; hướng dẫn 

các tổ sản xuất xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng tuần một cách tiên tiến và 

vững chắc; giúp đỡ các tổ chức sản xuất khắc phục khó khăn; bảo đảm thực hiện 

vượt mức và toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

b) Kiểm tra, hướng dẫn việc áp dụng các quy tắc chế độ sản phẩm, bảo đảm chất 

lượng và số lượng sản phẩm; xây dựng và chấp hành các biện pháp về hợp  lý 

hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, giảm bớt mức sử 

dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hạ giá thành và bảo đảm chất lượng sản 

phẩm. 

c) Nghiên cứu và hướng dẫn áp dụng các quy tắc kỹ thuật mới và thao tác sản 

xuất mới; chỉ đạo thực tế cho tổ trưởng và công nhân nắm vững quy tắc kỹ thuật 

và thao tác mới; tận dụng những dụng cụ hiện có đồng thời nghiên cứu và đề 

nghị cung cấp những dụng cụ cần thiết để bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch; 

nghiên cứu và phổ biến những kinh nghiệm tiên tiến, giúp đỡ và tạo điều kiện 

tốt cho những người có sáng kiến hợp lý húa sản xuất, cải tiến kỹ thuật. 



d) Cựng với cỏc phũng nghiệp vụ của xớ nghiệp ỏp dụng cỏc định mức năng 

suất, các định mức sử dụng máy móc, các định mức sử dụng nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu; xây dựng và góp ý kiến về các định mức trung bỡnh tiờn tiến; 

cựng với cỏc phũng nghiệp vụ của xớ nghiệp thực hiện tốt chế độ trả lương theo 

sản phẩm và các chế độ tiền thưởng. 

đ) Tỡm mọi biện phỏp để giảm giờ ngừng việc; hướng dẫn và kiểm tra việc chấp 

hành đầy đủ kỷ luật lao động. 

e) Hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành tốt công tác vệ sinh trong sản xuất và 

bảo vệ an toàn lao động. 

   Quyền hạn của trưởng ngành quy định như sau: 

a) Được quyền điều khiển sản xuất trong phạm vi mà Giám đốc xí nghiệp và 

Quản đốc phân xưởng giao cho. 

b) Được quyền yêu cầu các tổ sản xuất hoặc các bộ phận sản xuất trong phân 

xưởng chấp hành đúng đắn các quy trỡnh, quy tắc kỹ thuật và kiểm tra các tổ, 

các bộ phận chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu theo yêu cầu của 

kế hoạch; được quyền đề nghị đỡnh chỉ hoạt động của các bộ phận sản xuất 

không chấp hành đúng các quy trỡnh, quy tắc kỹ thuật, và cú quyền khụng cho 

cụng nhân dùng vào sản xuất những dụng cụ, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

không đúng quy cách. 

c) Được quyền đề nghị Quản đốc phân xưởng khen thưởng, thi hành kỷ luật đối 

với công nhân thuộc phạm vi của mỡnh phụ trỏch. 

2.2.2. Ngƣời lãnh đạo 

     Người lãnh đạo là người tổ chức và điều khiển hoạt động của những người 

khác. 

     Trong một doanh nghiệp người lãnh đạo được chia làm 3 cấp : cấp cao, cấp 

trung gian và cấp thấp. 



     Có một người lãnh đạo giỏi đó là tài sản vô giá của doanh nghiệp, là một 

trong những yếu tố quyết định thắng bại của doanh nghiệp. 

     Người lãnh đạo yêu cầu phải hội đủ các yếu tố: 

- Chuyên môn; 

- Năng lực tổ chức,quản lý; 

- Đạo đức tư cách. 

Bởi vì  người lãnh đạo trước hết phải là  người giáo dục tập thể của mình 

theo nguyên tắc lãnh đạo nào nhân viên ấy. 

Đặc điểm phẩm chất cá nhân của người lãnh đạo bao gồm: 

- Thấu đáo mọi việc;  

- Lúc nào cũng phải đi sát sự thật, nhất là khi phúc trình với cấp trên. 

- Đủ sức mạnh về tinh thần để sống và hoạt động theo những tiêu chuẩn 

luân lý của xã hội. 

Những căn cứ để xác định tư cách đạo đức của người lãnh đạo là: 

- Cách sử dụng thời gian. 

- Cách báo cáo chi phí 

- Cách giao thiệp với đông sự công sự.  

- Cách giải quyết những công việc được giao phó 

- Thái độ của người đó với cuộc sống của riêng mình. 

     Năng lực tổ chức của người lãnh đạo là năng lực đưa tập thể đi tới mục tiêu. 

Năng lực tổ chức hình thành tấm bé. 

     Người có năng lực tổ chức phải là: 

- Người biết mình, biết người đúng với thực chất của họ; 

- Người ăn nói mạch lạc khúc triết; 

- Người có kỹ năng tiếp xúc với con người; 

- Người biết tập hợp những nhóm người khác nhau về một tập thể lớn; 

- Người biết thống nhất lợi ích khi giải quyết công việc. 

 

Câu hỏi ôn tập 

1. Trình bày cách phân loại xí nghiệp công nghiệp ? 



2. Hãy phân tích các phương pháp quản lý ?             

3. Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp lãnh đạo, quản lý trong xí nghiệp ? 

4. Thế nào là người lãnh đạo ? Hãy phân tích các đặc điểm cá nhân, những căn cứ 

để xác định tư cách đạo đức, những năng lực tổ chức của người lãnh đạo ?    



 
 

Bài 2: Tìm hiểu công việc hàng ngày của ngƣời thợ hàn Thời gian: 20 
giờ 
Mục tiêu: 

- Nêu được tên các công việc hàng ngày của người thợ hàn; 
- Thực hiện được các công việc theo đúng quy trình được lập; 

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định. 
Nội dung: 

- Đọc nghiên cứu bản vẽ thi công, quy trình; 
- Chuẩn bị các điều kiện, vị trí , thiết bị, dụng cụ; 

- Kiểm tra điều kiện an toàn nơi thực tập, sản xuất. 
 

 
Bài 3: Tổ chức sản xuất cho nhóm, tổ sản xuất cơ khí  Thời gian: 20 

giờ 
Mục tiêu: 

- Nêu được các bước tổ chức thực tập, sản xuất trong tổ nhóm; 
- Tổ chức thực tập, sản xuất theo tổ nhóm đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ;  
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định. 

Nội dung: 
- Tổ chức phân công nhiệm vụ các thành viên thực tập sản xuất; 

- Quản lý công tác thực tập sản xuất của các thành viên; 
- Kiểm tra các sản phẩm. 

1.2. Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp công nghiệp.  

1.2.1 Cơ cấu giản đơn: 

Là cơ cấu thường thấy ở các doanh nghiệp nhỏ. 

                                                                 GIÁM ĐỐC 

 

 

                      Lập trình             Lập trình                   …                            Lập 

trình  

                        Viên 1                 Viên 2                     …                             Viên  n 

 

                                                              Hình 2.1 

Ưu điểm của cơ cấu này: là rất đơn giản gọn  mềm dẻo, chi phí quản lý rẻ, trách 

nhiệm rõ ràng. 



 Nhược điểm của cơ cấu này là: nó chỉ hiệu quả khi doanh nghiệp nhỏ, khi 

nó tăng trưởng trong khi tính thể chế thấp tính tập chung cao sẽ dẫn tới 

quá tải và ra quyết định chậm, tính mạo hiểm cao, (tất cả nhân viên trông 

chờ vào giám đốc khi giám đốc có trục trặc công ty cũng trục trặc luôn) 

1.2.2 Cơ cấu chức năng: 

 Là kiểu cơ cấu trong đó những chuyên môn nghiệp vụ giống nhau hay có liên 

quan với nhau thì được nhóm lại với nhau . 

Ví dụ: 

 

 

                                                     CHỦ TỊCH CÔNG TY 

           

          

 

       P.Chủ tịch      PCT         PCT          PCT                PCT 

         SX                   nghiệp vụ          nhân sự          nghiên cứu và       tài 

chính                                                                                                                                                                                                          

                                                                                         Phát triển    

    PX1         PX2         Phụ trách                                                                                                              

                                    +Bán hàng 

                                    +Quảng cáo 

                                    +Lập K.Hoạch 

                                     +Maketing  

                                                             Hình 2-2 

     * Ưu điểm của cơ cấu: 

      - Phản ánh logic các chức năng; 

      - Tuân theo nguyên tắc chuyên môn hóa ngành nghề; 

      - Đơn giản hóa trong việc đào tạo tuyển chọn. 

     Tạo ra biện pháp kiểm tra ở cấp cao nhất. 

    * Nhược điểm của cơ cấu: 



      - Chỉ có cấp cao nhất mới phụ trách vấn đề lợi nhuận; 

      - Các chức năng chỉ nhìn thấy tầm quan trọng của mình tong phạm vi đơn vị; 

      - Hạn chế đào tạo ra những con người quản lý chung. 

1.2.3 Cơ cấu đơn vị độc lập: 

   Là cơ cấu dược cấu tạo bởi những đơn vị độc lập. 

Trên thực tế phân chia đơn vị độc lập thường là sản phẩm hoặc địa dư.  

   Văn phòng đầu não cung cấp những dịch vụ có tính chất hỗ trợ cho tất cả các 

đơn vị thông thường là pháp lý và tài chính, ngoài ra nó hoạt động như người 

quan sát tổng thể từ bên ngoài để phối hợp và kiểm tra các đơn vị khác nhau.  

    Mỗi đơn vị đều có quyền hạn ra quyết định về những chiến lược đó trong 

khuân khổ qui định chung của văn phòng đầu não. 

                                                        CHỦ TỊCH CÔNG TY 

        

 

                     P.C.T.Phụ trách máy           P.C.T Phụ trách           P.C.T Phụ trách 

                         Công nghiệp                         Điện tử                        Hóa chất 

                     - Mảrketing 

                     - Tài chính kế toán 

                     -Nghiên cứu phát triên 

                                                                     Hình 2-3 

* Ưu điểm của cơ cấu: 

  - Hướng sự nỗ lực chú ý vào tuyến sản phẩm, cho phép đa dạng hóa dễ dàng.  

  - Tập chung vào kết quả. Người quản lý đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn về 

sản phẩm và dịch vụ. 

  - Trái với kiểu cơ cấu chức năng, ở đơn vị hạch toán độc lập là cỗ máy tuyệt 

vời để sinh ra các tổng giám đốc lão luyện. 

* Nhược điểm của cơ cấu : 

    - Có sự trùng lặp nhân sự và nguồn. 

    - Khó khăn cho sự  kiểm soát của cấp cao nhất. 



Để giải quyết sự chồng chéo cần tập trung hóa các  chức năng quan trọng 

lên văn phòng đầu não. 

    -  Hệ thống kế toán tổng hợp. 

    -  Tài chính. 

    -  Nhân sự, chế độ tuyển, chế độ trả lương. 

    -  Nghiên cứu ,phát triển. 

1.2.4.  Cơ cấu ma trận: 

 Là kiểu cơ cấu kết hợp giữa cơ cấu chức năng và đơn vị độc lập. 

  

                                                                CHỦ TỊCH 

 

 

                 PCT/Tài chính     PCT/Nội chính     PCT Nghiên cứu       PCT/Maketing 

                                                                                      Phát triển 

                                                                                        

 

 

 

  

 

 

 

                                                                    Hình 2-4 

 Nhược điểm của cơ cấu này là: 

- Mâu thuẫn giữa văn phòng chức năng với chủ nhiêm dự án. 

- Không tuân theo chế độ một thủ trưởng. 

1.2.5. Cơ cấu kiểu nan hoa xe đạp: 

  Cơ cấu này tiện lợi,gọn nhẹ và được coi là  

cơ cấu của thế kỷ 21. 

 

Dự án I 
 

Dự án II 

Văn 

phòng 



 Nhược điểm của cơ cấu này là : Dễ bị động. 

 

                                                                          

 2.1. Những bộ phận sản xuất chimh: 

   Là những bộ phận trực tiếp tạo ra những sản phẩm chính của doanh nghiệp. 

Đặc điểm của những bộ phận sản xuất chính là: Nguyên vật liệu vào đó  phải trở 

thành sản phẩm chính của doanh nghiệp. 

2.2. Những bộ phận sản xuất phù trợ: 

Đây là những bộ phận trực tiếp phục vụ sản xuất chính, đảm bảo cho sản xuất 

chính tiến hành bình thường liên tục và có sự thống nhất cao về mặt kỹ thuật với 

sản xuất chính. 

2.3. Bộ phận sản xuất phụ: 

  Là bộ phận lợi dụng phế liệu, phế phẩm của sản xuất chính để tạo ra sản 

phẩm khác. 

 Ví dụ:  

Bộ phận sản xuất rượu của công ty đường. 

Bộ phận sản xuất giấy của công ty đường. 

  Không phải doanh nghiệp nào cũng có sản xuất phụ; Một doanh nghiệp có 

sản xuất phụ hay không phụ thuộc vào: 

- Qui mô phế liệu, phế phẩm; 

- Khả năng tái chế phế liệu ,phế phẩm: 

+ Đặc tính không cho phép tái chế ; 

+ Đầu tư công nghệ tốn kém không hiệu quả. 

  Khi qui mô sản xuất phụ lớn đến một trình độ nào đó  thì không còn là sản 

xuất phụ nữa mà là sản xuất chính, khi đó doanh nghiệ sẽ trở thành doanh nghiệp 

liên hợp qui mô lớn sư dụng tổng hợp nguyên liệu. 

Ví dụ: Doanh nghiệp sản xuất đường từ mía, sản phẩm chính là đường, thải ra: 

- Rỉ  đường sản xuất rượu; 

- Bã mía sản xuất giấy ; 

- Đường không tốt sản xuất bánh kẹo. 



ở qui mô lớn bộ phận sản xuất rượu, sản xuất giấy, sản xuất bánh kẹo trở 

thành sản xuất chính và doanh nghiệp gọi là Xí nghiệp liên hợp: Các xí nghiệp 

con (Bộ phận sản xuất rượu, giấy, bánh kẹo) hoạch toán nội bộ nằm trong xí 

nghiệp liên hợp đường. 

