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1. Đầu đề đồ án:   -Thiết kế quy trình công nghệ gia công bích đuôi 

2. Số liệu đồ án:     -Bản vẽ chi tiết 

  -Sản lượng : 500-3500 chiếc/năm 

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Các bản vẽ : 

 Bản vẽ chi tiết   1A3 

 Bản vẽ phôi   1A3 

 Bản vẽ sơ đồ nguyên công 12A3 

 Bản vẽ đồ gá    1A2 

5. Ngày giao đồ án:     

6. Ngày hoàn thành đồ án:    

Nội dung và yêu cầu của đồ án được thông qua hội nghị bộ môn 
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 Phân tích chi tiết gia công 

 Chọn phôi và phương án chế tạo 

 Chọn tiến trình gia công 

 Thiết kế nguyên công 

 Xác định lượng dư trung gian và kích thước trung gian 

 Xác định chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản 

 Lập phiếu tổng hợp nguyên công 

 Thiết kế đồ gá 
 

 

Giáo viên hướng dẫn 

 

Phan Hoàng Long  

Chủ nhiệm bộ môn 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Để phục vụ cho việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm cơ khí , việc đề ra 

quy trình công nghệ thích hợp và có hiệu quả là vấn đề rất quan trọng. Ngoài ra, 

để đảm bảo được yêu cầu thiết kế, đạt tính công nghệ cao , sản phẩm làm ra được 

sử dụng rộng rãi , việc đề ra quy trình công nghệ thích hợp là công việc phải 

được ưu tiên hàng đầu. Việc thiết kế quy trình công nghệ thích hợp còn giúp 

người công nhân giảm được thời gian gia công, tăng được năng suất .. làm cho 

giá thành sản phẩm hạ hơn , đáp ứng được nhu cầu của thị trường. 

Một chi tiết máy có thể có nhiều quy trình công nghệ khác nhau , việc thiết kế 

quy trình công nghệ được chọn trong đồ án này đã được chọn sao cho hợp lý nhất 

đồng thời đảm bảo yêu cầu về chất lượng , giá thành , thời gian 

Các số liệu và thông số tính toán đều được thầy hướng dẫn từ tài liệu và bằng 

kinh nghiệm. Tuy vậy , đồ án công nghệ chế tạo máy này được thực hiện lần đầu 

tiên , nên không thể tránh khỏi các sai sót trong quá trình tính toán , thiết kế. 

Chúng em mong được các thầy cô góp ý, bổ sung kiến thức cũng như chỉ bảo cho 

chúng em để kiến thức của chúng em ngày càng phong phú hơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng I:  XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT : 
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 Dạng sản xuất của chi tiết là dạng sản xuất hàng loạt vừa, đặc trưng 

cho dạng sản xuất này là: 

+ Dễ sử dụng thiết bị máy công cụ vạn năng 

+ Các loạt sản phẩm có thể sản xuất theo chu kì 

+ Dễ điều chỉnh máy tự động đạt kích thước 

+ Sử dụng tay nghề công nhân có nhiều bậc thợ phù hợp với nhiều 

nguyên công. 

 Khối lượng của chi tiết được xác định : 

+ Thể tích của chi tiết : 

V = 374,779 dm
3
 

+ Khối lượng riêng của gang xám : 

= 7,2 Kg/dm
3
 

Khối lượng chi tiết là : 

m = V *  = 374,779 * 7,2 = 2,7  Kg 
Theo bảng 2.1 ( tài liệu HDTKCNCTM ). Để đạt được dạng sản xuất hàng loạt vừa 

hàng năm nhà sản xuất phải sản xuất từ 500-35000 chi tiết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng II:  PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG. 

 

1. Công dụng của chi tiết : 

Đây là chi tiết bích đuôi của bơm thuỷ lực bánh răng ăn khớp ngoài. 

Bích đuôi này khi lắp với thân bơm và bích đầu tạo nên một bơm thuỷ lực 

bánh răng. Trên thực tế ta thấy bơm bánh răng đuợc sử dụng rộng rãi vì nó 



Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy:   GVHD: Nguyễn Văn Trúc 

 

 Nhóm 2  Trang 6 

có kết cấu đơn giản, chế tạo dễ, với loại bơm này có thể tạo áp suất cao và 

nó được dùng phổ biến trong hệ thống thuỷ lực. 

 

2. Điều kiện làm việc : 

Chi tiết làm việc ở áp suất cao nên độ bền của chi tiết phải cao. 

 

3. Yêu cầu kỹ thuật : 

Đây là bích đuôi của bơm thủy lực bánh răng, nó được lắp vối thân 

bơm. Do đây là bơm nên yêu cầu độ kín của mối ghép phải được đảm bảo, 

do đó yêu cầu mặt lắp phải có độ phẳng và độ bóng cao. 

  Ơ chi tiết này có hai lỗ  36 dùng để lắp hai trục bơm của hai bánh 

răng ăn khớp. Để thánh sự va đập khi ăn khớp của hai bánh răng yêu cầu 

hai lỗ này phải có tâm song song với nhau, yêu cấu của độ song song là 

0,02, hai lỗ này còn dùng làm ổ trược của hai trục, do đó yêu cầu độ nhám 

phải thấp ( Ra = 1,25 ). Để cho quà trình lắp ghép được chính xác giữa độ 

kín khít giữa bích đuôi và thân bơm, đảm bảo độ song song giữa hai tâm lỗ 

ta cần định vị nó một cách chính xác và cũng để thao tác một cách dễ dàng 

trong quá trính lắp ghép. Do đó hai lỗ 8 định vị của chi tiết cũng yêu cầu 

độ nhám thấp ( Ra = 1,25 ). Ngoài ra để tạo thẩm mỹ của bơm, yêu cầu các 

mặt ngoài không gia công phải có độ nhám Rz = 40 m. 

 

4. Vật liệu chi tiết : 

Chi tiết được chế tạo bằng gang xám 24-44, vật liệu này có các thông 

số sau : 

+ Giới hạn bền kéo : 240 N/mm
2
 

+ Độ giãn dài :  = 0,5% 

+ Giới hạn bền uốn : 440 N/mm
2
 

+ Giới hạn bền nén : 830 N/mm
2
 

+ Độ cứng : 170-241 HB 

+ Dạng grafit : tấm nhỏ và mịn 

  Vật liệu có cơ tính cao, nền kim loại peclit, có thể lẫn một ít ferit với 

cá c tấm grafit nhỏ mịn, làm cho các chi tiết chịu tải trọng tĩnh cao và 

chịu mài mòn. 

 

5. Tính công nghệ của chi tiết: 

+ Chi tiết yêu cầu về độ chính xác một số bề mặt phải cao, độ chính 

xác về vị trí tương quan giữa các bề mặt chi tiết tương đối cao, ngoài ra yêu 

cầu một số độ nhám bề mặt tương đối cao (Ra = 1,25 m) 

+ Về hình dạng của chi tiết tương đối đơn giản nên dễ dàng trong 

quá trình chế tạo phôi. 

+ Để gia công một số bề mặt đặc biệt của chi tiết cần thiết kế đồ gá 

thích hợp để đảm bảo kích thước chính xác, độ nhám thấp, và cũng để cho 

năng xuất cao… 
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Chƣơng III: CHỌN DẠNG PHÔI VÀ PHƢƠNG PHÁP CHẾ TẠO 

PHÔI. 

 

Dạng phôi có thể là : phôi đúc, phôi rèn, phôi dập, phôi cán, phôi 

hàn. 

 

1. Tạo phôi bằng phương pháp đúc : 

  Việc chế tạo phôi bằng phương pháp đúc được sử dụng rộng rãi hiện 

nay vì phôi đúc có thể đúc được những dạng kết cấu phức tạp và có thể đạt 

kích thước từ nhỏ đến lớn mà các phương pháp khác như rèn, dập khó đạt 

được. Cơ tính và độ chính xác của phôi đúc tuỳ thuộc vào phương pháp đúc 

và kỹ thuật làm khuôn. Tuỳ theo tính chất sản xuất, vật liệu của chi tiết đúc, 

trình độ kỹ thuật để chọn các phương pháp đúc khác nhau. Có thể đúc trong 

khuôn kim loại, đúc trong khuôn cát, đúc li tâm… 

 

2.Tạo phôi bằng phương pháp rèn và dập nóng : 

+ Phương pháp rèn được áp dụng cho những chi tiết rèn có hình thù 

đơn giản, cùng với những mép dư rất lớn. 
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+ Dập nóng có thể thực hiện trong khuôn kín hoặc trong khuôn hở. 

Khi dập nóng khuôn kín, ta nhận được chi tiết dập có độ chính xác cao hơn, 

tiêu tốn kim loại nhỏ hơn, năng xuất cao hơn. 

 

3. Phôi cán : 

Thường là cán tạo ra những sản phẩm định hình : ví dụ như cán thép 

định hình, phôi cán có prôfin đơn giản… 

 Với việc phân tích các dạng phôi trên, trên cơ sở sản xuất hàng 

loạt vừa của chi tiết và yêu cầu về độ nhám của các bề mặt 

không gia công của chi tiết Rz = 40 m, căn cứ vào hình dạng 

của chi tiết ta chọn ra phương pháp chế tạo phôi là đúc trong 

khuôn kim loại. Loại phôi này có cấp chính xác kích thước IT14 

– IT15, độ nhám Rz = 40 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng IV:  CHỌN TIẾN TRÌNH GIA CÔNG CÁC BỀ MẶT CỦA 

PHÔI. 

 

Các bề mặt của phôi được đánh số như sau : 

 

 























 
 Phân tích và chọn phương pháp gia công các bề mặt : 

 

- Bề mặt 1: 

+ Dạng bề mặt : mặt phẳng 

+ Yêu vầu độ nhám : Rz = 40 m 
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+ Kích thước tương quan với bề mặt 5 là : 12,045   

Các phương pháp có thể gia công là : PHAY, BÀO, MÀI. 

 

Phƣơng pháp gia 

công 

Cấp chính xác Độ nhám bề mặt 

Kinh 

tế 

Đạt được Ra( m ) 

PHAY 

MẶT ĐẦU 

Thô 

Tinh 

Mỏng 

12-14 

11 

8-9 

- 

10 

6-7 

6,3-12,5 

3,2-6,3 

0,8-1,6 

BÀO Thô 

Tinh 

Mỏng 

12-14 

11-13 

8-10 

- 

- 

7 

12,5-25 

3,2-6,3 

(0,8)-1,6 

MÀI 

PHẲNG 

Nửa tinh 

Tinh 

Mỏng 

8-11 

6-8 

6-7 

- 

- 

6 

3,2 

0,8-1,6 

0,2-0,4 

 

Từ hình dạng và yêu cầu của bề mặt và để làm chuẩn tinh cho các bề 

mặt khác và để đạt được năng xuất cao ta chọn phương pháp gia công : 

PHAY MẶT ĐẦU – phay thô. 

 

-Bề mặt 2, 3 : 

Phôi sau khi đúc đạt độ nhám yêu cầu của chi tiết, do đó không cần phải 

gia công. 

 

- Bề mặt 4 : 

+ Loại bề mặt : lỗ 8 không thông 

+ Độ nhám : Ra = 1,25 m 

Chọn phương pháp gia công : KHOAN + DOA 

 

Phương pháp gia công Cấp chính xác Độ nhám 

Kinh tế Đạt được Ra ( m ) 

KHOAN ( d<15 mm) 12-14 10-11 6,3-12,5 

 

DOA 

Nửa tinh 

Tinh 

Mỏng 

9-10 

7-8 

7 

8 

- 

6 

6,3-12,5 

1,6-3,2 

0,4-0,8 

 

 

 

-Bề mặt 5 : 

 

+ Loại bề mặt : mặt phẳng 

+ Yêu cầu độ nhám : Ra = 1,25 m 

Do đó có thể gia công bằng các phương pháp : PHAY, BÀO, MÀI. 
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Phƣơng pháp gia 

công 

Cấp chính xác Độ nhám bề mặt 

Kinh 

tế 

Đạt được Ra( m ) 

PHAY 

MẶT ĐẦU 

Thô 

Tinh 

Mỏng 

12-14 

11 

8-9 

- 

10 

6-7 

6,3-12,5 

3,2-6,3 

0,8-1,6 

BÀO Thô 

Tinh 

Mỏng 

12-14 

11-13 

8-10 

- 

- 

7 

12,5-25 

3,2-6,3 

(0,8)-1,6 

MÀI 

PHẲNG 

Nửa tinh 

Tinh 

Mỏng 

8-11 

6-8 

6-7 

- 

- 

6 

3,2 

0,8-1,6 

0,2-0,4 

 

Để tăng năng xuất gia công, phù hợp với loại bề mặt, đạt độ nhám 

theo yêu cầu. Nên ta chọn phương pháp gia công : PHAY THÔ + MÀI 

BÁN TINH + MÀI TINH 

 

- Bề mặt 6 : 

+ Loại bề mặt : 2 lỗ 36, không thông đã có lỗ trước từ phương pháp 

đúc. 

+ Độ nhám :Ra = 1,25 ( m) 

+ Độ song song của hai tâm lỗ 0,02. Chọn phương pháp gia công: 

KHOÉT + MÀI NGHIỀN. 

 

-Bề mặt 7 : 

+ Loại bề mặt : rãnh có hình, nên ta chọn phương pháp gia công : 

PHAY ĐỊNH HÌNH. 

 

- Bề mặt 8 : 

+ Loại bề mặt : lỗ 11 lỗ suốt 

+ Độ nhám : Rz = 40 ( m). 

Chọn phương pháp gia công :  KHOAN 

 

Phương pháp gia công Cấp chính xác Độ nhám 

Kinh tế Đạt được Rz 

KHOAN <15 mm 12-14 10-11 25-50 

 

- Bề mặt 9 : 

+ Dạng bề mặt : lỗ bậc 24, đã có lỗ 11 
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+ Độ nhám : Rz = 40 ( m) 

Có thể gia công bằng các phương pháp gia công : KHOÉT, PHAY 

 

Phương pháp gia công Cấp chính xác Độ nhám 

Kinh tế Đạt được Rz ( m) 

PHAY MẶT 

ĐẦU 

Thô 12-14 - 25-50 

KHÓET Thô 12-15 - 50-100 

 

Chọn phương pháp gia công : KHOÉT. 

 

- Bề mặt 10 : 

+ Loại bề mặt : lỗ 4 , nghiêng 

+ Độ nhám :Rz = 40 ( m) 

Chọn phương pháp gia công  : KHOAN. 

 

 

 

Phương pháp gia công Cấp chính xác Độ nhám 

Kinh tế Đạt được Rz 

KHOAN <15 mm 12-14 10-11 25-50 

 

- Bề mặt 11 : 

+ Loại bề mặt : lỗ 16 

Chọn phương pháp gia công : KHOAN 

 

 

 

Phương pháp gia công Cấp chính xác Độ nhám 

Kinh tế Đạt được Rz 

KHOAN <15 mm 12-14 10-11 25-50 
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 TỔNG HỢP VIỆC PHÂN TÍCH VÀ CHỌN LỰA PHƢƠNG 

PHÁP GIA CÔNG TA CHỌN RA TRÌNH TỰ GIA CÔNG VÀ 

SƠ ĐỒ ĐỊNH VỊ NHƢ SAU: 

 

ST

T 

Nguyên 

công 

Bề mặt 

gia 

công 

Bề mặt 

định vị 

Sơ đồ  

gá đặt 

Máy Cấp 

chính 

xác 

1 PHAY 

THÔ 

5 2, 3  

 

Máy phay 

đứng 

 6H-12 

14-12 

2 PHAY 

THÔ 

1 5,3 

 

Máy phay 

đứng  

6H-12 

14-12 

3 PHAY 

TINH 

1 5,3 

 

Máy phay 

đứng 

 6H-12 

14-12 

4 KHOAN 

DOA 

TINH 

4 1,3 

 

Máy doa 

toạ độ 278 

14-12 

7 

5 KHÓET 6 1,4 

 

Máy 

khoan  

2A 135 

15-12 

6 KHOAN 8 1,4 

 
 

Máy 

khoan cần 

2A55 

15-12 
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7 KHOÉT 9 2,5  

 
 

                   

 

Máy 

khoan cần 

2A55 

15-12 

8 KHOAN 11 1,4 

 

Máy 

khoan  

2A 135 

15-12 

9 KHOAN 10 1,8 

 

Máy 

khoan  

2A 135 

15-12 

 

10 

 

PHAY 

RÃNH           

 

7 

1,8 

 

Máy phay 

định hình 

 

14-12 

11 MÀI 

KHÔN 

TRỤ 

6 1,4 

 

Máy mài 

3 833 

7 - 6 

 

12 MÀI 

MẶT 

PHẲNG 

5 1,8 

 
 

Máy mài 

3 833 

7 - 6 
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Chƣơng V: THIẾT KẾ CÁC NGUYÊN CÔNG CÔNG NGHỆ : 

 

I. Nguyên công 1 : 
  Gia công mặt phẳng 5. 

- Phương pháp gia công: PHAY THÔ 

- Định vị: 

  + Định vị mặt phẳng 2: khống chế 3 bậc tự do 

  + Định vị mặt phẳng 3 và 3’ bằng 1 khối V cố định và một 

khối V di động: khống chế 3 bâc tự do 

 Do đó chi tiết được khống chế 3 bậc tự do 

- Sơ đồ định vị: 

 

 

- Máy gia công: 

  + Máy phay đứng 6H12 

 + Bề mặt làm việc của bàn: 320x1250 mm
2
 

 + Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30-1500 

 + Bước tiến của bàn (mm/ph) 30-1500 

 + Công suất động cơ (KW) : 7 

 

 

-Dụng cụ cắt: Dao phay mặt đầu chắp răng bằng hợp kim cứng: 

 D = 100 mm 

  B = 50 mm 

-Dung dịch trơn nguội: emunxi 

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 2% ; đồng hồ so 1/100. 

 

II. Nguyên công 2: 
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 Gia công mặt phẳng 1 

- Phương pháp gia công: PHAY THÔ 

- Định vị: 

 + Định vị mặt phẳng 5: khống chế 3 bậc tự do 

 + Định vị mặt phẳng 3 và 3’ bằng 1 khối V cố định và một khối V di 

động: khống chế 3 bâc tự do 

 Do đó chi tiết được khống chế 3 bậc tự do 

- Sơ đồ định vị: 

 

 
 

- Máy gia công: 

 + Máy phay đứng 6H12 

 + Bề mặt làm việc của bàn: 320x1250 mm
2
 

 + Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30-1500 

  + Bước tiến của bàn (mm/ph) 30-1500 

 + Công suất động cơ (KW) : 7 

- Dụng cụ cắt: dao phay mặt đầu chắp răng bằng hợp kim cứng: 

 D = 100 mm 

  B = 50 mm 

- Dung dịch trơn nguội: emunxi 

- Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 2% ; đồng hồ so 1/100. 

 

III .Nguyên công 3:  

- Phương pháp gia công: PHAY TINH 

- Định vị: 

 + Định vị mặt phẳng 5: khống chế 3 bậc tự do 

 + Định vị mặt phẳng 3 và 3’ bằng 1 khối V cố định và một 

khối V di động: khống chế 3 bâc tự do 
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 Do đó chi tiết được khống chế 3 bậc tự do 

- Sơ đồ định vị: 

 

 
 

 

 

 

- Máy gia công: 

 + Máy phay đứng 6H12 

 + Bề mặt làm việc của bàn: 320x1250 mm
2
 

 + Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30-1500 

 + Bước tiến của bàn (mm/ph) 30-1500 

 + Công suất động cơ (KW) : 7 

- Dụng cụ cắt: Dao phay mặt đầu chắp răng bằng hợp kim cứng: 

 D = 100 mm 

  B = 50 mm 

- Dung dịch trơn nguội: emunxi 

- Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 2% ; đồng hồ so 1/100. 

 

IV. Nguyên công 4 

 Gia công mặt 4: 2 lỗ 8 

- Phương pháp gia công: KHOAN + DOA TINH 

- Định vị: 

 + Định vị mặt phẳng 1: khống chế 3 bậc tự do 

 + Định vị mặt phẳng 3 và 3’ bằng 1 khối V cố định và một 

khối V di động: khống chế 3 bâc tự do 

 Do đó chi tiết được khống chế 3 bậc tự do 
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- Sơ đồ định vị: 

 

 
 

- Máy gia công: 

  Máy doa toạ đô 278 

  + Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 80-450 

 + Bước tiến trục chính (mm/vg) 0,05 – 0,2 

 + Công suất động cơ (KW) : 1,7 

- Dụng cụ cắt:  

+ Mũi khoan ruột gà chuôi côn: 

 D = 7,8mm 

    L = 165 mm 

 L0 = 83 mm 

+ Dao doa: 

 D = 8 mm 

  L = 18 mm 

- Dung dịch trơn nguội: dầu hoả 

- Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 2% ; đồng hồ so 1/100. 

 

V. Nguyên công 5: 

  Gia công bề nặt 6: 2 lỗ 36 

- Phương pháp gia công: KHOÉT THÔ 

- Định vị: 

 + Định vị mặt phẳng 1: khống chế 3 bậc tự do 

  + Định vị mặt phẳng 3 và 3’ bằng 1 khối V cố định và một 

khối V di động: khống chế 3 bâc tự do 

 Do đó chi tiết được khống chế 3 bậc tự do 



Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy:   GVHD: Nguyễn Văn Trúc 

 

 Nhóm 2  Trang 18 

- Sơ đồ định vị:                                      

 
 

- Máy gia công: 

 + Máy khoan đứng 2A 135 

 + Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 68 - 1100 

 + Bước tiến vòng (mm/vg) 0,11 – 1,6 

 + Công suất động cơ (KW) : 6 

 + Hiệu suất máy : = 0,8  

- Dụng cụ cắt: dao khoét 

 D = 35 mm 

  L = 250 mm 

- Dụng cụ chuyên dùng : bạc dẫn 

- Dung dịch trơn nguội: dầu hoả 

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 2%. 

  

VI. Nguyên công 6:  

Khoan 8 lỗ 11 

- Phương pháp gia công: KHOAN  

- Định vị: 

 + định vị mặt phẳng 1: khống chế 3 bậc tự do 

- Sơ đồ định vị: 
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- Máy gia công: 

 Máy khoan cần 2A55 

 + Số vòng quay của trục chính (vg/ph)30- 1700 

 + Bước tiến một vòng quay trục chính (mm/vg) 0,05 – 2,2 

 + Công suất đầu khoan (KW) : 4,5 

 + Công suất nâng xà ngang (KW) 1,7 

- Dụng cụ cắt:  

+ Mũi khoan ruột gà chuôi côn: 

 D = 11 mm 

    L = 180 mm 

 L0 = 98 mm 

- Dụng cụ chuyên dùng: bạc dẫn 

- Dung dịch trơn nguội: dầu hoả 

- Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 2% . 

 

VII. Nguyên công 7: 

Khoét 8 lỗ 24 

- Phương pháp gia công: KHOÉT  

- Định vị: 

 + Định vị mặt phẳng 5: khống chế 3 bậc tự do 

 + Định vị 2 lỗ (mặt 4) bằng một chốt trụ ngắn và một chốt 

trám: khống chế 3 bậc tự do 

 Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do 

- Sơ đồ định vị: 
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- Máy gia công: 

 Máy khoan cần 2A55 

 + Số vòng quay của trục chính (vg/ph)30- 1700 

 + Bước tiến một vòng quay trục chính (mm/vg) 0,05 – 2,2 

 + Công suất đầu khoan (KW) : 4,5 

 + Công suất nâng xà ngang (KW) 1,7 

- Dụng cụ cắt: dao khoét chuyên dùng có đầu dẫn hướng 

  

- Dung dịch trơn nguội: dầu hoả 

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 2%. 

  

VIII. Nguyên công 8:  

Gia công bề nặt 11:  lỗ 16 

- Phương pháp gia công: KHOAN 

- Định vị: 

   + Định vị mặt phẳng 1: khống chế 3 bậc tự do 

  + Định vị 2 lỗ (mặt 4) bằng một chốt trụ ngắn và một chốt 

trám: khống chế 3 bậc tự do 

 Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do 

- Sơ đồ định vị: 
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- Máy gia công: 

  + Máy khoan đứng 2A 135 

 + Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 68 - 1100 

 + Bước tiến vòng (mm/vg) 0,11 – 1,6 

 + Công suất động cơ (KW) : 6 

 + Hiệu suất máy : = 0,8 

- Dụng cụ cắt: mũi khoan ruột gà: 

 D = 16 mm 

  L = 225 mm 

  L0= 130 mm 

- Dung dịch trơn nguội: khan 

- Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 2% . 

 

IX. Nguyên công 9: 

Gia công mặt 11 hai lỗ nghiêng 4  

-Phương pháp gia công : KHOAN 

-Sơ đồ nguyên công   
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- Đồ gá chuyên dùng . 

-Máy gia công: 

 + Máy khoan đứng 2A 135 

 + Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 68 - 1100 

 + Bước tiến vòng (mm/vg) 0,11 – 1,6 

 + Công suất động cơ (KW) : 6 

 + Hiệu suất máy : = 0,8  

-Dụng cụ cắt : 

 Mũi khoan ruột gà: 

 D=4mm  

 L=80mm 

 L0=48mm 

-Dung dịch trơn nguội : dầu hỏa. 

-Dụng cụ kiểm tra : thước cặp cấp chính xác 2%  

 

X.Nguyên công 10 :phay rãnh  7 
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-Phương pháp gia công : phay định hình  

-Máy gia công : máy phay định hình  

-Dụng cụ cắt : dao phay 

 D=3mm 

 d=3mm 

 L=32mm 

 l1=8mm 

 l=5mm 

-Dung dịch trơn nguội : dung dịch emunxi 

-Dụng cụ kiểm tra : thước cặp cấp chính xác 2%  

XI.nguyên công 11: mài khôn trụ. 

XII.nguyên công 12 : gia công mặt 6 

Phương pháp gia công : mài mặt phẳng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Định vị: 
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-Máy gia công: máy mài mặt phẳng 372  

+Kích thước bàn :300x1000mm 

+Công suất động cơ trục chính đá mài (kw) N=4.5, hiệu suất máy :0.95 

+Số vòng quay của đá mài là : 1440 vòng/ph. 

-Dụng cụ cắt : đá mài  

-Dung dịch trơn nguội: nước xôđa 

-Dụng cụ kiểm tra : thước cặp cấp chính xác 2%,đồng hồ so 1/100 
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CHƢƠNG VI:  

TÍNH LƢỢNG DƢ GIA CÔNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP                 

PHÂN TÍCH CHO LỖ 6 VÀ TRA  LƢỢNG DƢ CÁC BỀ MẶT 

CÕN LẠI. 

