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I.DANH MỤC CHI TIẾT 

 

STT Danh mục chi tiết SL STT Danh mục chi tiết SL 

A Cấu hình tiêu chuẩn     

1. Bàn thực tập  3.6 Van điện 4-3 tâm thông lối ra và xả 01 

   3.7 Van điện 4-3 tâm thông lối vào 01 

2. Phần tử khí nén     

2.1 Đồng hồ đo áp suất dầu 04 4. Phần tử điện  

2.2 Van một chiều 02 4.1 Mô đun nguồn cấp 01 

2.3 Van tiết lưu 02 4.2 Mô đun rơ le  01 

2.4 Van tiết lưu một chiều 02 4.3 Mô đun nút nhấn 01 

2.5 Van xả tràn trực tiếp 02 4.4 Mô đun PLC Siemens S7 - 200 01 

2.6 Van an toàn 01 4.5 Công tắc hành trình có bánh xe 01 

2.7 Van 5-2 điều khiển bằng tay 01 4.6 Mô đun cảm biến điện từ 01 

2.8 Xi lanh tác động đơn có lò xo trả về 01 4.7 Mô đun cảm biến điện dung 01 

2.9 Xi lanh tác động kép 02    

   5. Phụ kiện kèm theo  

3. Phần tử điện - thủy lực  5.1 Dây nguồn AC 01 

3.1 Bộ nguồn thủy lực 01 5.2 Bộ chia dầu chữ T 10 

3.2 Van điện 2-2 02 5.3 Ống thủy lực trong suốt 20 

3.3 Van điện 4-2 01 5.4 Bộ dây cắm thí nghiệm 01 

3.4 Van điện 4-3 tâm không thông 01 5.5 Cáp kết nối PLC - PC, đĩa phần 
mềm 

01 

3.5 Van điện 4-3 tâm thông lối xả 01 5.6 Hộp dụng cụ thực hành 01 

   5.7 Tài liệu hướng dẫn thực hành 01 



 

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THỦY LỰC TRONG SUỐT 
Model : HHM – 381F 

 

  07 
 Trang 4 / 14 HHM-PKD1-05-2015 

STT Danh mục chi tiết SL STT Danh mục chi tiết SL 

B Cấu hình tùy chọn     

1. Thiết bị Omron  3. Thiết bị Panasonic  

 Mô đun PLC CPM2AH – 40CDR   Mô đun PLC FR - X60  

      

2. Thiết bị Mitsubishi  4. Thiếtbị Thiết bịSchneider  

 Mô đun PLC CPU FX2N-48MR   Mô đun PLC EH - A40DR  
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II.THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

  A.THÔNG TIN CHUNG 

01 Tên thiết bị Mô hình đào tạo hệ thống thủy lực trong suốt 

02 Model (mã hiệu) HHM – 381F 

03 Nhà sản xuất Công ty CP Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng 

04 Linh kiện Yalong, Fanuc, Mitsubishi, Siemens,… 

05 Tiêu chuẩn sản 

xuất 

Tiêu chuẩn dạy nghề của Tổng Cục Dạy Nghề Việt Nam (Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp). 

06 Ngành nghề đào 

tạo 

6.1 Sửa chữa thiết bị tự động hóa. 

6.2 Cơ điện tử. 

6.3 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. 

6.4 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí. 

6.5 Tự động hóa. 

6.6 Kỹ thuật bảo trì. 

6.7 Lắp đặt thiết bị điện. 

6.8 Điện công nghiệp. 

6.9 Chế tạo thiết bị cơ khí. 

6.10 Cắt gọt kim loại. 

6.11 Lắp đặt thiết bị cơ khí. 

07 Cấp bậc đào tạo 7.1 Trung cấp. 

7.2 Cao đẳng. 

7.3 Đại học. 

08 Nội dung đào tạo 

tổng quát 

8.1 Thiết kế hệ thống thủy lực theo nhu cầu mục đích công việc. 

8.2 Thiết kế hệ thống điện điều khiển. 

8.3 Thực hành kết nối các mạch thủy lực theo phương pháp tuần 
tự, logic có trong mô hình. 

8.4 Thực hành kết nối các mạch điện - thủy lực có trong mô hình. 

8.5 Thực hành kết nối các mạch tín hiệu vào và ra của PLC để 
điều khiển các van thủy lực có trong mô hình. 

8.6 Thực hành viết chương trình điều khiển các van thủy lực từ 
đơn giản đến phức tạp có trong mô hình. 

8.7 Thực hành viết chương trình điều khiển các van thủy lực theo 
bài thực hành mô phỏng các máy móc (thiết bị) làm việc trên 
mô hình. 