3. Các loại hình sản xuất. 

Mục tiêu 

- Trình bày được khái niệm loại hình sản xuất, hiểu và phân loại được các 

loại hình sản xuất; 

     - Có tính kỷ luật, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập. 

* Khái niệm loại hình sản xuất:  

    Loại hình sản xuất là đặc tính tổ chức – kỹ thuật tổng hợp nhất của sản xuất 

được qui định chủ yếu bởi trình độ chuyên môn hóa của nơi làm việc, số chủng 

loại và tính ổn định của đối tượng chế biến trên nơi làm việc. Thực chất loại 

hình sản xuất là dấu hiệu biểu thị trình độ chuyên môn hóa của nơi làm việc.  

2.1. Sản xuất mang tính thực nghiệm. 

* Sản xuất mang tính thực nghiệm: Là loại hình sản xuất đơn chiếc, thuộc sản 

xuất gián đoạn. Các nơi làm việc thực hiện chế biến nhiều loại chi tiết khác 

nhau, nhiều bước công việc khác nhau trong quá trình công nghiệp sản xuất sản 

phẩm. 

 * Đặc điểm của thực nghiệm: Mỗi loại chi tiết được chế biến với khối lượng 

rất ít, thậm chí có khi chỉ một chiếc. Các nơi làm việc không chuyên môn hóa 

được bố trí theo nguyên tắc công nghệ. Máy móc thiết bị vận năng thường được 

sử dụng trên các nơi làm việc. Công nhân thành thạo một nghề và biết nhiều 

nghề. Thời gian gián đoạn lớn. Loại hình sản xuất thực nghiệm có tính linh hoạt 

cao. 

* Sản xuất mang tính thực nghiệm được chia thành: 

- Sản xuất thực nghiệm để kiểm tra chất lượng 

- Sản xuất thực nghiệm để hoàn thiện qui trình công nghệ  

- Sản xuất thực nghiệm để thăm dò nhu cầu, thị hiếu của thị trường tiêu thụ. 

- Sản xuất thực nghiệm để thực hiện sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.  



* Phương pháp sản xuất thực nghiệm: 

   Sản xuất thực nghiệm thường áp dụng phương pháp sản xuất đơn chiếc. Trong 

hệ thống sản xuất đơn chiếc, người ta tiến hành sản xuất rất nhiều loại sản phẩm, 

với sản lượng nhỏ, đôi khi chỉ thực hiện một lần,trình độ chuyên môn hóa nơi 

làm việc rất thấp. Để tiến hành sản xuất, người ta không lập qui trình công nghệ 

một cách tỉ mỉ cho từng chi tiết, sản phẩm mà chỉ qui định những bước công 

việc chung (Thí dụ: Tiện, phay, bào, mài…). Công việc sẽ được giao cụ thể cho 

mỗi nơI làm việc phù hợp với kế hoạch, tiến độ và trên cơ sở các tài liệu kỹ 

thuật như bản vẽ, chế độ gia công… Kiểm soát quá trình sản xuất yêu cầu hết 

sức chặt chẽ đối với các nơi làm việc vốn được bố trí theo nguyên tắc Công 

nghệ, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị. Hơn nữa, sản xuất thực 

nghiệm còn yêu cầu giám sát khả năng hoàn thành mẫu hàng. 

2.2. Sản xuất mang tính kinh doanh. 

   Sản xuất kinh doanh là quá trình từ khâu chuẩn bị mua sắm vật tư, kỹ thuật, tổ 

chức quá trình sản xuất đến khâu cuối cùng là tiêu thụ sản phẩm hang hóa để có 

được tích lũy tiền tệ. 

Có thể chia loại hình sản xuất kinh doanh thành các loại như: Sản xuất khối 

lượng lớn, sản xuất hàng loạt trong đó có sản xuất hàng loạt lớn, sản xuất hàng 

loạt vùa, sản xuất hàng loạt nhỏ, sản xuất đơn chiếc và sản xuất dự án. 

* Đặc điểm của các loại hình sản xuất kinh doanh:   

- Sản xuất khối lượng lớn:  

Biểu hiện rõ nhất đặc tính của hệ thống sản xuất liên tục. Đặc điểm của sản 

xuất khối lượng lớn là nơi làm việc chỉ tiến hành chế biến chi tiết của sản phẩm. 

Hay một bước công việc của qui trình công nghệ chế biến sản phẩm, nhưng với 

khối lượng rất lớn. Với loại hình sản xuất này, người ta hay sử dụng các máy 

móc, dụng cụ chuyên dùng. Các nơi làm việc được bố trí theo nguyên tắc đối 

tượng. Công nhân được chuyên môn hóa cao. Đường đi sản xuất ngắn. Ít quanh 

co, sản phẩm dở dang ít. Kừt quả sản xuất được hạch toán đơn giản và khá chính 

xác.  

- Sản xuấ hàng loạt: 



Trong sản xuất hàng loạt, nơi làm việc được phân công chế biến một số loại chi 

tiết, bước công việc khác nhau. Các chi tiết, bước công việc này được thay nhau 

lần lượt chế biến theo định kỳ. 

Nếu chủng loại, chi tiết, bước công việc phân công cho nơi làm việc ít với số 

lượng mỗi loại lớn thì gọi là sản xuất hàng loạt lớn. Trái lại nếu chủng loại, chi 

tiết, bước công việc qua nơi làm việc lớn, mà khối mỗi loại nhỏ thì người ta gọi 

là sản xuất hàng loạt nhỏ. Loại hình sản xuất nằm giữa hai loại hình sản xuất 

trên có thể gọi là sản xuất hàng loạt vừa. 

Ở nơi làm việc sản xuất hàng loạt. Quá trình sản xuất sẽ liên tục khi nó đang 

chế biến một loại chi tiết nào đó, nhưng khi chuyển từ loại chi tiết này sang loại 

chi tiết khác thì phải có thời gian tạm ngừng sản xuất. Trong khoảng thời gian 

tạm ngừng sản xuất này, người ta thực hiện điều chỉnh máy móc thiết bị, thay 

đổi dụng cụ thu gọn nơi làm việc ... Như vậy, thời gian gián đoạn chiếm một tỷ 

lệ đáng kể trong toàn bộ thời gian sản xuất. Điều này có thể ảnh hưởng đến mức 

độ sử dụng công suất máy móc thiết bị, đến năng xuất lao động của công nhân, 

cũng như ảnh hưởng tới dòng dịch chuyển liên tục của các đối tượng.  

- Sản xuấ đơn chiếc: 

   Sản xuất đơn chiếc, thuộc sản xuất gián đoạn. Các nơi làm việc thực hiện chế 

biến nhiều loại chi tiết khác nhau, nhiều bước công việc khác nhau trong quá 

trình công nghiệp sản xuất sản phẩm. Mỗi loại chi tiết được chế biến với khối 

lượng rất ít, thậm chí có khi chỉ một chiếc. Các nơi làm việc không chuyên môn 

hóa được và được bố trí theo nguyên tắc công nghệ. Máy móc thiết bị vận năng 

thường được sử dụng trên các nơi làm việc. Công nhân thành thạo một nghề và 

biết nhiều nghề. Thời gian giấn đoạn lớn. Loại hình sản xuất đơn chiếc có tính 

linh hoạt cao. 

- Sản xuấ dự án: 

    Sản xuấ dự án cũng là một loại sản xuất gián đoạn, nhưng các nơi làm việc 

tồn tại trong khoảng thời gian ngắn theo quá trình công nghệ sản xuất của một 

loại sản phẩm hay đơn hàng nào đó. Sự tồn tại của nơi làm việc ngắn, nên máy 

móc thiết bị, công nhân thường phải phân công theo công việc khi công việc kết 



thúc có thể phải giải tán lực lượng lao động này hoặc di chuyển đến nơi làm việc 

khác. Vì thế, người ta có thẻ sử dụng công nhân từ các bộ phận khác nhau trong 

tổ chức để phục vụ dự án. Trong loại hình sản xuất này, hiệu quả sử dụng máy 

móc thiết bị thấp, công nhân và máy móc thiết bị thường phải phân tán cho các 

dự án khác nhau, vì thế để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, cần phải tổ 

chức theo cơ cấu ma trận. Cơ cấu này có khả năng tập chung điều phối sử dụng 

hợp lý các nguồn lực của hệ thống, cơ cấu ngang hình thành theo các dự án có 

nhiệm vụ phối hợp các hoạt động khác nhau phù hợp với tiến độ của từng dự án.  

* Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình sản xuất  

Mỗi loại hình sản xuất có những đặc tính riêng ảnh hưởng lớn đến công tác 

quản lý sản xuất. Việc lựa chọn loại hình sản xuất không thể tiến hành một cách 

tùy tiện, bởi vì loại hình sản xuất luôn chịu ảnh hưởng của các nhân tố có tính 

khách quan ảnh hưởng. 

   Trình độ chuyên môn hóa của xí nghiệp: 

   Mỗi xí nghiệp có trình độ chuyên môn hóa cao thể hiện ở chủng loại sản phẩm 

nó sản xuất ít và số lượng sản phẩm mỗi loại lớn. Điều kiện chuyên môn hóa của 

xí nghiệp như vậy cho phép có thể chuyên môn hóa cao đối với các nơi làm việc 

và bộ phận sản xuất. Chuyên môn hóa còn có thể dẫn tới khả năng tăng cường 

hiệp tác sản xuất giữa các xí nghiệp làm giảm chủng loaijvaf gia tăng khối lượng 

chi tiết bộ phận chế biến trong xí nghiệp nâng cao hơn nữa loại hình sản xuất.  

   Mức độ phức tạp của kết cấu sản phẩm: 

   Sản phẩm có kết cấu phức tạp là sản phẩm gồm nhiều chi tiết hợp thành. Yêu 

cầu về kỹ thuật cao, quá trình công nghệ gồm nhiều dạng gia công khác nhau, 

nhiều bước công việc khác nhau. Sản phẩm cành phức tạp càng phải trang bị 

nhiều loại máy móc thiết bị, dụng cụ chuyên dùng. Đây là khó khăn trong 

chuyên môn hóa nơi làm việc nâng cao loại hình sản suất. 

   Qui mô sản xuất của xí nghiệp: 

   Qui mô của xí nghiệp biểu hiện ở sản lượng sản phẩm sản xuất, số lượng máy 

móc thiết bị, số lượng công nhân... Qui mô xí nghiệp càng lớn càng dễ có điều 

kiện chuyên môn hóa các nơi làm việc và bộ phận sản xuất. 



   Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình sản xuất là khách quan, chúng gây ra tác 

động tổng hợp lên loại hình sản xuất. 

4. Kết cấu quá trình sản xuất. 

Mục tiêu 

- Trình bày được các phương án bố trí các cấp sản xuất, hiểu và phân loại 

được các cấp sản xuất; 

     - Có tính kỷ luật, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.  

4.1. Các phƣơng án bố trí các cấp sản xuất. ( có 4 phương án ) 

   Có bốn phương án bố trí các cấp sản xuất như sau: 

 

 

                   I                              II                            III                         IV 

 

                           DN                                 DN                              DN                            

DN 

 

  

                   P.Xưởng 

                                   P.Xưởng                   Ngành 

                    Ngành 

 

                

                 Nơi làm việc             Nơi làm việc          Nơi làm việc        Nơi làm 

việc 

                                                                       Hình 3-1 

 Phương án ( I )  áp dụng trong điều kiện Doanh nghiệp qui mô lớn, sản 

phẩm có kết cấu phức tạp, qui trình công nghệ qua nhiều giai đoạn. 

Phương án ( II ) và ( III ) áp dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ ( Doanh 

nghiệp chế biến, gia công, công nghiệp nhẹ.) sản phẩm có kết cấu đơn 

giản, qui trình công nghệ không phức tạp. 



 Phương án ( IV ) áp dụng cho doanh nghiệp có đặc thù về mặt kỹ thuật 

sản xuất. 

Ví dụ:  

Doanh nghiệp Điện: Nhiệt điện, Thủy điện; Doanh nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng qui mô nhỏ… 

  Cấp sản xuất sẽ quyết định đến hệ thống chỉ huy của cấp quản lý. Điều 

đó sẽ liên quân đến hiệu quả quản lý trong tác nghiệp điều hành. 

   Sau đây ta sẽ lần lượt nghiên cứu các cấp quản lý: 

  4.2. Các cấp sản xuất. 

 4.2.1. Phân xưởng. 

      Là một đơn vị sản xuất cơ bản và chủ yếu, có nhiệm vụ sản xuất một loại sản 

phẩm hoặc thực hiện một giai đoạn công nghệ trong quá trình tạo sản phẩm.  

      Phân xưởng không phải là đơn vị kinh tế, không phải là đơn vị hành chính, 

không có tư cách pháp nhân mà chỉ là một bộ phận cấu thành của doanh nghiệp. 

      Quyền và trách nhiệm trong quản lý các mặt của phân xưởng phụ thuộc vào 

sự phân cấp quản lý giữa cấp doanh nghiệ và cấp phân xưởng: 

- Phân cấp về quản lý kế hoạch đến đâu ? 

- Quản lý kỹ thuật, chi phí đến đâu ? 

- Quản lý quĩ lương đến đâu ?... 

Mỗi doanh nghiệp có sự phân cấp quản lý này khác nhau. 

Nhiệm vụ của phân xưởng có thể là thục hiện sản xuất một vài loại sản phẩm 

hoạc là chỉ thực hiện một giai đoạn công nghệ tùy thuộc vào nguyên tắc bố 

trí phân xưởng: Nếu bố trí theo nguyên tắc công nghệ thì mỗi phân xưởng 

đảm nhiệm một giai đọa công nghệ trong toàn bộ qui trình (Phân xưởng 

Tiện,phay,bào,mài…). Còn nếu bố trí theo nguyên tắc sản phẩm nghĩa là 

thực hiện toàn bộ qui trình từ A đến Z nhưng chỉ chế tạo một hoặc hai loại 

sản phẩm. 

Vi dụ: 

     Phân xưởng bánh xe răng ở nhà máy cơ khí làm cả tiện, phay, bào, mài, nhiệt 

luyện. 