 Tính lượng dư cho lỗ 6: 

+ Trình tự gia công gồm các bước : 

 0 Đúc lỗ 32 CCX : 8 độ nhám Rz = 80 m  

 1 Khoét lỗ 3  CCX : 6 độ nhám Rz = 50 m 

 2 Mài khôn trụ CCX :   độ nhám Rz = 20 m 

 Công thức tính lượng dư cho lỗ : 

 

22

111min 22 iiizii TRZ  

Trong đó:  

Zimin : lượng dư bé nhất của bước công nghệ thứ  i( m) 

Ti-1 : chiều sâu lớp biến cứng ở bước gia công sát trước để lại ( m) 

i-1 : sai lệch không gian của bề mặt cho trước nguyên công sát trước để lại 

( m) 

i : sai số gá đặt phôi ( m) 

 Tính toán: 

 Sai lệch không gian khi khoét ở bước 1 

 0 = 0 

 Sai lệch hkông gian sau bước mài nghiền trụ; 

 1 = 0.02x 0 = 0.02x0 = 0 

 Chiều sâu hư hỏng do lớp biến cứng ở bước nguyên công đúc: 

 T0 = 0 m 

      R0 = 80 m 

Ơ nguyên công khoét T1 = 50 m 

 Sai số gá đặt : 
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 dgkcgd

222  

- :dg  sai số đồ gá: 

 monctdg

22  

 )(0054.0027.0
5

1

5

1
mmdungsailoct

 

 )(0007.017.01 mmNmonchottru  

 )(0003.013.02 mmNmmonchottra  

  )(0055.00007.00054.0 2222 mmmonctdg  

 Sai số kẹp chặt: STCNCTM 1 – 70 (38) 

Sau bước gia công thô : mk 60  

Sau bước gia công tinh : mck 15  

 Sai số chuẩn c : do chi tiết bị xoay đi khi định vị vào hai chốt mà hai 

chốt có khi hở so với lỗ định vị : 

 )(minmax mmBA  

A : dung sai lỗ định vị   )(016.0 mmA  

B : dung sai đường kính chốt )(009.0 mmB  

min :khe hở nhỏ nhất giữa lỗ và chốt (mm) 

Góc xoay lớn nhất của chi tiết được xác định theo công thức : 

 
H

tg max   

Trong đo : 

max : tổng sai số  

max = 0.016 + 0.009 + 0.0007 = 0.0257 (mm) 

H : khoảng cách giữa tâm hai lỗ chuẩn  (mm) 

 H = 129 (mm) 

  0001992.0
129

0257.0
tg  

Sai số chuẩn trên chiều dài lỗ gia công : 

 c = L.tg  = 32x0.0001992 = 0.0064 (mm) 
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 Sai số gá đặt cho bước khoét : 

 1
222

1 kdgcgd  

        )(0605.006.00055.00064.0 222 mm  

 Sai số gá đặt cho bước mài nghiền trụ: 

 2
222

2 kdgcgd  

        )(0172.0015.00055.00064.0 222 mm   

 Lượng dư cho bước khoét (1) 

 2

1

2

01min 0
(22 ZRZ  

            )(281)5.6080(2 2 m  = 0.281(mm) 

 Lượng dư cho bước mài nghiền trụ: 

 2

2

2

12min 1
(22 ZRZ  

            )(1344.0)(4.134)2.1750(2 2 mmm  

 Kích thước trung gian được tính như sau: 

- Kích thước lỗ  36
+0.027

 

Dmax3  = 36 + 0.027 = 36.027 (mm) 

- Kích thước trung gian lớn nhất cho bước mài nghiền trụ :  

Dmax2  = Dmax3 – 2Zmin2 

  = 36.027 – 0.1344 = 35.8926 (mm) 

- Kích thước trung gian lớn nhất co bước khoét : 

Dmax1   = Dmax2 – 2Zmin1 

  = 35.8296 – 0.281 = 35.5116 (mm) 

 Dung sai kích thước tra được như sau: 

- Dung sai lỗ sau khi khoét : 

  1 = 300 ( m) 

- Dung sai lỗ sau khi mài nghiền trụ: 

 

 2 = 25 ( m) 

 Qui tròn và tính kích thước lớn nhất, nhỏ nhất của các bước: 
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 Dmax1 = 35.5116 (mm) 

  Dmin1 = Dmax1 - 1 = 35.5116 – 0.3 = 35.2116 (mm) 

 Dmax2 = 35.8926 (mm) 

  Dmin2 = Dmax2 - 2 = 35.8926 – 0.025 = 35.8676(mm) 

 Lượng dư trung gian bé nhất và lớn nhất của các bước: 

- Khoét : 

  2Zmax1  = Dmax2 – Dmax1 

= 35.8926 – 35.5116 = 0.381 (mm) 

  2Zmin1  = Dmin2 – Dmin1  

             = 35.8676 – 35.2116 = 0.656 (mm) 

- Mài nghiền trụ: 

  2Zmax3  = Dmax3 – Dmax2 

            = 36.027 – 35.8926 

            = 0.1344 (mm) 

  2Zmin2  = Dmin3 – Dmin2 

             = 36.0 – 35.8676  

  = 0.1324 (mm) 

- Lượng dư tổng cộng lớn nhất và bé nhất: 

 2Zmax = 
2

1

maxZ = 0.381 + 0.1344 = 0.5144 (mm) 

 

 2Zmin = 
2

1

minZ  = 0.656 + 0.1324 = 0.7894 (mm) 

 Thử lại kết qủa : 

 )(275.05244.07894.0minmax mmZZ  

 minmax10 )(275.0025.03.0 ZZmm  

Vậy kết quả tính toán là đúng: 

 Tra lượng dư các bề mặt còn lại: 

1) Bề mặt số 1 

Các bước CCX Dung sai (mm) Lượng dư  Kích thước 
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công nghệ trung gian 

0-Phôi 

1-Phay thô 

2-Phay tinh  

 

13 

9 

 

0.39 

0.062 

 

2.7 

0.5 

 

46.1 0.2 

45.6 0.05 

2) Bề mặt 5 

Các bước 

công nghệ 

CCX Dung sai 

(mm) 

Lượng dư Kt trug gian 

0-Phôi 

1-Phay thô 

2-Phay tinh  

3-Mài mặt 

phẳng  

 

13 

9 

7 

 

0.39 

0.062 

0.025 

 

2.7 

0.5 

0.1 

 

35.6 0.19 

45.1 0.05 

45 0.025 

3) Nguyên công khoan, doa tinh bề mặt 4 8-0.016 

Các bước 

công nghệ  

CCX  Dung sai 

(mm) 

Lượng 

dư(mm) 

Kt trung 

gian 

0-Phôi  

1-Khoan  

2-Doa tinh  

 

12 

7 

 

0.13 

0.02 

 

3.9 

0.1 

 

7.8
+0.18

 

8-0.016 

4) Nguyên công khoan, khoét khỏa bậc (nguyên công 6) 

Các bước 

công nghệ 

CCX Dung sai 

(mm) 

Lượng 

dư(mm) 

Kt trung 

gian 

 

Nguồn 

gốc 

 

0-Phôi 

1-Khoan 11 

2-Khoét 24 

 

12 

12 

 

0.16 

0.25 

 

5.5 

12 

 

195.011  

05.024  

 

 

 

5) Khoan lỗ số 11 ( 16) 

Các bước 

công nghệ 

CCX Dung sai 

(mm) 

Lượng 

dư(mm) 

Kt trung 

gian 
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0-phôi  

1-khoan 

 

12 

 

0.2 

 

8 

 

16 0.09 

6) Khoan lỗ số 10 ( 4) 

Các bước 

công nghệ 

CCX Dung sai 

(mm) 

Lượng 

dư(mm) 

Kt trung 

gian 

 

0-phôi 

1-khoan 

 

12 

 

0.11 

 

2 

 

4 0.06 

7) Nguyên công phay rãnh (bề mặt số 7) 

Các bước 

công nghệ 

CCX Dung sai 

(mm) 

Lượng 

dư(mm) 

Kt trung 

gian 

 

0-phôi 

1-khoan lỗ 

3 

2-Phay thô 

rãnh  

 

13 

12 

 

0.13 

0.1 

 

1.5 

2 

 

 

3 0.05 

05.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy:   GVHD: Nguyễ n Vă n Trúc 

 Nhoùm 2  Trang 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG VII: 

XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT VÀ THỜI GIAN GIA CÔNG CƠ BẢN 

BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHO MỘT BỀ MẶT. 

 

1. XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT CHO BỀ MẶT 6. ( NGUYÊN CÔNG 

11) 

Gia công lỗ 6 027.0

0
36  ta nhận thấy bề mặt này có yêu cầu về độ chính xác 

về kích thước cao và có yêu cầu về độ nhám bề mặt là Ra = 1,25 m. 

a. Chiều sâu mài. 

 t = 1 m/htk   ( trang 139[12] ) 

b. Tốc độ quay của đá 

Vq =30 (m/phút)  ( tra bảng 85[12] ) 

c . Số vòng quay trục chính 

      ùt)(voøng/phu 265

002,36.14,3

30.1000

D.

V.1000
n  

 Số vòng quay chọn theo máy là : n = 240 (vòng/phút). 

 Tốc độ cắt thực tế : 

                    ùt)(voøng/phu 13,27

1000

240.002,36.14,3

1000

n.D.
Vq  

 Vận tốc tịnh tiến của đá : Vtt = 8 (m/phút)    ( tra bảng 8.5 [13] ) 



Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy:   GVHD: Nguyễ n Vă n Trúc 

 Nhoùm 2  Trang 32 

d. Lượng chạy dao s tính theo mối quan hệ giữa Vq và Vtt như sau ; 

                     t)voøng/phuù ( 3,33

240

1000.8
S  

 

 

 

 

2. XÁC ĐỊNH THỜI GIAN GIA CÔNG CƠ BẢN CHO BỀ MẶT 6.  

( NGUYÊN CÔNG 11) 

 

Xác định thời gian gia công cơ bản bằng công thức chính xác 

 . Thời gian gia công cơ bản. 

                ) 25[11] trang CT (      

S

L.i
T

M

o
 

  L: Chiều dài khoảng chạy của chi tiết hoặc của dụng cụ theo hướng bước 

tiến (mm) 

                L = l + l1 + l2 + l2 + l3 

 + l : chiều dài mặt gia công (mm). 

 + l1 : khoảng cắt vào (mm). 

 + l2 : khoảng chạy vào (mm). 

 + l3 : độ dài phụ để lấy phôi thử (mm). 

 S: lượng chạy dao trong 1 phút (mm/phút). 

                   Sz.z.nS
M

 

Trong đó: 

 + z: số răng. 

 + Sz : lượng chạy dao răng. 

 + n : số vòng quay trục chính.  
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(phuùt) 9,322,2.8,1T.T

)2,22(phuùt  

8.1000

84.2.211
T

(mm) 84242.15 30  trình  haønhdaøi chieàu : L

211

1.2

0,422.1000
   keùptrình  haønhsoá : n

) 400[5] trang (     (phuùt)     

V1000

n.2L
T

okk

o

o

 

    

       

 

 

 

 

3. XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT VÀ THỜI GIAN GIA CÔNG CƠ BẢN 

CHO CÁC BỀ MẶT CÕN LẠI BẰNG PHƢƠNG PHÁP TRA 

BẢNG. 

 

@ TM  : thời gian gia công cơ bản  tra ở bảng 2-25[1]. 

@ Tk : thời gian kế toán  

 Tk = k.TM. 

 Trong đó : hệ số k tra ở bảng 2-27[1]. 

 

NGUYÊN CÔNG 1 

 Phay thô. 

a. Chiều sâu cắt. 

t = 2.7 (mm) 

b. Lượng chạy dao. 

Sz = 0,14  0,18 (mm/răng)    ( tra bảng 5-125[3] ) 

Chọn Sz = 0,14 (mm/răng) 

Chọn hệ số hiệu chỉnh lăn dao đối xứng K  = 1 

Chọn hệ số hiệu chỉnh góc nghiêng chính 60
o
 = 1 

 Sz = K .Szb = 0,14 (mm/răng) 
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lượng chạy dao vòng : S = Sz.z = 0,14.12 = 1,68 (mm/vòng) 

c. Tốc độ cắt V. 

Chọn dao phay mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng 

               
12

110

z

P
      ( tra bảng 5.127[3] ) 

Vb = 180 (m/phút) 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào độ cứng vật liệu dao  = 1 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào trạng thái bề mặt  = 0,8 

Hệ số hiệu chỉnh mác hợp kim BK8 =1 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào chiều rộng phay  = 1 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào góc nghiên chính  = 1 

 V= Vb.1.0.8.1.1.1 = 144 (m/phút) 

d. Số vòng quay trục chính. 

                )phuùt/voøng( 416

110.14,3

144.1000

D

V1000
n  

   Chọn theo số vòng quay thực tế theo máy 6H12  n = 375 (vòng/phút) 

    Tốc độ cắt thực tế:              

         (m/phuùt) 130

1000

Dn
V  

e. Công suất cắt. 

Nc = 1 KW < N máy = 7.0,75 = 5,25 KW    ( tra bảng 5.130[3] ) 

f. Thời gian gia công 

) 207[11] trang (  

n.s

lll
T

21

M
 

        mm 3)(0,5 )BD-0,5(Dl
22

1
 

        mm 33,02 3 )98110-0,5(110l
22

1
 

         l2=(1 6) mm,   chọn l2= 3 (mm). 

       (phut) 289,0  

375.68,1

302,333,146
T

o
 

          Tk = k.TM = 1,51.0,289 = 0,437 (phút). 
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NGUYÊN CÔNG 2 

 Phay thô. 

a. Chiều sâu cắt. 

t = 2.5 (mm) 

b. Lượng chạy dao. 

Sz = 0,14  0,18 (mm/răng)    ( tra bảng 5-125[3] ) 

Chọn Sz = 0,14 (mm/răng) 

Chọn hệ số hiệu chỉnh lăn dao đối xứng K  = 1 

Chọn hệ số hiệu chỉnh góc nghiêng chính 60
o
 = 1 

 Sz = K .Szb = 0,14 (mm/răng) 

lượng chạy dao vòng : S = Sz.z = 0,14.12 = 1,68 (mm/vòng) 

c. Tốc độ cắt V. 

Chọn dao phay mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng 

               
12

110

z

P
      ( tra bảng 5.127[3] ) 

Vb = 180 (m/phút) 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào độ cứng vật liệu dao  = 1 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào trạng thái bề mặt  = 0,8 

Hệ số hiệu chỉnh mác hợp kim BK8 =1 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào chiều rộng phay  = 1 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào góc nghiên chính  = 1 

 V= Vb.1.0.8.1.1.1 = 144 (m/phút) 

d. Số vòng quay trục chính. 

                )phuùt/voøng( 416

110.14,3

144.1000

D

V1000
n  

   Chọn theo số vòng quay thực tế theo máy 6H12  n = 375 (vòng/phút) 

    Tốc độ cắt thực tế:              

         (m/phuùt) 130

1000

Dn
V  

e. Công suất cắt. 
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Nc = 1 KW < N máy = 7.0,75 = 5,25 KW    ( tra bảng 5.130[3] ) 

f. Thời gian gia công. 

) 207[11] trang (  

n.s

lll
T

21

M
 

        mm 3)(0,5 )BD-0,5(Dl
22

1
 

        (mm) 25,382 )90110-0,5(110l
22

1
 

         l2=(1 6) mm,   chọn l2= 3 (mm). 

       (phuùt) 188,0  

375.68,1

358,2390
T

o
 

          Tk = k.TM = 1,51.0,188 = 0,284 (phút).   

 

NGUYÊN CÔNG 3 

a. Chiều sâu cắt. 

t =2.8  (mm) 

b. Lượng chạy dao. 

Chọn S0 = 1,2 (mm/vòng)  ( tra bảng 5-125[3] ) 

Lượng chạy dao răng : Sz = S0/z = 1,2/12 = 0,1 (mm/răng) 

c. Tốc độ cắt V. 

V = 228 (m/phút)   (bảng 5-128[3]) 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào độ cứng vật liệu dao  = 1 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào trạng thái bề mặt  = 1 

Hệ số hiệu chỉnh mác hợp kim BK8 =1 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào chiều rộng phay  = 1 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào góc nghiên chính  = 1 

 V= Vb = 228 (m/phút) 

d. Số vòng quay trục chính. 

                )phuùt/voøng(660

110.14,3

228.1000

D

V1000
n  

   Chọn theo số vòng quay thực tế theo máy 6H12  n = 600 (vòng/phút) 

    Tốc độ cắt thực tế:              



Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy:   GVHD: Nguyễ n Vă n Trúc 

 Nhoùm 2  Trang 37 

         (m/phuùt) 207

1000

Dn
V  

e. Công suất cắt. 

Nc = 1,3 KW < N máy = 7.0,75 = 5,25 KW    ( tra bảng 5.130[3] ) 

f. Thời gian gia công.    

 (phut) 164,0  

600.2,1

358,2390
T

o
 

          Tk = k.TM = 1,51.0,146 =  0,248 (phút). 

 

     NGUYÊN CÔNG 4 

KHOAN. 

a. Chiều sâu cắt. 

t = 3,9 (mm) 

Khoan bằng mũi khoan ruột gà thép gió. 

b. Lượng chạy dao. 

S = 0,18  0,22 (mm/vòng)          ( tra bảng 5-89[3] ) 

Chọn S = 0,2 (mm/vòng) 

c. Tốc độ cắt V. 

Vb = 40 (m/phút)  ( tra bảng 5-90[3] ) 

Chu kỳ bền T = 40 (phút) 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào chiều sâu lỗ khoan =1 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào chu kỳ bền = 0,91 

         V= 0,91.40 = 36,4 (m/phút) 

d. Số vòng quay trục chính. 

                )phuùt/voøng( 1486

8,7.14,3

4,36.1000

D

V1000
n  

   Chọn máy khoan cần 2A55 

   Chọn theo số vòng quay thực tế  n = 1500 (vòng/phút) 

   Tốc độ cắt thực tế: 

                (m/phuùt) 36,7

1000

1500.8,2.14,3

1000

Dn
V  
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e. Công suất cắt. 

Nc = 1,1 KW < N máy = 4,5 KW      ( tra bảng 5-92[3] ) 

f.    Thời gian gia công:  

 T=
ns

il

*

*
=

1100*2,0

2*18
=0,164 phút. 

 DAO TINH. 

a. Chiều sâu cắt. 

t = 1.5 (mm) 

b. Lượng chạy dao. 

S = 0,1 (mm/vòng)           ( tra bảng 5-115[3] ) 

Tốc độ cắt V. 

Vb = 5 (m/phút)                ( tra bảng 5-115[3] ) 

c. Số vòng quay trục chính. 

   Chọn theo số vòng quay thực tế chọn theo máy 2A55  n = 190 

(vòng/phút) 

   Tốc độ cắt thực tế: 

                (m/phuùt) 4,7

1000

190.8.14,3

1000

Dn
V  

d   .  Thời gian gia công: 

T=
ns

il

*

*
=

275*26.1

2*18
=0.1 phút. 

 

NGUYÊN CÔNG 5 

a. Chiều sâu cắt. 

t = 15 (mm) 

b. Lượng chạy dao. 

Khoét bằng mũi khoan thép gió 

S = 0,46  0,56 (mm/vòng)    ( tra bảng 5-89[3] ) 

Chọn S = 0,56 (mm/vòng) 

)phuùt/voøng( 199

8.14,3

5.1000

D

V1000
n



Ñoà aùn Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy:   GVHD: Nguyễ n Vă n Trúc 

 Nhoùm 2  Trang 39 

c. Tốc độ cắt V. 

Vb = 25 (m/phút)   ( tra bảng 5-90[3] ) 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào chu kỳ bền của dao = 1 

Hệ số hiệu phụ thuộc vào chiều sâu = 1 

 V= Vb.1.1 = 25 (m/phút) 

d. Số vòng quay trục chính. 

                )phuùt/voøng( 265

30.14,3

25.1000

D

V1000
n  

   Chọn theo số vòng quay thực tế theo máy khoét 2A135  n = 300 

(vòng/phút)  (trang 59[3] ) 

    Tốc độ cắt thực tế:              

         (m/phuùt) 28,26

1000

300.30.14,3

1000

Dn
V  

e. Công suất cắt. 

Nc = 4 KW < N máy = 4,5 KW    ( tra bảng 5.92[3] ) 

f. Thời gian gia công. 

) 391[5] trang (  

n.s

lll
T

21

M
 

 Trong đó: 

 + l = 30 (mm). 

 + (mm). 58,2260gcot.

2

 32-34
)25,0(gcot.

2

)dD(
l

o

1
 

 + l2 = 0 

   

(phuùt) 235,0181,0.3,1T.T      

(phuùt)  181,0

225.79,0

058,232
T

Mkk

M

 

     

NGUYÊN CÔNG 6 

+KHOAN: 

-chiều sâu cắt : t=5,5 mm 

lượng chạy dao : s’=0,23 mm/vòng ( trang 156 STCNCTM tập 1 1970) 
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s=s’*k 

với k=0,9 :hệ số hiệu chỉng lượng ăn dao ( bảng 5-25 trang 21 bảng 

120-2 STCNCTM tập 1 1970) 

suy ra : s=0,23*0,9=0,2 mm/vg 

-vận tốc dao: v=30 m/phút ( trang 156 STCNCTM tập 1 1970) 

số vòng quay : n=
D

v

*

*1000
=

11*14,3

30*1000
=868,55 v/ph 

theo thông số của máy chọn : n=750 v/ph 

V=
1000

** nD
=

1000

750*11*14,3
=25,9 m/ph 

Thời gian gia công cơ bản: 

T=
ns

il

*

*
=

750*2,0

8*45
=1.87 phút. 

+KHOÉT: 

chiều sâu cắt: t=6,5 mm 

lượng chạy dao: S =0.5mm/vg (trang 163 STCNCTM tập 1 1970) 

vận tốc dao : V=26 m/ph 

số vòng quay : n=
D

v

*

*1000
=

24*14,3

26*1000
=345 v/ph 

theo thông số của máy chọn : n=275v/ph 

V=
1000

** nD
=

1000

275*24*14,3
=20,7 m/ph 

Thời gian gia công cơ bản: 

T=
ns

il

*

*
=

275*5,0

1*3
=0.175 phút. 

NGUYÊN CÔNG 8  

+KHOAN: 

chiều sâu cắt: t=2 mm 

lượng chạy dao: S =0.08 mm/vg (bảng 5-90 trang 86  STCNCTM tập 2  

2000) 

vận tốc dao : V=30 m/ph 
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số vòng quay : n=
D

v

*

*1000
=

4*14,3

30*1000
=2388,52 v/ph 

theo thông số của máy chọn : n=1700 v/ph 

V=
1000

** nD
=

1000

1700*4*14,3
=21,352 m/ph 

Thời gian gia công cơ bản: 

T=
ns

il

*

*
=

1700*08,0

1*9,27
=0.2 phút. 

 

 

 

NGUYÊN CÔNG 9 

PHAY RÃNH. 

     chiều sâu cắt: t=2 mm 

lượng chạy dao: S =0.108 mm/vg (bảng 5-25 trang 21  STCNCTM tập 2  

2000) 

vận tốc dao : V=44 m/ph 

số vòng quay : n=
D

v

*

*1000
=

60*14,3

44*1000
=233.54 v/ph 

theo thông số của máy chọn : n=235 v/ph 

V=
1000

** nD
=

1000

235*60*14,3
=44,3  m/ph 

Thời gian gia công cơ bản: 

T=
ns

il

*

*
=

235*108,0

1*278
=11 phút. 

NGUYÊN CÔNG 12  

MÀI PHẲNG. 

a. Chiều sâu cắt. 

t = 0,2 (mm) 

b. Lượng chạy dao. 

Chọn S = 0,2 (mm/vòng) 

c. Tốc độ cắt V. 
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+ Vận tốc tịnh tiến của bàn máy : V = 10 (m/phút)   ( tra bảng 5-219[3] ) 

+ Chọn máy mài phẳng trục thẳng đứng 3736 có số vòng quay trục chín 

là : 

   n = 1450 (vòng /phút). 

Chọn theo số vòng quay thực tế theo máy 6H12  n = 600 (vòng/phút) 

 

CHƢƠNG VIII : THIẾT KẾ ĐỒ GÁ. 

 

1. HÌNH THÀNH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ: 

- Nhiệm vụ là thiết kế đồ gá cho nguyên công 4, khoét 2 lỗ 4 và 4’. Sử dụng 

mũi khoét thép gió  .Đồ gá phải đảm bảo vị trí tương quan về kích thước giữa 

2 lỗ, độ song song giữa 2 đường tâm lỗ, độ vuông góc giữa mặt bên lỗ 5 so 

với bề mặt phía trên ( mặt 3 ).Trong quá trình gia công cần đảm bảo định vị 

và kẹp chặt nhanh chóng, chính xác, quá trình tháo lắp dể dàng; kết cấu đồ gá 

đơn giản, dể sử dụng và an toàn. 

2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 

 Tính sai số gá đặt. 

- Sai số này tính cho nguyên công đang thực hiện đồ gá: 

                                
2

ñg

2

k

2

cgñ
 

      Trong đó: 

 + c : sai số chuẩn. 

 + k : sai số kẹp chặt. 

 + đg : sai số đồ gá. 

 Tính sai số chuẩn. 

- Theo [10] trang 25 ta có : 

      c (L) = X1 + X2  

 Trong đó : 

 X1:   Sai số do khe hở giữa chốt và mặt chuẩn định vị 

           X2:  Sai số của kích thước a 
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       Chuẩn định vị ở đây là 2 lỗ  4 ( 4 và 4’) ảnh hưởng đến kích thước H. 

 Sai số chuẩn do định vị lỗ 4. 

 Đối với kích thước H ta có chuẩn kích thước công nghệ : 

H = b – a  c (H) = (b) - (a) = 0 

 Sai số chuẩn do định vị lỗ 4, 4’ và mặt 1. 

 Ta có chuẩn điều chỉnh trùng với chuẩn định vị. 

- Do phương dịch chỉnh vuông góc với phương kích thước nên sai số chuẩn 

nhỏ 

                                000025,0

3,86

027,0

46

027,0

b

d
d

a

d
.d

22

c
 

   c (H) = 0,000025 do đó )H(

2

1
)H(

c
 nên thoả điều kiện định vị.             

- Tính sai số kẹp chặt : 

  k = ( ymax – ymin ).cos  

 Trong đó : 

+   : góc kẹp giữa phương kích thước gia công và phương dịch chuyển y 

của chuẩn đo lường. 

 

 

 

 

 

 

H

X1

a

b

X2
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 Tính sai số đồ gá : 

- Sai số đồ gá thường được chọn = 
5

1
 dung sai kích thước. 

        (mm) 014,0004,00000025,0   :ra Suy

004,002,0.

5

1

2222

ñg

2

k

2

cgñ

ñg

 

Dung sai độ vuông góc = 002,001,0.

5

1
 

Dung sai độ song song = 004,002,0.

5

1
 

3. Tính toán lực kẹp. 

 

- Theo [10] trang 49 ta có công thức tính lục kẹp như sau : 

             

6543210

c

ct

k.k.k.k.k.k.kk

  

a.f

M.K
.

