KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HỌC KỲ I
Môn: Công nghệ 8
Năm học: 2021 - 2022
BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT
I. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật:
- Bản vẽ kỹ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kỹ thuật dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu
theo các qui tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.
- Bản vẽ cơ khí: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng… các máy,
thiết bị.
- Bản vẽ xây dựng: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công , sử dụng,… các công trình
kiến trúc và xây dựng.
BÀI 2: HÌNH CHIẾU
I. Khái niệm về hình chiếu.
Hình nhận được trên mặt phẳng hình chiếu gọi là hình chiếu của vật thể
II. Các phép chiếu
- Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc.
- Phép chiếu song song và xuyên tâm dùng để vẽ các hình biễu diễn 3 chiều
III. Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
- Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng.
- Mặt cạnh bên phải (trái) gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.
- Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng.
2. Các hình chiếu:
- Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới.
- Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống
- Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang.
IV. Vị trí các hình chiếu.
- Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng
- Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng
BÀI 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
I. Khối đa diện
Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng
II. Hình hộp chữ nhật
2/ Hình chiếu của hình hộp chữ nhật
Hình
1
2
3
III. Hình lăng trụ đều

Hình chiếu
Hình chiếu đứng
Hình chiếu bằng
Hình chiếu cạnh

Hình dạng
Hình chữ nhật
Hình chữ nhật
Hình chữ nhật

Kích thước
Dài (a), cao (h)
Dài (a), rộng (b)
Rộng (b), cao (h)

2/ Hình chiếu của hình lăng trụ đều
Hình
1
2
3

Hình chiếu
Hình chiếu đứng
Hình chiếu bằng
Hình chiếu cạnh

Hình dạng
Hình chữ nhật
Hình tam giác đều
Hình chữ nhật

Kích thước
Dài (a), cao (h)
Dài (a), rộng (b)
Rộng (b), cao (h)

Hình dạng
Hình tam giác cân
Hình vuông
Hình tam giác cân

Kích thước
Dài (a), cao (h)
Dài (a), dài (a)
Dài (a), cao (h)

IV. Hình chóp đều
2. Hình chiếu của hình chóp đều
Hình
1
2
3

Hình chiếu
Hình chiếu đứng
Hình chiếu bằng
Hình chiếu cạnh

Bài 5 thực hành: ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN

Bài 6: BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY
I Khối tròn xoay
Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục
quay) của hình
II. Hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu
1. Hình trụ
Hình chiếu
Đứng
Bằng
Cạnh
2. Hình nón

Hình dạng
Hình chữ nhật
Hình tròn
Hình chữ nhật

Kích thước
Đường kính, cao
Đường kính
Đường kính, cao

Hình chiếu
Đứng
Bằng
Cạnh

Hình dạng
Tam giác cân
Tròn
Tam giác cân

Kích thước
Đường kính, cao
Đường kính
Đường kính, cao

Hình dạng
Hình tròn
“
“

Kích thước
Đường kính, đáy
“
“

3. Hình cầu
Hình chiếu
Đứng
Bằng
Cạnh

BÀI 8 : KHÁI NIỆM VỀ BẢN VẼ KĨ THUẬT - HÌNH CẮT
I. Khái niệm về hình cắt
- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt (khi giả sử cắt vật thể).
- Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.
- Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ gạch gạch.
BÀI 9: BẢN VẼ CHI TIẾT
I. Nội dung của bản vẽ chi tiết:
- Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn, kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác
định chi tiết máy.
- Nội dung bản vẽ chi tiết gồm có hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật,khung tên.
- Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy.
II. Đọc bản vẽ chi tiết
Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:
- Khung tên
- Hình biểu diễn
- Kích thước
- Yêu cầu kĩ thuật
- Tổng hợp
BÀI 11: BIỂU DIỄN REN
I. Chi tiết có ren.
- Một số chi tiết có ren: đai ốc, bu lông, vít…
- Ren là một kết cấu thường dùng để lắp ghép và truyền lực.
II Quy ước vẽ ren
1. Ren ngoài ( ren trục )
- Ren ngoài là ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết.
- Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm.
- Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.
- Đường giới hạn được vẽ bằng nét liền đậm.
- Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm.
- Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh.
2. Ren trong ( ren lỗ )
- Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ.
- Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm.

- Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.
- Đường giới hạn được vẽ bằng nét liền đậm.
- Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm.
- Vòng chân ren được vẽ đóng hở bằng nét liền mảnh.
3. Ren bị che khuất
Các đường đỉnh ren , đường chân ren và đường giới hạn ren đều vẽ bằng nét đứt.
BÀI 13: BẢN VẼ LẮP
I. Nội dung của bản vẽ lắp
- Bản vẽ lắp diển tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết
của sản phẩm
- Nội dung bản vẽ lắp gồm hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên
- Bản vẽ lắp là tài liệu KT chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm
II. Đọc bản vẽ lắp
- Bước 1: Khung tên.
- Bước 2: Bảng kê.
- Bước 3: Hình biểu diễn.
- Bước 4: Kích thước.
- Bước 5: Phân tích chi tiết.
- Bước 6: Tổng hợp.
BÀI 15: BẢN VẼ NHÀ
I. Nội dung của bản vẽ nhà
- Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, đứng, cắt,..) và các số liệu xác định hình dạng,
kích thước và kết cấu của ngôi nhà.
Bản vẽ nhà dùng trong thiết kế, chế tạo của ngôi nhà.
III. Đọc bản vẽ nhà
Trình tự đọc
- Bước 1: Khung tên.
- Bước 2: Hình biểu diễn.
- Bước 3: Kích thước.
- Bước 4: Các bộ phận.
Bài 18:

VẬT LIỆU CƠ KHÍ

I. Các vật liệu cơ khí phổ biến.
1./ Vật liệu kim loại
Kim loại đen
Thép
Gang

Vật liệu kim loại
Kim loại màu
Đồng & hợp kim đồng
Nhôm & hợp kim nhôm

2./ Vật liệu phi kim loại

Cao su

Vật liệu phi kim loại
Chất dẻo
Chất dẻo nhiệt
Chất dẻo nhiệt rắn

Gốm, sứ

Khác …

II. Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí
1./ Tính chất cơ học: Biểu thị khả năng chịu được tác dụng của các lực bên ngoài như tính
cứng, dẻo mềm…
2./ Tính chất vật lí: Là những tính chất thể hiện qua các hiện tượng vật lí khi thành phần hóa
học của nó không đổi như nhiệt độ nóng chảy, dẫn điện, dẫn nhiệt, khối lượng riêng…
3./ Tính hóa học: Là khả năng vật liệu chịu được tác dụng hóa học trong các môi trường như
tính chịu axít, muối, chống ăn mòn…
4./ Tính công nghệ: Cho biết khả năng gia công của vật liệu như tính đúc, hàn, rèn, khả năng
gia công cắt gọt.
BÀI 20: DỤNG CỤ CƠ KHÍ
I. Dụng cụ đo và kiểm tra
1./ Thước đo chiều dài: Thước lá: Dùng để xác định kích thước của sản phẩm.
2./ Thước đo góc: Thước đo góc thường dùng là thước êke, ke vuông, thước đo góc vạn năng.
II. Dụng cụ tháo lắp và kẹp chặt
- Dụng cụ tháo lắp: Mỏ lết, cờ lê, vít.
- Dụng cụ kẹp chặt: Êto, kìm.
III. Dụng cụ gia công
- Búa: Dùng để đóng và tạo lực khi gia công.
- Cưa và đục: Dùng để cắt chi tiết.
- Dũa: Dùng để mài mòn chi tiết
Baøi 24: KHAÙI NIEÄM VEÀ CHI TIEÁT MAÙY VAØ LAÉP GHEÙP
I. Khaùi nieäm veà chi tieát maùy
1./ Chi tieát maùy laø gì?
Chi tieát maùy laø phaàn töû coù caáu taïo hoaøn chænh vaø thöïc hieän 1 nhieäm vuï nhaát ñònh trong
maùy.
2./ Phaân loaïi chi tieát maùy
- Chi tieát coù coâng duïng chung: Buloâng, ñai oác …
- Chi tieát coù coâng duïng rieâng: Khung xe. kim khaâu …
II. Chi tieát maùy ñöôïc laép gheùp vôùi nhau nhö theá naøo?
1./ Moái gheùp coá ñònh: Laø nhöõng moái gheùp maø caùc chi tieát ñöôïc gheùp khoâng coù chuyeån
ñoäng töông ñoái vôùi nhau.
+ Moái gheùp thaùo ñöôïc
+ Moái gheùp khoâng thaùo ñöôïc.
2./ Moái gheùp ñoäng: Laø nhöõng moái gheùp maø caùc chi tieát ñöôïc gheùp coù theå xoay, tröôït, laên
vaø aên khôùp vôùi nhau.
Baøi 25 - 26: MOÁI GHEÙP COÁ ÑÒNH
I. Moái gheùp coá ñònh
- Moái gheùp khoâng thaùo ñöôïc: Muoán thaùo rôøi chi tieát phaûi phaù hoûng 1 thaønh phaàn naøo ñoù
cuûa moái gheùp.
- Moái gheùp thaùo ñöôïc: Coù theå thaùo rôøi caùc chi tieát ôû daïng nguyeân veïn nhö tröôùc khi gheùp.
II. Moái gheùp khoâng thaùo ñöôïc
1./ Moái gheùp baèng ñinh taùn:

a.) Caáu taïo moái gheùp:
- Ñinh taùn laø chi tieát hình truï, ñaàu coù muõ.
- Caùch thöïc hieän: Thaân ñinh taùn ñöôïc luoàn qua loã cuûa caùc chi tieát ñöôïc gheùp, sau ñoù duøng
buùa taùn ñaàu coøn laïi thaønh muõ.
b.) Ñaëc ñieåm vaø öùng duïng:
- Vaät lieäu taám gheùp khoâng haøn ñöôïc hoaëc khoù haøn.
- Moái gheùp phaûi chòu nhieät ñoä cao.
- Moái gheùp phaûi chòu löïc lôùn vaø chaán ñoäng maïnh.
- ÖÙng duïng trong keát caáu caàu, giaøn caàn truïc, caùc duïng cuï sinh hoaït gia ñình.
III. Moái gheùp baèng ren
a.) Caáu taïo moái gheùp:
- Moái gheùp buloâng goàm: ñai oác, voøng ñeäm, chi tieát.
- Moái gheùp vít caáygoàm: ñai oác, voøng ñeäm, vít caáy, chi tieát gheùp.
- Moái gheùp ñinh vít: ñinh vít , chi tieát gheùp
b.) Ñaëc ñieåm vaø öùng duïng:
- Moái gheùp baèng ren: Caáu taïo ñôn giaûn, deã thaùo laép. Duøng trong caùc moái gheùp caàn thaùo
laép.
- Moái gheùp buloâng: Duøng ñeå gheùp caùc chi tieát coù chieàu daøy khoâng lôùn vaø caàn thaùo laép.
- Moái gheùp vít caáy: Duøng cho caùc chi tieát gheùp coù chieàu daøy lôùn.
- Moái gheùp ñinh vít: Duøng gheùp chi tieát chòu löïc nhoû.
BAØI 29-30: TRUYEÀN VAØ BIEÁN ÑOÅI CHUYEÅN ÑOÄNG
I. Taïi sao caàn truyeàn chuyeån ñoäng
- Caùc boä phaän cuûa maùy thöôøng ñaët xa nhau .
- Caùc boä phaän cuûa maùy thöôøng coù toác ñoä quay khoâng gioáng nhau
II. Boä truyeàn chuyeån ñoäng:
1. Truyeàn ñoäng ma saùt – truyeàn ñoäng ñai
- Truyeàn ñoäng ma saùt laø cô caáu truyeàn chuyeån ñoäng quay nhôø löïc ma saùt giöõa caùc maët tieáp
xuùc vôùi vaät daãn
a.) Caáu taïo boä truyeàn ñoäng ñai: Goàm baùnh daãn, baùnh bò daãn, daây ñai
b.) Nguyeân lí laøm vieäc
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2.) Tryeàn ñoäng aên khôùp
a. Caáu taïo boä truyeàn ñoäng
- Boä truyeàn ñoäng baùnh raêng: baùnh daãn, baùnh bò daãn.
- Boä truyeàn ñoäng xích: ñóa daãn, ñóa bò daãn , xích.
b. Tính chaát:
i
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III. Taïi sao caàn bieán ñoåi chuyeån ñoäng
- Caùc boä phaän trong maùy coù nhieàu daïng chuyeån ñoäng raát khaùc nhau.