     Tùy thuộc vào sự phân cấp quản lý mà có quyền tổ chức hoạch toán kinh tế 

nội bộ ở mức độ, trình độ hoạch toán cao hay thấp. Điều kiện thần lập phân 

xưởng được áp dụng cho từng doanh nghiệp có qui mô lớn có công nghệ phức 

tạp. 

4.2.2.Ngành sản xuất. 

     Ngành là tổng hợp trên cùng một khu vực nhiều nơi làm việc có quan hệ mật 

thiết với nhau về công nghệ. 

     ở những doanh nghiệp có qui mô lón ngành là đơn vị nằm trong phân xưởng: 

Ví dụ: Phân xưởng cơ khí của doanh nghiệp cơ khí Duyên Hải gồm ngành 

Tiện,ngành phay, ngành bào… 

   ở những doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ không có tổ chức cấp phân xưởng 

thì ngành có chức năng nhiệm vụ như phân xưởng. 

4.2.3. Nơi làm việc.  

    Là phần diện tích sản xuất mà ở đó công nhân thực hiện một bước công việc 

cá biệt nào đó. 

    Trong doanh nghiệp có rất nhiều nơi làm việc: 

     - Nơi làm việc thủ công, nơi làm việc cơ khí; 

     - Nơi làm việc tập thể, nơi làm việc cá nhân; 

     - Nơi làm việc rộng, nơi làm việc hẹp… 

    Tổ chức sản xuất cần dựa vào đặc điểm từng loại nơi làm việc để trang bị, bố 

trí và phục vụ cho tốt. 

                                                                                            Hình 2-5   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
Bài 4: Tổ chức sắp xếp nơi làm việc cho ngƣời thợ hàn an toàn khoa học   

Thời gian: 30 
giờ 
Mục tiêu: 

- Nêu các bước tổ chức sắp xếp nơi thực tập, sản xuất; 
- Tổ chức được cho các thành viên theo vị trí đúng yêu cầu, đảm bảo an 

toàn; 
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định. 

Nội dung: 
- Cách thức sắp xếp nơi  thực tập sản xuất; 

- Các nguyên tắc an toàn trong thực tập, sản xuất. 
 

2.1. Những bộ phận sản xuất chimh: 

   Là những bộ phận trực tiếp tạo ra những sản phẩm chính của doanh nghiệp. 

Đặc điểm của những bộ phận sản xuất chính là: Nguyên vật liệu vào đó phải trở 

thành sản phẩm chính của doanh nghiệp. 

2.2. Những bộ phận sản xuất phù trợ: 

Đây là những bộ phận trực tiếp phục vụ sản xuất chính, đảm bảo cho sản xuất 

chính tiến hành bình thường liên tục và có sự thống nhất cao về mặt kỹ thuật với 

sản xuất chính. 

2.3. Bộ phận sản xuất phụ: 

  Là bộ phận lợi dụng phế liệu, phế phẩm của sản xuất chính để tạo ra sản 

phẩm khác. 

 Ví dụ:  

Bộ phận sản xuất rượu của công ty đường. 

Bộ phận sản xuất giấy của công ty đường. 

  Không phải doanh nghiệp nào cũng có sản xuất phụ; Một doanh nghiệp có 

sản xuất phụ hay không phụ thuộc vào: 

- Qui mô phế liệu, phế phẩm; 

- Khả năng tái chế phế liệu ,phế phẩm: 

+ Đặc tính không cho phép tái chế ; 

+ Đầu tư công nghệ tốn kém không hiệu quả. 



  Khi qui mô sản xuất phụ lớn đến một trình độ nào đó thì không còn là sản 

xuất phụ nữa mà là sản xuất chính, khi đó doanh nghiệ sẽ trở thành doanh nghiệp 

liên hợp qui mô lớn sư dụng tổng hợp nguyên liệu. 

Ví dụ: Doanh nghiệp sản xuất đường từ mía, sản phẩm chính là đường, thải ra: 

- Rỉ  đường sản xuất rượu; 

- Bã mía sản xuất giấy ; 

- Đường không tốt sản xuất bánh kẹo. 

ở qui mô lớn bộ phận sản xuất rượu, sản xuất giấy, sản xuất bánh kẹo trở 

thành sản xuất chính và doanh nghiệp gọi là Xí nghiệp liên hợp: Các xí nghiệp 

con (Bộ phận sản xuất rượu, giấy, bánh kẹo) hoạch toán nội bộ nằm trong xí 

nghiệp liên hợp đường. 

3. Các loại hình sản xuất. 

Mục tiêu 

- Trình bày được khái niệm loại hình sản xuất, hiểu và phân loại được các 

loại hình sản xuất; 

     - Có tính kỷ luật, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.  

* Khái niệm loại hình sản xuất:  

    Loại hình sản xuất là đặc tính tổ chức – kỹ thuật tổng hợp nhất của sản xuất 

được qui định chủ yếu bởi trình độ chuyên môn hóa của nơi làm việc, số chủng 

loại và tính ổn định của đối tượng chế biến trên nơi làm việc. Thực chất loại 

hình sản xuất là dấu hiệu biểu thị trình độ chuyên môn hóa của nơi làm việc.  

2.1. Sản xuất mang tính thực nghiệm. 

* Sản xuất mang tính thực nghiệm: Là loại hình sản xuất đơn chiếc, thuộc sản 

xuất gián đoạn. Các nơi làm việc thực hiện chế biến nhiều loại chi tiết khác 

nhau, nhiều bước công việc khác nhau trong quá trình công nghiệp sản xuất sản 

phẩm. 

 * Đặc điểm của thực nghiệm: Mỗi loại chi tiết được chế biến với khối lượng 

rất ít, thậm chí có khi chỉ một chiếc. Các nơi làm việc không chuyên môn hóa 

được bố trí theo nguyên tắc công nghệ. Máy móc thiết bị vận năng thường được 

sử dụng trên các nơi làm việc. Công nhân thành thạo một nghề và biết nhiều 



nghề. Thời gian gián đoạn lớn. Loại hình sản xuất thực nghiệm có tính linh hoạt 

cao. 

* Sản xuất mang tính thực nghiệm được chia thành: 

- Sản xuất thực nghiệm để kiểm tra chất lượng 

- Sản xuất thực nghiệm để hoàn thiện qui trình công nghệ  

- Sản xuất thực nghiệm để thăm dò nhu cầu, thị hiếu của thị trường tiêu thụ. 

- Sản xuất thực nghiệm để thực hiện sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.  

* Phương pháp sản xuất thực nghiệm: 

   Sản xuất thực nghiệm thường áp dụng phương pháp sản xuất đơn chiếc. Trong 

hệ thống sản xuất đơn chiếc, người ta tiến hành sản xuất rất nhiều loại sản phẩm, 

với sản lượng nhỏ, đôi khi chỉ thực hiện một lần,trình độ chuyên môn hóa nơi 

làm việc rất thấp. Để tiến hành sản xuất, người ta không lập qui trình công nghệ 

một cách tỉ mỉ cho từng chi tiết, sản phẩm mà chỉ qui định những bước công 

việc chung (Thí dụ: Tiện, phay, bào, mài…). Công việc sẽ được giao cụ thể cho 

mỗi nơI làm việc phù hợp với kế hoạch, tiến độ và trên cơ sở các tài liệu kỹ 

thuật như bản vẽ, chế độ gia công… Kiểm soát quá trình sản xuất yêu cầu hết 

sức chặt chẽ đối với các nơi làm việc vốn được bố trí theo nguyên tắc Công 

nghệ, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị. Hơn nữa, sản xuất thực 

nghiệm còn yêu cầu giám sát khả năng hoàn thành mẫu hàng. 

2.2. Sản xuất mang tính kinh doanh. 

   Sản xuất kinh doanh là quá trình từ khâu chuẩn bị mua sắm vật tư, kỹ thuật, tổ 

chức quá trình sản xuất đến khâu cuối cùng là tiêu thụ sản phẩm hang hóa để có 

được tích lũy tiền tệ. 

Có thể chia loại hình sản xuất kinh doanh thành các loại như: Sản xuất khối 

lượng lớn, sản xuất hàng loạt trong đó có sản xuất hàng loạt lớn, sản xuất hàng 

loạt vùa, sản xuất hàng loạt nhỏ, sản xuất đơn chiếc và sản xuất dự án. 

* Đặc điểm của các loại hình sản xuất kinh doanh:   

- Sản xuất khối lượng lớn:  

Biểu hiện rõ nhất đặc tính của hệ thống sản xuất liên tục. Đặc điểm của sản 

xuất khối lượng lớn là nơi làm việc chỉ tiến hành chế biến chi tiết của sản phẩm. 



Hay một bước công việc của qui trình công nghệ chế biến sản phẩm, nhưng với 

khối lượng rất lớn. Với loại hình sản xuất này, người ta hay sử dụng các máy 

móc, dụng cụ chuyên dùng. Các nơi làm việc được bố trí theo nguyên tắc đối 

tượng. Công nhân được chuyên môn hóa cao. Đường đi sản xuất ngắn. Ít quanh 

co, sản phẩm dở dang ít. Kừt quả sản xuất được hạch toán đơn giản và khá chính 

xác.  

- Sản xuấ hàng loạt: 

Trong sản xuất hàng loạt, nơi làm việc được phân công chế biến một số loại chi 

tiết, bước công việc khác nhau. Các chi tiết, bước công việc này được thay nhau 

lần lượt chế biến theo định kỳ. 

Nếu chủng loại, chi tiết, bước công việc phân công cho nơi làm việc ít với số 

lượng mỗi loại lớn thì gọi là sản xuất hàng loạt lớn. Trái lại nếu chủng loại, chi 

tiết, bước công việc qua nơi làm việc lớn, mà khối mỗi loại nhỏ thì người ta gọi 

là sản xuất hàng loạt nhỏ. Loại hình sản xuất nằm giữa hai loại hình sản xuất 

trên có thể gọi là sản xuất hàng loạt vừa. 

Ở nơi làm việc sản xuất hàng loạt. Quá trình sản xuất sẽ liên tục khi nó đang 

chế biến một loại chi tiết nào đó, nhưng khi chuyển từ loại chi tiết này sang loại 

chi tiết khác thì phải có thời gian tạm ngừng sản xuất. Trong khoảng thời gian 

tạm ngừng sản xuất này, người ta thực hiện điều chỉnh máy móc thiết bị, thay 

đổi dụng cụ thu gọn nơi làm việc ... Như vậy, thời gian gián đoạn chiếm một tỷ 

lệ đáng kể trong toàn bộ thời gian sản xuất. Điều này có thể ảnh hưởng đến mức 

độ sử dụng công suất máy móc thiết bị, đến năng xuất lao động của công nhân, 

cũng như ảnh hưởng tới dòng dịch chuyển liên tục của các đối tượng.  

- Sản xuấ đơn chiếc: 

   Sản xuất đơn chiếc, thuộc sản xuất gián đoạn. Các nơi làm việc thực hiện chế 

biến nhiều loại chi tiết khác nhau, nhiều bước công việc khác nhau trong quá 

trình công nghiệp sản xuất sản phẩm. Mỗi loại chi tiết được chế biến với khối 

lượng rất ít, thậm chí có khi chỉ một chiếc. Các nơi làm việc không chuyên môn 

hóa được và được bố trí theo nguyên tắc công nghệ. Máy móc thiết bị vận năng 

thường được sử dụng trên các nơi làm việc. Công nhân thành thạo một nghề và 



biết nhiều nghề. Thời gian giấn đoạn lớn. Loại hình sản xuất đơn chiếc có tính 

linh hoạt cao. 

- Sản xuấ dự án: 

    Sản xuấ dự án cũng là một loại sản xuất gián đoạn, nhưng các nơi làm việc 

tồn tại trong khoảng thời gian ngắn theo quá trình công nghệ sản xuất của một 

loại sản phẩm hay đơn hàng nào đó. Sự tồn tại của nơi làm việc ngắn, nên máy 

móc thiết bị, công nhân thường phải phân công theo công việc khi công việc kết 

thúc có thể phải giải tán lực lượng lao động này hoặc di chuyển đến nơi làm việc 

khác. Vì thế, người ta có thẻ sử dụng công nhân từ các bộ phận khác nhau trong 

tổ chức để phục vụ dự án. Trong loại hình sản xuất này, hiệu quả sử dụng máy 

móc thiết bị thấp, công nhân và máy móc thiết bị thường phải phân tán cho các 

dự án khác nhau, vì thế để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, cần phải tổ 

chức theo cơ cấu ma trận. Cơ cấu này có khả năng tập chung điều phối sử dụng 

hợp lý các nguồn lực của hệ thống, cơ cấu ngang hình thành theo các dự án có 

nhiệm vụ phối hợp các hoạt động khác nhau phù hợp với tiến độ của từng dự án.  

* Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình sản xuất  

Mỗi loại hình sản xuất có những đặc tính riêng ảnh hưởng lớn đến công tác 

quản lý sản xuất. Việc lựa chọn loại hình sản xuất không thể tiến hành một cách 

tùy tiện, bởi vì loại hình sản xuất luôn chịu ảnh hưởng của các nhân tố có tính 

khách quan ảnh hưởng. 

   Trình độ chuyên môn hóa của xí nghiệp: 

   Mỗi xí nghiệp có trình độ chuyên môn hóa cao thể hiện ở chủng loại sản phẩm 

nó sản xuất ít và số lượng sản phẩm mỗi loại lớn. Điều kiện chuyên môn hóa của 

xí nghiệp như vậy cho phép có thể chuyên môn hóa cao đối với các nơi làm việc 

và bộ phận sản xuất. Chuyên môn hóa còn có thể dẫn tới khả năng tăng cường 

hiệp tác sản xuất giữa các xí nghiệp làm giảm chủng loaijvaf gia tăng khối lượng 

chi tiết bộ phận chế biến trong xí nghiệp nâng cao hơn nữa loại hình sản xuất.  

   Mức độ phức tạp của kết cấu sản phẩm: 

   Sản phẩm có kết cấu phức tạp là sản phẩm gồm nhiều chi tiết hợp thành. Yêu 

cầu về kỹ thuật cao, quá trình công nghệ gồm nhiều dạng gia công khác nhau, 



nhiều bước công việc khác nhau. Sản phẩm cành phức tạp càng phải trang bị 

nhiều loại máy móc thiết bị, dụng cụ chuyên dùng. Đây là khó khăn trong 

chuyên môn hóa nơi làm việc nâng cao loại hình sản suất. 