2

1
W

 

 Trong đó: 

 + ko = 1,5 : hệ số an toàn. 

 + k1 = 1,2 : bề mặt bị kẹp chưa qua gia công. 

 + k2 = 1,3 : hệ số tính đến độ mòn dao. 

 + k3 = 1,2 :  hệ số về việc tăng lực cắt tăng lên do gia công không 

liên tục. 

 + k4 = 1,3 : kẹp bằng tay. 

 + k5 = 1 : kẹp bằng tay có góc quay < 90 
o
. 

W

Fo

Mc
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 + k6 = 1,2 : hệ số phụ thuộc điểm lật phôi, điểm tựa có mặt tiếp xúc 

lớn. 

  Mc = 23,22 (Nm). 

  f : hệ số ma sát giữa chi tiết và cơ cấu kẹp.   f = 0,75 

 Suy ra :  k = 4,38 

    (N) 904,03 
035,0.75,0

22,23.38,4
.

2

1

.

.

2

1

af

Mk
W c

ct  

4. Tính lực kẹp do cơ cấu tạo ra. 

- Chọn cơ cấu bằng ren vít. Theo [3] trang 485. 

                   

                 
1

1

l

ll
.PQ  

 Theo [10] trang 59 

 Chọn bulông M10, lực xiết cho phép của bulông tạo ra : 

         (N) 7,9057

2,5

150.14,3.10

2,5

].[.d
Q

22

 

 Vậy chọn các kích thước cơ cấu  theo tài liệu [3] trang 438. 

 M10      L = 80 mm     B = 28 mm      H = 16 mm   , chọn  l = l1 = 36 mm. 

P

Q

l l1

H

h

d1

d2

120°

B

L

C

b
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     (N) 1808,1 W2Q
ct

 

      Vậy Q < [Q] 

5. Kiểm tra bền. 

 Kiểm bền bulông theo ứng suất tương đương. 

3,1 thöùc coâng theo tính theå  coù 

 3

tñtñ

22

tñ  

     : ứng suất kéo hoặc nén khi bulông làm việc. 

     

)(N/mm 150 Vaäy

)(N/mm 97,14

10.14,3

03,904.4.3,1

d.

P.4.3,1

)2W  P vôùi (   

d.

P4

4

d

P

2

tñ

2

22tñ

ct 22

 

 Nghiệm bền theo hệ số an toàn. 

- Trong quá trình làm việc thân bulông sẽ chịu uốn, nếu phần làm việc 

của bulông quá dài, điều kiện nghiệm bền thân bulông chịu uốn dọc: 

 

          

2

min

2

Eth

th

tt

th

L.

J.E.
PP                    

vieäc laøm naêng   khaûñuû  buloângñeå  haïntôùi duïng taùc löïc ngoaïi :P

:ñoù Trong

n

P

P
n

 

  + PE : lực Ơle. 

 + E : mô đun đàn hôi của vật liệu chế tạo bulông kẹp; E = 2,5.10
5
 

N/mm
2
. 

 + Jmin : Moment quán tính nhỏ nhất theo tiết diện ngang của bulông. 

                             )(mm 63,490

64

10.14,3

64

d.
J

4

44

1

min
 

 +  : Hệ số tính đến hình thức chịu uốn =1 

 + L : Chều dài phần làm việc = 100 (mm). 

 + [ n ] : Hệ số an toàn cho phép; [ n ] = 2,5  4.  
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 Suy ra : (N) 3,96748

100.1

63,490.10.2.14,3

L.

J.E.
PP

2

.52

2

min

2

Eth
 

 

          107

03,904

3,96748

P

P

tt

th  

  do đó :             n > [n] 

 Kiểm bền thanh kẹp. 

- Dùng phần mềm RDM để kiểm tra ứng suất cho phép [ ] = 150 (N/mm
2
 

) ta có kết quả sau: 

+ Sơ đồ chịu lực của thanh kẹp : 

 

 

+ Sơ đồ biến dạng : 
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 + Sơ đồ ứng suất : 
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1. Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học Công nghệ Chế Tạo Máy-

ĐHBK TPHCM- Đặng Văn Nghìn – Lê Trung Thực 
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Tài liệu tham khảo 48Lời nói đầu 

Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò 

quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhiệm 

vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi 

lĩnh vực của nghành kinh tế quốc dân, việc phát triển ngành công nghệ 

chế tạo máy đang là mối quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta.  

Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi 

hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức 

sâu rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết 

những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng… 

 Mục tiêu của đồ án mụn học là tạo điều kiện cho người học nắm vững 

và vận dụng những gì đã học sao có hiệu quả cao nhất thông qua các phương 

pháp thiết kế, xây dựng và quản lý các quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí về 

kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật theo yêu cầu trong điều kiện và qui mô sản xuất cụ thể.  
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Đồ án mụn học nằm trong chương trình đào tạo của ngành chế tạo 

máy thuộc khoa cơ khí có vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo cho sinh viên 

hiểu một cách sâu sắc về những vấn đề mà người kỹ sư gặp phải khi thiết kế 

một qui trình sản xuất chi tiết cơ khí khi ra trường. 

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy 

Phan Ngọc Ánh để em hoàn thành đồ án mụn học này. 

 

 

 

 

Mục lục 

I       -  Lời nói đầu. 

II     -  Giới thiệu chi tiết. 

III    -  Xác định dạng sản xuất.  

IV    -  Chế tạo phôi.  

V     -  Lập quy trình công nghệ.  

VI    - Tính lượng dư của bề mặt.  

VII   - Tính chế độ cắt của một số bề mặt.  

VIII  - Tính thời gian cơ bản cho tất cả các nguyên công. 

IX     - Tính và thiết kế đồ gá cho nguyên công phay hai rãnh bên của giá đỡ. 
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I. Giới thiệu chi tiết: 

- Đây là chi tiết thuộc dạng hộp nên cũng như các dạng chi tiết khác 

đối với chi tiết dạng hộp tính công nghệ trong kết cấu có ý nghĩa quan trọng 

không những ảnh hưởng đến khối lượng lao động chế tạo nó mà còn ảnh 

hưởng đến việc tiêu hao vật liệu. Vì vậy khi thiết kế cần phải chú ý đến kết 

cấu: 

- Độ cứng vững của chi tiết đủ để khi gia công không bị biến dạng.  

- Các lỗ trên chi tiết có kết cấu đơn giản, các lỗ đồng tâm và có đường 

kính giảm dần và thông suốt. Lỗ đủ rộng để ta co thể đưa dao vào khi gia 

công phay, tiện, khoan, khoét, doa… 

- Chi tiết có các bề mặt đối xứng nhau, vuông góc với mặt đáy nên rất 

thuận tiện cho quá trình gia công chế tạo phôi.  

- Chi tiết có nhiệm vụ đỡ các chi tiết máy khác, bề mặt làm việc chính 

của chi tiết là mặt phẳng đáy và mặt trên vì vậy cần phải gia công chính xác 
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hơn. Phần trụ giữa có ren vít để lắp và điều chỉnh khi đỡ các chi tiết khác, 

các lỗ R7 để cố định giá đỡ trên thân máy nhờ bu lông và có thể điều chỉnh 

được, các rãnh 10x10x15 được phay có tác dụng chống xoay chi tiết gá đặt 

trên giá đỡ. 

- Vật liệu chế tạo GX 15-32 có thành phần hóa học: 

C =(3,2-3,5)%; Si =(2-2,4)%; Mn =(0,7-1,1)%; P <0,4%; S <0.15%. 

 - Ngoài ra còn có các thành phần khác như Ni , Cr , Mo… 

 

 

 

 

 

 

Từ đó ta có bản vẽ lồng phôi như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rz20

140±0.8

120±0,8

Ø30±0.03

R7

R14
R70

10

1
0

7
0

±
0
.1

5

1
7

±
0

.1

4
0

M20x1,5A
Rz10

50±0.8

CRa20 0,05
0,1/100 A

80±0,8

1
5

±
0

,8

70±0,8

10

Ø45

1
5

±
0

,8

B



                                                                         Đồ án Công nghệ chế tạo máy    

 

 

Giảng viên hướng dẫn : Phan Ngọc Ánh 

Sinh viên thực hiện      : Nguyễn Thanh Tuấn 
 

8 

 

 

 

II. Xác định dạng sản xuất: 

Sản lượng hàng năm của chi tiết được xác định theo công thức: 

N=N 1 .m(1+ /100) 

Trong đó:  

  N - số chi tiết được sản xuất trong một năm; 

  N 1 - số sản phẩm ( số máy ) được sản xuất trong một năm; 

  m - số chi tiết trong một sản phẩm; 

  - số chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ ( 5% đến 7% ) 

   Chọn = 6% 

Ta xét thêm % phế phẩm =3%-6%, chọn =5%, khi đó: 

N = N 1 .m(1+
100

) 

Thay số ta có:     N = 2500.1(1+
100

65
) = 2775 chi tiết/năm. 

Sau khi xác định được sản lượng hàng năm ta phải xác định trọng lượng 

của chi tiết, trọng lượng của chi tiết được xác định theo công thức: 

   Q=V.  (kg)  

Trong đó:   Q -  Trọng lượng chi tiết 

 - Trọng lượng riêng của vật liệu     

gang xám= 6,8  7,4 Kg/dm
3 

  V - Thể tích của chi tiết 

  V = VĐ + VG + VT 
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  VĐ- Thể tích phần đáy 

  VG- Thể tích giữa 

  VT-Thể tích phần trên 

VĐ= 1510143914
2

7143
2

2

60

1802

60143
70270121 2

20

0

0

2
]..,).

.,
.()

sin

.

.,
(..[  

VĐ= 1515314206758878470 ].,,[  132564mm
3 

VG = [3,14(22,5
2
-15

2
)31+3,14(22,5

2
-10

2
)8+14.28.10]  = 32441 mm

3 

VT = 151010215143
2

70

1802

70143
7022580 2

0

0

0

2
....,)

sin

.

.,
(..   

 = 37127,25 mm
3 

V = VĐ + VG + VT = 132564+32441+37127 = 202132mm
3
 = 

0,202132dm
3 

Vậy      Q = V.  =  0,202132.7,2  1,455 (kg) 

Theo bảng 2 trang 13 thiết kế đồ án CNCTM ta có dạng sản xuất hàng 

loạt vừa 

III. Chế tạo phôi: 

Ta chọn phương pháp chế tạo phôi là phương pháp đúc trong khuôn kim 

 loai 

Vật liệu của chi tiết là gang xám 15-32. 

- Gang xám có tính đúc rất tốt dễ gia công cơ khí. 

- Đúc trong khuôn kim loại sẽ có tính dẫn nhiệt cao, nên tính chảy loãng 

giảm. 

- Độ co của gang xám nhỏ nên hạn chế được lõm co, rỗ co … 

- Khối lượng riêng của gang lớn, tính chảy loãng cao nên ít lẫn các tạp 

chất như xỉ, bọt khí… 
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- Do dạng sản xuất là hàng loạt vừa lên chọn phương pháp đúc sẽ đơn 

giản, đúc trong khuôn kim loại cho ta sản phẩm có chất lượng cao hơn, 

độ bóng cao hơn, độ chính xác cao hơn so với phương pháp khác. 

- Chi tiết có kết cấu đơn giản nên cũng thuận tiện cho việc đúc.  

- Lượng dư gia công trên các mặt cần gia công là: 2 mm  

- Ta có bề mặt phân khuôn như sau: 

 

 

 

 

IV. Lập quy trình công nghệ: 

Do chi tiết được sản xuất là dạng sản xuất hàng loạt vừa nên ta chọn 

đường lối công nghệ là phân tán nguyên công và dùng các máy vạn năng 

kết hợp với đồ gá chuyên dùng để gia công chi tiết. 

+Thiết kế nguyên công: 

Nguyờn cụng I : Phay thô phay tinh mặt phẳng đáy dùng để làm việc , phay 

trên máy phay đứng dùng dao phay mặt đầu 
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Nguyờn cụng II :Phay thô phay tinh mặt phẳng đầu trên máy phay dứng 

dùng dao phay mặt đầu  

Nguyờn cụng III : Phay 2 mặt bên trên máy phay lằm dùng dao phay đĩa 

Nguyờn cụng IV : Phay kích thước 80 mm 

Nguyờn cụng V : Phay rónh bỏn nguyệt thứ nhất dựng dao phay ngún 

Nguyờn cụng VI : Phay rónh bỏn nguyệt thứ 2 dựng dao phay ngún 

Nguyờn cụng VII : Khoan , khoột , doa lỗ bậc 30 và 20 

Nguyờn cụng VIII : Ta rô lỗ ren M20x1,5. 

Nguyờn cụng IX : Phay kích   10x10x15 

Nguyờn cụng X : Phay kích   10x10x15 cũn lại 

Nguyờn cụng XI : Tổng kiểm tra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Xác định chế độ cắt 

3.1 Nguyờn cụng 1:  Phay mặt đáy bằng dao phay mặt đầu 
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Định vị  kẹp chặt: 

Chi tiết được định vị qua ba bậc mặt đầu bằng phiến tỳ.Dùng khối V tự lựa 

để kẹp chặt từ phải sang trái và kẹp chặt . 

Chọn máy: 

Máy phay đứng vạn năng  6H12. 

Mặt làm việc của bàn máy: 400x1600mm. 

Công suất động cơ: N=10kw, hiệu suất máy =0,75. 

Tốc độ trục chính(vòng/phút): 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 135; 150; 

190; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500. 
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Lượng chạy dao(mm/phút): 23,5; 30; 37; 48; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 

300; 370; 470; 600; 750; 950; 1180. 

Lực cắt chiều trục lớn nhất cho phép tác dụng lên bàn máy: 

Pmax=19,500N(2000kg). 

Chọn dao: 

Chọn dao phay mặt đầu chắp mảnh hợp kim cứng. 

Các thông số dao: (bảng 5-127[2]) 

Đường kính dao:  D=90mm. 

Số răng:  Z=10, góc nghiêng chính: =75 0  

Mác hợp kim: BK8 

Tuổi bền là: T=120 phút. 

Lượng dư: 

Lương dư gia công thô sau khi gia công đúc: 2mm 

Lượng dư gia công tinh sau khi gia công thô: 0,5mm 

Tra chế độ cắt: 

Bước 1: gia công thô. 

Chiều sâu cắt: t= 2 mm 

Tra theo bảng 5-125[2] ta chọn lượng chạy dao răng SZ1=0,22 mm/răng. 

Lượng chạy dao vòng:Sv=10x0,22=2,2 mm/vòng. 

Tốc độ cắt tra được(bảng 5-127[2]): V=253m/phút. 

Tốc độ tính toán: Vt=Vbk1k2k3k4k5 

Trong đó  

 k1: hệ số điều chỉnh phụ thuộc cơ tính của gang, k1=1,12 

 k2: hệ số điều chỉnh phụ thuộc mác hợp kim, k2=0,8 

 k3: hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào trạng thái bề mặt gia công, k3=0,8 
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 k4: hệ số điều chỉnh phụ thuộc chiều rộng phay, k4=0,89 

 k5: hệ số điều chỉnh phụ thuộc góc nghiêng chính, k5=0,95 

Vt=2531,12.0,8.0,89.0,8.0,95=153m/phút. 

Tốc độ trục chính: 

nt=1000xVt/ D=1000.153/3,14.90= 541vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: nm=475vòng/phút. 

tốc độ cắt thực tế: Vt= Dnm/1000=3,14.90.475/1000=134,2m/phút. 

Lượng chạy dao phút:  Sp=475.2.2=1045mm/phút. 

Chọn theo máy Sm=950mm/phút hay 2 mm/vòng. 

Bước 2: gia công tinh: 

Chiều sâu cắt: t=0,5mm 

Chọn lượng chạy dao vòng lấy theo bước 1: So=0,22mm/vòng. 

Lượng chạy dao răng:Sz=10x0,22=2,2 mm/vòng. 

Tốc độ cắt tra được(bảng 5-127[2]): V=288m/phút. 

Tốc độ tính toán: Vt=Vbk1k2k3k4k5 

Trong đó  

 k1: hệ số điều chỉnh phụ thuộc cơ tính của gang, k1=1,12 

 k2: hệ số điều chỉnh phụ thuộc mác hợp kim, k2=0,8 

 k3: hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào trạng thái bề mặt gia công, k3=0,8 

 k4: hệ số điều chỉnh phụ thuộc chiều rộng phay, k4=0,89 

 k5: hệ số điều chỉnh phụ thuộc góc nghiêng chính, k5=0,95 

Vt=288.1,12.0,8.0,89.0,8.0,95=175m/phút. 

Tốc độ trục chính: 

nt=1000xVt/ D=1000.175/3,14.90= 620vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: nm=600vòng/phút. 
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tốc độ cắt thực tế: Vt= Dnm/1000=3,14.110.600/1000=175,2m/phút. 

Lượng chạy dao phút:  Sp=600.2.2=1320 mm/phút. 

Chọn theo máy Sm=1180mm/phút hay 1,97 mm/vòng. 

Bảng chế độ cắt. 

6H12 134,2 2 475 2 950 

6H12 175,2 0.5 600 1,97 1180 

Tên máy V(m/phút) t (mm) n(v/phút) Sv(mm/vg) Sp(mm/ph) 

 

3.2 Nguyên công 2 :  Phay mặt đầu dùng dao phay mặt đầu . 
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Định vị ,kẹp chặt: 

 Chi tiết được định vị ba bậc tự do qua mặt đáy , Dùng đũn kẹp liờn đông để 

kẹp chặt hai bên lực kẹp hướng từ trên xuống . 

Chọn máy: 

Máy phay đứng vạn năng  6H12. 

Mặt làm việc của bàn máy: 400x1600mm. 

Công suất động cơ: N=10kw, hiệu suất máy =0,75. 

Tốc độ trục chính(vòng/phút): 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 135; 150; 

190; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500. 

Lượng chạy dao(mm/phút): 23,5; 30; 37; 48; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 

300; 370; 470; 600; 750; 950; 1180. 

Lực cắt chiều trục lớn nhất cho phép tác dụng lên bàn máy: 

Pmax=19,500N(2000kg). 

Chọn dao: 

Chọn dao mặt đầu chắp mảnh hợp kim cứng. 

Các thông số dao: (bảng 5-127[2]) 

Đường kính dao:  D=110mm. 

Số răng:  Z=12, góc nghiêng chính: =75 0  

Mác hợp kim:BK8 

Tuổi bền là: T=180 phút. 

Lượng dư: 

Lượng dư gia công thô sau khi đúc: 1,5 mm. 

Lượng dư gia công tinh sau gia công thô 0,5 mm 

Tra chế độ cắt: 

Bước 1: gia công thô. 
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Chiều sâu cắt: t=1,5 mm 

Tra theo bảng 5-125[2] ta chọn lượng chạy dao răng SZ1=0,22 mm/răng. 

Lượng chạy dao vòng:Sv=12x0,22=2,64 mm/vòng. 

Tốc độ cắt tra được(bảng 5-127[2]): V=169m/phút. 

Tốc độ tính toán: Vt=Vbk1k2k3k4k5 

Trong đó  

 k1: hệ số điều chỉnh phụ thuộc cơ tính của gang, k1=1,26 

 k2: hệ số điều chỉnh phụ thuộc mác hợp kim, k2=0,8 

 k3: hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào trạng thái bề mặt gia công, k3=0,8 

 k4: hệ số điều chỉnh phụ thuộc chiều rộng phay, k4=1,13 

 k5: hệ số điều chỉnh phụ thuộc góc nghiêng chính, k5=0,95 

Vt=169.1,26.0,8.1,13.0,8.0,95=147m/phút. 

Tốc độ trục chính: 

nt=1000xVt/ D=1000.147/3,14.110= 425.6vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: nm=375vòng/phút. 

tốc độ cắt thực tế: Vt= Dnm/1000=3,14.110.375/1000=130m/phút. 

Lượng chạy dao phút:  Sp=375.2.64=990mm/phút. 

Chọn theo máy Sm=950mm/phút hay 2,5mm/vòng. 

Bước 2: gia công tinh: 

Chiều sâu cắt: t=0,5mm 

Chọn lượng chạy dao vòng lấy theo bước 1: So=0,22mm/vòng. 

Lượng chạy dao răng:Sz=12x0,22=2,64 mm/vòng. 

Tốc độ cắt tra được(bảng 5-127[2]): V=202m/phút. 

Tốc độ tính toán: Vt=Vbk1k2k3k4k5 

Trong đó  
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 k1: hệ số điều chỉnh phụ thuộc cơ tính của gang, k1=1,26 

 k2: hệ số điều chỉnh phụ thuộc mác hợp kim, k2=0,8 

 k3: hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào trạng thái bề mặt gia công, k3=0,8 

 k4: hệ số điều chỉnh phụ thuộc chiều rộng phay, k4=1,13 

 k5: hệ số điều chỉnh phụ thuộc góc nghiêng chính, k5=0,95 

Vt=202.1,26.0,8.1,13.0,8.0,95=175m/phút. 

Tốc độ trục chính: 

nt=1000xVt/ D=1000.175/3,14.110= 506.6vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: nm=475vòng/phút. 

tốc độ cắt thực tế: Vt= Dnm/1000=3,14.110.475/1000=165m/phút. 

Lượng chạy dao phút:  Sp=475.2.64=1254mm/phút. 

Chọn theo máy Sm=1180mm/phút hay 2,5mm/vòng. 

Bảng chế độ cắt. 

6H12 130 1.5 375 2.5 950 

6H12 165 0.5 475 2.5 1180 

Tên máy V(m/phút) t (mm) n(v/phút) Sv(mm/vg) Sp(mm/ph) 

 

3.3. Nguyên công 3 :  Phay hai mặt bên 
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Định vị: 

Chi tiết được định vị ba bậc qua mặt đầu bằng phiến tỳ, hai bậc định vị bằng 

chốt  tỳ tự nựa , kẹp chặt bằng đũn kẹp liờn động lự kẹp hướng từ trên xuống 

dưới. 

Chọn máy: 

Chọn máy phay đứng 6H81,có các đặc tính kỹ thuật của máy: 

Công suất động cơ: N=4,5kw, hiệu suất máy =0,8. 

Số vòng quay trục chính trong một phút(vòng/phút): 60; 80; 100; 125; 160; 

200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 1800. 
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Lượng chạy dao(mm/phút): 25; 31,5; 40; 50; 63; 76,5; 100; 125; 160; 200; 

250; 315; 400; 500; 630; 765. 

Chọn dao: 

Chọn dao phay ba mặt có các thông số: 

Đường kính dao:  D=150mm. 

Số răng:  Z=16,  

Mác hợp kim: P18 

Tuổi bền là: T=150 phút. 

Lượng dư: 

Phay kích thước 80 với lượng dư là 2mm. 

Tra chế độ cắt: 

Chiều sâu cắt: t= 2 mm 

Tra theo bảng 5-170[2] được lượng chạy dao răng SZ1=0,24 mm/răng. 

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5-172[2]): V=42,5m/phút. 

Tốc độ cắt thực tế: Vt=V.k1.k2.k3 

Trong đó  

 k1: hệ số điều chỉnh phụ thuộc cơ tính của gang, k1=1,0. 

 k2: hệ số điều chỉnh phụ thuộc trạng thái của bề mặt gia công và chu 

kỳ bền của dao, k2=1,0. 

 k3: hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào dạng gia công tra theo bảng 5-

134[2], k3=1,0. 

 Vt=42,5.1,0.1,0.0,8=34m/phút. 

Số vòng quay trục chính: 

nt=1000xVt/ D=1000.34/3,14.150= 73vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: nm=80vòng/phút. 
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tốc độ cắt thực tế: Vt= .D.nm/1000=3,14.150.80/1000=37,68m/phút. 

Lượng chạy dao phút:  Sp=80.16.0,15=192mm/phút. 

Chọn theo máy Sm=160mm/phút hay 2mm/vòng. 

 

6H81 37,68 2 80 2 160 

Tên máy V(m/phút) t (mm) n(v/phút) Sv(mm/vg) Sp(mm/ph) 

 

3.4. Nguyên công 4 :  Phay kích thước 80 mm 

 

Định vị ,kẹp chặt: 
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Chi tiết được định vị ba bậc qua mặt đầu bằng phiến tỳ, ba bậc cũn lại bằng 

3 chốt tỳ 

Kẹp chặt bằng cơ cấu kẹp đũn bẩy lự kẹp hướng từ trên xuống 

Chọn máy: 

Chọn máy phay lằm 6H81,có các đặc tính kỹ thuật của máy: 

Công suất động cơ: N=4,5kw, hiệu suất máy =0,8. 

Số vòng quay trục chính trong một phút(vòng/phút): 60; 80; 100; 125; 160; 

200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 1800. 

Lượng chạy dao(mm/phút): 25; 31,5; 40; 50; 63; 76,5; 100; 125; 160; 200; 

250; 315; 400; 500; 630; 765. 

Chọn dao: 

Chọn dao phay ba mặt có các thông số: 

Đường kính dao:  D=150mm. 

Số răng:  Z=16,  

Mác hợp kim: P18 

Tuổi bền là: T=150 phút. 

Lượng dư: 

Phay kích thước 80 với lượng dư là 2mm. 

Tra chế độ cắt: 

Chiều sâu cắt: t= 2 mm 

Tra theo bảng 5-170[2] được lượng chạy dao răng SZ1=0,24 mm/răng. 

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5-172[2]): V=42,5m/phút. 

Tốc độ cắt thực tế: Vt=V.k1.k2.k3 

Trong đó  

 k1: hệ số điều chỉnh phụ thuộc cơ tính của gang, k1=1,0. 
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 k2: hệ số điều chỉnh phụ thuộc trạng thái của bề mặt gia công và chu 

kỳ bền của dao, k2=1,0. 

 k3: hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào dạng gia công tra theo bảng 5-

134[2], k3=1,0. 

 Vt=42,5.1,0.1,0.0,8=34m/phút. 

Số vòng quay trục chính: 

nt=1000xVt/ D=1000.34/3,14.150= 73vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: nm=80vòng/phút. 

tốc độ cắt thực tế: Vt= .D.nm/1000=3,14.150.80/1000=37,68m/phút. 

Lượng chạy dao phút:  Sp=80.16.0,15=192mm/phút. 

Chọn theo máy Sm=160mm/phút hay 2mm/vòng. 

6H81 37,68 2 80 2 160 

Tên máy V(m/phút) t (mm) n(v/phút) Sv(mm/vg) Sp(mm/ph) 

 

 

3.5. Nguyờn cụng 5 : Phay rónh bỏn nguyệt thứ nhất   
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Định vị: Chi tiết được định vị ba bậc qua mặt đầu bằng phiến tỳ,ba bậc cũn 

lại bằng 3 chốt tỳ 

Kẹp chặt: 

Dùng kẹp chặt từ phía trên xuống bằng cơ cấu kẹp đũn bẩy lằm. 