8.8 Thực hành giao tiếp máy tính với các máy móc (thiết bị) có 
trong mô hình. 

09 Kỹ năng đạt 
được 

Theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia: 

9.1 Kỹ năng lắp ráp hệ thống thủy lực 

9.1.1 Phân tích sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu nối hệ thống. 

9.1.2 Lập quy trình lắp ráp. 

9.1.3 Chuẩn bị linh kiện, vật tư lắp ráp. 

9.1.4 Lắp ráp bộ nguồn thủy lực. 

9.1.5 Lắp ráp van. 

9.1.6 Lắp ráp xi lanh. 

9.1.7 Lắp ráp đồng hồ áp. 

9.1.8 Lắp ráp rơ leáplực. 

9.1.9 Lắpráp đường ống. 
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9.1.10 Lắp ráp bộ tích áp. 

9.1.11 Lắp hệ thống cử hành trình. 

9.1.12 Kiểm tra hệ thống. 

9.2 Lắp ráp hệ thống điện điều khiển 

9.2.1 Phân tích sơ đồ lắp ráp. 

9.2.2 Chuẩn bị vật tư, linh kiện. 

9.2.3 Kiểm tra các mô đun cấp điện nguồn và điều khiển. 

9.2.4 Lắp ráp các mô đun điện nguồn và điều khiển. 

9.2.5 Kiểm tra hoạtđộng hệ thống điện. 

  B. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN 

1 Nội dung đào 
tạo 

 

 1.1 Khảo sát  1.1.1 Khảo sát bộ nguồn điện cung cấp cho mô hình. 

1.1.2 Khảo sát bộ nguồn dầu thủy lực cung cấp cho mô hình. 

 1.2 Giới thiệu  1.2.1 Giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động các phần tử thủy 
lực có trong mô hình. 

1.2.2 Giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động các phần tử điện 
- thủy lực có trong mô hình. 

 1.3 Thực hành 1.3.1 Thực hành kết nối các mạch thủy lực theo phương pháp 
tuần tự, logic có trong mô hình. 

1.3.2 Thực hành kết nối các mạch điện - thủy lực có trong mô 

hình. 
1.3.3 Thực hành kết nối các mạch tín hiệu vào và ra của PLC để 

điều khiển các van thủy lực có trong mô hình. 
1.3.4 Thực hành viết chương trình điều khiển các van thủy lực 

từ đơn giản đến phức tạp có trong mô hình. 

1.3.5 Thực hành viết chương trình điều khiển các van thủy lực 
theo bài thực hành mô phỏng các máy móc (thiết bị) làm 

việc trên mô hình. 

1.3.6 Thực hành giao tiếp máy tính với các máy móc (thiết bị) có 
trong mô hình. 

2 Thông số kỹ 
thuật 

 

 2.1 Mô tả chung  Mô tả chung kết cấu mô hình. 
Hệ thống tiêu chuẩn sử dụng PLC Siemens. 

Tùy chọn: người sử dụng có thể chọn lựa PLC các hãng khác: 

Omron, Mitsubishi, Panasonic… 

 2.2 Cấu tạo 
chung  

Mô hình nguyên (không cắt bổ) cho thấy nguyên lý làm việc bên 
trong vì các phần tử thủy lực dạng trong suốt. 

 2.3 Cấu tạo bàn 
thí nghiệm  

2.3.1 Vật liệu khung bàn thí nghiệm: Sắt sơn tĩnh điện nhám tạo 
tính thẩm mỹ cao, có 04 bánh xe di chuyển, có 02 ngăn tủ 
đựng dụng cụ, tài liệu thực tập. Mỗi ngăn tủ đều có 01 

khóa riêng. 
2.3.2 Vật liệu bảng thí nghiệm: nhôm định hình lắp ghép giúp 

cho việc thao tác tháo lắp linh kiện thực tập đơn giản, 

thuận tiện. 
2.3.3 Vật liệumô đun: bề mặt mô đun được chế tạo bằng phíp 

chuyên dụng giúp mô hình đảm bảo độ cứng và độ cách 
điện. Màu sắc: Bề mặt mô đun màu trắng hoặc xám, nét 
chỉ dẫn màu đen. Kiểu in: hình chỉ dẫn được in trên mặt 
mô đun giúp tăng cao tuổi thọ sử dụng mô hình và đảo bảo 
tính thẩm mỹ của mô hình. 
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2.3.4 Vỏ ngoài của các phần tử thủy lực, điện thủy lực được chế 
tạo bằng vật liệu trong suốt giúp quan sát hoạt động của 
các chi tiết cấu thành, giúp trực quan dễ hiểu. 