   Qui mô sản xuất của xí nghiệp: 

   Qui mô của xí nghiệp biểu hiện ở sản lượng sản phẩm sản xuất, số lượng máy 

móc thiết bị, số lượng công nhân... Qui mô xí nghiệp càng lớn càng dễ có điều 

kiện chuyên môn hóa các nơi làm việc và bộ phận sản xuất. 

   Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình sản xuất là khách quan, chúng gây ra tác 

động tổng hợp lên loại hình sản xuất. 

4. Kết cấu quá trình sản xuất. 

Mục tiêu 

- Trình bày được các phương án bố trí các cấp sản xuất, hiểu và phân loại 

được các cấp sản xuất; 

     - Có tính kỷ luật, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.  

4.1. Các phƣơng án bố trí các cấp sản xuất. ( có 4 phương án ) 

   Có bốn phương án bố trí các cấp sản xuất như sau: 
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                                                                       Hình 3-1 

 Phương án ( I )  áp dụng trong điều kiện Doanh nghiệp qui mô lớn, sản 

phẩm có kết cấu phức tạp, qui trình công nghệ qua nhiều giai đoạn. 

Phương án ( II ) và ( III ) áp dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ ( Doanh 

nghiệp chế biến, gia công, công nghiệp nhẹ.) sản phẩm có kết cấu đơn 

giản, qui trình công nghệ không phức tạp. 

 Phương án ( IV ) áp dụng cho doanh nghiệp có đặc thù về mặt kỹ thuật 

sản xuất. 

Ví dụ:  

Doanh nghiệp Điện: Nhiệt điện, Thủy điện; Doanh nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng qui mô nhỏ… 

  Cấp sản xuất sẽ quyết định đến hệ thống chỉ huy của cấp quản lý. Điều 

đó sẽ liên quân đến hiệu quả quản lý trong tác nghiệp điều hành. 

   Sau đây ta sẽ lần lượt nghiên cứu các cấp quản lý: 

  4.2. Các cấp sản xuất. 

 4.2.1. Phân xưởng. 

      Là một đơn vị sản xuất cơ bản và chủ yếu, có nhiệm vụ sản xuất một loại sản 

phẩm hoặc thực hiện một giai đoạn công nghệ trong quá trình tạo sản phẩm.  

      Phân xưởng không phải là đơn vị kinh tế, không phải là đơn vị hành chính, 

không có tư cách pháp nhân mà chỉ là một bộ phận cấu thành của doanh nghiệp.  

      Quyền và trách nhiệm trong quản lý các mặt của phân xưởng phụ thuộc vào 

sự phân cấp quản lý giữa cấp doanh nghiệ và cấp phân xưởng: 

- Phân cấp về quản lý kế hoạch đến đâu ? 

- Quản lý kỹ thuật, chi phí đến đâu ? 



- Quản lý quĩ lương đến đâu ?... 

Mỗi doanh nghiệp có sự phân cấp quản lý này khác nhau. 

Nhiệm vụ của phân xưởng có thể là thục hiện sản xuất một vài loại sản phẩm 

hoạc là chỉ thực hiện một giai đoạn công nghệ tùy thuộc vào nguyên tắc bố 

trí phân xưởng: Nếu bố trí theo nguyên tắc công nghệ thì mỗi phân xưởng 

đảm nhiệm một giai đọa công nghệ trong toàn bộ qui trình (Phân xưởng 

Tiện,phay,bào,mài…). Còn nếu bố trí theo nguyên tắc sản phẩm nghĩa là 

thực hiện toàn bộ qui trình từ A đến Z nhưng chỉ chế tạo một hoặc hai loại 

sản phẩm. 

Vi dụ: 

     Phân xưởng bánh xe răng ở nhà máy cơ khí làm cả tiện, phay, bào, mài, nhiệt 

luyện. 

     Tùy thuộc vào sự phân cấp quản lý mà có quyền tổ chức hoạch toán kinh tế 

nội bộ ở mức độ, trình độ hoạch toán cao hay thấp. Điều kiện thần lập phân 

xưởng được áp dụng cho từng doanh nghiệp có qui mô lớn có công nghệ phức 

tạp. 

4.2.2.Ngành sản xuất. 

     Ngành là tổng hợp trên cùng một khu vực nhiều nơi làm việc có quan hệ mật 

thiết với nhau về công nghệ. 

     ở những doanh nghiệp có qui mô lón ngành là đơn vị nằm trong phân xưởng: 

Ví dụ: Phân xưởng cơ khí của doanh nghiệp cơ khí Duyên Hải gồm ngành 

Tiện,ngành phay, ngành bào… 

   ở những doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ không có tổ chức cấp phân xưởng 

thì ngành có chức năng nhiệm vụ như phân xưởng. 

4.2.3. Nơi làm việc.  

    Là phần diện tích sản xuất mà ở đó công nhân thực hiện một bước công việc 

cá biệt nào đó. 

    Trong doanh nghiệp có rất nhiều nơi làm việc: 

     - Nơi làm việc thủ công, nơi làm việc cơ khí; 



     - Nơi làm việc tập thể, nơi làm việc cá nhân; 

     - Nơi làm việc rộng, nơi làm việc hẹp… 

    Tổ chức sản xuất cần dựa vào đặc điểm từng loại nơi làm việc để trang bị, bố 

trí và phục vụ cho tốt. 

 

 
 

Bài 5: Tính hợp tác trong công việc sản xuất cơ khí  Thời gian: 30 
giờ 

Mục tiêu: 
- Trình bày được nội dung tính hợp tác trong  sản xuất; 

- Thực hiện được sự hợp tác của các thành viên; 
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định. 

Nội dung: 
- Tính hợp tác trong sản xuất cơ khí; 

- Tính kỷ luật của người thợ trong sản xuất; 
- Các nguyên tắc an toàn trong thực tập, sản xuất. 

Bài 6: Nâng cao kỹ năng nhận biết các loại vật liệu hàn, vật liêu cơ bản chế 
tạo kết cấu hàn.       Thời gian: 30 giờ 
Mục tiêu: 

- Trình bày được các loại vật liệu dùng trong chế tạo kết cấu hàn; 
- Phân biệt  được các vật liệu có thành phần hóa học đặc biệt; 

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định. 
Nội dung: 

- Các loại thép các bon thấp 
- Các loại thép các bon cao 

- Các loại vật liệu có tính hàn kém 
 

 
 

 
 

Để chế tạo các kết cấu hàn thông thường người ta dùng các loại thép cán 

(thép cácbon và thép hợp kim thấp), gần đây trong một số trường hợp người 

ta còn dùng hợp kim nhômn hay vật liệu phi kim. Theo quy chuẩn của Liên 

xô (Nga) thì thép các bon chia làm 3 nhóm: 

             - Nhóm A - là các thép xác lập trên cơ sở tính của chúng ( Bảng 1.1)  

             - Nhóm Á - là các thép xác lập trên cơ sở thành phần hoá học ( Bảng 

1.2) 



             - Nhóm B - là các thép đảm bảo cả cơ tính và thành phần hoá học. 

Bảng 1-1: Cơ tính của thép cácbon nhóm  A 

Nhãn hiệu 

thép 

Giới hạn chảy 

N/mm
2
 (không nhỏ 

hơn) Giới hạn 

bền N/mm
2
 

Độ dãn dài 

tương đối % 

(không nhỏ 

hơn) 

Thử uốn 180
0
 ở 

trạng thái nguội 

( S là chiều dày 

mẫu, d là 

đường kính 

trục uốn) 

Chiều dày tấm 

1 2 3 10 5 

CT 0 - - - ≥ 320 18 22 d = 2S 

CT ( sôi) 

CT1 ( sôi) 
- - - 320- 400 28 33 d = 0 

CT.2 

CT.2 ( sôi) 
220 200 190 340- 420 26 31 d = 0 

CT.3 ( sôi) 240 220 210 

380 - 400 

410 -  430 

440- 470  

23 

22 

21 

27 

26 

25 

d = 0,5 S 

CT.3  240 230 220 

380 - 400 

410 - 430 

440 - 470  

23 

22 

21 

27 

26 

25 

d = 0,5 S 

CT 4 

CT.4 ( sôi) 
260 250 240 

420 - 440 

450 - 480 

490 - 520  

21 

20 

19 

25 

24 

23 

d = 2 S 

CT.5 280 270 260 

500- 530 

540 - 570 

580- 620  

17 

16 

15 

21 

20 

19 

d = 2 S 

Ghi chú: 10 là thử với các mẫu có chiều dài bằng 10 lần đường kính. 

 Số hiệu của mác thép cácbon thể hiện lượng chứa các bon trong chúng. Số 

hiệu càng lớn, thì lượng các bon trong thép càng nhiều. Thép đặc trưng bởi 

các thành phần C, Mn, Si và đặc biệt là giới hạn thành phầnP và S cũng như 



các thông số về giới hạn bền б?KH/cm
2
 , giới hạn chảyб?T KH/ cm

2
 và độ 

dãn dài tương đối б?%. 

Bảng 1- 2: Thành phần hoá học của thép C ( tính theo %) 

         

         

         

 

          Khi thành phần thép thay đổi thì cơ tính của nó cũng thay đổi theo. 

Thành phần C trong thép tăng thì độ bền cũng tăng song tính dẻo sẽ giảm và 

tính hàn cũng sấu đi. Bởi vậy giới hạn thành phần các bon trong các thép 

dùng làm kết cấu hàn thường là 0,20 ữ 0,22%. 

          Măng gan có trong thép làm tăng độ bền mà không giảm tính dẻo và 

nó khử được ảnh hưởng xấu của lưu huỳnh. 

          Si lic làm tăng độ cứng và độ bền của thép nhưng lại làm giảm độ dẻo 

và khả năng chống rỉ kém. Khi trong thép có đến 1,2% Si và đến 0,15% C thì 

tính hàn tốt, vì vậy trong các thép ít các bon dùng làm kết cấu hàn thường 

người ta giới hạn thành phần Si lic trong khoảng từ 0,22 ữ 0,35% 

          Để tăng chất lượng thép người ta có thể cho thêm đồng, niken sau khi 

luyện gang thành thép thì trong thép vẫn còn các tạp chất có hạn là P và S.  

          Phốt pho làm cho thép bị nứt nguội, nghĩa là ròn khi ở nhiệt độ thấp, 

nhưng nó có làm tăng một chút độ bền và tính chống rỉ. 

          Lưu huỳnh làm cho thép bị nứt nóng (nứt ở khoảng nhiệt độ từ 800 ữ 

1000
0
 C) bởi vậy khả năng gia công nóng nói chung và tính hàn nói riêng là 

xấu. 

         Thép có loại thép sôi và thép lắng. Thép sôi dễ bị hoá già và chuyển 

sang trạng thái ròn khi ở nhiệt độ thấp so với thép lắng. Điều đó đặc biệt 

quan trọng đối với các kết cấu hàn vì chúng thường có ứng suất cục bộ lớn. 

Bởi vậy các kết cấu hàn quan trọng như loại làm việc ở nhiệt độ thấp hay 

chịu tải trọng biến đổi thì người ta dùng thép lắng mác êtinsit. 



 Ngoài các loại thép các bon thông thường, người ta còn dùng các loại thép 

hợp kim thấp và trung bình. 

 Trong các kết cấu xây dựng có thể dùng các loại 15 XCH , 10XCH , 

15ÃC, 14Ã2... 

 Trong chế tạo máy có thể dùng các loại: 

25 x ÃCA, 30XTCHA, thép không rỉ 1X18H9, 1X19N9T, các thép bền nhiệt 

           B. Hợp kim nhôm: 

        - Hợp kim nhôm cũng được dùng khá nhiều để chế tạo các kết cấu hàn 

khi cần có khối lượng nhỏ hoặc chống rỉ tốt. Đối với những kết cấu cần có 

tính bền nhiệt thì người ta dùng hợp kim, đun ga -ra, còn thông thường ta 

dùng hợp kim nhôm -ma nhê Kết cấu bằng hợp kim nhôm thường được hàn 

bằng phương pháp hàn tự động dưới lớp thuốc hoặc hàn tự động trong môi 

trường khí bảo vệ ( là khí trơ ác gông hay hêli)  

       Thành phần và cơ tính của hợp kim nhôm dùng cho kết cấu hàn: ( Bảng ) 

Ký hiệu Thành phần hoá học % 
Cơ tính 

b  T  % 

AM Ã Mg 2 – 2,8 
16 – 23 

KN/cm
2 

8 

KN/cm
2 

10 - 18 

AM Ã6 
Mg 5,6 – 6,8; Mn 0,5 – 0,8; Ti 0,4;       

Si 0,4; Zn 0,2. 
32 16 15 

B 292 Mg 3,75 ; Mn 0,8; Z 2,75; Ti 6,2        36 20 20 

AB 
Mg 0 ; Mn 0,25 ; Cu 0,3 ; Si 0,9 ; Ti 

0,04        
38 22 18 

 

        - Trong các kết cấu hàn người ta có thể dùng các loại thép đúc, thép rèn, 

nhưng chủ yếu là dùng các loại thép cán. Thép cán theo hình dáng thường 

chia ra ba nhóm: thép tấm, thép hình và thép định hình. 

 Thép tấm có các loại băng, các loại tấm rộng mỏng hay dày, thường có 

chiều dày từ 4 – 45mm và dày từ 6 – 8mm. 



 Các loại thép hình thường dùng nhất là thép góc chữ I, chữ U, chúng được 

dùng để cấu tạo các kết cấu, dàn khung, bệ, cầu... Trong các kết cấu này, các 

phần tử chịu uốn, thì tiết diện được coi là hợp lý, ứng với tư thế xác định cần 

có trọng lượng là tối thiểu. Điều đó thể hiện bởi tỷ số w/F ở đây: w là mô 

men chống uốn, F là diện tích tiết diện ngang. Tỷ số càng lớn thì hiệu quả sử 

dụng tiết diện của vật liệu càng tốt, Thép chữ I thường dùng làm dầm, song 

vì thép cán chỉ có một số loại kích thước theo tiêu chuẩn, nên người ta hay 

dùng loại chữ I hàn để sử dụng tiết diện của vật liệu triệt để hơn. 