Chọn máy: 

Chọn máy phay lằm 6H81,có các đặc tính kỹ thuật của máy: 

Công suất động cơ: N=4,5kw, hiệu suất máy =0,8. 

Số vòng quay trục chính trong một phút(vòng/phút): 60; 80; 100; 125; 160; 

200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 1800. 
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Lượng chạy dao(mm/phút): 25; 31,5; 40; 50; 63; 76,5; 100; 125; 160; 200; 

250; 315; 400; 500; 630; 765. 

Chọn dao: 

Chọn dao phay ngón thép gió có các thông số: 

Đường kính dao:  D=14mm. 

Chiều dài dao: L=73, chiều dài phần làm việc: l=16 

Mác hợp kim: P18 

Tuổi bền là: T=120 phút. 

Tra chế độ cắt: 

Tra bảng 5-1532] được lượng chạy dao răng SZ1=0,08 mm/răng. 

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5-155[2]): V=22,5m/phút. 

Tốc độ cắt thực tế: Vt=V.k1.k2.k3 

Trong đó  

 k1: hệ số điều chỉnh phụ thuộc cơ tính của gang, k1=1,0. 

 k2: hệ số điều chỉnh phụ thuộc trạng thái của bề mặt gia công và chu 

kỳ bền của dao, k2=1,0. 

 k3: hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào dạng gia công tra theo bảng 5-

134[2], k3=0,8. 

 Vt=22,5.1,0.1,0.0,8=18m/phút. 

Số vòng quay trục chính: 

nt=1000xVt/ D=1000.18/3,14.14= 409,5vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: nm=400vòng/phút. 

tốc độ cắt thực tế: Vt= .D.nm/1000=3,14.14.400/1000=17,6 m/phút. 

Lượng chạy dao phút:  Sp=400.14.0,08=448 mm/phút. 

Chọn theo máy Sm=500mm/phút hay 1,25mm/vòng. 
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Tiếp tục gia công cho rãnh đối diện. 

6H81 17,6 10 400 1,25 500 

Tên máy V(m/phút) t (mm) n(v/phút) Sv(mm/vg) Sp(mm/ph) 

 

3.6. Nguyờn cụng 6 : Phay rónh bỏn nguyệt thứ hai 

  

 

Định vị: Chi tiết được định vị ba bậc qua mặt đầu bằng phiến tỳ,2 bậc bằng 

2 chốt tỳ 1 bậc cũn lại bằng chốt chỏm . 

Kẹp chặt: 
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Dùng kẹp chặt từ phía trên xuống bằng cơ cấu kẹp đũn bẩy lằm 

 

Chế độ cắt như phay rónh thứ nhất. 

 

3.7. Nguyên công 7: Khoan , khoột , doa lỗ bậc 30 và 20 

 

Định vị: 

Chi tiết được định vị ba bậc qua mặt đầu bằng phiến tỳ, hai bậc định vị bằng 

chốt trụ, một bậc định vị bằng chốt trám. 

Kẹp chặt: 

Dùng kẹp chặt từ trên xuống bằng thanh kẹp. 

Chọn máy: 

Chọn máy khoan đứng 2H135. 
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Các đặc tính kỹ thuật của máy: 

Công suất động cơ: N=4kW, hiệu suất =0,8. 

Số vòng quay trục chính trong một phút: 

31,5; 45; 63; 90; 125; 180; 250; 350; 500; 700; 1000; 1400. 

Lượng chạy dao(mm/vòng): 

0,1; 0,14; 0,2; 0,4; 0,55; 0,8; 1,15; 1,6. 

Lực khoan chiều trục lớn nhất cho phép của cơ cấu chạy dao Pmax=1500kG. 

Chọn dao: 

Tra theo bảng 4-42[I] chọn mũi khoan ruột gà đuôi côn: 

Đường kính dao :     D=18mm 

Chiều dài dao :         L=305mm 

Chiều dài phần làm việc l=205mm 

Mác hợp kim: P18 

Tuổi bền: T=180 phút. 

Tra theo bảng 4-42[I] chọn mũi khoan ruột gà đuôi côn: 

Đường kính dao :     D=28mm 

Chiều dài dao :         L=385mm 

Chiều dài phần làm việc l=265mm 

Mác hợp kim: P18 

Tuổi bền: T=180 phút. 

Tra theo bảng 4-47[I] chọn mũi khoét lắp mảnh kợp kim cứng: 

Đường kính dao :     D=29,8mm 

Chiều dài dao :         L=200mm 

Chiều dài phần làm việc l=100mm 

Góc nghiêng của lưỡi cắt 0 =15 0  
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Góc 0 phần cắt: 15 0 , chiều sâu lưỡi cắt: f=1 mm. 

Mác hợp kim: P18 

Tuổi bền: T=180 phút. 

Tra theo bảng 4-47[I] chọn mũi khoét lắp mảnh kợp kim cứng: 

Đường kính dao :     D=19,8mm 

Chiều dài dao :         L=180mm 

Chiều dài phần làm việc l=85mm 

Góc nghiêng của lưỡi cắt 0 =15 0  

Góc 0 phần cắt: 15 0 , chiều sâu lưỡi cắt: f=1 mm. 

Mác hợp kim: P18 

Tuổi bền: T=180 phút.  

Tra theo bảng 4-49[I] chọn mũi doachuôi côn có gắn các lưỡi bằng thép gió: 

Đường kính dao :     D=30mm 

Chiều dài dao :         L=300mm 

Chiều dài phần làm việc l=45mm 

Mác hợp kim: P18. 

Tuổi bền: T=180 phút.  

Tra theo bảng 4-127[I] chọn loại đầu ren 4KA-45: 

Tra chế độ cắt: 

Bước 1: khoan lỗ đường kính 18 mm sâu 70mm. 

Tra bảng 5-89[2] được lượng chạy dao là S=0,70 mm/vòng. 

Hệ số điều chỉnh tra ở bảng 5-87[2] được k=1,0. 

Lượng chạy dao thực tế là S=0,70.1,0=0,70mm/vòng. 

Tra bảng lượng chạy dao của máy ta lấy S=0,8mm/vòng. 

Tra bảng 5-90[2] ta được tốc cắt V=24m/phút. 
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Tốc độ cắt thực tế: Vt= Vk1k2k3k4k5 

Trong đó: 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc chu kỳ bền của mũi khoan, k1=1,0. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc trạng thái gang, k2=0,9. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc chiều sâu lỗ khoan, k3=1,0. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc mác vật liệu mũi khoan, k4= 1,0. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc mác thép và nhóm thép gia công, k5=1,12. 

Vt=24.1,0.0,9.1,0.1,0.1,12=24,2 m/phút. 

Số vòng quay trục chính:  n t =1000.24,2/3,14.18=428,2vòng/phút. 

Chọn theo máy:  n m =350vòng/phút. 

Tốc độ cắt thực tế: Vt= n m . D/1000=350.3,14.18/1000=19,8m/phút. 

Lượng chạy dao phút: Sp=350.0,8=280 mm/phút. 

Bước 2: khoan lỗ đường kính 28 mm sâu 40mm. 

Tra bảng 5-89[2] được lượng chạy dao là S=0,9 mm/vòng. 

Hệ số điều chỉnh tra ở bảng 5-87[2] được k=1,0. 

Lượng chạy dao thực tế là S=0,9.1,0=0,9mm/vòng. 

Tra bảng lượng chạy dao của máy ta lấy S=0,8mm/vòng. 

Tra bảng 5-90[2] ta được tốc cắt V=27m/phút. 

Tốc độ cắt thực tế: Vt= Vk1k2k3k4k5 

Trong đó: 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc chu kỳ bền của mũi khoan, k1=1,0. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc trạng thái gang, k2=0,9. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc chiều sâu lỗ khoan, k3=1,0. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc mác vật liệu mũi khoan, k4= 1,0. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc mác thép và nhóm thép gia công, k5=1,12. 
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Vt=27.1,0.0,9.1,0.1,0.1,12=27,2 m/phút. 

Số vòng quay trục chính:  n t =1000.27,2/3,14.28=309,4vòng/phút. 

Chọn theo máy:  n m =250vòng/phút. 

Tốc độ cắt thực tế: Vt= n m . D/1000=250.3,14.18/1000=23,4 m/phút. 

Lượng chạy dao phút: Sp=250.0,8=200 mm/phút. 

Bước 3: khoét lỗ đường kính 29,8mm sâu 40mm. 

Lượng dư 1 phía t=0,9 mm. 

Tra bảng 5-107[2] được lượng chạy dao là S=1,2 mm/vòng. 

 lượng chạy dao của máy ta lấy S=1,15mm/vòng. 

Tra bảng 5-109[2] ta được tốc cắt V=80m/phút. 

Tốc độ cắt thực tế: Vt= V.k1.k2.k3 

Trong đó: 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc chu kỳ bền dao, k1=1,0. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc trạng thái bề mặt phôi, k2=1,0. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc mác hợp kim cứng, k3= 1,0. 

 Vt=80.1,0.1,0.1,0=80 m/phút. 

Số vòng quay trục chính:  n t =1000.80/3,14.29,8=855vòng/phút. 

Chọn theo máy:  n m =750vòng/phút. 

Tốc độ cắt thực tế: Vt= n m . D/1000=750.3,14.29,8/1000=71 m/phút. 

Lượng chạy dao phút: Sp=750.1,15=863 mm/phút.  

Bước 4: khoét lỗ đường kính 19,8mm sâu 70mm. 

Lượng dư 1 phía t=0,9 mm. 

Tra bảng 5-107[2] được lượng chạy dao là S=0,9 mm/vòng. 

 lượng chạy dao của máy ta lấy S=0,8mm/vòng. 
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Tra bảng 5-109[2] ta được tốc cắt V=85m/phút. 

Tốc độ cắt thực tế: Vt= V.k1.k2.k3 

Trong đó: 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc chu kỳ bền dao, k1=1,0. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc trạng thái bề mặt phôi, k2=1,0. 

 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc mác hợp kim cứng, k3= 1,0. 

 Vt=85.1,0.1,0.1,0=85m/phút. 

Số vòng quay trục chính:  n t =1000.85/3,14.19,8=1367vòng/phút. 

Chọn theo máy:  n m =1000vòng/phút. 

Tốc độ cắt thực tế: Vt= n m . D/1000=1000.3,14.19,8/1000=62 m/phút. 

Lượng chạy dao phút: Sp=1000.0,8=800 mm/phút. 

Bước 5:doa lỗ đường kính 30mm sâu 40mm: 

Chiều sâu cắt t=0,1 mm. 

Tra bảng 5-112 ta được lượng chạy dao   S=2,0 mm/vòng. 

Chọn theo máy ta có Sm=1,6 mm/vòng. 

Tra bảng 5-114[2] ta chọn được tốc độ cắt V=10,4m/phút. 

Tốc độ trục chính máy:  n t =1000.V/ .D=1000.10,4/3,14.30=110vòng/phút. 

Chọn theo máy n m =125vòng/phút. 

Tốc độ cắt thực tế:  Vt= n m . .D/1000=125.3,14.30/1000=11,8m/phút. 

Lượng chạy dao phút:  Sp=125.1,6=200mm/phút. 

 

3.8.Nguyên công 8: Ta rô lỗ ren M20x1,5. 

Định vị , kẹp chặt 
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Định vị: mặt đáy khống chế 3 bậc tự do, chổt trụ ngắn lồng vào một lỗ 

chuẩn khống chế 2 bậc tự do và một chốt trám lồng vào lỗ còn lại khống chế 

1 bậc tự do. 

Kẹp chặt:kẹp chặt bằng cơ cấu kẹp liên động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn máy: Máy khoan đứng2H135. 

Công suất P = 4kw; nmin = 31,5 vòng/ phút; nmax = 1400 vòng / phút;12 cấp 

tốc độ. 

Chọn dao: Chọn mũi ta rô bằng thép gió có dung dịch trơn nguội. 

Chọn bước ren là M20 ; t = 1,5 mm;vb = 13 m/phút; 

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vật liệu gia công : k1 = 1,1 

vt= 14,1 m/phút; nt = 227 vòng/phút. Chọn nm = 200 vòng/phút; 

vtt = 12,5 m/phút.S  = 1,5 mm/vòng. Theo máy chọn Sm = 1,5;  

w w
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3.9. Nguyên công 9: Phay kích   10x10x15. 

Định vị: mặt đấy khống chế 3 bậc tự do, chổt trụ ngắn lồng vào một lỗ 

chuẩn khống chế 2 bậc tự do và một chốt trám lồng vào lỗ còn lại khống chế 

1 bậc tự do. 

Kẹp chặt: Bằng đai ốc thông qua bạc chữ C. 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn máy: 
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Chọn máy phay đứng 6H81,có các đặc tính kỹ thuật của máy: 

Công suất động cơ: N=4,5kw, hiệu suất máy =0,8. 

Số vòng quay trục chính trong một phút(vòng/phút): 60; 80; 100; 125; 160; 

200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 1800. 

Lượng chạy dao(mm/phút): 25; 31,5; 40; 50; 63; 76,5; 100; 125; 160; 200; 

250; 315; 400; 500; 630; 765. 

Chọn dao: Dao phay đĩa mặt răng thép gió : D = 60 mm; Z = 16 răng. 

P18 

Bước 1: Phay rãnh thứ nhất: 

Phay một lần với t = 10mm;Sz= 0,07 mm/răng; vb=49,5 m/phút 

- Hệ số điều chỉnh phụ thuộc độ cứng của gang: k1=0,9 

- Hệ số điều chỉnh phụ thuộc chu kì bên của dao: k2= 1.15 

- Hệ số điều chỉnh phụ thuộc mác hợp kim: k3= 1,0 

- Hệ số điều chỉnh phụ thuộc tình trạng bề mặt gia công: k4= 1,0 

- Hệ số điều chỉnh phụ thuộc chiều rộng phay: k5= 1,0 

- Hệ số điều chỉnh phụ thuộc góc nghiêng chính: k6= 1,0 

 Vt=49,5.0,9.1,15.1.1.1.1= 51,2 m/phút 

 nt=
60143

1000251

.,

.,
= 272 (vòng/phút) 

theo máy: nm= 250 vòng/phút 

Vtt   = 45,2 m/phút; Sph= Sz.Z.nm= 0,07.240.16 = 268,8 mm/phút 

Theo máy: Sm=250 m/phút. 

 Svg  = 0,07.16 =1,12 mm/vg 

3.10. Nguyên công 10: Phay rãnh 10x10x15 còn lại. 

Ta tính toán tương tự nguyên công 9. 
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3.11. Nguyên công 11: Tổng kiểm tra: 

 

Kiểm tra độ song song giữa hai mặt phẳng đầu A và B với sai lệch cho phép 

0,1/100mm chiều dài kích thước. 

Độ vuông góc của tâm lỗ với mặt đầu là 0,07 trên 100 mm. 

Đặt mặt đáy A lên mặt chuẩn và dùng đồng hồ so lên mặt phẳng B di chuyển 

toàn bộ thiết bị của nó trên mặt chuẩn.Đầu dò sẽ di chuyển trên mặt phẳng B 

thì đồng thời kết quả dò sẽ hiện ra trên đồng hồ, nếu chỉ số dao động vượt 

quá giới hạn cho phép như ta cần thì chi tiết đó sẽ trở thành phế phẩm và bị 

loại bỏ trước khi gia công nguyên công tiếp theo. 

 

V. Tính lượng dư của bề mặt nào đó, còn tất cả các bề mặt gia công khác 

của chi tiết thì tra sổ tay công nghệ [1]. 

Tính lượng dư khi gia công bề mặt đáy với kích thước 70 15,0 ,vật liệu gang 

xám qui trình công nghệ gồm các bước phay thô và phay tinh. 
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Chi tiết được định vị mặt phẳng đầu (hạn chế 3 bậc tự) bằng phiến tỳ, dùng 

khối V định vị hai bên (hạn chế 2 bậc tự do còn). Chi tiết được kẹp chặt 

bằng thanh kẹp hướng từ phía trên xuống. 

Công thức tính lượng dư cho bề mặt phẳng riêng biệt đạt kích thước 70 15,0 : 

Z mini =R 1Zi +T 1i + 1i + i  

Trong đó: 

RZi-1 : Chiều cao nhấp nhô tế vi do bước công nghệ sát trước để 

lại. 

Ti-1    : Chiều sâu lớp hư hỏng bề mặt do bước công nghệ sát trước 

để lại. 

i-1  : Sai lệch về vị trí không gian do bước công nghệ sát trước để 

lại ( độ cong vênh, độ lệch tâm, độ không song song …) 

i   : Sai số gá đặt chi tiết ở bước công nghệ đang thực hiện. 

Chất lượng bề mặt gia công:  

Theo bảng 10 Thiết kế đồ án CNCTM [4] tra được giá trị R i và T i  bằng 250 

và 350 m . Sau bước thứ nhất đối với gang có thể loại trừ T i  chỉ còn R i và 

bằng 50 m . 

Sai lệch không gian: 

Sai lệch vị trí không gian sau khi phay được xác định theo công thức sau: 

cphay = K .L 

Trong đó: 

K : Độ sai lêch khi phay, tra theo bảng 15 [4] có, K =0.7 mmm /  

L  :  Chiều dài của chi tiết gia công,  L=140mm. 

Thay vào ta có: phay =98 m . 
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Sai lệch không gian sau khi phay thô: «phayth =0,1.98=9.8 m . 

Sai lêch không gian sau khi phay tinh: phaytinh =0,1.9,8=0.98 m . 

Sai lệch gá đặt: 

Sai lệch gá đặt được xác định theo công thức: 22

kcgd  

Trong đó:   : là sai lệch gá đặt 

: là sai lêch chuẩn gá đặt, ở đây = 0 do chuẩn định vị vuông góc với mặt 

phẳng đầu. 

: là sai số kẹp chặt , ở đây = 140 m , tra bảng 23[4] 

Sai số gá đặt khi phay thô: gd =140=140 m . 

Sai số gá đặt còn lại khi phay tinh: gd =0,1.140=14 m . 

Dung sai của các nguyên công: 

Tra theo sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1 có: 

Dung sai khi phay thô:  =40 m . Dung sai khi phay tinh: =10 m . 

Xác định lượng dư nhỏ nhất: 

Lượng dư nhỏ nhất được xác định theo công thức: Z mini =R 1Zi +T 1i + 1i + i . 

Lượng dư nhỏ nhất của phay thô: Z min =250+350+9,8+140=709,8 m . 

Lượng dư nhỏ nhất của phay tinh: Z min =50+0,98+14=64,98 m . 

 Ta có thể lập được bảng tính toán lượng dư như sau: 

Bước 
RZa 

m 

Ti 

m 

i 

m 

i 

m 

Zmin 

m 

 

m 

Z gh

min  

m 

Z gh

max  

m 

Phaythô 250 350 9,8 140 709,8 40 564 753 

Phay 

tinh 
50 0 0,98 14 64,98 10 260 340 
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VI. Tính chế độ cắt của một số bề mặt nào đó, còn tất cả các bề mặt gia 

công khác của chi tiết thì tra theo sổ tay công nghệ [2]. 

Dụng cụ gia công trong nguyên công nay ta chọn là dụng cụ có các thông số: 

D=150; Z=16; vật liệu P18 (Thép gió), chu kỳ bền T=150 phút.  

Máy dùng để gia công là máy 6H81 có các đặc tính kỹ thuật sau: 

Công suất động cơ: N=4,5kw, hiệu suất máy =0,8. 

Số vòng quay trục chính trong một phút(vòng/phút): 60; 80; 100; 125; 160; 

200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 1800. 

Lượng chạy dao(mm/phút): 25; 31,5; 40; 50; 63; 76,5; 100; 125; 160; 200; 

250; 315; 400; 500; 630; 765. 

Tính chế độ gia công cho nguyên công phay kích thước 80 25,0 với độ bóng 

Rz=20 bằng dao phay đĩa 3 mặt. Các thông số xác định cho một phía: chiều 

sâu phay lớn nhất là t=2mm, chiều rộng phay là B=15mm. 

Lượng chạy dao S: 

Tra theo bảng 5-37[2] ta được lượng chạy dao vòng Sv=1,4 mm/vòng. 

Từ đó tính được lượng chạy dao răng: Sz=1,4/16=0,0875 mm/răng. 

Tốc độ cắt V(m/phút) tính theo công thức:  

V=
.....

.
puy

z

xm

q

v

ZBStT

DC
k v  

Trong đó: 

Tra theo bảng 5-39[2] ta có: CV=75,5; q=0,25; x=0,3 ; y=0,2; u=0,1; 

p=0,1; m=0,2 

Chu kỳ bền của dao T=150 phút. 



                                                                         Đồ án Công nghệ chế tạo máy    

 

 

Giảng viên hướng dẫn : Phan Ngọc Ánh 

Sinh viên thực hiện      : Nguyễn Thanh Tuấn 
 

40 

Hệ số điều chỉnh chung phụ thuộc vào điều kiện cụ thể: 

kV=kMV.knv.kuv 

Với : kMV: hệ số phụ thuộc vào chất lượng gia công, tra theo bảng 5-

1[2] được: 
750

vn

MV n

B

k k Tra theo bảng 5-2[2] có kn=1 và nV=-

0,9. 

Mặt khác: 600B MPa  

0,9
750

1
600

MVk 0,82 

knv: Hệ số phụ thuộc vào trạng thái bề mặt của phôi, tra theo 

bảng 5-5 có              knv=0,9. 

kuv: Hệ số phụ thuộc vào vật liệu dụng cụ cắt, tra theo bảng 5-6 

có kuv=1  

 kV= 0,82.0,9.1=0,738 

0,25

0,2 0,3 0,2 0,1 0,1

75,5.150
0,738

150 .20 .0,075 .2 .16
V 34,59 m/phút 

Tốc độ của trục chính: n =34,59.1000/3,14.150=73 vòng/phút.  

Chọn tốc độ trục chính theo máy là: nm= 80 vòng/phút. 

Tốc độ cắt sẽ là: VC = 80. 150.3.14/1000= 37,68 m/phút. 

Lượng chạy dao phút là: SP=1,2.80 = 96 mm/phút 

Chọn lượng chạy dao theo máy là: Sm=100 mm/phút hay 0,78 mm/răng 

- Lực cắt PZ  (N): 

Lực cắt một phía được xác định theo công thức: 
10. . . . .

.

x y u

P Z
Z MPq w

C t S B Z
P k

D n
 

Trong đó: 

Z=16 là số răng của dao. 
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Các hệ số tra theo bảng 5-41[2]: CP=68,2; x=0,86; y=0 ,72; u=1; 

q=0,86; w=0 

Theo bảng 5-9[2] có: 
750

n

B
MPk với: 600B MPa ; n=0,3/0,3 

1
600

0,8
750

MPk  

0,86 0,72 1

0,86 0

10.68,2.20 .0,78 .2 .16
0,8

150 .80
ZP 2714 N 

Theo bảng 5-42[2] với kiểu phay thuận ta có:  

Lực chạy dao Ph = 0,3PZ = 0,3.2714 = 814 N 

Lực vuông góc với lực chạy dao: Py = 0,8 PZ = 0,8.2714 = 2171 N 

- Mô men xoắn MX trên trục chính của máy: 

Mô men xoắn của trục chính được xác định theo công thức: 
.

2.100

Z
x

P D
M  

Trong đó: D =150 mm; PZ = 2.2714=5428 N (do ta cắt 2 bên cùng lúc) 

5428.150

2.1000
xM 407 N.m 

- Công suất cắt Ne (kW): 

Công suất cắt được xác định theo công thức sau : 
.

1020.60

Z
e

P V
N  

Trong đó : PZ = 5428 N ; V = 37,68 m/phút 

5428.37,68

1020.60
eN 3,34 kW < NM => đạt yêu cầu công suất. 

 

VII. Tính thời gian cơ bản cho tất cả các nguyên công: 

Trong sản xuất hàng loạt và sản xuất hàng khối thời gian nguyên công được 

xác định theo công thức sau đây: Ttc = To + Tp + Tpv + Ttn 
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Trong đó : 

Ttc - Thời gian từng chiếc (thời gian nguyên công). 

To - Thời gian cơ bản ( thời gian cần thiết để biến đổi trực tiếp hình 

dạng, kích thước và tính chất cơ lí của chi tiết; thời gian này có 

thể được thực hiện bằng máy hoặc bằng tay và trong từng trường 

hợp gia công cụ thể có công thức tính tương ứng). 

Tp - Thời gian phụ ( thời gian cần thiết để người công nhân gá, tháo 

chi tiết, mở máy, chọn chế độ cắt, dịch chuyển ụ dao và bàn máy, 

kiểm tra kích thước của chi tiết ...). Khi xác định thời gian nguyên 

công ta có thể giá trị gần đúng Tp = 10%To. 

Tpv - Thời gian phục vụ chỗ làm việc gồm: thời gian phục vụ kỹ thuật 

(Tpvkt) để thay đổi dụng cụ, màI dao, sửa đá, điều chỉnh máy, điều 

chỉnh dụng cụ (Tpvkt = 8%To); thời gian phục vụ tổ chức (Tpvtc) để 

tra dầu cho máy, thu dọn chỗ làm việc, bàn giao ca kíp 

(Tpvtc=3%To). 

Ttn - Thời gian nghỉ ngơi tự nhiên của công nhân (Ttn = 5%To). 

Xác định thời gian cơ bản theo công thức sau đây: 

  To = 
nS

LLL

.

21  

Trong đó: 

L - Chiều dài bề mặt gia công (mm). 

L1 - Chiều dài ăn dao (mm). 

L2 - Chiều dài thoát dao (mm). 

S - Lượng chạy dao vòng(mm/vòng). 

n  - Số vòng quay hoặc hành trình kép trong 1 phút. 
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Thời gian cơ bản của nguyên công 1: Phay mặt đáy bằng dao phay mặt 

đầu 

Thời gian cơ bản cho bước phay thô: 

L = 140 mm. 

L1 = ( ) 3t D t  = 1,5(80 1,5) + 3 = 14 mm 

L2 = (2  5) mm. 

TB1 = 
nS

LLL

.

21 = 140+14+5/950 = 0,167 phút. 

Thời gian cơ bản cho bước phay tinh: 

L = 140mm. 

L1 = ( ) 3t D t  = 0,5(80 0,5) + 3 = 10 mm 

L2 = (2  5) mm. 

TB2 = 
nS

LLL

.

21 = 140+10+5/750 = 0,21 phút. 

Tổng thời gian cơ bản của cả nguyên công: T2 = 0,167+ 0,21 = 

0,188phút. 

Thời gian cơ bản của nguyên công 2 : Phay mặt đầu bằng dao phay mặt 

đầu 

Thời gian cơ bản cho bước phay thô: 

L = 50 mm. 

L1 = ( ) 3t D t  = 1,5(80 1,5) + 3 = 14 mm 

L2 = (2  5) mm. 

TB1 = 
nS

LLL

.

21 = 50+14+5/950 = 0,073 phút. 

Thời gian cơ bản cho bước phay tinh: 
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L = 50mm. 