2.3.5 Chốt cắm và giắc cắm: hiển thị theo 05 màu R (màu đỏ), G 
(màu xanh lục), B (màu xanh da trời), Y (màu vàng), B 
(màu đen). 

 2.4 Kết cấu 2.4.1 Bànthực tập 

a. Khung bàn và mặt bàn: bằng sắt, sơn tĩnh điện. 

b. Vách lắp mô đun thực hành: bằng nhôm, bề mặt được 
phủ Anod phim chống trầy xướt, có tạo rãnh để gắn 
các mô đun (phần tử) khí nén – điện khí nén thực hành. 

c. Có 01 tủ dụng cụ dạng cánh đơn có 01 ổ khóa âm và 
01 tay kéo bằng nhựa tổng hợp màu trắng. Bên trong 
ngăn tủ chia làm 04 ngăn trượt, có khe dập để thực 
hành chuẩn. 

d. Có 02 tủ, mỗi tủ có 03 ngăn kéo, mỗi ngăn kéo có 01 ổ 
khóa âm và 01 tay kéo bằng nhựa tổng hợp màu trắng. 

e. Có 01 tủ dụng cụ dạng cánh đơn có 01 ổ khóa âm và 
01 tay kéo bằng nhựa tổng hợp màu trắng. Bên trong 
ngăn tủ chia làm 04 ngăn trượt. 

f. Có 01 ngăn đặt máy nén khí, có 01 hộp chứa mô đun 
nguồn, mô đun lập trình và mô đun điều khiển phục vụ 
cho việc vận hành hệ thống thực hành. 

g. Kích thước tổng thể của mô hình:  

D (dài)xR (rộng)xC (cao) là 1.400 x 750 x1.700 (mm) 
Ghi chú: mọi thông số và tính năng kỹ thuật chi tiết xin vui 
lòng liên hệ công ty CP TBCN Hữu Hồng để được cung cấp 
thông tin chi tiết. 

2.4.2 Phần tử thủy lực tổng hợp 

a. Đồng hồ đo áp suất dầu. 

b. Van một chiều. 

c. Van tiết lưu. 

d. Van tiết lưu một chiều. 

e. Van xả tràn trực tiếp. 

f. Van an toàn. 

g. Van 5-2 điều khiển bằng tay. 

h. Xi lanh tác động đơn có lò xo. 

i. Xi lanh tác động kép. 

Ghi chú: mọi thông số và tính năng kỹ thuật chi tiết xin vui 
lòng liên hệ công ty CP TBCN Hữu Hồng để được cung cấp 
thông tin chi tiết. 

2.4.3 Phần tử điện thủy lực tổng hợp 

a. Cụm máy bơm thủy lực. 

b. Van điện 2-2. 

c. Van điện 4-2. 

d. Van điện 4-3 tâm không thông. 

e. Van điện 4-3 tâm thông lối xả. 

f. Van điện 4-3 tâm thông lối ra và xả. 

g. Van điện 4-3 tâm thông lối vào. 
Ghi chú: mọi thông số và tính năng kỹ thuật chi tiết xin vui 
lòng liên hệ công ty CP TBCN Hữu Hồng để được cung cấp 
thông tin chi tiết. 
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2.4.4 Phần tử điện tổng hợp 

a. Mô đun nguồn cấp. 

b. Mô đunrơ le trung gian và bộ định thời gian TON. 

c. Mô đun nút nhấn. 

d. Mô đun PLC Siemens S7 - 200 CPU 226CN. 

e. Công tắc hành trình điện có bánh xe. 

f. Mô đun cảm biến điện từ. 

g. Mô đun cảm biến điện dung. 

h. Máy vi tính. 

Ghi chú: mọi thông số và tính năng kỹ thuật chi tiết xin vui 
lòng liên hệ công ty CP TBCN Hữu Hồng để được cung cấp 
thông tin chi tiết. 

2.4.5 Phụ kiện kèm theo 

a. Dây nguồn AC. 

b. Bộ chia dầu chữ T. 

c. Ông thủy lực. 

d. Bộ dây cắm thí nghiệm. 

e. Cáp kết nối PLC - PC, đĩa phần mềm. 

f. Hộp dụng cụ thực hành. 