 Thép định hình là những loại có hình dạng đặc biệt hoặc có tiết diện 

ngang thay đổi chu kỳ theo chiều dài, loại này ít dùng trong các kết cấu hàn.  

 Cần chú ý là ảnh hưởng của sự chảy( của kim loại đắp) đến kim loại cơ 

bản là khá quan trọng. Người ta đã làm thí nghiệm đối với dầm chữ T. Khi 

lực tác dụng còn thấp, ở dầm có hàn (hàn đắp một đường trên vách đứng) độ 

võng nhỏ hơn so với dầm không hàn. Song khi tăng lực tác dụng lên, đặc biệt 

là đối với tải trọng động thì tốc độ phá huỷ ở dầm có hàn sẽ nhanh hơn vì bề 

mặt kim loại đắp có các vết nứt tế vi. Kim loại đắp làm cho kim loại cơ bản 

tăng được giới hạn chảy (tăng độ cứng), song làm giảm mạnh giới hạn mỏi. 

 Kim loại đắp vào mối hàn: 

 Kim loại đắp là kim loại chảy ra từ que hàn để tạo thành mối hàn, nó 

chính là kim loại đúc không có gia công cơ khí và nguội trong điều kiện có 

tác dụng hoá học với ôxy và nitơ trong không khí. 

 Tuỳ thuộc vào vật liệu hàn và các phương pháp hàn mà kim loại đắp khác 

với kim loại cơ bản về thành phần hoá học và về cấu trúc, do đó tất nhiên 

tính chất cơ học của chúng sẽ khác nhau. Nừu trong quá trình hàn kim loại 

lỏng tiếp xúc với môi trường không khí xung quanh thì do tác dụng tương hỗ 

với N2 và O2 của không khí, kim loại chảy sẽ bị ròn, có độ cứng cao nhưng 

độ dãn dài tương đối sẽ bị giảm nhiều. Để tăng tính dẻo của kim loại ta cần 

có biện pháp ngăn ngừa ảnh hưởng của không khí xung quanh các biện pháp 

đó là: hàn trong môi trường khí bảo vệ, bảo vệ kim loại lỏng bằng một lớp xỉ 

(do thuốc hàn tự động hay thuốc bọc que hàn tạo thành). Khi đó độ dãn dài 



tương đối có thể đạt khoảng 16 - 20%. Cần chú ý là nếu trong mối hàn có rỗ 

xỉ hay rỗ khí thì cơ tính nối chung giảm rất nhiều. Thành phần và cơ tính của 

kim loại đắp chẳng những phụ thuộc vào kim loại lõi que mà còn phụ thuộc 

vào lớp thuốc bọc và được chỉ ra trong bảng. 

 Bảng cơ tính của kim loại đắp và mối hàn: 

Loại que hàn 

(dùng để hàn 

hồ quang) 

Công dụng chính 

Mẫu lấy từ kim loại đắp Liên kết hàn 

b 

KN/cm
2 

% 
ak 

KN/cm
2 

b 

KN/cm
2
 

Góc 

uốn 

độ 

∂ 34 

∂ 42 

∂ 42A 

Hàn các kết cấu bằng 

thép cácbon thấp và 

thép hợp kim thấp 

34 

42 

42 

- 

18 

22 

- 

8 

14 

34 

42 

42 

30 

120 

180 

∂ 46 

∂ 46A 

∂ 50 

∂ 50A 

∂ 55 

Hàn các kết cấu thép 

cácbon trung bình và 

thép hợp kim thấp 

46 

46 

50 

50 

55 

18 

22 

16 

20 

20 

8 

14 

6 

13 

12 

46 

46 

50 

50 

55 

120 

150 

90 

150 

140 

∂ 60 

∂ 60A 

∂ 70 

∂ 85 

∂ 100 

∂ 125 

∂ 145 

Hàn thép hợp kim có độ 

bền cao 

60 

60 

70 

85 

100 

125 

145 

16 

18 

12 

12 

10 

6 

5 

6 

10 

7 

5 

5 

4 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3. Các dạng liên kết hàn thông dụng: 

    - Mối hàn giáp mối: 

            a)   Không vát mép 

 

            b)  Vát mép chữ V 



            

              c)    Gấp mép                             

                    

             d)    Vát mép chữ X 

 

- Liên kết hàn góc: 

1

2

1

2

Ðp

4

5
6

3

1 1 1

a) b)

c) d) e)
 

    

- Liên kết hàn chồng: 

 

        

- Liên kết chốt: 

Điều kiện max ≤ 3. min 

Đường kính chốt (d): d = 1/2.min+ 4 khi min ≤ 3mm 

                                   d = 3/2.min+ 5 khi min > 3mm 

                                   t = 3d; t1 = 2d; t2 = 1,5d 

- Khi chịu kéo:  = p/ .d
2
/4. z.i 

Trong đó: z là số điểm hàn; i là số bề mặt chịu cắt (bằng số tấm trừ đi 1) 

         Đánh giá:  

              - Phương pháp đánh giá: Thông qua kết quả kiểm tra của người học  

              - Câu hỏi ôn tập: 

                  1. Nêu những vật liệu chủ yếu dùng trong kết cấu hàn? 



                  2. Có mấy dạng liên kết hàn chủ yếu? 

1. Thép định hình 

1.1 Thép góc: 

Thép góc có hai loại: đều cạnh (hình 28.1.1a) theo TCVN 1656:1993 và 

không đều cạnh (hình 28.1.1b) theo TCVN 1657:1993, với tỉ lệ hai cạnh khoảng 

1:1,5 đến 1:2, trong đó có cả cấp chính xác khi chế tạo. Ký hiệu thép góc như 

sau: 

- Thép góc đều cạnh kích thước 40x40x4 mm (có thể ghi tắt L40x4 khi đã 

thống nhất chung dùng TCVN là cấp chính xác). 

- Thép góc không đều cạnh kích thước 63x40x4 mm, cấp chính xác B ghi 

là L63x40x4B TCVN 1657-1993, trong đó hai số trên là bề rộng hai cánh, số 

sau là bề dày cánh, tính bàng mm có thể ghi tắt L 63x40x4). 

Đặc điểm của tiết diện thép góc là cạnh có hai mép song song nhau, tiện 

cho việc cấu tạo liên kết. Chiều dài thanh thép góc được sản xuất từ 4 đến 13 m. 

Thép góc được dùng làm: 

- Thanh chịu lực như thanh của dàn: dùng một thép góc hoặc ghép hai 

thép góc thành tiết diện chữ T, chữ thập (hình 28.1.1c); các thanh của hệ giằng... 

- Liên kết với các loại thép khác để tạo nên các cấu kiện tổ họp như ghép 

với các bản thép thành tiết diện cột rỗng, tiết diện dầm chữ I (hình 28.1.1d) 

 

 
Hình 28.1.1 Thép góc và ứng dụng 



Thép góc đều cạnh gồm các loại tiết diện nhỏ nhất là L20x20x3 đến lớn 

nhất là L250x250x30. Thép góc không đều cạnh gồm các loại tiết diện từ nhỏ 

nhất là L25x16x3 đến lớn nhất là L250x160x20 

Bảng 28.1.1 Quy cách thép góc 

Quy cách thép 

đều cạnh 
R r 

Đơn vị 

(Kg/m) 

Quy cách 

thép lệch 

cạnh 

R r 
Đơn vị 

(Kg/m) 

20x20x3 35.0 1.2 0.89 25x16x3 3.5 1.2 0.91 

20x20x4 35.0 1.2 1.15 32x20x3 3.5 1.2 1.17 

25x25x3 3.5 1.2 1.12 32x20x4 3.5 1.2 1.52 

25x25x4 3.5 1.2 1.46 40x25x2 4.0 1.3 1.48 

28x28x3 4.0 1.3 1.27 40x25x4 4.0 1.3 1.94 

32x32x2 4.5 1.5 1.46 40x25x5 4.0 1.5 2.38 

32x32x4 4.5 1.5 1.91 45x28x3 5.0 1.7 1.68 

36x36x3 4.5 1.5 1.65 45x28x4 5.0 1.7 2.20 

36x36x4 4.5 1.5 2.16 50x32x3 5.5 1.8 1.90 

40x40x3 5.0 1.7 1.85 50x32x4 5.5 1.8 2.49 

40x40x4 5.0 1.7 2.42 56x36x4 6.0 2.0 2.81 

40x40x5 5.0 1.7 2.98 56x36x5 6.0 2.0 3.46 

45x45x3 5.5 1.7 2.08 63x40x4 7.0 2.3 3.17 

45x45x4 5.5 1.7 2.73 63x40x5 7.0 2.3 3.91 

45x45x5 5.5 1.7 3.37 63x40x6 7.0 2.3 4.63 

50x50x3 5.5 1.8 2.32 63x40x8 7.0 2.3 6.03 

50x50x4 5.5 1.8 3.05 70x45x5 7.5 2.5 4.39 

50x50x5 5.5 1.8 3.77 75x50x5 8.0 2.7 4.79 

56x56x4 6.0 2.0 3.44 75x50x6 8.0 2.7 5.69 

56x56x5 6.0 2.0 4.25 75x50x8 8.0 2.7 7.43 

63x63x4 7.0 2.3 3.90 80x50x5 8.0 2.7 4.99 

63x63x5 7.0 2.3 4.81 80x50x6 8.0 2.7 5.92 

63x63x6 7.0 2.3 5.72 90x56x5.5 9.0 3.0 6.17 

70x70x4.5 8.0 2.7 4.87 90x56x6 9.0 3.0 6.70 

70x70x5 8.0 2.7 5.38 90x56x8 9.0 3.0 8.77 

70x70x6 8.0 2.7 6.39 100x63x6 10.0 3.3 7.53 

70x70x7 8.0 2.7 7.39 100x63x7 10.0 3.3 8.70 

70x70x8 8.0 2.7 8.37 100x63x8 10.0 3.3 9.87 

75x75x5 9.0 3.0 5.80 100x63x10 10.0 3.3 12.14 



75x75x6 9.0 3.0 6.89 110x70x6.5 10.0 3.3 8.98 

75x75x7 9.0 3.0 7.96 110x70x8 10.0 3.3 10.93 

75x75x8 9.0 3.0 9.02 125x80x7 11.0 3.7 11.04 

75x75x9 9.0 3.0 10.07 125x80x8 11.0 3.7 12.53 

80x80x5.5 9.0 3.0 6.78 125x80x10 11.0 3.7 15.47 

80x80x6 9.0 3.0 7.36 125x80x12 11.0 3.7 18.34 

80x80x7 9.0 3.0 8.51 140x90x8 12.0 4.0 14.13 

80x80x8 9.0 3.0 9.65 140x90x10 12.0 4.0 17.46 

90x90x6 10.0 3.3 8.33 160x100x9 13.0 4.3 17.96 

90x90x7 10.0 3.3 9.64 160x100x10 13.0 4.3 19.85 

90x90x8 10.0 3.3 10.93 160x100x12 13.0 4.3 23.59 

90x90x9 10.0 3.3 12.20 160x100x14 13.0 4.3 27.26 

100x100x6.5 12.0 4.0 10.06 180x110x10 14.0 4.7 22.24 

100x100x7 12.0 4.0 10.79 180x110x12 14.0 4.7 26.44 

100x100x8 12.0 4.0 12.25 200x125x11 14.0 4.7 27.37 

100x100x10 12.0 4.0 15.10 200x125x12 14.0 4.7 29.74 

100x100x12 12.0 4.0 17.90 200x125x14 14.0 4.7 34.43 

100x100x14 12.0 4.0 20.63 200x125x16 14.0 4.7 39.07 

100x100x16 12.0 4.0 23.30 250x160x12 18.0 6.0 37.92 

110x110x7 12.0 4.0 11.89 250x160x16 18.0 6.0 49.91 

110x110x8 12.0 4.0 13.50 250x160x18 18.0 6.0 55.81 

125x125x8 14.0 4.6 15.46 250x160x20 18.0 6.0 61.65 

125x125x9 14.0 4.6 17.30     

125x125x10 14.0 4.6 19.10     

125x125x12 14.0 4.6 22.68     

125x125x14 14.0 4.6 26.20     

125x125x16 14.0 4.6 29.65     

140x140x9 14.0 4.6 19.41     

140x140x10 14.0 4.6 21.45     

140x140x12 14.0 4.6 25.50     

160x160x10 16.0 5.3 24.70     

160x160x11 16.0 5.3 27.00     

160x160x12 16.0 5.3 29.35     

160x160x14 16.0 5.3 33.97     

160x160x16 16.0 5.3 38.52     

160x160x18 16.0 5.3 43.04     



160x160x20 16.0 5.3 47.44     

180x180x11 16.0 5.3 30.47     

180x180x12 16.0 5.3 33.12     

200x200x12 18.0 6.0 36.97     

200x200x13 18.0 6.0 39.92     

200x200x14 18.0 6.0 42.80     

200x200x16 18.0 6.0 48.65     

200x200x20 18.0 6.0 60.08     

200x200x25 18.0 6.0 74.02     

200x200x30 18.0 6.0 87.56     

220x220x14 21.0 7.0 47.40     

220x220x16 21.0 7.0 53.83     

250x250x16 24.0 8.0 61.55     

250x250x18 24.0 8.0 68.86     

250x250x20 24.0 8.0 76.11     

250x250x22 24.0 8.0 83.31     

250x250x25 24.0 8.0 93.97     

250x250x28 24.0 8.0 104.50     

250x250x30 24.0 8.0 111.44     

 

1.2 Thép chữ I: 

Theo TCVN 1655-75, gồm 23 loại tiết diện, chiều cao 100 – 600 mm 

(hình 28.1.2a) 

Ký hiệu: ví dụ I30, con số chie số hiệu của thép I, bằng chiều cao của nó 

tính ra cm 

Chiều dài được sản xuất từ 4 đến 13 m. Thép chữ I được dùng chủ yếu 

làm dầm chịu uốn; độ cứng theo phương x rất lớn so với phương y. Cũng có thể 

dùng thép I làm cột, khi đó nên tăng độ cứng đối với trục y bằng cách mở rộng 

thêm cánh, hoặc ghép hai thép I lại (hình 28.1.2b). Một bất lợi của thép chữ I là 

bản cánh hẹp và vát chéo nên khó liên kết. 



 
a) 

 
b) 

Hình 28.1.2 Thép chữ I và ứng dụng 

Các kích thước của thép hình chữ I 

Bảng 28.1.2 Quy cách thép chữ I 

Quy cách r1 r2 
Đơn vị 

(Kg/m) 

100x75x5x8 7.00 3.50 12.90 

125x75x5.5x9.5 9.00 4.50 16.10 

150x125x8.5x14 13.00 6.50 36.20 

150x75x5.5x9.5 9.00 4.50 17.10 

180x100x6x10 10.00 5.00 23.60 

200x100x7x10 10.00 5.00 26.00 

200x150x9x16 15.00 7.50 50.40 

250x125x10x19 21.00 10.50 55.50 



250x125x7.5x12.5 12.00 6.00 38.30 

300x150x10x18.5 19.00 9.50 65.50 

300x150x11.5x22 23.00 11.50 76.80 

300x150x8x13 12.00 6.00 48.30 

350x150x12x24 25.00 12.50 87.20 

350x150x9x15 13.00 6.50 58.50 

400x150x10x18 17.00 8.50 72.00 

400x150x12.5x25 27.00 13.50 95.80 

450x175x11x20 19.00 9.50 91.70 

450x175x13x26 27.00 13.50 115.00 

600x190x13x25 25.00 12.50 133.00 

600x190x16x35 38.00 19.00 176.00 

1.3 Thép chữ [ 

Theo TCVN 1654-75, gồm có 22 loại tiết diện, từ số hiệu 5 đến 40. Số 

hiệu chỉ chiều cao tính bằng cm của tiết diện (hình 28.1.3a), hình 28.1.3b là loại 

có mặt trong của bản cánh phẳng. Ký hiệu: chữ [ kèm theo số hiệu, ví dụ [22. 