- Töø moät daïng chuyeån ñoäng ban ñaàu, muoán bieán thaønh caùc daïng chuyeån ñoäng khaùc caàn
phaûi coù cô caáu bieán ñoåi chuyeån ñoäng, chuùng goàm:
+ Cô caáu bieán ñoåi chuyeån ñoäng quay thaønh chuyeån ñoäng tònh hoaëc ngöôïc laïi
+ Cô caáu bieán ñoåi chuyeån ñoäng quay thaønh chuyeån ñoäng laéc hoaëc ngöôïc laïi
IV. Moät soá cô caáu bieán ñoåi chuyeån ñoäng:
1./ Bieán ñoåi chuyeån ñoäng quay thaønh chuyeån ñoäng tònh tieán
a) Caáu taïo:
Cô caáu tay quay con tröôït goàm: tay quay, thanh truyeàn, con tröôït, giaù ñôõ
b) Nguyeân lí laøm vieäc
- Khi tay quay quay quanh truïc, ñaàu cuûa thanh truyeàn chuyeån ñoäng troøn, laøm con tröôït
chuyeån ñoäng tònh tieán qua laïi treân giaù ñôõ
- Nhôø ñoù chuyeån ñoäng quay cuûa tay quay ñöôïc bieán thaønh chuyeån ñoäng tònh tieán qua laïi cuûa
con tröôït
BAØI 32: VAI TROØ CUÛA ÑIEÄN NAÊNG TRONG SAÛN XUAÁT VAØ ÑÔØI SOÁNG
I. Ñieän naêng:
1. Ñieän naêng laø gì ?
Naêng löôïng cuûa doøng ñieän (coâng cuûa doøng ñieän) ñöôïc goïi laø ñieän naêng
2. Saûn xuaát ñieän naêng
a) Nhaø maùy nhieät ñieän:
Nhieät naêng
cuûa than,
khí ñoát

Ñun
nöôùc

Hôi
nöôùc

laøm
quay

Tua
bin

Maùy

làm
quay
phaù
t
quay ñieän

Ñieän

tạo ra naêng

b) Nhaø maùy thuyû ñieän
Thủy năng
của dòng
nước

laøm
quay

Tua
bin

làm
quay

Maùy
phaùt
ñieän

Ñieän

tạo ra naêng

BAØI 33: AN TOAØN ÑIEÄN
I. Vì sao xaûy ra tai naïn ñieän ?
- Do chaïm tröïc tieáp vaøo vaät mang ñieän
- Do vi phaïm khoaûng caùch an toaøn ñoái vôùi löôùi ñieän cao aùp vaø traïm bieán aùp
- Do ñeán gaàn daây daãn coù daây ñieän bò ñöùt rôi xuoáng ñaát
II. Moät soá bieän phaùp an toaøn ñieän
1. Moät soá nguyeân taéc an toaøn ñieän trong khi söû duïng ñieän
- Caùch ñieän toát daây daãn ñieän
- Kieåm tra caùch ñieän cuûa ñoà duøng ñieän
- Thöïc hieän noái ñaát caùc thieát bò vaø ñoà duøng ñieän
- Khoâng vi phaïm khoaûng caùch an toaøn ñoái vôùi löôùi ñieän cao aùp vaø traïm bieán aùp
2. Moät soá nguyeân taét an toaøn ñieän trong khi söûa chöõa ñieän