Ghi chú: mọi thông số và tính năng kỹ thuật chi tiết xin vui 
lòng liên hệ công ty CP TBCN Hữu Hồng để được cung cấp 
thông tin chi tiết. 

2.4.6 Tài liệu kèm theo mô hình 

a. Catalog. 

b. Hướng dẫn sử dụng và thực hành. 
Ghi chú: chúng tôi sẽ cung cấptài liệu hướng dẫn thực hành 
chi tiết khi bàn giao thiết bị và đào tạo chuyển giao công 
nghệ. Xin liên hệ Công ty CP TBCN Hữu Hồng để được 
cung cấp tài liệu chi tiết. 

  C. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẤU HÌNH TÙY CHỌN 

1 Thiết bị Omron Mô đun PLC CPM2AH- 40CDR 

Ghi chú: mọi thông số và tính năng kỹ thuật chi tiết xin vui 
lòng liên hệ công ty CP TBCN Hữu Hồng để được cung cấp 
thông tin chi tiết. 

2 Thiết bị 
Mitsubishi 

Mô đun PLC CPU FX2N-48MR 

Ghi chú: mọi thông số và tính năng kỹ thuật chi tiết xin vui 
lòng liên hệ công ty CP TBCN Hữu Hồng để được cung cấp 
thông tin chi tiết. 

3 Thiết bị 
Panasonic 

Mô đun PLC FR - X60 

Ghi chú: mọi thông số và tính năng kỹ thuật chi tiết xin vui 
lòng liên hệ công ty CP TBCN Hữu Hồng để được cung cấp 
thông tin chi tiết. 

4 Thiết bị 
Schneider 

Mô đun PLC EH - A40DR. 

Ghi chú: mọi thông số và tính năng kỹ thuật chi tiết xin vui 
lòng liên hệ công ty CP TBCN Hữu Hồng để được cung cấp 
thông tin chi tiết. 
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III. HÌNH ẢNH CHI TIẾT 

 

A. Cấu hình tiêu chuẩn 

 

1. Bàn thực tập 

 
 

2. Phần tử thủy lực 

 

2.1 Đồng hồ đo áp suất dầu 
 

2.2 Van một chiều 
 

2.3 Van tiết lưu 
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2.4 Van tiết lưu một chiều 
 

2.5 Van xả tràn trực tiếp 
 

2.6 Van an toàn 
 

 

 

 

 

 

 
 

2.7Van 5-2 điều khiển bằng 
tay 

 

2.8 Xi lanh tác động đơn có 
lò xo trả về 

 

2.9 Xi lanh tác động kép 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phần tử điện thủy lực 

 

3.1 Bộ nguồn thủy lực. 
 

3.2 Van điện 2-2 
 

3.3 Van điện 4-2 
 

 

  

 

3.4 Van điện 4-3 tâm không thông  3.5 Van điện 4-3 tâm thông lối xả 

 

 

 

 

 



 

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THỦY LỰC TRONG SUỐT 
Model : HHM – 381F 

 

  07 
 Trang 11 / 14 HHM-PKD1-05-2015 

3.6 Van điện 4-3 tâm thông lối vào  3.7 Van điện 4-3 tâm thông lối xả và lối vào 

 

 

 
 

 
 

4. Phần tử điện 

 

4.1 Mô đun nguồn cấp 
 

4.2 Mô đun rơ le 
 

4.3 Mô đun nút nhấn 
 

   
 

4.4Mô đun PLC Siemens 
S7 - 200 

 

4.5 Công tắc hành trình điện 
 

4.6 Mô đun cảm biến điện 
dung 

 

   
 

4.7 Mô đun cảm biến điện 
dung 

 

4.8 Máy vi tính 
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5. Phụ kiện kèm theo 

 

5.1Dây nguồn AC 
 

5.2Bộ chia dầu chữ T 
 

5.3Ống thủy lực trong suốt 
 

 

 

 

 

 

 
 

5.4 Bộ dây cắm thí nghiệm  
5.5 Cáp kết nối PLC - PC - HMI, đĩa phần 

mềm 

 

 

 
 

5.6 Hộp dụng cụ thực hành  5.7 Tài liệu hướng dẫn thực hành 
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B. Cấu hình tùy chọn 

 

1. Thiết bị Omron  2. Thiết bị Mitsubishi 

   

Mô đun PLC CPM2AH - 40CDR 
 

 Mô đun PLC FX2N – 48MR 
 

 

 

 
 

3. Thiết bị Panasonic  4. Thiết bị Schneider 

   

Mô đun PLC FR - X60 
 

 Mô đun PLC EH - A40DR 
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