L1 = ( ) 3t D t  = 0,5(80 0,5) + 3 = 10 mm 

L2 = (2  5) mm. 

TB2 = 
nS

LLL

.

21 = 50+10+5/750 = 0,087 phút. 

Tổng thời gian cơ bản của cả nguyên công: T1 = 0,073+ 0,087 = 0,16 

phút. 

 Phay mặt đáy bằng dao phay mặt đầu 

Thời gian cơ bản cho bước phay thô: 

L = 140 mm. 

L1 = ( ) 3t D t  = 1,5(80 1,5) + 3 = 14 mm 

L2 = (2  5) mm. 

TB1 = 
nS

LLL

.

21 = 140+14+5/950 = 0,167 phút. 

Thời gian cơ bản cho bước phay tinh: 

L = 140mm. 

L1 = ( ) 3t D t  = 0,5(80 0,5) + 3 = 10 mm 

L2 = (2  5) mm. 

TB2 = 
nS

LLL

.

21 = 140+10+5/750 = 0,21 phút. 

Tổng thời gian cơ bản của cả nguyên công: T2 = 0,167+ 0,21 = 

0,188phút. 

Thời gian cơ bản của nguyên công 3: Phay hai mặt bên chi tiết bằng dao 

phay mặt đĩa 

Thời gian cơ bản cho bước phay: 
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L = 36 mm. 

L1 = ( ) 3t D t  = 1,5(80 1,5) + 3 = 14 mm 

L2 = (2  5) mm. 

TB1 = 
nS

LLL

.

21 = 
36 14 5

950
 = 0,058 phút. 

Thời gian cơ bản của nguyên công 4: phay kích thước 80 bằng dao 

phay đĩa 3 mặt. 

Thời gian cơ bản cho bước phay: 

L = 36 mm. 

L1 = ( ) 3t D t  = 1,5(80 1,5) + 3 = 14 mm 

L2 = (2  5) mm. 

TB1 = 
nS

LLL

.

21 = 
36 14 5

950
 = 0,058 phút. 

Thời gian cơ bản của nguyên công 5,6: phay 2 hai rãnh bên bằng dao 

phay ngón. 

Thời gian cơ bản cho bước phay thô: 

L = 10mm. 

L1 = ( ) 3t D t  = 1,5(80 1,5) + 3 = 14 mm 

L2 = (2  5) mm. 

TB1 = 
nS

LLL

.

21 = 10+14+5/120 = 0,24phút. 

Thời gian cơ bản của nguyên công7 : Khoan, khoột, doa lỗ 30và 20 

Tính thời gian nguyên công: Ttc= T0 + Tp + Tpv + Ttn 

Với  T0 = T01+ T02 +T 03 + T 04 +T 05 +T 06  

Trong đó:   
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T01là thời gian cơ bản cho bước khoan. 

T02 là thời gian cơ bản cho bước khoan rộng. 

T03 là thời gian cơ bản cho bước khoét. 

T 04  là thời gian cơ bản cho bước khoét lần 2. 

T 05  là thời gian cơ bản cho bước tiện ren M20x1.5.  

T 06  là thời gian cơ bản cho bước doa. 

Thời gian cơ bản cho bước khoan được xác định theo công thức sau: 

T01 = 
nS

LLL

.

21 (phút). 

Với: L=70mm: chiều dài bề mặt gia công. 

L1: Chiều dài ăn dao 

L1 = )25,0(cot
2

g
d

Thay số với: d=22; =60
o
  

 => L1 = 
22

cot 60 2
2

og 8 mm 

L2 = (1 3)mm : Chiều dài thoát dao 

S.n = 140 mm/phút 

Thay vào công thức ta có: 

 T01 = 70+8+2/140 = 0,57ph) 

Thời gian cơ bản cho bước khoan rộng được xác định theo công thức 

sau: 

T02= 
nS

LLL

.

21 (phút). 

Với: L=40mm: chiều dài bề mặt gia công. 

L1: Chiều dài ăn dao 
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L1 = )25,0(cot
2

g
d

Thay số với: d=22; =60
o
  

 => L1 = 
22

cot 60 2
2

og 8 mm 

L2 = (1 3)mm : Chiều dài thoát dao 

S.n = 140 mm/phút 

Thay vào công thức ta có: 

 T02= 40+8+2/140 = 0,36(phút). 

Thời gian cơ bản cho bước khoét được xác định theo công thức sau: 

T 03 = 1

.

L L

S n
(phút). 

với: L = 40mm: chiều dài bề mặt gia công. 

L1 = (0,5 2)mm: Chiều dài ăn dao (mm). 

S.n = 550 mm/phút: Lượng chạy dao phút. 

Thay vào công thức ta có: 

 T 03  = 40+2/550= 0,76 (phút). 

Thời gian cơ bản cho bước khoét sâu được xác định theo công thức sau: 

T 04 = 1

.

L L

S n
(phút). 

với: L = 35mm: chiều dài bề mặt gia công. 

L1 = (0,5 2)mm: Chiều dài ăn dao (mm). 

S.n = 550 mm/phút: Lượng chạy dao phút. 

Thay vào công thức ta có: 

 T 04  = 35+2/550= 0,067(phút). 

Thời gian cơ bản cho bước doa được xác định theo công thức sau: 
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  T 06 = 1

.

L L

S n
(phút). 

với: L = 40mm: chiều dài bề mặt gia công. 

L1 = (0,5 2)mm: Chiều dài ăn dao (mm). 

S.n = 144 mm/phút: Lượng chạy dao phút. 

Thay vào công thức ta có: 

 T 06 = 40+2/144 = 0,29(phút) 

Thời gian cơ bản của nguyên công 8 : Ta rô M22 x1,5 

L = 25 mm; S = 1,5 mm/vòng; n = 200 vòng /phút;  

 .mm,,,,).(bøocren)(LL 545451513131
21

 

5,02)
200.5,1

5,45,425

200.5,1

5,45,425
().

..
(

1

2121
07 i

nS

LLL

nS

LLL
T  (phút). 

 Vậy thời gian cơ bản : 

  45,08,034,086,02,06,06,000 iTT  (phút). 

 Thời gian phụ: Tp = 10% T0  

 Thời gian phục vụ: Tpvkt = 8%T0 ; Tpvtc = 3%T0  Tpv = 11%T0 

 Thời gian  nghỉ ngơi tự nhiên: Ttn = 5%T0  

Thời gian làm xong nguyên công: 

 04,526,1.4)05,011,01,01.(.00 TTTTTT tnpvptc (phút) 

 

phay kích thước 80 bằng dao phay đĩa 3 mặt. 

Thời gian cơ bản cho bước phay: 

L = 36 mm. 

L1 = ( ) 3t D t  = 1,5(80 1,5) + 3 = 14 mm 

L2 = (2  5) mm. 
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TB1 = 
nS

LLL

.

21 = 
36 14 5

950
 = 0,058 phút. 

Thời gian cơ bản của nguyên công 9, 10 : phay rãnh 10x10x15 bằng 

dao phay đĩa 

34,02.
8,268

53,2515
.21

05 i
S

LLL
T

p

 (phút). 

Nguyên công này ta tiến hành làm 2 bước: 

            Ddao = 60 mm; L = 15mm; Sp = 268,8 mm/phút; 

                   n = 240 vòng /phút: t = 10mm 

 mmtDtL 3,253)1060.(10)35.0().(1
 

 L2 =(2 5) mm=5mm. 

IX Tính và thiết kế đồ gá cho nguyên công phay nguyên công I phay mặt 

đầu : 

Lập sơ đồ gá đặt:  

Nguyên công phay mặt đầu hạn chế 3 bậc tự do , Đáy của chi tiết được 

đặt lên phiến tỳ hạn chế 3 bậc tự do. 
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Tính lực kẹp của cơ cấu: 

Chi tiết dược kẹp chặt bằng đũn kẹp liờn động lực kẹp hướng từ trờn 

xuống. 

-Khoảng cách từ mặt đầu dao tới bàn máy : 50 350 mm. 

-Kích thước bàn máy: 200 x 800 mm 

Phương pháp định vị: Mặt chuẩn (măt đáy ) của chi tiết định vị lên hai 

phiến tỳ phẳng khống chế 3 bậc tự do,  

Ở nguyên công này ta chỉ cần tính lực kẹp W cho bước 1 là phay mặt 

phẳng trên vì có lực cắt lớn hơn khi phay hai mặt phẳng bên.        
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Pz = 1301,5 N. và Mx = 650,75 Nm là lớn nhất ở các bước trong 

nguyên công này. 

               

Mà : lực hướng kính  Py = (0,2  0,4)Pz = 0,4.1301,5 = 520,6 N 

        Lực chạy dao Ps = (0,3  0,4)Pz = 0,4.1301,5 = 520,6 N 

P
z

P P
v

P
sP

y

 

  Lực vuông góc với lực chay dao:Pv = (0,85  0,9)Pz = 0,9.1301,5 = 1170 N 

Để đơn giản khi tính lực kẹp ta coi như chỉ có lực Ps tác dụng lên chi 

tiết .Vậy để đảm bảo khi gia công thì lực kẹp phải tạo ra lực masat thắng lực 

Ps ta có phương trình : 

(W + W)f  Ps  2.W.f  Ps  
f

P
W s

.2
 

Khi có thêm hệ số an toàn K = 2 ta có: 

N
f

KP
W s 2,1041

5,0.2

2.6,520

.2

.
 

Chon hai cơ cấu kẹp dòn bẩy mỗi cơ cấu này tạo ra W. 

 

 

 

 

l

l1 Q

Dd
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  Từ kết cấu của chi tiết chọn l = 100 mm; l1 = 35 mm 

1

2

l

l.W.
Q  NQ 6000

35

100.2,1041.2
 

Chọn vật liệu bu lông xiết và bu lông tỳ có  = 8KG/mm
2
.  

 Đường kính của bu lông xiết :  

mm
Q

CD 12,12
80

6000
.4,1.  

Dựa và tiêu chuẩn ta chon: D = 20 mm. 

Đường kính bu lông tỳ  

mm
WQ

Cd 79,9
80

2,1041.26000
.4,1

2
.  

Chon d = 12 mm 

    Chọn kích thước của thân đồ gá: 

+ Chiều dài : 

L = 1L1 + 2L2 + 2l + 45. 

Chọn L1 = 40 mm; L2 = 20 mm. 

 L = 2.40 +2.20 + 2.100 + 45 =365 mm. 

+ Chiều rộng: B = 200mm. 

Xác định sai số chế tạo cho phép của đồ gá. 

 22222

dcmkcdgct
 

L2

L1
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 [ ct] : Sai số chế tạo cho phép của đồ gá. 

 [ gd] : Sai số gá đặt cho phép . [ gd] = 1/3  

 : Dung sai nguyên công. Gia công lỗ  30
0,15

   = 0,3 

 [ gd] = 1/3  = 1/3 .0,3 = 0,1 mm. 

k : Sai số kẹp chặt. ở đây k = 6,68
70

6000.8,0

.2

.2.

L

QC
m = 0,07 mm. 

dc: Sai số điều chỉnh. dc = 5 10 m. Lấy dc = 10 m = 0,01 mm. 

m : Sai số mòn của đồ gá . 

 .N.
m

 

trong đó  = 0,2  0,4. Lấy  = 0,2. (Hệ số phụ thuộc kết cấu đồ định vị ). 

N: Số chi tiết được gia công trên đồ gá N = 10000 chiếc /năm. 

 .02,020100002,0 mmmm  

 mmct 0678,0)02,0()01,0()07,0(1,0 2222
. 

 

Phiến tỳ: 

Tra bảng 8-3[2] ta chọn được loại phiến tỳ có kêt cấu như sau: 
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Yêu cầu kỹ thuật: vật liệu thép 20Gr, thấm than, chiều sâu lớp thấm 0,5-

0,8mm. nhiệt luyện đạt HRC 50-60. 

Điều kiện kỹ thuật của đồ gá: 

- Độ không song song giữa mặt phẳng tỳ C và A  0,067mm/100mm.       

                           

C

A

n

 

 

 

Tài liệu tham khảo 
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Lêi nãi ®Çu 

C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét ngµnh then chèt, nã ®ãng vai trß quyÕt dÞnh 

trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. NhiÖm vô cña c«ng 

nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ chÕ t¹o ra c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ cho mäi lÜnh vùc cña 

nghµnh kinh tÕ quèc d©n, viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®ang lµ 

mèi quan t©m ®Æc biÖt cña §¶ng vµ nhµ níc ta.  

Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi 

viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ ®Çu t c¸c trang bÞ hiÖn ®¹i. ViÖc ph¸t triÓn 

nguån nh©n lùc lµ nhiÖm vô träng t©m cña c¸c trêng ®¹i häc.  

HiÖn nay trong c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh c¬ khÝ nãi riªng ®ßi 

hái kÜ s c¬ khÝ vµ c¸n bé kÜ thuËt c¬ khÝ ®îc ®µo t¹o ra ph¶i cã kiÕn thøc c¬ 

b¶n t¬ng ®èi réng, ®ång thêi ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã ®Ó gi¶i 

quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ thêng gÆp trong s¶n xuÊt. 

M«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y cã vÞ trÝ quan träng trong ch¬ng tr×nh ®µo 

t¹o kÜ s vµ c¸n bé kÜ thuËt vÒ thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ 

phôc vô c¸c ngµnh kinh tÕ nh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn  t¶i, 

®iÖn lùc ...vv 

§Ó gióp cho sinh viªn n¾m v÷ng ®îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña m«n häc vµ 

gióp cho hä lµm quen víi nhiÖm vô thiÕt kÕ, trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o , ®å ¸n 

m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ m«n häc kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña sinh viªn 

chuyªn ngµnh chÕ t¹o m¸y khi kÕt thóc m«n häc.  

Sau mét thêi gian t×m hiÓu vµ víi sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o  

NguyÔn §¾c Léc  ®Õn nay Em ®· hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o 

m¸y Trong  qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n tÊt nhiªn sÏ cã nh÷ng sai sãt do thiÕu 

thùc tÕ vµ kinh nghiÖm thiÕt kÕ, em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« 

gi¸o trong bé m«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n ®Ó 

lÇn thiÕt kÕ sau vµ trong thùc tÕ sau nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n .  

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.   

                                                  Ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2000 

                                                  SV NguyÔn Xu©n ThiÖn. 
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ThuyÕt minh ®å ¸n m«n häc 

c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 

      I-Ph©n tÝch chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt 

Dùa vµo b¶n vÏ chi tiÕt ta thÊy gèi ®ì lµ chi tiÕt d¹ng hép 

Do gèi ®ì lµ lo¹i chi tiÕt quan träng trong mét s¶n phÈm cã l¾p trôc .Gèi ®ì  

lµm nhiÖm vô ®ì trôc cña m¸y vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ t¬ng ®èi cña trôc trong  

kh«ng gian nh»m thùc hiÖn mét nhiÖm vô ®éng häc nµo ®ã . Gèi ®ì cßn lµm 

nhiÖm vô cña æ trît . 

  Trªn gèi  ®ì cã nhiÒu mÆt ph¶i gia c«ng víi ®é chÝnh x¸c kh¸c nhau vµ còng  

cã nhiÒu bÒ mÆt kh«ng ph¶i gia c«ng.  BÒ mÆt lµm viÖc chñ yÕu lµ lç trô 40  

 CÇn gia c«ng mÆt ph¼ng C vµ c¸c lç 16 chÝnh x¸c ®Ó lµm chuÈn tinh gia c«ng  

§¶m b¶o kÝch thíc tõ t©m lç 40 ®Õn mÆt ph¼ng C lµ : 100+ 0,05 

Chi tiÕt lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn rung ®éng vµ thay ®æi.  

VËt liÖu sö dông lµ : GX 15-32 , cã c¸c thµnh phÇn ho¸ häc sau :  

C = 3 – 3,7        Si = 1,2 – 2,5          Mn = 0,25 – 1,00 

S < 0,12               P =0,05 – 1,00 

[ ]bk = 150 MPa    

[ ]bu = 320 MPa 

II. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt  

Tõ b¶n vÏ chi tiÕt ta thÊy : 

-Gèi ®ì cã ®ñ ®é cøng v÷ng ®Ó khi gia c«ng kh«ng bÞ biÕn d¹ng cã thÓ  dïng 

chÕ ®é c¾t cao , ®¹t n¨ng suÊt cao 

-C¸c bÒ mÆt lµm chuÈn cã ®ñ diÖn tÝch nhÊt ®Þnh ®Ó cho phÐp thùc hiÖn 

nhiÒu nguyªn c«ng khi dïng bÒ mÆt ®ã lµm chuÈn vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn qu¸ 

tr×nh g¸ ®Æt nhanh . 

Chi tiÕt gèi ®ì ®îc chÕ t¹o b»ng ph¬ng ph¸p ®óc . KÕt cÊu t¬ng ®èi ®¬n 

gi¶n , tuy nhiªn còng gÆp khã kh¨n khi kho¶ 4 bÒ mÆt bÝch do kh«ng gian 

g¸ dao hÑp. 
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       C¸c bÒ mÆt cÇn gia c«ng lµ : 

1. Gia c«ng bÒ mÆt ph¼ng C víi ®é bãng cao ®Ó lµm chuÈn tinh cho 

nguyªn c«ng sau . 

2. Gia c«ng 4 lç 16 mét lÇn trªn m¸y tiÖn nhiÒu trôc ,trong ®ã 2 lç chÐo 

nhau lµ ph¶I gia c«ng tinh ®Ó lÇm chuÈn tinh gia c«ng cho nguyªn c«ng 

sau . 

3. Gia c«ng c¸c mÆt bÝch ®¶m b¶o viÖc g¸ l¾p chÆt khi lµm viÖc .  

4. Phay 2 mÆt ph¼ng ®Çu lç trô 40. 

5. Kho¶ mÆt bÝch vµ khoan lç 8 lµm lç dÉn dÇu b«i tr¬n bÒ mÆt ngâng                                                             

trôc. 

6. KhoÐt, doa lç 40 ®¶m b¶o ®é bãng vµ chÝnh x¸c cho chi tiÕt ,v× bÒ mÆt 

nµy lµ lµ bÒ mÆt lµm viÖc chÝnh . 

     IIi-x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt  

Muèn x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt tríc hÕt ta ph¶i biÕt s¶n lîng hµng n¨m cña 

chi tiÕt gia c«ng . S¶n lîng hµng n¨m ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau :  

                                     N = N1.m (1+
100

) 

Trong ®ã  

          N- Sè chi tiÕt ®îc s¶n xuÊt trong mét n¨m  

 N1- Sè s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt trong mét n¨m (5000 chiÕc/n¨m) 

 m- Sè chi tiÕt trong mét s¶n phÈm 

 - PhÕ phÈm trong xëng ®óc  =(3-:-6) % 

 - Sè chi tiÕt ®îc chÕ t¹o thªm ®Ó dù tr÷   =(5-:-7)% 

    VËy  N = 5000.1(1 +
100

46
) =5500 chi tiÕt /n¨m 

Träng lîng cña chi tiÕt ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc  

                               Q1 = V.       (kg) 

Trong ®ã 

 Q1- Träng lîng chi tiÕt  
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  - Träng lîng riªng cña vËt liÖu    gang x¸m= 6,8-:-7,4 Kg/dm3 

 V - ThÓ tÝch cña chi tiÕt 

                              V = V§+ VTR+2.VG 

 V§- ThÓ tÝch phÇn ®Õ 

 VTR-ThÓ tÝch th©n trô rçng 

 VG- ThÓ tÝch g©n  

 V - ThÓ tÝch cña chi tiÕt 

V® = 160.120.30 = 576000 mm3  

VTR = ( 402 - 202 ).120.3,14 = 452160 mm3  

VG = 120.20.70 - 3,14.30.402  = 67520 mm3 

V = 576000 + 452160 + 67520 = 1095680 mm3 =1,096 dm3  

VËy      Q1 = V.  =  1,096.7,2 = 7,9 (kg) 

Dùa vµo  N & Q1 b¶ng 2 (TK§ACNCTM) ta cã d¹ng s¶n xuÊt lµ d¹ng s¶n 

xuÊt hµng khèi. 

IV- X¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ chi 

tiÕt lång ph«i 

1- X¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

d 
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KÕt cÊu cña chi tiÕt kh«ng phøc t¹p nhng vËt liÖu cña chi tiÕt lµ gang x¸m 

15x32 nªn ta dïng ph¬ng ph¸p ®óc, do bÒ mÆt kh«ng lµm viÖc kh«ng cÇn  

chÝnh x¸c vµ øng víi s¶n xuÊt hµng lo¹t lín nªn ta chän ph¬ng ph¸p ®óc trong 

khu«n c¸t.Lµm khu«n b»ng m¸y. Sau khi ®óc cÇn cã nguyªn c«ng lµm s¹ch vµ 

c¾t ba via . 

B¶n vÏ lång ph«i 
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V.th ø tù c¸c ng uyªn c«ng 

1- X¸c ®Þnh ®êng lèi c«ng nghÖ 

Do s¶n xuÊt hµng khèi lín nªn ta chän ph¬ng ph¸p gia c«ng mét vÞ trÝ ,gia 

c«ng tuÇn tù. Dïng m¸y v¹n n¨ng kÕt hîp víi ®å g¸ chuyªn dïng .  

2- Chän ph¬ng ph¸p gia c«ng 

- Gia c«ng lç 40+0,039 vËt liÖu lµ gang x¸m 15x32. Ta thÊy dung sai +0,039øng 

víi 40 lµ cÊp chÝnh x¸c 7, víi ®é nh¸m Rz=1,25 . Ta chän ph¬ng ph¸p gia 

c«ng lÇn cuèi lµ doa tinh.C¸c bíc gia c«ng trung gian lµ: khoÐt, doa th« .  

- Gia c«ng mÆt ®¸y ®¹t Rz = 20  Vµ 2 mÆt ®Çu trô 40 .Theo b¶ng 2-1 Q2 ,®îc 

®é bãng cÊp 5 

   Theo b¶ng 2-4 Q2 ta cã ph¬ng ph¸pgia c«ng lÇn cuèi lµ phay tinh ,c¸c bíc 

gia c«ng tríc lµ phay th« . 

- Gia c«ng 4 lç 16 mÆt ®¸y ®¹t  Ra = 2,5 theo b¶ng 2-1 Q2 cã cÊp ®é bãng  

lµ 6 . 

    Theo b¶ng 4-Q2, ta cã ph¬ng ph¸p gia c«ng lÇn cuèi lµ doa th« ,c¸c bíc 

gia c«ng tríc lµ khoan , khoÐt .Trong 4 lç nµy cã 2 lç chÐo nhau chän lµ m 

chuÈn ®Þnh vÞ nªn ph¶iqua gia c«ng tinh .  

-  Lç 8 chØ cÇn khoan . 

VI- TÝnh lîng d cho mét bÒ mÆt vµ tra lîng d cho c¸c bÒ 

mÆt cßn l¹i 

1-TÝnh lîng d khi gia c«ng lç 40 

 §é chÝnh x¸c ph«i cÊp 2 khèi lîng ph«i 8 kg ,vËt liÖu Gang x¸m GX15-32. 

Quy tr×nh c«ng nghÖ gåm 3 bíc : khoÐt , doa th«, doa tinh. Chi tiÕt ®îc ®Þnh 

vÞ b»ng mÆt ®¸y vµ 2 lç 16 . 

 Theo b¶ng 10 , ThiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM ta cã R za vµ Ta  cña ph«i lµ 250 vµ 350  

m .  

Sai lÖch kh«ng gian tæng céng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:  = cv 

Trong ®ã   cv = k. L    - sai lÖch cong vªnh 
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L- ChiÒu dµi chi tiÕt 

k = 10 m/mm   (B¶ng B3-67 SæTayCNCTM I) . 

      =10 .120 =1200 ( m ).  

b  = c      +  kc  +    ®g 

Sai sè kÑp chÆt k = 0 

Sai sè chuÈn c = 0  

Bá qua sai sè ®å g¸  g® = 0 

 b  =  0 

         )(
min

2222
baazab

TRZ  

       2Zbmin =   2( 250 + 350 + 1200 ) = 3600  ( m ).  

Bíc  khoÐt 

Theo b¶ng 3-87 Sæ tay CNCTM I ,ta cã 

         Rza = 50  ( m ).  

         Ta = 50   ( m ).  

Sai lÖch kh«ng gian tæng céng  ®îc tÝnh theo c«ng thøc :  = k . ph«i 

k  lµ hÖ sè gi¶m sai (HÖ sè chÝnh x¸c ho¸ ) 

 k = 0,05  _ B¶ng 24 ThiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM 

  =0,05 . 1200 =60  ( m ). 

)(
min

2222
baazab

TRZ  

 2Zbmin = 2 ( 50 + 50 + 60) = 320 ( m ). 

Doa th« : Sai lÖch kh«ng gian chÝnh b»ng ®é lÖch ®êng t©m lç sau khi khoÐt 

nh©n víi hÖ sè gi¶m sai ks= 0,04  (B¶ng 24 ThiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM ) 

 a =  60 . 0,04 = 2,4 ( m )  

Theo b¶ng 3-87 Sæ tay CNCTM I ,ta cã 

         Rza =10 ( m ).  

         Ta  = 20  ( m ).  

)(
min

2222
baazab

TRZ  



Lª V¨n Dòng                                              §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y        

Líp -CTM 50407CHN                                                      Khoa C¬ khÝ               8 

      2Zbmin =   2( 10 + 20 + 2,4 ) = 65  ( m ). 

 

Doa tinh  : Sai lÖch kh«ng gian chÝnh b»ng ®é lÖch ®êng t©m lç sau khi doa 

nh©n víi hÖ sè gi¶m sai ks= 0,02  (B¶ng 24 ThiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM ) 

 a =  2,4. 0,02= 0,05 ( m )  

Theo b¶ng 3-87 Sæ tay CNCTM I ,ta cã 

         Rza =6,3 ( m ).  

         Ta  = 10  ( m ).  

)(
min

2222
baazab

TRZ  

      2Zbmin =   2( 6,3+ 10+ 0,05 ) = 32,7 ( m ). 