Thép chữ [ có một mặt bụng phẳng và các cánh vươn rộng nên tiện liên kết với 

các cấu kiện khác. Thép chữ [ được dùng làm dầm chịu uốn, đặc biệt hay dùng 

làm xà gồ mái chịu uốn xiên, cũng hay được ghép thành thanh tiết diện đối 

xứng, dùng làm cột, làm thành dàn cầu (hình 28.1.3c] 

 
Hình 28.1.3 Thép chữ [ và ứng dụng. 

 

1.4 Các loại thép hình khác: 

Ngoài ba loại chính vừa nêu, trong thực tế còn dùng nhiều loại tiết diện 

khác, thích hợp cho từng công dụng riêng, ví dụ: 



 
Hình 28.1.4 Các loại tiết diện thép định hình khác. 

a) thép chữ I cánh rộng; thép ống; c) thép chữ T; d) thép ray. 

- Thép I cánh rộng, có tỉ lệ bề rộng cánh trên bề cao b:h = 1:1,65 ÷1:2,5, 

chiều cao tiết diện h có thể tới 1000 mm (hình 28.1.4a). cánh có mép song song 

nên thuận tiện liên kết; cấu kiện dùng làm dầm hay làm cột đều tốt. Giá thành 

cao vì phải cán trên những máy cán lớn. 

- Thép ống (hình 28.1.4b): Có hai loại: không có đường hàn dọc và có 

đường hàn dọc. 

Thép ống có tiết diện đối xứng, vật liệu nằm xa trục trung hòa nên độ 

cứng tăng, chịu lực khỏe, ngoài ra chống gỉ tốt. Thép ống dùng làm các dàn, 

dùng làm kết cấu cột tháp cao, có thể tiết kiệm vật liệu 25 – 30%. 

Ngoài ra, còn có các loại khác: thép chữ T, thép ray, thép vuông, thép tròn 

...(hình 28.1.4c,d) 

 Kích thước của thép hình chữ U: 

 



Bảng 28.1.3 Quy cách thép [ 

Quy cách  (hxbxzxt) R r Đơn vị (Kg/m) 

50x32x4.4x7 6.0 3.5 4.84 

65x36x4.4x7.2 6.0 3.5 5.90 

80x40x4.5x7.4 6.5 3.5 7.05 

100x46x4.5x7.6 7.0 4.0 8.59 

120x52x4.8x7.8 7.5 4.5 10.40 

140x58x4.9x8.1 8.0 4.5 12.30 

140x62x4.9x8.7 8.0 4.5 13.30 

160x64x5x8.4 8.5 5.0 14.20 

160x68x5x9 8.5 5.0 15.30 

180x70x5.1x8.7 9.0 5.0 16.30 

180x74x5.1x9.3 9.0 5.0 17.40 

200x76x5.2x5.2 9.0 5.5 18.40 

200x80x5.2x9.7 9.5 5.5 19.80 

220x82x5.4x9.5 10.0 6.0 21.00 

220x87x5.4x10.2 10.0 6.0 22.60 

240x90x5.6x10 10.5 6.0 24.00 

240x95x5.6x10.7 10.5 6.0 25.80 

270x95x6x10.5 11.0 6.5 27.70 

300x100x6.5x11 12.0 7.0 31.80 

330x105x7x11.7 13.0 7.5 36.30 

360x110x7.5x12.6 14.0 8.5 41.90 

400x115x8x13.5 15.0 9.0 48.30 

 

2. Thép tấm 

2.1 Các loại thép tấm 



 
Thép tấm được dùng rộng rãi vì tính chất vạn năng, có thể tạo ra các loại 

tiết diện có hình dạng và kích thước bất kì. Đặc biệt trong kết cấu bản thì hầu 

như toàn bộ là dùng thép tấm. Có các loại sau: 

- Thép tấm phổ thông, có chiều dày 4÷60 mm rộng 160÷1050 mm, chiều 

dài 6÷12 m. Thép tấm phổ thông có bốn cạnh phẳng nên sử dụng rất thuận tiện. 

- Thép tấm dày, có chiều dày 4÷160 mm, chiều rộng từ 600 đến 3000 mm 

(cấp 100mm), dài 4÷8 m. Thép tấm dày có bề rộng lớn nên hay dùng cho kết cấu 

bản. 

- Thép tấm mỏng, có bề dày 0,2 ÷ 4 mm, rộng 600 ÷ 1400 mm, dài 1,2 ÷ 4 

m. Dùng để tạo các thanh thành mỏng bằng cách dập, cán nguội, dùng lợp mái... 

 

2.2. Tính hàn của thép: 

        a. Khái niệm: 

        Tính hàn là khả năng hàn được các vật liệu cơ bản trong điều kiện chế tạo 

đó quy định trước nhằm tạo ra kết cấu thích hợp với thiết kế cụ thể và có tính 

năng tích hợp với mục đích sử dụng. Tính hàn được đo bằng 3 khả năng: 

+ Nhận được mối hàn lành lặn không bị nứt. 

+ Đạt được cơ tính thích hợp. 

+ Tạo ra mối hàn có khả năng duy trì tính chất trong quá trình vận hành. 

       b. Phân loại tính hàn: 

Căn cứ vào tính hàn của các loại vật liệu của kết cấu hàn hiện nay có thể chia 

thành bốn nhóm sau: 

         - Vật liệu có tính hàn tốt: Bao gồm các loại vật liệu cho phép hàn được 

bằng nhiều phương pháp hàn khác nhau, chế độ hàn có thể điều chỉnh được 

trong một phạm vi rộng, không cần sử dụng các biện pháp công nghệ phức tạp 

(như nung nóng sơ bộ, nung nóng kèm theo, nhiệt luyện sau khi hàn.) mà vẫn 



đảm bảo nhận được liên kết hàn có chất lượng cao, có thể hàn chúng trong mọi 

điều kiện. Thép cácbon thấp và phần lớn thép hợp kim thấp đều thuộc nhóm 

này. 

         - Vật liệu có tính hàn thoả mãn (hay còn gọi là vật liệu có tính hàn trung 

bình): so với nhóm trên, nhóm này chỉ thích hợp với một số phương pháp hàn 

nhất định, các thông số của chế độ hàn chỉ có thể dao động trong một phạm vi 

hẹp, yêu cầu về vật liệu hàn chặt chẽ hơn. Một số biện pháp công nghệ như 

nung nóng sơ bộ, giảm tốc độ nguội và xử lý nhiệt sau khi hàn. 

Nhóm này có một số thép hợp kim thấp, thép hợp kim trung bình. 

         - Vật liệu có tính hàn hạn chế: Gồm những loại vật liệu cho phép nhận 

được các liên kết hàn với chất lượng mong muốn trong các điều kiện khắt khe về 

công nghệ và vật liệu hàn. Thường phải sử dụng các biện pháp xử lý nhiệt hoặc 

hàn trong những môi trường bảo vệ đặc biệt (khí trơ, chân không) chế độ hàn 

nằm trong một phạm vi rất hẹp. Tuy vậy, liên kết hàn vẫn có khuynh hướng bị 

nứt và dễ xuất hiện các khuyết tật khác làm giảm chất lượng sử dụng của kết cấu 

hàn. Nhóm này có các loại thép cácbon cao, thép hợp kim cao, thép đặc biệt 

(như thép chịu nhiệt, thép chịu mài mòn, thép chống rỉ). 

         - Vật liệu có tính hàn xấu: Thường phải hàn bằng các công nghệ đặc biệt, 

phức tạp và tốn kém. Tổ chức kim loại mối hàn kém, dễ bị nứt nóng và nứt 

nguội. Cơ tính và khả năng làm việc của liên kết hàn thường thấp hơn so với vật 

liệu cơ bản. Ví dụ phần lớn các loại gang và một số hợp kim đặc biệt. 

       Trước đây, người ta nghĩ rằng có một số vật liệu không có tính hàn, tức là 

không thể hàn được. Tuy nhiên với sự phát triển của khoa học công nghệ hàn, 

ngày nay chúng ta có thể khẳng định rằng tất cả vật liệu đều có tính hàn dù chất 

lượng đạt được rất khác nhau. Sự xuất hiện các loại vật liệu mới, những loại liên 

kết hàn mới đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nghiên cứu 

và hoàn thiện các công nghệ thích hợp để tạo ra các kết cấu hàn có chất lượng 

cần thiết. 

     c. Đánh giá tính hàn của thép: 

    Sau đây ngoài các phương pháp làm thí nghiệm trực tiếp, người ta còn có thể 

đánh giá bằng cách gián tiếp thông qua thành phần hóa học và kích thước của 

vật liệu như sau: 

      - Hàm lượng cácbon tương đương: (CE) 

    Hàm lượng cácbon tương đương đặc trưng cho tính chất của vật liệu và biểu 

hiện tính hàn của nó. Đối với thép cácbon và hợp kim nói chung thì CE được 

xác định theo các công thức sau: 



(%)
1556

CuNiVMoCrMn
CCE





  

(%)
4

15

540246

MoCrNiSiMn
CCE   

Trong đó: C, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu... là thành phần hóa học của các nguyên tố 

đó có trong thép tính theo %.Thông qua giá trị CE có thể đánh giá tính hàn của 

thép thuộc loại nào. 

      Theo kinh nghiệm sản xuất người ta cũng có thể đánh giá gần đúng tính hàn 

của thép theo thành phần hoá học bằng cách so sánh tổng lượng các nguyên tố 

hợp kim (H.K(%) với hàm lượng của cácbon có trong thép C (%) như bảng sau: 

Bảng 28.1.4 Bảng tính hàn của thép  

H.K(%) 

(Mn, SI, Cr, 

NI ... ) 

Tính hàn của thép theo % C 

Tốt Thoả mãn Hạn chế Xấu 

< 1,0 

1,0  3,0 

>3,0 

< 0,25 

< 0,20 

< 0,18 

0,25  0,35 

0,20  0,30 

0,18  0,28 

0,35  0,45 

0,30  0,40 

0,28  0,38 

> 0,45 

> 0,4 

> 0,38 

         - Thông số đánh giá nứt nóng: Hcs 

  Đối với thép cácbon trung bình và hợp kim trung bình thì thông số đánh giá nứt 

nóng đựơc xác  định bằng công thức: 

                                     
310.

3

10025

VMoCrMn

NiSi
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Hcs












  

        Trong đó: C, Mn, Cr, Mo, V, Ni .... là thành phần hóa học của các  nguyên 

tố đó có trong thép kể cả các  nguyên tố có hại như P, S 

        Khi Hcs ≥ 4 thì thép có thiên hướng nứt nóng khi hàn. Với thép độ bền cao 

và chiều dày lớn cần Hcs < 1,6 ÷ 2 sẽ ít thiên hướng nứt nóng. 

        Dễ dàng nhận thấy lưu huỳnh được coi là nguyên nhân chính gây ra nứt 

nóng. Cácbon và phốt pho cùng với lưu huỳnh sẽ làm tăng mạnh khả năng nứt 

nóng. Mangan, crôm, môlipđen và vanađi có tác dụng cản trở lại sự nứt nóng. 

       - Thông số đánh giá nứt nguội: Pl 

        Thông số đánh giá nứt nguội là thông số biểu thị sự ảnh hưởng của các  

nguyên tố hợp kim tới sự hình thành nứt nguội. 

(%)
10.4060 4

S
KH

PP D
CMl   



          Trong đó: PCM là thông số biểu thị sự biến dòn của vùng ảnh hưởng 

nhiệt. Đối với thép hợp kim thấp:      

15
5

10602030

VMo
B

VNiCuCrMnSi
CPCM





  

             K là hệ số cường độ cứng vững. 

