
Thủy lực và khí nén là các công nghệ sử dụng các khái niệm hóa học, vật 
lý và kỹ thuật liên quan đến các tính chất cơ học của chất lỏng và khí. Thủy 
lực và khí nén được sử dụng để kiểm soát và tạo ra năng lượng bằng cách 
sử dụng chất lỏng và khí được nén trước. Các ứng dụng của thủy lực và 
khí nén là dòng chảy theo đường ống, thiết kế đập, mạch điều khiển chất 
lỏng và nhiều hơn nữa.

Trong hoạt động này, các em học sinh sẽ thiết kế một thiết bị mới sử dụng 
công nghệ thủy lực hoặc khí nén. Hiệu quả của thiết bị sẽ được xác định và 
kiểm thử trên công việc được dự tính. 
Dự án này cho phép chúng ta khám phá một số chủ đề thú vị trong vật lý và 
kỹ thuật. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu cách chế tạo một thiết bị 
chạy bằng nguyên lý thủy lực và khí nén. 

Cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng dự án này để minh họa quy trình thiết 
kế kỹ thuật. Không kỳ vọng các em sẽ nghĩ ra một ý tưởng cho một thiết bị, 
bắt tay vào xây dựng nó và làm nó hoạt động hoàn hảo ngay lần thử đầu 
tiên. Chỉ cần khuyến khích học sinh đưa ra các thiết kế của riêng các em, 
thử nghiệm các thiết kế và sửa đổi để cải thiện chúng. 

  
Các kỹ sư chuyên nghiệp hiếm khi làm đúng mọi thứ ngay lần thử đầu tiên!

Giới thiệu

1/3Thí nghiệm

MÔN HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TỪ KHÓA 

Vật lý

DIY

Nâng caoTrung bình 

Thiết bị Thủy 
lực - Khí nén

KẾT NỐI TỚI MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

60 - 90 phút

BIỂU ĐỒ STEM

BIỂU ĐỒ STEM

15 % 25 % 45 % 15 %

Mục tiêu chính

Thúc đẩy sự sáng tạo bằng cách đưa ra một 
thiết kế sáng tạo. 

Thực hành thao tác tinh vi trong chế tạo và 
lắp ráp các thành phần.

Tạo ra một thiết bị mới (dựa trên thiết kế sáng tạo) 
có thể thực hiện tác vụ cụ thể với công nghệ thủy 
lực hoặc khí nén. 

Hiểu tên và chức năng của các thành phần trong 
thiết bị.

4

Kỹ thuật

Toán học Hóa học

Thủy lực Khí nén

Chất lưu Chất khí Chất lỏng

Cơ học Công nghệ

Thủy lực Khí nén Thiết kế Quy trình Kỹ thuật Chất lỏng

Khí Chất lỏng Kỹ thuật Sáng tạo Cơ học Luật Khí

Mê cung thủy lực Mê cung khí nén Đo lường

Công nghệ thủy lực Công nghệ khí nén
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Biết cách và nơi để lắp đặt thiết bị tại nhà.5

Yêu cầu học sinh sử dụng một số hoặc tất cả 
những thứ sau đây như bìa cứng, ống nối, màu 
thực phẩm, súng bắn keo, que keo, kéo, gậy, 
ống tiêm, nước để thực hiện thiết kế sáng tạo. 
Các em có thể sử dụng giấy bìa cứng để xây 
dựng khung của thiết kế. Thiết kế đề xuất là mê 
cung và cần cẩu. 

4

Kiểm tra hiệu quả của thiết bị mới sáng chế 
dùng công nghệ thủy lực hoặc khí nén bằng 
cách cho nó thực hiện các công việc khác 
nhau.

6

Nguyên vật liệu
Giấy bìa cứng

Ống nối

Màu thực phẩm

Súng bắn keo

Keo dính  

Kéo cắt6

Que7

Ống 8

Nước9

Các chỉ dẫn an toàn

Hãy cẩn thận khi sử dụng kéo, dao 
hoặc cưa tay để cắt những mảnh gỗ 
hoặc kim loại!

Hãy cẩn thận khi sử dụng keo nóng - 
nó thực sự rất nóng!

Các câu hỏi định hướng

Bạn đã thiết kế thiết bị sáng tạo như thế nào?1

Những công việc nào mà thiết bị sáng tạo của 
bạn có thể làm được?

Các bạn đã sử dụng công nghệ gì để trong thiết 
bị sáng tạo của mình? 
(Công nghệ khí nén hoặc thủy lực)

2

3

Nhiệm vụ

Chuẩn bị tất cả các vật dụng cần thiết Học sinh 
có thể sử dụng một phần hoặc tất cả các vật 
dụng đã chuẩn bị.

1

Yêu cầu học sinh làm một bản nháp hoặc bản 
thiết kế một thiết bị mới sử dụng công nghệ 
thủy lực hoặc khí nén.

Để học sinh xác định công việc mà thiết bị sẽ 
làm được.

Kiểm tra thiết bị mới bằng cách cho nó thực 
hiện công việc mục tiêu của nó.

2

3

5

Quy trình 

(Quy trình thử nghiệm hoặc Cách thức Hoạt động và 
Cách Thiết kế) 

Mục tiêu của dự án này là chế tạo một thiết bị vận hành 
bằng lực khí nén hoặc thủy lực.
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Khởi động (5 phút)

Giới thiệu đề bài cho học sinh. Giải thích rằng mục tiêu 
chính là chế tạo một cỗ máy vận hành nhờ vào các 
nguyên lý khí nén hoặc thủy lực và chỉ sử dụng các vật 
liệu nhất định.  

Thiết kế

Trước khi bạn bắt đầu chế tạo bất cứ thứ gì, nên thử 
nghĩ ra các thiết kế khác nhau. Hãy thử phác thảo thiết 
kế của mình trên giấy. Những thiết kế nào sẽ hoạt động 
tốt nhất với các quy tắc và vật liệu bạn được phép sử 
dụng? Bạn nghĩ thiết kế nào sẽ đáng tin cậy nhất? Hãy 
suy nghĩ về những câu hỏi này và chọn ra một thiết kế để 
tiến hành thực hiện. 

Chế tạo

Một khi bạn đã chọn được thiết kế, hãy bắt đầu chế tạo 
nó. Có thể bạn sẽ phát hiện ra rằng các thiết kế “trên 
giấy” của mình không hoạt động như những gì bạn nghĩ 
khi thử chế tạo chúng ngoài thực tế. Không sao cả! Bạn 
không nhất thiết phải bám sát kế hoạch ban đầu. Bạn có 
thể sửa đổi thiết kế của mình, hoặc thậm chí bắt đầu lại 
với một cái gì đó hoàn toàn mới.

Quy tắc chế tạo một chiếc máy

Chỉ sử dụng các thứ được liệt kê trong phần 
Nguyên vật liệu.

Chế tạo một thiết bị. Các thiết bị trong lớp 
có thể khác nhau.

Thiết bị phải tự đứng được. Nó không được 
đổ xuống đất hoặc có người giữ.

Thử nghiệm

Khi bạn đã có thiết bị, hãy đặt nó lên bàn và chạy thử. 
Đây là cơ hội để bạn xác định các điểm yếu trong thiết kế 
của mình và những thứ có thể được cải thiện. Dưới đây 
là một số điều cần xem xét:

Tính sáng tạo 25 %

Sự ổn định của thiết bị 25 %

Điểm tổng 100 %

Hiệu quả trong việc thực hiện một 
công việc cụ thể

50 %

Đánh giá

Hình ảnh liên quan 

1
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