Ta  cã b¶ng tÝnh lîng d sau:  

 Rz Ta   2  ` 2Rbmin Dt  Dmax Dmin  
2Zmi 2Zma 

   Ph«i 

KhoÐt 

Doa th«  

Doa 
tinh 

 

250 

50 

10 

6,3 

350 

50 

20 

10 

 

1200 

60 

2,4 

0,05 

 3600 

320 

65 

32,7 

39,6213 

39,9413 

40,0063 

40,039 

 

870 

220 

87 

39 

 

39,621 

39,941 

40,006 

40,039 

38,751 

39,721 

39,919 

40,000 

 

320 

65 

33 

 

 

970 

198 

81 

 

                                                                                                2 Zomax  =1249 

                                                                                                 2Zomin =  418 

KiÓm tra kÕt qu¶ tÝnh to¸n : 

       + Lîng d tæng céng 2 Z0max- 2Z0min = 1249 - 418 = 831 ( m) 

                                           ph- ct =870 - 39 = 831  ( m) 

 + KiÓm tra bíc trung gian : khoÐt  

2Zmax- 2Zmin = 198 - 65 = 133 ( m) 

        1- 2 = 220 - 87 = 133 ( m) 

2- Tra lîng d cho c¸c nguyªn c«ng cßn l¹i 

Lîng d gia c«ng mÆt ®¸y  Zb= 3,5    mm (B¶ng 4-14 SæTayCNCTM )  

Lîng d gia c«ng mÆt bÝch  Zb= 3,0 mm (B¶ng 4-14  SæTayCNCTM ) 

Lîng d gia c«ng 2 mÆt ®Çu  Zb =  3,5   mm   (B¶ng 4-14 SæTayCNCTM ) 

Lîng d gia c«ng lç trô 2Zb = 3,5 mm 



Lª V¨n Dòng                                              §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y        

Líp -CTM 50407CHN                                                      Khoa C¬ khÝ               9 

 

VII- TÝnh chÕ ®é c¾t cho mét nguyªn c«ng vµ tra chÕ ®é c¾t cho 

c¸c nguyªn c«ng cßn l¹i. 

1-Nguyªn c«ng 1: Phay mÆt ®¸y 

§Þnh vÞ : Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ ë mÆt trªn cña ®Õ 3 bËc tù do  

KÑp chÆt: Chi tiÕt ®îc kÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp liªn ®éng tõ trªn xuèng ph¬ng 

cña lùc kÑp trïng víi ph¬ng kÝch thíc cÇn thùc hiÖn .  

Chän m¸y : m¸y phay n»m ngang 6H82. C«ng suÊt m¸y Nm = 7 KW 

Chän dao : Dao phay h×nh trô r¨ng liÒn P18  Z=16 r¨ng 

Lîng d gia c«ng : phay  2 lÇn : 

     + Bíc 1 Zb=2,5 mm  

     + Bíc 2  Zb=1 mm 

 

ChÕ ®é c¾t bíc 1: (phay th«) 

ChiÒu s©u c¾t t = 2,5mm  

Lîng ch¹y dao r¨ng Sz = 0,12 mm/r¨ng (B¶ng 5-126 SæTayCNCTM ) .  

 Lîng ch¹y dao vßng S0= 0,12. 16 = 1,92 mm/vßng. 

Tèc ®é c¾t   Vb=63 m/ph (B¶ng 5-135  SæTayCNCTM ) . 

HÖ sè ®iÒu chØnh: Ws = 0,9138 

 Tèc ®é c¾t tÝnh to¸n lµ:  Vt =Vb. Ws = 63.0,9138= 57,57m/phót 

Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ:  
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              phvg
D

V
n t

t
/,

.,

,.

.

.
18229

80143

575710001000
   

Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm=234 vg/ph. 

Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ: 

               phm
nD

V t

tt
/,

..,..
7858

1000

23480143

1000
 

C«ng suÊt c¾t  No=3,8 KW (B¶ng 5-140 SæTayCNCTM ) . 

 No< Nm. =7.0,8=5,6  KW 

ChÕ ®é c¾t bíc 2: (phay tinh víi Rz  =20) 

ChiÒu s©u c¾t t =1 mm , lîng ch¹y dao vßng S0=2,5 mm/vßng (B¶ng 5-127 

SæTayCNCTM ) . 

Tèc ®é c¾t   Vb=53 m/ph (B¶ng 5-135  SæTayCNCTM ) . 

C¸c hÖ sè ®iÒu chØnh:  

+ Chi tiÕt ®óc cã W1 =0,85 (B¶ng 5-239 SæTayCNCTM ) . 

+ T×nh tr¹ng m¸y cßn tèt W1 = 1,1 (B¶ng 5-239 SæTayCNCTM ) . 

VËy tèc ®é c¾t tÝnh to¸n lµ:  V t =Vb. W1 .W2 = 53.0,85.1,1 =49,55 m/ph 

Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ:  

              phvg
D

V
n t

t
/,

.,

,.

.

.
25197

80143

554910001000
 

Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm=190 vg/ph. 

Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ: 

            phm
nD

V t

tt
/,

..,..
7547

1000

19080143

1000
 

 Theo b¶ng 5-139 SæTayCNCTM ,ta cã : Nyc = 1,9 Kw < Nm 

2-Nguyªn c«ng 2: Khoan - KhoÐt - Doa vµ kho¶ mÆt bÝch 

§Þnh vÞ : Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ ë mÆt ®¸y 3 bËc tù do , mÆt trô 2 bËc tù do, mÆt 

®Çu 1 bËc tù do. 

KÑp chÆt: Chi tiÕt ®îc kÑp chÆt b»ng c¬ cÊu trô trît tõ trªn xuèng  
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Chän m¸y : M¸y khoan K125 . C«ng suÊt m¸y Nm = 2,8KW 

Chän dao : Mòi khoan thÐp giã , mòi khoÐt, doa thÐp giã .  

ChÕ ®é c¾t bíc 1: Khoan lç ( 4 lç 13 mm ) 

ChiÒu s©u c¾t t =6,5 mm  

Lîng ch¹y dao So = 0,35  mm/vßng  (B¶ng 5-89 SæTayCNCTM ) . 

VËn tèc c¾t V= 33,5  m/ph (B¶ng 5-90 SæTayCNCTM ) .  

              phvg
D

V
n t

t
/,

.,

,.

.

.
68820

13143

53310001000
 

Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm= 950 vg/ph. 

Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:      phm
nD

V t

tt
/,

..,..
7547

1000

19080143

1000
  

Theo b¶ng 5-139 SæTayCNCTM ,ta cã : Nyc = 1,7 Kw < Nm = 2,8 

ChÕ ®é c¾t bíc 2: KhoÐt 2 lç 15,6 vµ 2 lç 16 

Ta tÝnh chÕ ®é c¾t cho lç  16 
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ChiÒu s©u c¾t t = (16-13)/2 = 1,5mm , 

Lîng ch¹y dao So = 0,75  mm/vßng  (B¶ng 5-104 SæTayCNCTM ) .  

VËn tèc c¾t v = 25  m/ph (B¶ng 5-105 SæTayCNCTM ) .  

              phvg
D

V
n t

t
/

.,

.

.

.
520

16143

2610001000
 

Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm= 540 vg/ph. 

Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:      phm
nD

V t

tt
/,

..,..
1327

1000

54016143

1000
  

Theo b¶ng 5-139 SæTayCNCTM ,ta cã : Nyc = 1,7 Kw < Nm = 2,8 

ChÕ ®é c¾t bíc 3 : doa 2 lç 16 

ChiÒu s©u c¾t t =(16-15,6)/2 = 0,2 mm  

Lîng ch¹y dao So = 2,4  mm/vßng  (B¶ng 5-112 SæTayCNCTM ) .  

VËn tèc c¾t v = 6,8 m/ph (B¶ng 5-114 SæTayCNCTM ) .  

              phvg
D

V
n t

t
/,

.,

,.

.

.
35135

16143

8610001000
 

Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm= 135vg/ph. 

Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:      phm
nD

V t

tt
/,

..,..
786

1000

13516143

1000
 

ChÕ ®é c¾t bíc 4: Kho¶ 4 mÆt bÝch 

Chän dao :Dao khoÐt thÐp giã . Sè r¨ng Z = 5 r¨ng 

Lîng d gia c«ng : Zb=3 mm 

ChÕ ®é c¾t ChiÒu s©u c¾t t=3 mm ,  

 So  =  0,7 mm/vßng (B¶ng 5-104 SæTayCNCTM ) . 

Tèc ®é c¾t   Vb= 52 m/ph (B¶ng 5-148 SæTayCNCTM ) . 

              phvg
D

V
n t

t
/

.,

.

.

.
662

225143

5210001000
 

Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm= 668 vg/ph. 

Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:      phm
nD

V t

tt
/,

..,..
4452

1000

66825143

1000
  

Theo b¶ng 5-150 SæTayCNCTM ,ta cã : Nyc = 1,4 Kw < Nm = 2,8 Kw 
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3.Nguyªn c«ng 3 :phay 2 mÆt ®Çu 

 

 

 

§Þnh vÞ : Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ ë mÆt ®¸y 3 bËc tù do vµ 2 lç h¹n chÕ 3 bËc tù 

do  (Dïng mét chèt trô ng¾n , mét chèt tr¸m ).  

KÑp chÆt: Chi tiÕt ®îc kÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp liªn ®éng tõ trªn xuèng vu«ng 

gãc víi mÆt ®¸y . 

Chän m¸y : m¸y phay n»m ngang P623. C«ng suÊt m¸y Nm = 6,3 KW 

Chän dao : Dao phay ®Üa 2 mÆt r¨ng liÒn P18 , ®êng kÝnh dao D = 250  , sè 

r¨ng Z=22 r¨ng . 

Lîng d gia c«ng : phay  2 lÇn  

     + Bíc 1 : 2.Zb= 5 mm  

     + Bíc 2  : 2.Zb= 2 mm 

ChÕ ®é c¾t bíc 1: (phay th«) 
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ChiÒu s©u c¾t t =2.5 mm . 

Lîng ch¹y dao r¨ng Sz=0,24 mm/r¨ng (B¶ng 5-34 vµ 5-170 SæTayCNCTM ) .  

 Lîng ch¹y dao vßng S0= 0,24. 22= 5,28 mm/vßng. 

Tèc ®é c¾t   Vb=26 m/ph (B¶ng 5-135  SæTayCNCTM ) . 

Sè vßng quay cña trôc chÝnh lµ: 

               phvg
D

V
n t

t
/,

.,

.

.

.
1233

250143

2610001000
   

Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm=37,5 vßng/phót. 

Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ: 

               phm
nD

V t

tt
/,

,..,..
4429

1000

537250143

1000
 

 

C«ng suÊt c¾t  No=4,3 KW (B¶ng 5-174 SæTayCNCTM ) . 

 No< Nm. =7.0,8=5,6  KW 

ChÕ ®é c¾t bíc 2: (phay tinh víi Rz = 20) 

ChiÒu s©u c¾t t =1 mm , lîng ch¹y dao vßng S0=1,5 mm/vßng (B¶ng 5-37 

SæTayCNCTM ) . 

 Sz  = So/z =1,5/22 =0,07 mm/r¨ng 

Tèc ®é c¾t   Vb=41,5 m/ph (B¶ng 5-172  SæTayCNCTM ) . 

Sè vßng quay cña trôc chÝnh lµ: 

              phvg
D

V
n /,

.,

,.

.

.
8752

250143

54110001000
 

Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm=60 vg/ph. 

Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ: 

            phm
nD

V
tt

/,
..,..

147
1000

25060143

1000
 

4. Nguyªn c«ng 4 : Kho¶ mÆt bÝch vµ khoan lç 6 

§Þnh vÞ : Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ ë mÆt ®¸y 3 bËc tù do ,2 lç 6 h¹n chÕ 3 bËc tù 

do ( Dïng mét chèt trô  , mét chèt tr¸m ) . 
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KÑp chÆt: Chi tiÕt ®îc kÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp liªn ®éng tõ trªn xuèng vu«ng 

gãc víi mÆt ®¸y . 

Chän m¸y : M¸y khoan K125 . C«ng suÊt m¸y Nm = 2,8KW ,  = 0,8 

Chän dao : Dao phay ngãn vµ mòi khoan lµ  thÐp giã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChÕ ®é c¾t bíc 1: Kho¶ mÆt bÝch 

ChiÒu s©u c¾t t = 3 mm , 

Lîng ch¹y dao r¨ng Sz=0,12mm/r¨ng (B¶ng 5-146 SæTayCNCTM )  

Sè r¨ng Z = 5 r¨ng  

 Lîng ch¹y dao vßng S0= 0,12. 5= 0,6 mm/vßng. 

Tèc ®é c¾t   Vb=43 m/ph (B¶ng 5-148  SæTayCNCTM ) . 

              phvg
D

V
n

t
/,

.,

.

.

.
7684

20143

4310001000
 

 

Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm= 668 vg/ph. 
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Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:      phm
nD

V
tt

/,
..,..

9541
1000

66820143

1000
  

Theo b¶ng 5-150 SæTayCNCTM , ta cã : Nyc = 1,2 Kw < Nm = 2,8.0,8 

ChÕ ®é c¾t bíc 2 :Khoan lç 6 

ChiÒu s©u c¾t t =3 mm , 

Lîng ch¹y dao So = 0,3  mm/vßng  (B¶ng 5-89 SæTayCNCTM ) . 

VËn tèc c¾t V= 31,5  m/ph (B¶ng 5-90 SæTayCNCTM ) .  

              phvg
D

V
n t

t
/

.,

,.

.

.
1672

6143

53110001000
 

Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm= 1360 vg/ph. 

Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:      phm
nD

V
tt

/,
..,..

6225
1000

13606143

1000
  

Theo b¶ng 5-92 SæTayCNCTM , ta cã : Nyc = 1,0 Kw < Nm = 2,8.0,8 

5.Nguyªn c«ng 5 : TÝnh chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng khoÐt , doa lç 40 

§Þnh vÞ : Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ ë mÆt ®¸y 3 bËc tù do , 2 lç 16 h¹n chÕ 3 bËc tù 

do. 

KÑp chÆt: Chi tiÕt ®îc kÑp chÆt b»ng c¬ cÊu th¸o l¾p nhanh lùc kÑp vu«ng gãc 

víi mÆt ®¸y .  

Chän m¸y : M¸y khoan K135 . C«ng suÊt m¸y Nm = 4 Kw 

Chän dao : Mòi khoÐt thÐp giã. 

ChÕ ®é c¾t bíc 1 : KhoÐt lç 36 

Ta cã :  + ChiÒu s©u c¾t t = 1,3 mm 

   + Lîng ch¹y dao  S =1,5  mm/vßng  ( B¶ng 5-26,  sæ tay CNCTM ) 

   + Tèc ®é c¾t V ®îc tÝnh theo c«ng thøc  

V = 
vyxm

q

v
K

StT

DC

..

.
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Trong ®ã :-C¸c hÖ sè vµ sè mò tra b¶ng 5-29 SæTayCNCTM II 

Cv = 18,8; q=0,2 ; m=0,125 ; y=0,4 , x = 0,1 

Tuæi thä cña mòi khoan thÐp giã P18  T =50 phót  ( B¶ng 5-30,  sæ tay 

CNCTM ) 

HÖ sè Kv  = KMV.kUV.KLV 

KLV  = 

nv

HB

190
 B¶ng 5-1 Sæ tay CNCTM II 

HB = 190  KMV = 1 

KUV = 1 ,  B¶ng 5-6 Sæ tay CNCTM II 

KLV = 1  , B¶ng 5-31 Sæ tay CNCTM II 

 KLV = 1 

       V =    1
533150

139818
40101250

20

.
  ,.,.

,.,
,,,

,

     

   V = 19,88 m/ph 

    n = 
D

V

.,

.

143

1000
 = 

339143

88191000

,.,

,.
 = 162 vßng/phót 
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 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm= 168 vg/ph. 

Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:      phm
nD

V
tt

/,
.,.,..

6220
1000

168139143

1000
  

ChÕ ®é c¾t bíc 2 : 

* Doa  th« lç  39,7 

Ta cã :  + ChiÒu s©u c¾t t = 0,3 mm 

   + Lîng ch¹y dao  S =3,4 mm/vßng  ( B¶ng 5-27,  sæ tay CNCTM ) 

   + Tèc ®é c¾t V ®îc tÝnh theo c«ng thøc  

V = 
vyxm

q

v
K

StT

DC

..

.
 

Trong ®ã :-C¸c hÖ sè vµ sè mò tra b¶ng 5-29 SæTayCNCTM II 

Cv = 15,6 ; q=0,2 ; m=0,3 ; y=0,5 , x = 0,1 

Tuæi thä cña mòi khoan thÐp giã P18  T =120 phót  ( B¶ng 5-30,  sæ tay 

CNCTM ) 

HÖ sè Kv  = KMV.kUV.KLV 

KLV  = 

nv

HB

190
 B¶ng 5-1 Sæ tay CNCTM II 

HB = 190  KMV = 1 

KUV = 1 ,  B¶ng 5-6 Sæ tay CNCTM II 

KLV = 1  , B¶ng 5-31 Sæ tay CNCTM II 

 KLV = 1 

       V =    1
4330120

739615

501030

20

.
  ,.,.

,.,

,,,

,

     

   V = 4,74 m/ph 

    n = 
D

V

.,

.

143

1000
 = 

739143

4741000

,.,

,.
 = 38 vßng/phót 

* Doa  tinh lç  40 

Ta cã :  + ChiÒu s©u c¾t t = 0,15 mm 
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   + Lîng ch¹y dao  S =3,4 mm/vßng  . HÖ sè ®iÒu chØnh Kos = 0,8                                                                        

( B¶ng 5-27,  sæ tay CNCTM )    S = 3,4.0,8 = 2,7 

   + Tèc ®é c¾t V ®îc tÝnh theo c«ng thøc  

V = 
vyxm

q

v
K

StT

DC

..

.
 

Trong ®ã :-C¸c hÖ sè vµ sè mò tra b¶ng 5-29 SæTayCNCTM II 

Cv = 15,6 ; q=0,2 ; m=0,3 ; y=0,5 , x = 0,1 

Tuæi thä cña mòi khoan thÐp giã P18  T =120 phót  ( B¶ng 5-30,  sæ tay 

CNCTM ) 

HÖ sè Kv  = KMV.kUV.KLV 

KLV  = 

nv

HB

190
 B¶ng 5-1 Sæ tay CNCTM II 

HB = 190  KMV = 1 

KUV = 1 ,  B¶ng 5-6 Sæ tay CNCTM II 

KLV = 1  , B¶ng 5-31 Sæ tay CNCTM II 

 KLV = 1 

       V =    1
27150120

40615

501030

20

.
  .,.

.,

,,,

,

      

 V = 5,71 m/ph  

    n = 
D

V

.,

.

143

1000
 = 

40143

7151000

.,

,.
 = 45,5vßng/phót 
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6. Nguyªn c«ng kiÓm tra 

KiÓm tra ®é song song gi÷a mÆt lç trô vµ mÆt ®¸y 

III- X¸c ®Þnh thêi gian nguyªn c«ng 

Thêi gian c¬ b¶n ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:  

)(.
.

0
phóti

nS

LLL
T

v

21  

 L- ChiÒu dµi bÒ mÆt gia c«ng  (mm) 

 L1- ChiÒu dµi ¨n dao  (mm) 

 L2- ChiÒu dµi tho¸t dao  (mm) 

 Sv- Lîng ch¹y dao vßng  (mm/vg) 

 n- Sè vßng quay trong 1 phót   (vg/ph) 

 i- Sè lÇn gia c«ng 

Sp=Sv.n   (mm/ph) 

     C«ng thøc tÝnh thêi gian phay 

)(.
0

phóti
S

LLL
T

p

21  

+ >Nguyªn c«ng phay mÆt ®¸y 

Phay th« 

L=120 mm 

15350528052350
1

),(),(,),()( tDtL    mm 
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L2=3 mm 

S = Z . Sz =16 . 0,12 = 1,92 

    )(,.
.,

0
phótT 30701

234921

315120
 

Phay tinh 

L= 120 mm 

103501801350
1

),()(),()( tDtL    mm 

L2=3 mm 

    )(,
.,

0
phótT 2270

23452

310120
 

 +>Nguyªn2:Khoan - khoÐt - doa vµ kho¶ 

Khoan lç 4 lç 13  

L=35 mm 

L1= (d / 2) . cotg  + (0,5  2 )  

   = (13 / 2 ).cotg59  + (0,5  2 ) = 5 

L2 = 3 

    )(,.
.,

0
phótT 51704

950350

3535
 

KhoÐt lç 4 lç 15,6  

L = 35  

L1 =
2

dD
cotg  + (0,5  2) 

    = 
2

13615,
cotg45 + (0,5  2) = 3 

L2 = 2 

                              )(,.
.,

0
phótT 39504

540750

2335
 



Lª V¨n Dòng                                              §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y        

Líp -CTM 50407CHN                                                      Khoa C¬ khÝ               22 

Doa lç 2 lç 16  

L =35 

L1 =
2

dD
cotg  + (0,5  2) 

    =
2

61516 ,
cotg45 + (0,5  2) = 2 

L2 = 2 

                            )(,.
.,

0
phótT 24102

13542

2216
 

Kho¶ c¸c mÆt bÝch 

                            )(.
.

0
phóti

nS

LL
T 1  

L = 80 

L1 = 0,5  2 

                             )(,.
.,

0
phótT 04304

66870

280
 

+>Nguyªn c«ng3:Phay 2 mÆt ®Çu 

Phay th« 

+>Nguyªn c«ng phay 2 mÆt ®Çu 

Phay th« 

L = 80 

2435052505350
1

),()(),()( tDtL  

 L2 = 5 

                              )(,
,.,

0
phótT 5500

537285

52480
 

Phay tinh 

L = 80 
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2435052505350
1

),()(),()( tDtL  

 L2 = 5 

                                )(,
.,

0
phótT 211

6051

52480
 

+>Nguyªn c«ng4: Kho¶ mÆt bÝch vµ khoan lç 6 

Kho¶ mÆt bÝch 

                            )(.
.

0
phóti

nS

LL
T 1  

L=15  mm 

L1 = 0,5  2 mm 

   )(,.
.,

0
phótT 01201

66860

23
   

Khoan lç 6 

L = 27 

L1 =
2

d
cotg  + (0,5  2) = 

2

6
cotg59 + (0,5  2) = 3,5 

L2 = 2 

                           )(,.
.,

,
0

phótT 0801
136030

25327
 

 

+>Nguyªn c«ng5: KhoÐt -Doa 

KhoÐt lç 39,1 

L = 120 

L1 =
2

536139 ,,
cotg  + (0,5  2) = 3 

L2 = 2 
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                                )(,.
.,

0
phótT 49601

16851

23120
                     

Doa lç 40 

L = 120 

L1 =
2

dD
cotg  + (0,5  2) 

L2 = 2 

Doa th« : 

L1 =
2

139739 ,,
cotg45+ (0,5  2)  = 2 

                                )(,.
.,

0
phótT 96001

3843

22120
 

Doa tinh : 

L1 =
2

73940 ,
cotg45 + (0,5  2) = 2 

                                 )(,.
,.,

0
phótT 00911

54572

22120
 

Tæng thêi gian c¬ b¶n lµ :  

               To=0,307 + 0,227 + 0,517 + 0,395 + 0,241+ 0,043 + 0,550 

                    + 1,210 + 0,012 + 0,080 + 0,356 + 0,960 + 1,009 =5,907  phót 

Thêi gian nguyªn c«ng (Thêi gian tõng chiÕc) : T tc= To +Tp +Tpv +Ttn 

 To- Thêi gian c¬ b¶n 

 Tp- Thêi gian phô = 10%To =0,591 phót. 

 Tpv- Thêi gian phôc vô = 11%T0 = 0,650 phót. 

 Ttn- Thêi gian nghØ = 5%To =0,295phót. 

VËy Ttc = 5,907+ 0,591 + 0,650 + 0,295 =  7,443 phót.  
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IX- ThiÕt kÕ ®å g¸ g¸ ®Æt chi tiÕt cho nguyªn c«ng gia c«ng lç 

®êng kÝnh  40 

Nguyªn  c«ng gia c«ng lç 40 ph¶i qua 3 bíc : khoÐt , doa th« , doa tinh . V× 

vËy khi tÝnh to¸n ®å g¸ ta chØ cÇn tÝnh cho nguyªn c«ng khoÐt . 

1-Ph©n tÝch s¬ ®å g¸ ®Æt vµ yªu cÇu kü thuËt cña nguyªn c«ng gia c«ng  

lç 40 

Yªu cÇu ®èi víi lç 40 lµ ph¶i n»m song song víi mÆt ®¸y cña chi tiÕt vµ ph¶i 

vu«ng gãc víi 2 mÆt ®Çu do vËy ®Ó gia c«ng ®îc ta ph¶i ®Þnh vÞ ®ñ 6 bËc tù 

do. 

  +  MÆt ph¼ng  ®¸y ®Þnh vÞ 3 bËc tù do vµ cã Rz = 20 . MÆt ph¼ng nµy ®îc 

dïng  2 phiÕn tú ®Ó h¹n chÕ. 

  +  Hai lç trô 16 ®Þnh vÞ h¹n chÕ 3 bËc tù do vµ cã Rz = 2,5 .Dïng 1 chèt trô 

ng¾n vµ 1 chèt tr¸m ®Ó h¹n chÕ . 

ChuyÓn ®éng c¾t song song víi mÆt ®¸y vµ vu«ng gãc víi lç ®Þnh vÞ 16 . 

Híng cña lùc kÑp vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®Þnh vÞ vµ vu«ng gãc víi chuyÓn 

®éng c¾t. 

KÝch thíc gia c«ng cÇn ®¹t ®îc lµ 40 + 0,039 , ®é nh¸m lµ Ra = 1,25 

2- X¸c ®Þnh m« men c¾t Mx vµ lùc däc trôc Po 

+ TÝnh m« men xo¾n Mx  

             MX = 10 .CM.Dq. tx S y.Kp 

                       CM = 0,085 ; q = 0 ; x = 0,75 ; y = 0,8  B¶ng 5-32 Sæ tay CNCTM II 

                        KP = KLV = 1 B¶ng 5-9 

          MX = 10 .0,85.39,10. 1,3 0,75 1,5 0,8.1 = 14,31 Nm 

+ TÝnh lùc chiÒu trôc p0 

             p0 = 10 .Cp. t
x .Dq. S y.Kp 

                       CP = 23,5 ; q = 0 ; x = 1,2 ; y = 0,4  B¶ng 5-32 Sæ tay CNCTM II 

 P0 = 10.23,5.1,31,239,1 0.1,50,4.1 = 378,65 N 

+  C«ng suÊt c¾t Ne       
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              Ne = 
9750

VMx.
 = 

9750

1683114 .,
 =  0,25 Kw < Nm = 4 Kw 

X¸c ®Þnh lùc c¾t, tÝnh lùc kÑp 

  TÝnh m« men g©y lËt do lùc däc trôc Po vµ m« men xo¾n  Mx g©y ra 

+ Do Po : 

               M1= Po.100 = 378,65.100 = 37865 Nmm 

 

+ Do Mx : 

              M2 = 
D

Mx.2
.160 =  

139

100031142

,

.,.
.160 =  117115,1 Nmm 

 

VËy lùc kÑp cÇn thiÕt W lµ : 

     

Px

Po

W
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                W = 
100

21
MM

 .K = 
100

111711537865 ,
 .K = 1549,8.K   ( N ) 

 K: lµ hÖ sè an toµn,®îc tÝnh nh sau : 

K = Ko.K1. K2. K3. K4. K5. K6 

Víi :        Ko:lµ hÖ sè an toµn trong mäi trêng hîp , lÊy Ko=1,5 

                K1:lµ hÖ sè kÓ ®Õn lîng d kh«ng ®Òu ,khi khoan lç rçng lÊy K2=1 

 K2:lµ hÖ sè kÓ ®Õn dao cïn lµm t¨ng lùc c¾t ,lÊy Ko=1 

   K3:lµ hÖ sè kÓ ®Õn lùc c¾t kh«ng liªn tôc , lÊy K3=1 

 K4:lµ hÖ sè kÓ ®Õn nguån sinh lùc , kÑp chÆt b»ng tay lÊy K4=1,3 

 K5:lµ hÖ sè kÓ ®Õn vÞ trÝ tay quay , lÊy K5=1,2 

 Ko:lµ hÖ sè kÓ ®Õn tÝnh chÊt tiÕp xóc , lÊy K6=1 

Tõ ®ã tÝnh ®îc :     K = 1,5.1.1.1.1,3.1,2.1 = 2,34 lÊy K = 2,5 

Thay vµo c«ng thøc tÝnh lùc kÑp ta cã : 

W = 1549,8. 2,5 = 3874,5 N = 387,45 kg 

* Chän c¬ cÊu kÑp vµ c¬ cÊu sinh lùc 

C¬ cÊu kÑp chÆt ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu : khi kÑp ph¶i gi÷ ®óng vÞ trÝ ph«i lùc 

kÑp t¹o ra ph¶i ®ñ ,kh«ng lµm biÕn d¹ng ph«i , kÕt cÊu nhá gän ,thao t¸c thuËn lîi 

vµ an toµn .Víi c¸c yªu cÇu nh vËy ta chän c¬ cÊu kÑp lµ c¬ cÊu ®ßn kÑp , kÑp chÆt 

b»ng ren. 