- Tröôùc khi söûa chöõa ñieän phaûi caét nguoàn ñieän
- Söû duïng ñuùng caùc duïng cuï baûo veä an toaøn ñieän cho moãi coâng vieäc trong khi söûa chöõa ñeå
traùnh bò ñieän giaät vaø tai naïn khaùc
BÀI 36: VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN
I. Vật liệu dẫn điện
- Vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua.
- Đặc trưng của vật liệu dẫn điện là điện trở suất.
- Vật liệu có điện trở suất càng nhỏ, dẫn điện càng tốt.
- Một số vật liệu dẫn điện thường dùng là đồng, nhôm, nicrom, phenroniken, than chì …
II. Vật liệu cách điện
- Vật liệu không cho dòng điện đi qua gọi là vật liệu cách điện
- Một số vật liệu cách điện thường gặp: thuỷ tinh, nhựa cacbonit, sứ, cao su, amian…
III. Vật liệu dẫn từ
- Vật liệu mà đường sức từ trường chạy qua được gọi là vật liệu dẫn từ.
- Vật liệu dẫn từ thường dùng là thép kĩ thuật, anico, ferit, pecmaloi…
BAØI 38-39: ÑOÀ DUØNG ÑIEÄN LOAÏI ÑIEÄN - QUANG
I. Phaân loaïi ñeøn ñieän
- Döïa vaøo nguyeân lí laøm vieäc chia ra 3 loaïi: Ñeøn sôïi ñoát. Ñeøn huyønh quang. Ñeøn phoùng
ñieän.
II. Ñeøn sôïi ñoát
1. Caáu taïo:
- Sôïi ñoát laø daây kim loaïi coù daïng loø xo xoaén, laøm baèng voânfram, chòu nhieät cao.
- Sôïi ñoát laø phaàn töû quan troïng cuûa ñeøn, noù bieán ñieän naêng thaønh quang naêng.
- Boùng thuyû tinh: beân trong chöùa khí trô (acgon, kripton …) laøm taêng tuoåi thoï ñeøn.
- Ñuoâi ñeøn: laøm baèng ñoàng hoaëc saét traùng keõm gaén chaët vôùi boùng thuyû tinh.
2. Nguyeân lyù laøm vieäc: Khi ñoùng ñieän, doøng ñieän chaïy trong daây toùc ñeøn laøm daây noùng
leân ñeán nhieät ñoä cao, daây toùc ñeøn seõ phaùt saùng.
III. Ñeøn oáng huyønh quang
1. Caáu taïo:
- OÁng thuyû tinh: maët trong coù phuû lôùp boät huyønh quang, chöùa khí trô vaø ít hôi thuyû ngaân
- Ñieän cöïc: laøm baèng daây voân fram, coù daïng hình lo xo xoaén
2. Nguyeân lyù laøm vieäc : Khi ñoùng ñieän, hieän töôïng phoùng ñieän giöõa 2 ñieän cöïc cuûa ñeøn
taïo ra tia töû ngoaïi, tia töû ngoaïi taùc duïng vaøo lôùp boät huyønh quang phuû beân trong oáng phaùt ra
aùnh saùng.
IV. So saùnh ñeøn sôïi ñoát vaø ñeøn huyønh quang
Loaïi ñeøn
Ñeøn sôïi ñoát
Ñeøn huyønh
quang

Öu ñieåm
AÙnh saùng lieân tuïc
Khoâng caàn chaán löu
Tieát kieäm ñieän naêng
Tuoåi thoï cao

Nhöôïc ñieåm
Khoâng tieát kieäm ñieän naêng
Tuoåi thoï thaáp
AÙnh saùng khoâng lieân tuïc
Caàn chaán löu