HD là hàm lượng Hyđrô có trong kim loại mối hàn (ml/100g) 

Khi Pl  ≥ 0,286 thì thép có thiên hướng tạo nứt nguội 

Để hạn chế hiện tượng nứt nguội cần phải giảm hàm lượng cácbon và 

hàm lượng Hyđrô trong kim loại mối hàn (ví dụ dùng thuốc hàn, que hàn không 

ẩm có chứa ít H2) 

- Xác  định nhiệt độ nung nóng sơ bộ Tp: 

Đối với thép cácbon trung bình và cao, cũng như các loại thép hợp kim 

thường phải nung nóng sơ bộ trước khi hàn. Nhiệt độ nung nóng sơ bộ Tp xác 

định theo công thức sau: 

 CCTp E

025,0350   

     Trong đó: CE là hàm lượng các bon tương đương của thép 

 

2.3. Thép cacbon dùng trong kết cấu hàn: 

Đối với kết cấu hàn, ngoài những yêu cầu về mặt tính năng sử dụng như 

độ bền ở các chế độ chịu tải trọng tĩnh và tải trọng động, ở các nhiệt độ và môi 

trường khác nhau, cần có những đòi hỏi nhất định về mặt công nghệ hàn. Do 

tính đa dạng của điều kiện vận hành và vật liệu khi chọn các tiêu chí tính toán 

chế độ hàn, cần xem xét các tiêu chuẩn hoá lý của kim loại cơ bản, khả năng 

xuất hiện các khuyết tật nguy hiểm tại các vùng khác nhau của liên kết hàn hoặc 

các thay đổi bất lợi về mặt cấu trúc và tính chất của chúng. 

Thép kết cấu là loại được dùng làm các kết cấu, chi tiết chịu tải (lực) do 

đó ngoài yêu cầu về độ bền đảm bảo cũng cần phải đủ độ bền, độ dai yêu cầu 

tức là cơ tính tổng hợp. Bao gồm thép xây dựng và thép chế tạo máy 

Thép dụng cụ là loại chuyên dùng làm cụng cụ nên có yêu cầu chủ yếu về 

độ cứng và chống mài mòn. 

      a. Mác thép : 

- Thép cacbon kết cấu chất lượng thông thường – mác thép và yêu cầu kỹ thuật 

      Thép được coi là thép cacbon khi không có quy định nào về nồng độ tối 

thiểu của các nguyên tố Cr, Co, Nb, Mo, Ni, Ti, W, Zn hoặc bất kỳ nguyên tố 

nào khác cần đưa thêm vào để có được hiệu ứng hợp kim hóa cần thiết; khi nồng 

độ tối thiểu quy định cho đồng Cu không vượt quá 0,4% hoặc khi nồng độ tối đa 



quy định cho bất kỳ nguyên tố hợp kim nào trong các nguyên tố sau đây không 

vượt quá 1,65%Mn; 0,6% Si; 0,6%Cu. 

    * Theo công dụng thép được chia thành 3 nhóm  

Nhóm A: đảm bảo tính chất cơ học 

Nhóm B: đảm bảo thành phần hóa học. 

Nhóm C: đảm bảo thành phần hoá học và tính chất cơ học. 

    * Thép được sản xuất theo các mác sau 

Nhóm A: CT31, 33, 38,42,51, 61 

Nhóm B: BCT31, 33, 34,38,42, 51, 61 

Nhóm C: CCT34, 38, 42, 52 

       Thép của tất cả các nhóm với mác số 33, 34, 38, 42 được rút theo công nghệ 

sôi, lặng và nửa lặng còn thép với mác số 51 và 61 theo công nghệ nửa lặng và 

lặng 

       Chữ CT là ký hiệu thép C thông thường 

       Chữ số đứng đằng sau chỉ giới hạn bền tối thiểu khi kéo tính bằng 

KgLực/mm
2
. 

       Thép nhóm A không cần ghi. 

       Chữ in thường đằng sau chữ số chỉ độ bền khi kéo biểu thị mức độ khử O: s: 

thép sôi, n: thép nửa lặng, không ghi: thép lặng. 

            VD: CT38s, BCT38n, CCT38 

     Để biểu thị loại thép, đứng sau cùng mác thép có thêm chữ số 

     Không cần ghi chỉ loại đối với thép loại 1. 

     Ở thép lặng có thêm gạch ngang đằng sau độ bền keó để phân biệt với số chỉ 

loại thép. 

            VD: BCT38-2, CCT42-3, CCT38-6 

     Đối với thép nửa lặng có nâng cao hàm lượng Mn ở sau biểu thị mức độ khử 

O có thêm chữ Mn 

            VD: CT38nMn, BCT38nMn2, CCT52nMn3 

    b. Thép cácbon kết cấu chất lượng tốt: 

Dựa theo thành phần hoá học, thép được chia làm 2 nhóm 

- Nhóm 1: với hàm lượng Mn thường, gồm các mác sau C5s, C8s, C8,.. 

- Nhóm 2: với hàm lượng Mn nâng cao gồm các mác sau C15Mn, 

C20Mn,C25Mn, C30Mn,.. 

      Chữ C ở đầu biểu thị thép cacbon chất lượng tốt, các số tiếp theo chỉ 

hàm lượng trung bình của cácbon tính theo phần vạn. Chữ Mn biểu thị thép có 

hàm lượng mangan nâng cao. 



      Thành phần hoá học của thép khi ra lò phải phù hợp với các chỉ tiêu ghi 

trong bảng 28.1.5: 

 

Bảng 28.1.5 Thành phần hóa học của thép. 

Bảng 28.1.6: Quy định tính chất cơ học của thép qua thử nghiệm kéo và độ dai 

va đập trên các mẫu 

Mác thép 

Giới hạn 

chảy ch 

Độ bền kéo 

b 

Độ dẵn dài 

tương đối 

 

Độ thắt 

tương đối 

  

Độ dai 

va đập, 

kG.m/cm
2
 kG/mm

2 
% 

Không nhỏ hơn 

Nhóm 1 

C8s 18 30 35 60 - 

C8 20 33 35 60 - 

....... ...... ...... ...... ...... ...... 

C85 100 115 6 30 - 

Mác thép 

Hàm lượng của các nguyên tố % 

Cacbon Silic Mangan 
Photpho 

Lưu 

huỳnh 
Crôm Niken 

Không lớn hơn 

Nhóm 1 

C5s ≤0,06 ≤0,03 ≤0,4 0.035 0.040 0.1 0.  0.25 

C8s 0.05-

0.11 

≤0,03 0.25-

0.5 

0.04 0.04 0.1 0.25 

C8 0.05-

0.12 

0,.17-

0.37 

0.35-

0.65 

0.035 0.04 0.1 0.25 

…..

....... 

…

......... 

…

......... 

..

....... 

…

......... 

…

......... 

…

........ 

…

........ 

C85 0.82 - 

0.9 

0.17-

0.37 

0.5-0.8 0.04 0.04 0.25 0.25 

Nhóm 2 

C15Mn 0.12- 

0.19 

0.17- 

0.37 

0.7-

1.00 

0.04 0.04 0.25 0.25 

        

C70Mn 0.67- 

0.75 

0.17- 

0.37 

0.9-1.2 0.04 0.04 0.25 0.25 



Nhóm 2 

C15Mn 25 42 26 55 - 

C20Mn 28 46 24 50 - 

C25Mn 30 50 22 50 9 

...... ...... ...... ...... ...... ...... 

C70Mn 46 80 8 30 - 

Hình dạng và kích thước của sản phẩm phải phù hợp với các yêu cầu  của 

tiêu chuẩn thép cán hình. 

    c. Thép cacbon dụng cụ CD 

         Được quy định trong TCVN 1822-76 

    Mác thép: CD với số tiếp theo chỉ lượng cacbon trung bình tính theo 

phần vạn 

    VD: CD80 và CD80A là hai mác cũng có khoảng 0,8%C song với chất 

lượng tốt và cao 

     Sản phẩm các loại thép trên được cung cấp dưới dạng thép thanh, băng 

định hình,… với cỡ, thông số kích thước được quy định trong TCVN như 1654-

1975 thép chữ C, 1655-1975 thộp chữ I. 

  d. Ưu nhược điểm của thép cacbon 

      * Ưu điểm: 

- Rẻ, dễ kiếm không phải dùng các nguyên tố đắt tiền. 

-  Có cơ tính tổng hợp nhất định phù hợp với các điều kiện thông dụng. 

- Có tính công nghệ tốt: dễ đúc, cấn, rèn… 

     * Nhược điểm: 

- Độ thấm tôi thấp nên hiệu quả hoá bền bằng nhiệt luyện tôi + ram không 

cao, do đó ảnh hưởng xấu đến độ bền, đặc biệt đối với tiết diện lớn 

- Tính chịu nhiệt độ cao kém: khi nung nóng độ bền cao của trạng thái tôi 

giảm đi nhanh chóng do mactenxit bị phân hóa ở trên 200
o
C, ở trên 570

o
C, bị 

ôxy hoá mạnh. 

- Không có các tính chất vật lý hóa học đặc biệt như: cứng nóng, chống ăn 

mòn. 

 

 

 

3. Các loại vật liệu thƣờng dùng để chế tạo kết cấu hàn: 

3.1. Nhôm và hợp kim nhôm dùng trong kết cấu hàn 

Về phương diện sản xuất và ứng dụng, nhôm và hợp kim nhôm chiếm vị 

trí thứ 2 sau thép. Sở dĩ như vậy vì vật liệu này có các tính chất phù hợp với 



nhiều công dụng khác nhau, trong một số trường hợp đem lại hiệu quả kinh tế 

lớn, không thể thay thế được. 

 

3.1.1. Nhôm nguyên chất và phân loại hợp kim nhôm 

a. Đặc tính của Al nguyên chất 

Khối lượng riêng nhỏ (2,7g/cm
3
) gần bằng 1/3 thép. Chính vì ưu điểm này 

mà người ta ưu tiên sử dụng khi phải giảm nhẹ tối khối lượng của hệ thống hay 

kết cấu. 

Tính chống ăn mòn nhất định trong khí quyển nhờ luôn có lớp màng oxit 

(Al2O3) xít chặt bám chắc vào bề mặt. Để tăng tính chống ăn mòn trong khí 

quyển người ta làm cho  lớp bảo bệ này dày lên bằng cách anod hoá. Nhờ đó 

nhôm và hợp kim nhôm có thể dùng trong xây dựng, trang trí nội thất mà không 

cần bảo vệ. 

Dẫn điện cao: tuy bằng 62% của đồng nhưng do khối lượng riêng chỉ 

bằng 1/3 

Tính dẻo rất cao, dễ biến dạng dẻo nhất là khi kéo sợi, dây và cán mỏng 

thành tấm, lá băng, màng ép, ép chảy thành các thanh dài với các biên dạng . 

Nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp (660
o
C) một mặt làm dễ dàng cho nấu 

chảy khi đúc, nhưng cũng làm nhôm và hợp kim không sử dụng được   ở nhiệt 

độ cao hơn 300÷400
o
C 

Độ bền, độ cứng thấp, ở trạng thái ủ b=60Mpa, 0,2=20Mpa, HB25. Tuy 

nhiên có kiểu mạng A1 nó có hiệu ứng hoá bền  biến dạng lớn, nên đối với 

nhôm và hợp kim nhôm, biến dạng nguội với lượng ép khác nhau là biện pháp 

hoá bền thường dùng. 

Để ký hiệu mức độ biến cứng đơn thuần (tăng bền nhờ biến dạng nguội) 

thường dùng các ký hiệu H1x, trong đó x là số chỉ mức tăng độ cứng (x/8) 

1-mức tăng ít nhất (1/8) 

2-mức tăng thêm 1/4 

4-mức tăng thêm 1/2 

8-mức tăng thêm 4/4 hay 100%, ứng với mức độ biến dạng =75% 

9-mức tăng thêm tối đa (cứng nhất) ứng với mức độ biến dạng >75% 

Như thế cơ tính của nhôm và hợp kim ở dạng bán thành phẩm phụ thuộc 

rất nhiều vào trạng thái biến dạng này. 

Trong sản xuất cơ khí thường dùng các hợp kim nhôm qua nhiệt luyện và 

biến dạng dẻo có độ bền không thua kém gì thép cacbon. 

b. Hợp kim nhôm và phân loại 



 
Hình 28.1.5. Giản đồ pha Al-nguyên tố hợp kim. 

Để có độ bền cao, người ta phải hợp kim  hoá nhôm và tiến hành nhiệt 

luyện. Vì thế hợp kim nhôm có vị trí khá quan trọng trong chế tạo cơ khí và xây 

dựng. 

Khi đưa nguyên tố hợp kim vào nhôm (ở trạng thái lỏng) thường tạo nên 

giản đồ pha Al-nguyên tố hợp kim. Trong đó thoạt tiên (khi lượng ít) nguyên tố 

hợp kim sẽ hoà tan vào Al tạo nên dung dịch rắn thay thế  nền Al, khi vượt quá 

giới hạn hào tan (đường CF) sẽ tạo thêm pha thứ 2 (thường là hợp chất hoá học 

của 2 nguyên tố) sau đó khi vượt qua giới hạn hoà tan cao nhất (điểm C hay C’) 

tạo ra cùng tinh của dung dịch rắn và pha thứ 2 kể trên. Do vậy dựa vào giản đồ 

pha như vậy bất cứ hệ hợp kim nhôm nào cũng có thể được   phân thành 2 nhóm 

lớn là biến dạng và đúc 

- Hợp kim Al biến dạng là hợp kim với ít hợp kim (bên trái điểm C,C’) 

tuỳ thuộc nhiệt độ có tổ chức hoàn toàn là dung dịch rắn nền nhôm nên có tính 

dẻo tốt, dễ dàng biến dạng nguội hay nóng. Trong loại này còn chia ra 2 phân 

nhóm là không và có hoá bền được bằng nhiệt. 

+ Phân nhóm không hóa bền được bằng nhiệt luyện là loại chứa ít hợp 

kim hơn (bên trái F), ở mọi nhiệt độ chỉ có tổ chức là dung dịch rắn, không có 

chuyển biến pha nên không thể hoá bền được bằng nhiệt luyện, chỉ có thể hoá 

bền bằng biến dạng nguội mà thôi. 