C¬ cÊu sinh lùc lµ tay c«ng nh©n 

4.Chän c¬ cÊu dÉn híng vµ c¸c c¬ cÊu kh¸c 

*C¬ cÊu dÉn híng 

Víi ®å g¸ khoan , khoÐt , doa th× c¬ cÊu dÉn híng lµ mét bé phËn quan träng ,nã 

x¸c ®Þnh trùc tiÕp vÞ trÝ cña mòi khoan vµ t¨ng ®é cøng v÷ng cña dông cô trong qu¸ 

tr×nh gia c«ng. 

C¬ cÊu dÉn híng ®îc dïng lµ phiÕn dÉn cè ®Þnh , b¹c dÉn ®îc chän lµ lo¹i b¹c 

thay nhanh 

* C¸c c¬ cÊu kh¸c 

C¬ cÊu kÑp chÆt ®å g¸ lªn bµn m¸y lµ Bul«ng vµ ®ai èc . 

Th©n ®å g¸ ®îc chän theo kÕt cÊu nh b¶n vÏ l¾p , th©n ®îc chÕ t¹o b»ng gang  

 



Lª V¨n Dòng                                              §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y        

Líp -CTM 50407CHN                                                      Khoa C¬ khÝ               28 

5.X¸c ®Þnh sai sè chÕ t¹o ®å g¸ 

Sai sè chÕ t¹o ®å g¸ cho phÐp theo yªu cÇu cña nguyªn c«ng ®Ó quy ®Þnh ®iÒu kiÖn 

kÜ thuËt chÕ t¹o vµ l¾p r¸p ®å g¸. 

Nh vËy ta cã: 

+Sai sè g¸ ®Æt cho phÐp : 

2

1

5

122222

gdctlrldmkcgd  

Suy ra : 22222

cldmkgdctlr  

Trong ®ã 

k: lµ sai sè do kÑp chÆt ph«i , trong trêng hîp nµy lùc kÑp vu«ng gãc víi          

ph¬ng kÝch thíc thùc hiÖn do ®ã k= 0 

m: lµ sai sè do mßn ®å g¸,ta cã m= . mN 225500030 ,.,  

l®: lµ sai sè do l¾p ®Æt ®å g¸ , lÊy l®= 10  m 

c : lµ sai sè chuÈn do ®Þnh vÞ chi tiÕt gia c«ng c=0 

g®: lµ sai sè g¸ ®Æt, 

       víi  = 0,023 mm lµ sai lÖch cho phÐp vÒ vÞ trÝ cña  nguyªn c«ng, 

       ta cã g® = (1/5-:-1/2).50 = 20  m 

vËy 1710105220 222222222
,

cldmkgdctlr
 m   
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tµi liÖu tham kh¶o 

1- ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y  Pgs-Pts - TrÇn V¨n §Þch –1999 

2- Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 

 Pgs-Pts - TrÇn V¨n §Þch vµPgs-Pts NguyÔn §¾c léc –2000 

3- §å g¸ c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ Pgs-Pts– Lª V¨n TiÕn –1999 

4- C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y  tËp1vµ 2 Pgs-Pts– NguyÔn §¾c léc –1999 

5- M¸y c¾t kim lo¹i –NguÔn ThÐ Lìng 

6- C¬ së m¸y c«ng cô 

7- Dung sai –Ninh §øc Tèn 
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LỜI NÓI ĐẦU 

   

   Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi 

hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến 

thức sâu rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải 

quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sửa chữa và sử 

dụng. 

     Mục tiêu của môn học là tạo điều kiện cho người học nắm vững và 

vận dụng có hiệu quả các phương pháp thiết kế, xây dựng và quản lý các 

quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí về kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản 

xuất nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu trong điều 

kiện và qui mô sản xuất cụ thể. Môn học còn truyền đạt những yêu cầu 

về chỉ tiêu công nghệ trong quá trình thiết kế các kết cấu cơ khí để góp 

phần nâng cao hiệu quả chế tạo chúng. 

     Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy nằm trong chương trình đào 

tạo của ngành chế tạo máy thuộc khoa cơ khí có vai trò hết sức quan 

trọng nhằm tạo cho sinh viên hiểu một cách sâu sắc về những vấn đề mà 

ngườ kỹ sư gặp phải khi thiết kế một qui trình sản xuất chi tiết cơ khí. 

     Được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, và đặc biệt là thầy 

giáo Lý Ngọc Quyết  đã giúp em hoàn thành tốt đồ án môn học này. 

 

                                                                    Em xin chân thành cảm ơn!! 

                                                       

                                                                Sinh viên: Bùi Hồng Chính  

 



Đồ án môn học                                                   Công Nghệ Chế Tạo Máy 

 

GVHD:Lý Ngọc Quyết Khoa :cơ khí chế tạo 

 

 SVTT:Bùi Hồng Chính                                       Lớp :CTK4 

4 

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 

I. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA 

CHI TIẾT 

Dựa vào bản vẽ chi tiết ta thấy giá đỡ là chi tiết dạng hộp 

Do giá đỡ là loại chi tiết quan trọng trong một sản phẩm có lắp trục. Giá 

đỡ làm nhiệm vụ đỡ trục của máy và xác định vị trí tương đối của trục 

trong không gian nhằm thực hiện một nhiệm vụ động học nào đó . Sau 

khi gia công xong  giá đỡ sẽ được lắp bạc đồng hai nửa để lắp và làm 

nhiệm vụ đỡ trục. 

Trên giá  đỡ có nhiều mặt phải gia công với độ chính xác khác nhau và 

cũng có một số bề mặt không phải gia công.  Bề mặt làm việc chủ yếu là 

lỗ trụ 30 

Cần gia công mặt phẳng đáy và các lỗ 10, 8 chính xác để làm chuẩn 

tinh gia công. Đảm bảo sự tương quan của lỗ 30 với các bề mặt gia 

công và kích thước từ tâm lỗ 30 đến mặt phẳng đáy là : 49
 0,17

 

Chi tiết làm việc trong điều kiện rung động và tải trọng thay đổi. 

Đối với nhiệm vụ gia công mặt dưới của giá đỡ cần phải gia công chính 

xác các mặt bậc để đảm bảo khi lắp ghép với nửa trên chỉ có mặt làm 

việc tiếp xúc với nửa trên còn các mặt khác đảm bảo có khoảng cách để 

tránh siêu định vị đồng thời phải đảm bảo sự tương quan của nửa dưới lỗ 

30 với các bề mặt gia công. Do đó khi lắp ghép với nửa trên để gia 

công lỗ 30 mới chính xác.   

Vật liệu sử dụng là : GX 15-32 , có các thành phần hoá học sau : 

C = 3  3,7        Si = 1,2  2,5          Mn = 0,25  1,00 
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S < 0,12               P =0,05  1,00 

[ ]bk = 150 MPa 

[ ]bu = 320 MPa 

II. PHÂN TÍCH TÍNH CÔNG NGHỆ TRONG KẾT CẤU CHI 

TIẾT 

Từ bản vẽ chi tiết ta thấy : 

Mặt trên của giá đỡ có đủ độ cứng vững để khi gia công không bị biến 

dạng có thể dùng chế độ cắt cao , đạt năng suất cao 

Các bề mặt làm chuẩn có đủ diện tích nhất định để cho phép thực hiện 

nhiều nguyên công khi dùng bề mặt đó làm chuẩn và đảm bảo thực hiện 

quá trình gá đặt nhanh . 

Chi tiết giá đỡ được chế tạo bằng phương pháp đúc . Kết cấu tương đối 

đơn giản , tuy nhiên khi gia công các lỗ vít , lỗ định vị và lỗ làm việc 

chính 30 cần phải ghép với nửa trên để gia công cho chính xác đảm 

bảo các yêu cầu kỹ thuật . 

Các bề mặt cần gia công là : 

1. Gia công bề mặt phẳng đáy A với độ bóng cao để làm chuẩn tinh cho 

nguyên công sau . 

2. Gia công 2 mặt trên B để gia công  4 lỗ 10 để bắt vít và 2 lỗ 8 để 

định vị với bề mặt trên máy. 

3. Gia công 4 lỗ 10 để bắt vít và 2 lỗ 8 để định vị với bề mặt trên 

máy. 

4. Gia công mặt trên C là mặt lắp ghép với nắp trên. 

5. Gia công 2 x M8 để bắt vít với nửa dưới và 2 lỗ 8 để làm chuẩn 

định vị khi lắp nửa trên với nửa dưới  . 
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6. Gia công 2 mặt phẳng đầu 60 cùng với nửa trên. 

7. Gia công lỗ 30 cùng với nửa trên.                                   

III-XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 

Muốn xác định dạng sản xuất trước hết ta phải biết sản lượng hàng năm 

của chi tiết gia công . Sản lượng hàng năm được xác định theo công thức 

sau : 

N = N1.m (1+
100

) 

Trong đó 

N- Số chi tiết được sản xuất trong một năm 

N1- Số sản phẩm được sản xuất trong một năm (1350 chiếc/năm) 

m- Số chi tiết trong một sản phẩm 

- Phế phẩm trong xưởng đúc  =(3  6) % 

- Số chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ   =(5  7)% 

Vậy  N = 1350.1(1 +
100

46
) =1500 chi tiết /năm 

Trọng lượng của chi tiết được xác định theo công thức 

Q = V.       (kg) 

Trong đó 

Q -  Trọng lượng chi tiết 

  - Trọng lượng riêng của vật liệu    gang xám= 6,8  7,4 Kg/dm
3 

V - Thể tích của chi tiết 

V = VĐ +  VT 

VĐ- Thể tích phần đáy 

VT-Thể tích phần trên 

V - Thể tích của chi tiết 
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VT = 15.4.14,3.4
2

60.3,14.15

2

6.30.14,3
60.54.35 2

22

= 97660 mm
3
 

VĐ = 14.112.54 - 42.54.7 -  4.3,14.5
2
.14 - 2.3,14.4

2
.14  = 62990 mm

3
 

V = 62990 + 97660 = 160650  mm
3
 = 0,16065 dm

3
 

Vậy      Q = V.  =  0,16065.7,2 = 1,157 (kg) 

Dựa vào bảng 2 (TKĐACNCTM) ta có dạng sản xuất là dạng sản xuất 

hàng loạt vừa. 

 

IV- XÁC ĐỊNH PHƢƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI VÀ THIẾT 

KẾ BẢN VẼ CHI TIẾT LỒNG PHÔI 

Xác định phương pháp chế tạo phôi 

Kết cấu của chi tiết không phức tạp nhưng vật liệu của chi tiết là gang 

xám 15x32 nên ta dùng phương pháp đúc,ứng với sản xuất hàng loạt vừa 

nên ta chọn phương pháp đúc trong khuôn kim loại . Sau khi đúc cần có 

nguyên công làm sạch và cắt ba via . 

 

  * Yêu cầu kỹ thuật: 

- Đảm bảo độ song song giữa tâm của lỗ  30 với mặt đáy của giá đỡ 

- Đảm bảo độ vuông góc giữa tâm của lỗ  30 với mặt đầu của trụ 

- Đảm bảo độ chính xác của khoảng cách giữa lỗ bắt vít và lỗ lắp chốt 

định vị lắp với mặt trên là 20
0,12

  52
0,2

 Với độ chính xác của các lỗ định 

vị là 8
0,018 

- Đảm bảo độ chính xác của khoảng cách giữa lỗ bắt vít là 34
0,2

  92
0,2

 

và lỗ lắp chốt định vị lắp với chi tiết khác trong máy là 15
0,12

 và độ 

chính xác của các lỗ định vị là 8
0,018

 

- Mặt phẳng lắp ghép với nửa trên đạt độ nhẵn bóng Rz = 5 m 
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V. THỨ  TỰ  CÁC NGUYÊN  CÔNG 

 

1. Xác định đường lối công nghệ 

Do sản xuất hàng loạt vừa nên ta chọn phương pháp gia công một vị trí 

,gia công tuần tự. Dùng máy vạn năng kết hợp với đồ gá chuyên dùng . 

2. Chọn phương pháp gia công 

- Gia công mặt phẳng đáy bằng phương pháp phay dùng dao phay mặt 

đầu , đầu tiên là phay thô sau đó là phay tinh. 

- Gia công mặt phẳng bắt vít  bằng phương pháp phay dùng dao phay 

mặt đầu , đầu tiên là phay thô sau đó là phay tinh. 

- Gia công mặt lắp ghép với nửa dưới đạt Rz = 5  ta cũng dùng ghép dao 

phay đĩa và lần lượt qua các giai đoạn phay thô rồi đến phay tinh 

- Gia công 4 lỗ 10 đạt Rz= 20 bằng phương pháp khoan và 2 lỗ lắp chốt 

định vị gia công đạt  Rz = 2,5 bằng phương pháp khoan và doa. 

- Gia công 2 lỗ bắt vít bằng phương pháp khoan và tarô, 2 lỗ định vị 

bằng phương pháp khoan và doa lắp ghép với nửa trên. 

- Gia công 2 mặt bích bằng phương pháp phay dùng  2 dao phay đĩa 

ghép với nhau, phay thô và tinh đạt Rz= 15 

- Đối với gia công lỗ 30 đạt cấp chính xác Rz = 4 tra bảng 5 

(TKĐACNCTM) thì cấp chính xác là 5 . Tra bảng với lỗ 30 H7 ta có 

dung sai của lỗ là +0,021 m . Vì là lỗ có sẵn nên khi gia công ta chỉ 

việc khoét rồi doa thô và doa tinh. 
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*Lập thứ tự các nguyên công 

Phương án 1 

1. Nguyên công I : Gia công  mặt phẳng đáy A bằng phương pháp phay 

2. Nguyên công II : Gia công  mặt phẳng B bằng phương pháp phay 

3. Nguyên công III : Gia công  4 lỗ 10 bằng phương pháp khoan và 

khoan khoét doa 2 lỗ 8. 

4. Nguyên công IV : Gia công mặt lắp ghép C bằng phương pháp phay 

5.Nguyên công V: Gia công mặt lắp ghép E bằng phương pháp phay. 

6. Nguyên công VI: Gia công mặt vát mép bằng phương pháp phay. 

7. Nguyên công VII : Gia công 2 lỗ định vị 8 với nửa trên bằng 

phương pháp khoan sau đó doa và Gia công 2 lỗ 6,5 bằng phương pháp 

khoan sau đó Tarô 2 lỗ 6,5 thành 2xM8 để bắt vít. 

8. Nguyên công VIII: Gia công 2 mặt phẳng bên D cùng lúc bằng 

phương pháp phay 

9. Nguyên công IX: Gia công lỗ 30 bằng phương pháp khoét sau đó 

doa. 

10. Nguyên công X : Kiểm tra độ song song của đường tâm lỗ 30 với 

mặt đáy A và độ vuông góc của đường tâm lỗ 30 với mặt D 

Phương án 2 

1. Nguyên công I : Gia công  mặt phẳng B bằng phương pháp phay,dao 

phay mặt đầu. 

2. Nguyên công II : Gia công  mặt phẳng đáy A bằng phương pháp phay, 

dao phay mặt đầu. 

3. Nguyên công III : Gia công mặt lắp ghép C bằng phương pháp phay. 



Đồ án môn học                                                   Công Nghệ Chế Tạo Máy 

 

GVHD:Lý Ngọc Quyết Khoa :cơ khí chế tạo 

 

 SVTT:Bùi Hồng Chính                                       Lớp :CTK4 

10 

4.Nguyên công IV: Gia công  4 lỗ 10 bằng phương pháp khoan và 

khoan khoét doa 2 lỗ 8. 

5. Nguyên công V: Gia công 2 mặt phẳng bên D cùng lúc bằng phương 

pháp phay. 

6. Nguyên công VI : Gia công mặt lắp ghép E bằng phương pháp phay 

7. Nguyên công  VII : Gia công mặt vát mép bằng phương pháp phay 

8.  Nguyên công VIII : Gia công 2 lỗ định vị 8 với nửa trên bằng 

phương pháp khoan sau đó doa và Gia công 2 lỗ 6,5 bằng phương pháp 

khoan sau đó Tarô 2 lỗ 6,5 thành 2xM8 để bắt vít. 

9. Nguyên công IX: Gia công lỗ 30 bằng phương pháp khoét sau đó 

doa. 

10. Nguyên công X : Kiểm tra độ song song của đường tâm lỗ 30 với 

mặt đáy A và độ vuông góc của đường tâm lỗ 30 với mặt D 

   Để đảm bảo độ chính xác các mặt gia công của chi tiết giá đỡ 

đặc biệt độ chính xác của lỗ 30, việc lắp ghép chính xác với nửa trên 

nên em chọn phương án 2. 

      Chế tạo phôi bằng phương pháp đúc.Chi tiết trong khuôn kim loại,  

chi tiết đúc chính xác cấp II . 

Tính công nghệ khi gia công chi tiết đúc là sự xuất hiện của các lỗ. 

Trong sản xuất hàng loạt các lỗ có đường kính nhỏ hơn 30 thì đúc đặc. 

Các bậc dầy hơn 25 mm và các rãnh có chiều sâu lớn hơn 6 mm trên các 

vật đúc nhỏ và vừa đều được tạo nên ngay từ đầu. 

Kích thước 15 độ dốc 1
o
30’ 

Kích thước 35 độ dốc 1
o
 

Bán kính góc lượn giữa phần đế và phần trên R = 5 mm 



Đồ án môn học                                                   Công Nghệ Chế Tạo Máy 

 

GVHD:Lý Ngọc Quyết Khoa :cơ khí chế tạo 

 

 SVTT:Bùi Hồng Chính                                       Lớp :CTK4 

11 

 

 

 Làm sạch các chi tiết đúc bằng cách phun cát khô bán tự động. 

NGUYÊN CÔNG I : Phay thô, phay tinh mặt trên để bắt vít B 

*Sơ đồ định vị và kẹp chặt: 

Chi tiết được định vị 5 bậc tự do:trong đó 2 phiến tỳ ở  mặt A chưa gia 

công hạn chế 3 bậc tự do,hai chốt tỳ cầu ở mặt bên hạn chế 2 bậc tự do. 

Chi tiết được kẹp chặt từ trên vuông góc xuống bằng đòn kẹp liên động. 

*Chọn máy:   Máy phay đứng vạn năng 6H12 

   Mặt làm việc của bàn máy: 400  1600mm. 

   Công suất động cơ: N = 10kw, hiệu suất máy  = 0,75. 

   Tốc độ trục chính: 18 cấp: 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 

235; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500.  
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*Chọn dao: Tra bảng 4.92 ( STCNCTM tập1) dao phay mặt đầu bằng 

thép gió P9 

D(Js) = 40 mm     ;      L = 20 mm       ;      d(H7) = 16 mm     ;      Z = 10  

Dao phay mặt đầu răng nhỏ, có then dọc 

 Góc nghiêng rãnh thoát phoi  = 25
o 

Hoặc dao phay mặt đầu răng chắp mảnh hợp kim cứng BK8 tra bảng 

4.94 

D = 100       B = 39      d(H7) = 32        Z = 10  

 

NGUYÊN CÔNG II : Phay thô, phay tinh mặt đáy A 

*Sơ đồ định vị và kẹp chặt: 

W
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Chi tiết được định vị 5 bậc tự do:trong đó phiến tỳ  ở mặt B hạn chế 3 

bậc tự do, hai chốt tỳ cầu ở mặt bên hạn chế 2 bậc tự do. 

Chi tiết được kẹp chặt từ trên vuông góc xuống bằng đòn kẹp liên động. 

*Chọn máy:   Máy phay đứng vạn năng 6H12 

   Mặt làm việc của bàn máy: 400  1600mm. 

   Công suất động cơ: N = 10kw, hiệu suất máy  = 0,75. 

   Tốc độ trục chính: 18 cấp: 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 

235; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500.  

   Lực cắt chiều trục lớn nhất cho phép tác dụng lên bàn máy:  

          Pmax=19,000N(2000kg). 

*Chọn dao: Tra bảng 4.92 ( STCNCTM tập1) dao phay mặt đầu bằng 

thép gió P9 

D(Js) = 40 mm     ;      L = 20 mm       ;      d(H7) = 16 mm     ;      Z = 10 

Dao phay mặt đầu răng nhỏ, có then dọc 

 Góc nghiêng rãnh thoát phoi  = 25
o 

W

S
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 Hoặc dao phay mặt đầu răng chắp mảnh hợp kim cứng BK8 tra bảng 

4.94  ( STCNCTM tập1) 

D = 100       B = 39      d(H7) = 32        Z = 10 

 

NGUYÊN CÔNG III: Phay mặt C lắp ghép với nửa trên 

*Định vị và kẹp chặt: 

Chi tiết được định vị 5 bậc tự do :định vị bằng  phiến tỳ lên mặt phẳng 

đáy A đã gia công hạn chế 3 bậc tự do, 2 chốt tỳ cầu vào mặt bên chế 2 

bậc tự do . 

Chi tiết được kẹp chặt bằng đòn kẹp liên động kẹp từ trên vuông góc 

xuống. 

*Chọn máy: :   Máy phay ngang vạn năng 6H12. 

   Mặt làm việc của bàn máy: 400  1600mm. 

   Công suất động cơ: N = 10kw, hiệu suất máy  = 0,75. 

n

S

W W
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   Tốc độ trục chính: 18 cấp: 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 

235; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500.  

   Lực cắt chiều trục lớn nhất cho phép tác dụng lên bàn máy:  

          Pmax=19650N(2000kg). 

*Chọn dao: Dùng dao phay mặt đầu răng chắp mảnh hợp kim cứng. 

 (stcmctm 1 bảng 4-94): dao đường kính D = 100; B = 39  ;   d=32   ;  Z 

=10. 

NGUYÊN CÔNG IV: : Khoan 4 lỗ bắt vít ở đáy 10 và khoan khoét 

doa 2 lỗ 8. 

*Sơ đồ định vị và kẹp chặt: 

Chi tiết được định vị 6 bậc tự do: định vị bằng  phiến tỳ lên mặt C đã gia 

công hạn chế 3 bậc tự do, hai chốt tỳ cầu lên mặt bên đã hạn chế 2 bậc tự 

do,một chốt tỳ cầu vào mặt bên chưa gia công định vị 1 bậc tự do.  

     Chi tiết được kẹp chặt bằng 1 thanh kẹp từ trên vuông góc xuống.  

W



Đồ án môn học                                                   Công Nghệ Chế Tạo Máy 

 

GVHD:Lý Ngọc Quyết Khoa :cơ khí chế tạo 

 

 SVTT:Bùi Hồng Chính                                       Lớp :CTK4 

16 

 

      

  *Chọn máy : Khoan cần 2H53 

Đường kính gia công lớn nhất : 35 mm 

Khoảng cách từ tâm trục chính tới trục máy: 325 1250 mm 

Khoảng cách từ trục chính tới bàn máy: 400 1400 mm 

Côn móc trục chính : N
0
4 

Số cấp tốc độ : 12    ;   Giới hạn vòng quay: 25 2500 vòng/phút 

Số cấp tốc cấp tốc độ chạy dao : 12 cấp  

Giới hạn chạy dao : 0,006 1,22 mm/vòng 

Công suất động cơ: 2,8 kW 

Kích thước máy 870x2240 mm 

   *Chọn mũi khoan ruột gà tra bảng 4.40 (  sổ tay CNCTM tập 1 ) bằng 

thép gió P9 đuôi trụ loại ngắn với đường kính 10 và 7,8. 

 chiều dài L = 60mm ; chiều dài phần làm việc l = 10mm  

   -Chọn mũi doa cho gia công tinh lỗ 8: 

   +chọn mũi doa sau :D=10mm,L=70mm,l=12mm.  

Thông số hình học của mũi doa: 60 , 5 , 4 , 

80 , f=1, 3. 

NGUYÊN CÔNG V :Phay 2 mặt D cùng một lúc 

*Định vị và kẹp chặt: 

   Chi tiết được định vị 6 bậc tự do :định vị bằng  một chốt trụ ngắn và 

một chốt chám vào 2 lỗ 10 chéo nhau hạn chế 3 bậc tự do, phiến tỳ vào 

mặt đáy A hạn chế 3 bậc tự do. 
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   Chi tiết được kẹp chặt bằng đòn kẹp liên động kẹp từ trên xuống vào 

mặt phẳng B 

*Chọn máy: :   Máy phay ngang vạn năng 6H82 

  Công suất máy Nm = 7 KW 

  Số cấp tốc đô: 18  ;      Số vòng quay trục chính: 30 1500 

*Chọn dao: Dùng 2 dao phay đĩa 3 mặt răng ghép lại với nhau phay cùng 

một lúc tra bảng 4.82 ( sổ tay CNCTM tập 1 ) : 

2 dao đường kính D(Js16) = 100  ;  B = 12  ;   d(H7) =32   ;  Z =20. 

 

 

NGUYÊN CÔNG VI: Phay mặt phẳng gờ. 

 Định vị và kẹp chặt: 

 
 

S

5
n

W W
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Chi tiết được định vị 6 bậc tự do:Bằng phiến tỳ lên mặt A đã gia 

công hạn chế 3 bậc tự do.Một chốt trụ ngắn vào lỗ 10 hạn chế 2 

bậc tự do.Một chốt chám vào lỗ 10 hạn chế 1 bậc tự do. 

  Chi tiết đựơc kẹp chặt bằng đòn kẹp liên đông từ trên xuống vaò mặt B 

. 