Phân nhóm này chứa các nguyên tố hợp kim như Si, Mn, Mg. Các nguyên 

tố này làm tăng độ bền thông qua sự hình thành các dung dịch đặc hoặc các pha 

phân tán. Trong các nguyên tố kể trên Mg là nguyên tố có hiệu quả cao nhất, do 

đó hợp kim Al-Mg có độ bền cao cả trong trạng thải ủ. Mọi hợp kim nhôm thuộc 



nhóm không thể nhiệt luyện được đều biến cứng (kèm theo suy giảm tính dẻo) 

khi bị biến dạng ở trạng thái nguội. Hợp kim thuộc các hệ Al-Mg, Al-Mn đều dễ 

hàn. Sau khi ủ, chúng có thể trở lại cơ tính ban đầu. Hợp kim nhôm loại này nếu 

được hàn sau khi đã biến cứng nguội, có thể có độ bền vùng ảnh hưởng nhiệt 

thấp như của kim loại cơ bản sau khi ủ. Nhôm, hợp kim Al-Mg và hợp kim Al-

Mn đều dễ hàn trong môi trường khí bảo vệ bằng cả điện cực nóng chảy lẫn điện 

cực không nóng chảy (riên với hợp kim đúc Al-Si thì còn cần phải sử dụng các 

quy trình đặc biệt). 

+ Phân nhóm hoá bền được bằng nhiệt luyện là loại chứa nhiều hợp kim 

hơn( từ điểm F đến C hay C’), ở nhiệt độ thường có tổ chức hai pha (dung dịch 

rắn +pha thứ 2) nhưng ở nhiệt độ cao pha thứ 2 hoà tan hết vào dung dịch rắn, 

tức có chuyển pha, nên ngoài biến dạng nguội có thể hóa bền thêm bằng nhiệt 

luyện. Như vậy chỉ hệ hợp kim với độ hoà tan trong nhôm biến đổi mạnh theo 

nhiệt độ mới có thể có đặc tính này. 

 Hợp kim nhôm có thể nhiệt luyện có chứa các nguyên tố hợp kim 

Cu,Mg,Zn và Si dưới dạng đơn hoặc dưới dạng kết hợp. Trong trạng thái ủ, độ 

bền của chúng phụ thuộc vào thành phần hoá học tương tự như với các hợp kim 

không thể nhiệt luyện được. 

 Hợp kim Al-Mg-Si là hợp kim dễ hàn. Nhiều hợp kim thuộc nhóm Al-Zn 

có tính hàn kém nhưng khi có thêm Mg, tính hàn của chúng có thể được cải 

thiện. Hợp kim Al-Cu đòi hỏi có quy trình hàn đặc biệt và liên kết hàn có tính 

dẻo. 

 - Hợp kim Nhôm đúc là hợp kim với nhiều hợp kim hơn (bên phải điểm 

C, C’) có nhiệt độ chảy thấp hơn, trong tổ chức có cùng tinh nên tính đúc cao. 

Do có nhiều pha thứ 2 (thường là hợp chất hoá học) hợp kim giòn hơn, không 

thể biến dạng dẻo được. Khả năng hoá bền bằng nhiệt luyện của nhóm này nếu 

có cũng không cao vì không có biến đổi mạnh của tổ chức khi nung. 

 Ký hiệu hợp kim Al, người ta thường dùng hệ thống đánh số theo AA 

(Aluminum Association) của Mỹ bằng xxxx cho loại biến dạng, và xxx.x cho 

loại đúc 

 - Loại biến dạng 

 1xxx- nhôm sạch (≥99,0%) 7xxx- Al-Zn-Mg, Al-Zn-Mg-Cu 

 2xxx- Al-Cu, Al-Cu-Mg  8xxx- Al-các nguyên tố khác 

 3xxx- Al-Mn 

 4xxx- Al-Si 

 5xxx- Al-Mg 

 6xxx- Al-Mg-Si 



  

  - Loại đúc 

 1xx.x- nhôm thỏi sạch thương phẩm  

2xx.x- Al-Cu,    

 3xx.x- Al-Si-Mg,Al-Si-Cu 

 4xx.x- Al-Si 

 5xx.x- Al-Mg 

 6xx.x- không có 

 7xx.x- Al-Zn 

8xx.x- Al-Sn 

Ba số tiếp theo được tra theo bảng trong các tiêu chuẩn cụ thể. 

Để ký hiệu trạng thái gia công và hóa bền, thường dùng thêm các ký hiệu 

sau: 

F: trạng thái phôi thô 

O: ủ và kết tinh lại 

H: hoá bền bằng biến dạng nguội trong đó 

 H1x (x từ 1 đến 9): thuần tuý biến dạng nguội với mức độ khác 

nhau 

 H2x(x từ 2-9) bién dạng nguội rồi ủ hồi phục 

 H3x(x từ 3-9) biến dạng nguội rồi ổn định hoá 

T: hoá bền bằng tôi + hoá già trong đó 

 T1: biến dạng nóng, tôi, hoá già tự nhiên 

 T3: tôi, biến dạng nguội, hoá già tự nhiên 

 T4: tôi, hoá già tự nhiên (hai đoạn đầu và cuối giống T3) 

 T5: biến dạng nóng, tôi, hoá già nhân tạo (hai đoạn đầu giống T1) 

 T6: tôi, hoá già nhân tạo (đoạn đầu giống T4) 

 T7: tôi, quá hoá già (đoạn đầu giống T6) 

 T8: tôi, biến dạng nguội,hóa già nhân tạo (hai đoạn đầu giống T3) 

 T9: tôi hoá già nhân tạo, biến dạng nguội (hai đoạn đầu giống T6) 

 VD: Hợp kim 2014T6 là hợp kim nhôm với đồng dưới dạng dung 

dịch đặc đã được nhiệt luyện và hoá già nhân tạo. 

Bảng 28.1.7. Một số hợp kim nhôm và thành phần hoá học tiêu biểu 

Ký hiệu Tính chất Thành phần (%) 

1060 Không thể nhiệt luyện ≥99,6Al 

1100 Không thể nhiệt luyện 0,12Cu; ≥99Al 

2219 Có thể nhiệt luyện 6,3Cu;0,3Mn;0,18Zr;0,1V;Al còn lại 

… … … 



7075 Có thể nhiệt luyện. Độ bền 

cao 

1.6Cu; 2,5Mg;0,3Cr;5,6Zn;Al còn lại 

TCVN 1659-75 có quy định cách ký hiệu hợp kim nhôm được bắt đầu 

bằng Al và tiếp theo lần lượt từng ký hiệu hoà học của nguyên tố hợp kim cùng 

chỉ số % của nó, nếu là hợp kim  đúc sau cùng có chữ Đ. 

AlCu4Mg: hợp kim  nhôm chứa 4%Cu, 1%Mg 

Với nhôm sạch bằng Al và số chỉ phần trăm của nó như Al99, Al99,5 

 

3.1.2. Tính  hàn  của  nhôm và hợp kim nhôm. 

Khi hàn dễ xuất hiện oxit Al2O3 (nhiệt độ nóng chảy 2050
o
 so với 660

o
C 

của nhôm, có khối lượng riêng lớn hơn nhôm). Do đó, có thể xảy ra hiện tượng 

như cạnh mối hàn khó nóng chảy, lẫn xỉ trong khi hàn. Vì vậy trước khi hàn 

phải khử màng ôxit nhôm bằng các phương pháp cơ học hoặc hoá học. Các biện 

pháp cơ học như giũa, cạo, chải bằng bàn chải có sợi thép không gỉ. Các biện 

pháp hoá học gồm sử dụng dung dịch axit hoặc kiềm. Trong khi hàn có thể sử 

dụng hiệu ứng catôt bắn phá màng oxit, hoặc thông qua thuốc hàn để hoà tan 

oxit nhôm, tạo thành các chất dễ bay hơi. Thuốc 

50%KCl+15%NaCl+35%Na3AlF2 sẽ tạo phản ứng 

Al2O3+6KCl2AlCl3+3K2O. Sau khi hàn, phải khử thuốc hàn dư để tránh hiện 

tượng ăn mòn kim loại mối hàn. 

Tại nhiệt độ cao, do độ bền giảm nhanh, tấm nhôm đang hàn có thể bị sụt. 

Độ chảy loãng cao làm nhôm dễ chảy ra khỏi chân mối hàn. Nhôm không đổi 

màu khi hàn, do đó khó khống chế kích thước vũng hàn (phải dùng các tấm đệm 

graphit hoặc thép) 

Hệ số dãn nở nhiệt cao, môdun đàn hồi thấp, nhôm dễ bị biến dạng khi 

hàn (phải kẹp chặt bằng đồ gá có tính dẫn nhiệt kém). 

Phải làm sạch mép hàn, dây hàn, không chỉ vì cần khử oxit nhôm, mà dầu 

mỡ cũng còn là nguyên nhân gây rỗ khí (hydro làm giảm độ bền và tính dẻo vì 

hydro có hệ số khuyếch tán thấp trong nhôm). Rỗ chủ yếu tại kim loại mối hàn, 

đường chảy. Nung nóng sơ bộ và nung đồng thời khi hàn sẽ làm giảm rỗ. Cần 

khử ứng các chất chứa hydro trên bề mặt vật hàn: dầu, mỡ, sơn, hơi ẩm. Có thể 

khử bằng hơi nước hoặc dung môi thích hợp và nên tiến hành trước khi lắp ghép 

hàn. 

Nhôm dẫn nhiệt tốt, phải dùng nguồn nhiệt có công suất cao hoặc nguồn 

nhiệt xung khi hàn. 

Kim loại mối hàn  dễ nứt do cấu trúc hạt hình cột thô và cùng tinh có 

nhiệt nóng chảy thấp ở tinh giới cũng như co ngót (7%) khi kết tinh. 



Khi hợp kim có thể nhiệt luyện được đã trải qua ủ đồng nhất hoá tổ chức 

và hoá già tự nhiên hoặc  nhân tạo được đem ra hàn hồ quang, tại vùng ảnh 

hưởng nhiệt sẽ sảy ra sự suy giảm độ bền và tính dẻo. Vùng ảnh hưởng nhiệt có 

3 khu vực riêng biệt: vùng ủ, vùng ủ không hoàn toàn và vùng hoá già quá mức. 

Nếu liên kết hàn này được đem ủ đồng nhất hoá tổ chức và hoá già, độ bền ban 

đầu sẽ được phục hồi nhưng tính dẻo thì không phục hồi được. Nếu chỉ đem hóa 

già thì cả độ bền lẫn tính dẻo đều thấp. Do đó, để có được cơ tính tối ưu, các hợp 

kim này cần phải được hàn ở trạng thái ủ, sau đó mới được đem di nhiệt luyện (ủ 

đồng nhất hoá tổ chức và hoá già) 

Khi hàn nhôm và hợp kim nhôm, cần tránh nung nóng sơ bộ nếu có thể 

được, vì nó làm tăng chiều rộng vùng ảnh hưởng nhiệt và làm giảm cơ tính liên 

kết hàn. Thường các chi tiết dầy mới đòi hỏi nung nóng sơ bộ. Thậm chí khi đó, 

thời gian nung nóng sơ bộ cần được hạn chế tối đa. Nhiệt độ nung nóng sơ bộ 

không được vượt quá 120
o
C và nhiệt độ giữa các đường hàn tối đa là 150

o
C. 

 

 
Bài 7: Nâng cao kỹ năng nhận biết các dạng sản phẩm của nghề hàn. 

Thời gian: 30 giờ 
Mục tiêu: 

- Nêu được cách phân biệt các dạng sản phẩm; 
- Phân biệt được các sản phẩm đạt yêu cầu và sản phẩm chưa đạt; 
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định. 

Nội dung: 
- Cách phân biệt sản phẩm  

- Kiểm tra các loại sản phẩm 
Bài 8: Nâng cao kỹ năng vận hành sử dụng các loại thiết bị dụng cụ hàn.   

Thời gian: 30 giờ 
Mục tiêu: 

- Trình bày được các kỹ năng vận hành, sử dụng các loại thiết bị dụng cụ 
hàn; 

- Vận hành, sử dụng được các thiết bị, dụng cụ hàn hồ quang thành thục; 
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định. 

Nội dung: 
- Kỹ năng vận hành máy hàn hồ quang tay 

- Kỹ năng vận hành máy hàn MIG/MAG; TIG 
- Kỹ năng vận hành máy hàn tự động 

Bài 9: Nâng cao kỹ năng hàn     Thời gian: 465giờ 

Mục tiêu: 
- Trình bày được yếu tố có tác dụng nâng cao kỹ năng hàn; 

- Thực hiện áp dụng được các yếu tố vào thực tập, sản xuất; 
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định. 

Nội dung: 



- Nâng cao kỹ năng hàn hồ quang tay 
- Nâng cao kỹ năng hàn MIG/MAG 

- Nâng cao kỹ năng hàn TIG 
- Nâng cao kỹ năng hàn tự động 
- Nâng cao kỹ năng hàn tiếp xúc 

Bài 10 : Kiểm tra báo cáo kết quả thực tập 
Thời gian: 30 giờ 

Mục tiêu: 
- Trình bày được bước của một báo cáo thực tập; 

- Kiểm tra được kết quả báo cáo thực tập của các thành viên; 
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định. 

Nội dung: 
- Đọc kiểm tra nội dung các bước 

- Đánh giá kết quả báo cáo thực tập 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

- Các nhà máy đóng tàu, chế tạo cơ khí. 
- Các cơ sở sản xuất. 

- Các doanh nghiệp 
V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

 Được đánh giá qua bảng thu hoạch cuối kỳ thực tập sản xuất, và bảng 

đánh giá kết quả của người hướng dẫn thực tập của cơ sở hướng dẫn thực tập. 
VI. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

  1. Phạm vi áp dụng chương trình:  
 Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 

nghề, trung cấp nghề. 
 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:  

- Sau khi sinh viên đã học hết các môn học và các mô-đun đào tạo nghề thì 
cơ sở đào tạo liên hệ với các nhà máy đóng tàu, các cơ sở sản xuất cơ khí, các 

doanh nghiệp để cho sinh viên thực tập. 
- Có thể chia sinh viên ra nhiều nhóm nhỏ giao về các tổ sản xuất của nhà 

máy có thợ cả hoặc quản đốc phân xưởng phụ trách hướng dẫn và kiểm tra giám 
sát. 

- Hàng ngày hoặc hàng tuần cơ sở đào tạo cử giáo viên đến nơi sinh viên 

thực tập để giám sát, kiểm tra công việc thực tập. Đồng thời tạo điều kiện giúp 
đỡ sinh viên hoàn thành công việc thực tập. 

  3. Những trọng tâm cần chú ý:  
    - Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy. 

    - Thực tập nâng cao kỹ năng nghề. 
- Tiếp cận học tập những công nghệ mới.  
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