 *Chọn máy: :   Máy phay ngang  6H82 

  Công suất máy Nm = 7 KW 

Số cấp tốc đô 18  ;      Số vòng quay trục chính: 30 1500 

*Chọn dao: Dùng 2 dao phay đĩa 3 mặt răng ghép lại với nhau phay cùng 

một lúc tra bảng 4.82 ( sổ tay CNCTM tập 1 ) : 

2 dao đường kính D(Js16) = 63  ;  B = 9    ;   d(H7) =22   ;  Z =16 

NGUYÊN CÔNG VII:Vát mép 2 45 bằng dao phay góc kép. 

 Định vị và kẹp chặt: 
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Chi tiết được định vị 6 bậc tự do:Bằng phiến tỳ lên mặt A đã gia 

công hạn chế 3 bậc tự do.Một chốt trụ ngắn vào lỗ 10 hạn chế 2 

bậc tự do.Một chốt chám vào lỗ 10 hạn chế 1 bậc tự do. 

  Chi tiết đựơc kẹp chặt bằng đòn kẹp liên đông từ trên xuống vaò mặt B 

  

*Chọn máy: :   Máy phay ngang  6H82 

  Công suất máy Nm = 7 KW 

Số cấp tốc đô 18  ;      Số vòng quay trục chính: 30 1500 

*Chọn dao: Dùng 2 dao phay 1 goc  ghép lại với nhau phay cùng một lúc tra 

bảng 4.89 ( sổ tay CNCTM tập 1 ) : 

2 dao đường kính D = 63  ;  B = 12    ;   d=22   ;   = 45
0 
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NGUYÊN CÔNG VIII: Khoan khoét doa 2 lỗ 8 trên mặt phẳng C để 

lắp ghép và khoan 2 lỗ 6,5 rồi taro ren 2 M8. 

*Định vị và kẹp chặt: 

 

Chi tiết được định vị 6 bậc tự do: định vị bằng  phiến tỳ lên mặt phẳng 

đáy A đã gia công hạn chế 3 bậc tự do, 1 chốt trụ ngắn vào lỗ 10 đã 

được gia công hạn chế 2 bậc tự do, 1 chốt trám vào lỗ 10 đã được gia 

công hạn chế 1 bậc tự do. 

Chi tiết được kẹp chặt bằng một đòn kẹp từ trên vuông góc xuống. 

*Chọn máy : Khoan cần 2H53 

Đường kính gia công lớn nhất : 35 mm 
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Khoảng cách từ tâm trục chính tới trục máy: 325 1250 mm 

Khoảng cách từ trục chính tới bàn máy: 400 1400 mm 

Côn móc trục chính :N
0
4 

Số cấp tốc độ :12    ;   Giới hạn vòng quay: 25 2500 vòng/phút 

Số cấp tốc cấp tốc độ chạy dao : 12 cấp 

Giới hạn chạy dao : 0,006 1,22 mm/vòng 

Công suất động cơ: 2,8 kW 

Kích thước máy 870x2240 mm 

*Chọn mũi khoan ruột gà tra bảng 4.40 ( sổ tay CNCTM tập 1 ) bằng 

thép gió P9 đuôi trụ loại ngắn với đường kính 6,5 mm; và 7,8mm. 

chiều dài L = 60mm ; chiều dài phần làm việc l = 10mm. 

   -Chọn mũi doa cho gia công tinh lỗ 8: 

   +chọn mũi doa máy liền khối có kích thước sau 

:D=8mm,L=70mm,l=12mm. 

Thông số hình học của mũi doa: 60 , 5 , 4 , 

80 , f=1, 3. 

NGUYÊN CÔNG IX: Lắp 2 nửa lại với nhau và tiến hành khoét và doa  

*Định vị và kẹp chặt: 

     Chi tiết được định vị 6 bậc tự do :định vị bằng  phiến tỳ lên mặt 

phẳng đáy A đã gia công hạn chế 3 bậc tự do, 1 chốt trụ ngắn vào lỗ 10 

đã được gia công hạn chế 2 bậc tự do, 1 chốt trám vào lỗ 10 đã được 

gia công hạn chế 1 bậc tự do.  

    Chi tiết được kẹp chặt bằng đòn kẹp liên động kẹp từ phải sang trái 

vuông góc với mặt phẳng B.  
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*Chọn máy: Máy doa toạ độ 2B430 

N = 1,7 kW  ; Phạm vi tốc độ trục chính: 46 2880 v/ph 

*Chọn dao : Mũi khoét gắn mảnh hợp kim cứng chuôi côn tra bảng 4.47 

và 4.48 (sổ tay CNCTM tập 1) có: D = 30  ; L = 180  ;  l = 90 ;  d = 20   

  = 5
0
;   = 8

0
;  = 10

0
  ;

0
 = 40  ; 

0
1 = 30  ;  f = 1 mm  

Mũi doa máy có gắn các mảnh hợp kim cứng chuôi côn tra bảng  4.49  

( sổ tay CNCTM tập 1 ) có: D = 30mm  ; L = 140mm  ;  l = 18mm     

NGUYÊN CÔNG X: Kiểm tra độ song song của đường tâm lỗ 30 với 

mặt đáy A và độ vuông góc của đường tâm lỗ 30 với mặt D  
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Chi tiết định vị trên bàn MAP hạn chế 3 bậc tự do, lắp bạc côn và trục gá 

vào lỗ 30 tiến hành kiểm tra. 

*Hai đồng hồ đo lắp trên 1 đế, đặt đế trên bàn MAP và đặt đồng hồ vào 

điểm cao nhất của trục gá.Đi hết chiều dài chi tiết ta đo được độ không 

song song của đường tâm lỗ 30 với mặt đáy A. 

     Công thức tính:    SS = x2 - x1 

         X1 :số chỉ kim đồng hồ  đầu trục bên này. 

      x2 : số chỉ kim đồng hồ  đầu trục sau.  

*Đặt đồng hồ đo cố định trên trục gá và kim đồng hồ tiếp xúc trên mặt 

D,sau đó ta xoay trục gá ta đo được độ không vuông góc của đường tâm 

lỗ 30 với mặt D. 

   Công thức tính: Vg = (x2 - x1)/2 

 

VI.  TÍNH LƢỢNG DƢ  CHO MỘT BỀ MẶT VÀ TRA LƢỢNG 

DƢ CÁC BỀ MẶT CÒN LẠI 

Lượng dư gia công được xác định hợp lý về trị số và dung sai sẽ góp 

phần bảo đảm hiệu quả kinh tế của quá trình công nghệ vì: 

    Lượng dư quá lớn sẽ tốn nguyên vật liệu, tiêu hao lao động để gia 

công nhiều đồng thời tốn năng lượng điện, dụng cụ cắt, vận chuyển nặng 

. . . dẫn đến giá thành tăng. 

    Ngược lại, lượng dư quá nhỏ sẽ không đủ để hớt đi các sai lệch của 

phôi để biến phôi thành chi tiết hoàn chỉnh. 

    Trong công nghệ chế tạo máy, người ta sử dụng hai phương pháp sau 

đây để xác định lượng dư gia công: 

Phương pháp thống kê kinh nghiệm. 

Phương pháp tính toán phân tích. 
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   Phương pháp thống kê kinh nghiệm xác định lượng dư gia công bằng 

kinh nghiệm. Nhược điểm của phương pháp này là không xét đến những 

điều kiện gia công cụ thể nên giá trị lượng dư thường lớn hơn giá trị cần 

thiết. 

   Ngược lại, phương  pháp tính toán phân tích dựa trên cơ sở phân tích 

các yếu tố tạo ra lớp kim loại cần phải cắt  gọt để tạo ra chi tiết hoàn 

chỉnh. 

   Trong đồ án này chỉ tính lượng dư theo phương pháp phân tích cho 

nguyên công II, còn lại là thống kê kinh nghiệm. 

NGUYÊN CÔNG II : (TÍNH LƯỢNG DƯ CHO BỀ MẶT A) 

1-Tính lượng dư khi gia công mặt A.
  

Độ chính xác phôi cấp 2 khối lượng phôi 0,451+1,157 kg ,vật liệu Gang 

xám GX15-32 có HB = 190. Quy trình công nghệ gồm 2 bước : Phay 

thô, Phay tinh. Chi tiết được định vị bằng mặt vấu và 2 chốt tỳ cầu lên 

mặt bên . 

Theo bảng 10 , Thiết kế đồ án CNCTM ta có Rz và Ta  của phôi là 250 và 

350  m . 

  Công thức tính lượng dư cho mặt phẳng là: 

                            
iiizii TRZ 111min
; 

Trong đó:  Rzi 1
: chiều cao nhấp nhô tế vi do bước công nghệ sát trước 

để lại. 

                 T i 1
:Chiều sâu lớp hư hỏng bề mặt do bước công nghệ sát 

trước để lại. 

                 
1i
:sai lệch vị trí không gian do bước công nghệ sát trước 

đểe lại. 
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i
: sai số gá đặt chi tiết ở bước công nghệ đang thực hiện. 

Chất lượng bề mặt chi tiết đạt được sau khi đúc là: 

Rz =250  m   (Bảng 10-TKDACNCTM), sau khi gia công thô  Rz =50   

m ,sau khi gia công tinh thi  Rz =10  m    

T I
  =350 m  có thể bỏ qua sau khi gia công thô(đối với phôi là gang). 

   Ri
:Chiều cao nhấp nhô tế vi do bước công nghệ sát trước để laị. 

 

Sai lệch không gian tổng cộng là:                                  phôi = 22

cmc
 

     Trong đó :  

            + c  : là đại lượng cong vênh của mặt phẳng tính theo cả 2 chiều  

: chiều dài và chiều rộng của mặt phẳng gia công. Được xác định theo 

công thức: c   = 
22 ).().( bkak  

Trong đó: 

             - a,b : là chiều dài và chiều rộng của mặt phẳng gia công. 

             - k : là độ cong vênh khi đúc   k = 1,2 (bảng 15 –

TKĐACNCTM)  

                              c   = 
22 )54.2,1()112.2,1( =149 ( m) 

              + cm= 0 vì không có sai lệch đường tâm lỗ . 

        Vậy sai lệch không gian tổng cộng là : 

                               phôi = c =149 ( m) 

         Sai lệch không gian còn lại sau khi phay thô là : 

                1 = k. phôi =0.06.149=8,94 ( m) 

 k: là hệ số chính xác hoá. Khi gia công phay thô: k=0.06 

                                           Khi gia công phay tinh: k=0.2 

  

       Sai lệch không gian sau khi phay tinh là: 

                               788,194,8.2,0.2,0
thotinh

     m  
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*Sai số gá đặt được xác định như sau: 

đg =
22

kc
 

Sai số chuẩn 
c
trong trường hợp này là  bằng 0 do chuẩn định vị trùng 

gốc kích thước. 

Sai số kẹp chặt được xác định theo bảng 24(TKĐACNCTM): 

                                               K = 90 m 

Vậy sai số gá đặt khi phay thô là : gđ-thô=90  m 

        sai số gá đặt khi phay tinh là : gđ-tinh=0,1. gđ-thô=0,1.90=9 m  

*Xác định lượng dư nhỏ nhất theo công thức: 

)(
1

11min ii
iii TRZ  

Trong đó:
1iR   Độ nhấp nhô bề mặt do nguyên công trước để lại.  

  T
1i
:Chiều sâu lớp bề mặt hư hỏng do nguyên công trước để lại.  

          
1i
:Sai số không gian tổng cộng do bước, nguyên công trước 

để lại. 

         
i
 : Sai số giá đặt của bước trước đó.  

 

Bước phay thô: 

     Zmin =   ( 250 + 350 +149+90) = 839  ( m ). 

Bước phay  tinh  :  

   Zbmin =   ( 50+ 0+8,94+9) = 67,94( m ). 

   Cột kích thước tính toán được như sau: 

    Lấy kích thước gia công cuối cùng của phôi (kích thước nhỏ nhất) 

cộng với lượng dư khi phay tinh sẽ được kích thước khi phay thô, sau đó 

lấy kích thước phay thô cộng với lượng dư phay thô được kích thước 

phôi. 

           
thôLmin

     =13,64+0,068=13,708(mm) 

          
phôiLmin

 =13,708+0,839 =14,547(mm) 
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Cột dung sai : dung sai của tổn0g bước được tra bảng(3_66; 3_69; 3_91 

STCNCTM1) 

+ Dung sai khi phay thô là: 
tho

= 540( m) 

+ Dung sai khi phay tinh là:
tinh

= 220( m) 

+ Dung sai Phô là:                
phoi

=1400( m).  

Cột KT giới hạn được tính như sau: Lấy kích thước tính toán làm tròn 

theo hàng số có nghĩa dung sai được 
minL , lấy 

minL  cộng dung sai bước 

gia công ta được 
maxL . 

+ Kích thước giới hạn nhỏ nhất khi phay thô 
minL = 13,71 mm của phôi 

minpL = 14,55 mm 

+ Kích thước giới hạn Max khi phay tinh: 13,64 + 0,22 =13,86 mm  

+ Kích thước giới hạn Max khi phay thô:  13,86  + 0,54 = 14,4 mm 

+ Kích thứơc giới hạn Max  phôi:              14,4 + 1,4 = 15,8 mm 

- Cột lượng dư giới hạn được tính : 

      
maxZ là hiệu giữa hai kích thước giới hạn lớn nhất hoặc hai bước  kề 

nhau. 

      
minZ là hiệu giữa hai kích thước giới hạn nhỏ nhất hoặc hai bước 

kề nhau. 

                      Phay tinh: 

                    
maxbZ = 14,4– 13,86 = 0,54 (mm) 

                    
minbZ = 13,86 – 13,64 = 0,22 (mm) 

                     Phay thô:  

                             
maxbZ = 15,8– 14,4 = 1,4(mm) 

                
minbZ = 14,4  -13,86 = 0,54 (mm) 

- Cột lượng dư  tổng cộng được tính: 

                    
maxoZ = 

maxbZ = 0,54 + 1,4= 1,94 (mm) 

                    
minoZ = 

minbZ = 0,22 + 0,54 = 0,76 (mm) 

- Kiểm tra lại kết quả tính toán ta có : 

                + Phay thô; 

                       
maxbZ -

minbZ  = 1,4– 0,54 = 0,86 (mm) 

                       
phoi

-
phaytho

= 1400– 540= 860 ( m) 

                     + Phay tinh: 

                      
maxbZ -

minbZ     = 0,54 – 0,22 = 0,32(mm) 

                           
phaytho

-
phaytinh

 = 540 –220 =320 ( m) 
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           hoặc : 

                     
maxoZ -

minoZ   = 1,94 -  0,76 = 1,18(mm) 

                    
phoi

-
phaytinh

 = 1400– 220    = 1180 ( m) 

Vậy kết quả tính toán trên là đúng .  

 

Ta  có bảng tính lượng dư sau: 

 

Bảng tính lượng dư mặt đáy A 

  

2- Tra lượng dư cho các nguyên công còn lại 

       Tra bảng 3-110 STCMCTM1  ta được lượng dư của các nguyên 

công là: 

NGUYÊN CÔNG I:PHAY MẶT  VẤU B 

Sau đúc: 2,5 mm 

Phay thô: 1,9 mm  

Phay tinh: 0,6 mm      Miền dung  sai  là  (0; -0,36) 

NGUYÊN CÔNG III: PHAY MẶT PHẲNG MẮP C 

 Sau đúc: 2,5 mm        Phay thô: 1,9 mm 

                                 Phay tinh:0,6 mm       Miền dung  sai  là  (0; -0,36)  

Bước 

công nghệ 

Các yếu tố ( m) Lượng 

dư tính 

toán 

Zbmin 

Kích 

thước 

tính 

toán 

L(mm

) 

Dung 

sai  

( m) 

Kích thước    

giới hạn 

Lượng dư 

giới hạn 

Rza Ta a  Lmax Lmin Zmax Zmin 

Phôi 250 350 194 - 
- 

14,54

7 
1400 

46,1 
45,5 

- - 

Phay thô 50 - 7,9

4 

90 
839 

13,70

8 
540 45,5 45 1400 540 

Phay tinh 10 - _ 9 67,94 13,64 220 45 44,9 540 220 
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NGUYÊN CÔNG V:  PHAY MẶT PHẲNG BÊN D 

sau đúc 2,5mm       Phay thô:1,9 mm 

                                    Phay tinh 0,6 mm     Miền dung  sai  là  0,5mm 

NGUYÊN CÔNG IV: KHOAN LỖ 10, VÀ KHOAN DOA 2 LỖ 8 

  Khoan bằng mũi khoan 10 ; Dung sai: 0,1mm. 

         Đối với lỗ 8 thì khoan lỗ 6,5,lượng dư sau khoan là: 1,5mm 

            Sau đó khoét bằng mũi khoét 7,8 mm , lượng dư sau khoét 

là:0,2mm. 

            Cuối cùng là doa băng mũi doa 8  ;    Dung sai: 0,018 . 

NGUYÊN CÔNG VI: PHAY MẶT PHẲNG BẬC ( MẶT E ) 

  Sau đúc: 2,5 mm      ;Phay thô: 1,9 mm  

                                    Phay tinh: 0,6 mm      Dung sai: 0,17 

NGUYÊN CÔNG VII: VÁT CẠNH 1×1,5 BẰNG DAO PHAY GÓC 

KÉP. 

NGUYÊN CÔNG VIII:KHOAN KHOÉT DOA 2 LỖ 8 DÙNG ĐỊNH 

VỊ, KHOAN LỖ 6,5 SAU ĐÓ TARO REN 2×M8 ĐỂ BẮT VÍT. 

    Khoan bằng mũi khoan 7,8 mm 

                                   Lượng dư sau khoan là 0,2 mm 

                                  Doa bằng mũi doa 8  ;    Dung sai: 0,018  

    Khoan lỗ 6,5 sau đó taro ren M8; 

                                  Lượng dư sau khoan là:1,5mm 

NGUYÊN CÔNG XI:KHOÉT, DOA LỖ 30 

   Sau đúc: 27  ;dùng mũi khoét 29,8 lượng dư sau khoét là:0,2mm 

                                    Dùng mũi doa 30 Dung sai: 0,018 
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VII. TÍNH CHẾ ĐỘ CẮT CHO MỘT NGUYÊN CÔNG VÀ 

TRA CHO CÁC NGUYÊN  CÔNG  CÒN  LẠI 

1. Tính chế độ cắt cho nguyên công V:Đây là nguyên phay 2 mặt bên D 

cùng một lúc. 

*Bƣớc Phay thô: 2 Dao Phay đĩa 

a) Chiều sâu cắt t = 2 mm 

b) Lượng chạy dao Sz = 0,2 mm/răng  (tra bảng 5.34 sổ tay CNCTM tập 

2) 

c) Tốc độ cắt V:    
Vpuy

z

xm

q

V k
tT

DC
V

ZBS
 

CVvà các số mũ tra bảng 5.39 ( sổ tay CNCTM tập 2 )  

CV = 72  ; q =0,2   ; m =0,15  ;   x = 0,5   ;  y = 0,4   ;     u=0,1  ;   P=0,1.  

Chu kỳ bền T tra bảng 5.40 ( sổ tay CNCTM tập 2 ) T = 150 

Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều kiện cắt thực tế: 

kV = knv.kMV.kuv 

kMV : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công  

kuv  : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu dụng cụ cắt 

knv  : Hệ số phụ thuộc vào tình trạng bề mặt phôi. 

Tra bảng 5.1 5.4 ( sổ tay CNCTM tập 2 ) kMV = (190/190)
nv

 = 1 

Tra bảng 5.6 ( sổ tay CNCTM tập 2 )  kuv = 1 

Tra bảng 5.5 ( sổ tay CNCTM tập 2 ) knv = 0,85 

kV = 1.0,85.1.1 = 0,85 

Tốc độ cắt: 85,0
.12.2,0..150

125.72

222
1,01,04,05,015,0

2,0

V  = 34,32(m/phút) 

      ==> n=
D

v

.
.1000

=
125.14,3

32,34.1000
=87 (vòng/phút) 
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Tra bảng tốc độ cuả máy ta chọn tốc độ thực là: n=75  (vòng/ phút) 

      ==> v=
1000

.. nD
=

1000

75.125.14,3
=29,44  (m/phút)  

d)Mô men xoắn Mx và lực cắt  Pz 

Mx = 
200.2

.DPZ
 

PZ = k
n

C
MV

p

w
q

ny

z

x

.

 Z... . 10.

D

BSt
 

Tra bảng 5.41 có: CP  = 30   ;  q = 0,83  ;u=1;  x = 0,83  ; y = 

0,63,Z=22;n=75;w=1. 

Tra bảng 5.9 có kMP = 1 

P z = 1
75.

22....30.10

125

6,12,012
83,0

7563,083,0

=9298,65 kg. 

e) Công suất cắt 

Ne =
60.1020

.Vp
Z  = 4,47 kw 

*Bƣớc phay tinh: a) Chiều sâu cắt t = 0,5 mm 

b) lượng chạy dao răng Sz = 0,15 mm/răng 

 Lượng chạy dao Sv= 22×0,5=3,3 mm/vòng 

c) Tốc độ cắt V:    
MV

PU

yxm

q

V k
StT

DC
V

zB ..
 

CVvà các số mũ tra bảng 5.39 ( sổ tay CNCTM tập 2 )  

CV = 72  ; q =0,2   ; m =0,15  ;   x = 0,5   ;  y = 0,4   ;     u=0,1  ;   P=0,1.  

Chu kỳ bền T tra bảng 5.30 ( sổ tay CNCTM tập 2 ) T = 150 

Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều kiện cắt thực tế: 

kV = knv.kMV.kuv 
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kMV : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công  

kuv  : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu dụng cụ cắt 

knv : Hệ số phụ thuộc vào trạng thái bề mặt của phôi 

Tra bảng 5.1 5.4 ( sổ tay CNCTM tập 2 ) kMV = (190/190)
nv

=1 

Tra bảng 5.6 ( sổ tay CNCTM tập 2 )  kuv = 1 

Tra bảng 5.5 ( sổ tay CNCTM tập 2 ) knv = 0,85 

kV = 1.0,85.1.1 = 0,85 

Tốc độ cắt: 85,0
22...12.150

125.72

1,01,04,05,015,0

2,0

5,015,0
V  = 36,78 m/phút . 

        ==> n=
D

v

.
.1000

=
125.14,3

78,36.1000
=94 (vòng/phút)  

Tra bảng tốc độ cuả máy ta chọn tốc độ thực là: n=95 (vòng/ phút) 

      ==>vận tốc thực là  v=
1000

.. nD
=

1000

95.125.14,3
=37,29 (m/phút). 

d)Mô men xoắn Mx và lực cắt  Pz 

Mx = 
200.2

.DPZ
 

PZ = k
n

C
MV

p

w
q

ny

z

x

.

 Z... . 10.

D

BSt
 

Tra bảng 5.41 có: CP  = 30   ;  q = 0,83  ;u=1;  x = 0,83  ; y = 

0,63,Z=22;n=75;w=1. 

Tra bảng 5.9 có kMP = 1 

P z = 1
75.

22....30.10

125

5,02,012
83,0

7563,083,0

=1208,28 kg. 

e) Công suất cắt 
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Ne =
60.1020

.Vp
Z  =

60.1020

29,37.28,1208
 0,73 kw 

   Bảng thông số chế độ cắt: 

Phay tinh 37,29 95 0,5 3,3 123 

Phay thô 29,44 75 2 4,4 130 

Bước NC V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

2. Tra  chế độ cắt cho các nguyên công còn lại  

a) Nguyên công I: phay mặt B 

Mác hợp kim dao phay mặt đầu: BK8 

 Bước 1: phay thô. 

     Chiều sâu cắt: t = 1,9 mm.  

     Lượng chạy dao răng: Sz = 0,2mm/răng.  

      Lượng chạy dao vòng: Sv = 10 0,2 = 2,0 mm/vòng. 

     Tốc độ cắt tra được(bảng 5.127[2]): Vb = 190 m/phút. 

     Tốc độ tính toán:  

          Vt = Vb.k1.k2.k3 

     Trong đó: 

  k1:  Hệ số phụ thuộc vào chất lượng của vật liệu gia công  

Tra bảng 5.1[2] có: k1 = 1 

  k2:  Hệ số phụ thuộc vào tình trạng của bề mặt phôi  

Tra bảng 5.5[2] có k2 = 0,8 

  k3:  Hệ số phụ thuộc vào chất lượng của vật liệu dụng cụ cắt  

Tra bảng 5.6[2] có k3 = 1 

           Vt = 190.1.0,8.1 = 152 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 
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          N
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.152/3,14.100 = 484 vòng/phút.  

     Chọn tốc độ máy: n m = 475 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.475/1000 = 149 m/phút.  

     Lượng chạy dao phút: 

           Sp = 475.2,0 = 950 mm/phút. 

 Bước 2: Phay  tinh. 

     Chiều sâu cắt: t = 0,6 mm.  

     Lượng chạy dao răng: Sz = 0,16 mm/răng.  

      Lượng chạy dao vòng: Sv = 10 0,2 = 1,6 mm/vòng. 

     Tốc độ cắt tra được(bảng 5.127[2]): Vb = 210 m/phút. 

     Tốc độ tính toán:  

          Vt = Vb.k1.k2.k3 

     Trong đó: 

     K2 = 0,8; k1 = 1  ; k3 = 1,0. 

           Vt = 210.0,8.1,0.1,0 = 168 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          n t  = 1000 Vt/ .D = 1000.168/3,14.100 = 534 vòng/phút.  

     Chọn tốc độ máy: n m = 475 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.475/1000 = 149 m/phút.  

     Lượng chạy dao phút: 

           Sp = 475.1,6 = 760 mm/phút.     

Bảng thông số chế độ cắt. 
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Phay tinh 149 475 0,6 1,6 760 

Phay thô 149 475 1,9 2,0 900 

Bước NC V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

b) Nguyên công II: phay mặt A 

Mác hợp kim dao phay mặt đầu: BK8 

 Bước 1: phay thô. 

     Chiều sâu cắt: t = 1,9 mm.  

     Lượng chạy dao răng: Sz = 0,2mm/răng.  

      Lượng chạy dao vòng: Sv = 10 0,2 = 2,0 mm/vòng. 

     Tốc độ cắt tra được(bảng 5.127[2]): Vb = 190 m/phút. 

     Tốc độ tính toán:  

          Vt = Vb.k1.k2.k3 

     Trong đó: 

  k1:  Hệ số phụ thuộc vào chất lượng của vật liệu gia công  

Tra bảng 5.1[2] có: k1 = 1 

  k2:  Hệ số phụ thuộc vào tình trạng của bề mặt phôi  

Tra bảng 5.5[2] có k2 = 0,8 

  k3:  Hệ số phụ thuộc vào chất lượng của vật liệu dụng cụ cắt  

Tra bảng 5.6[2] có k3 = 1 

           Vt = 190.1.0,8.1 = 152 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          N
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.152/3,14.100 = 484 vòng/phút.  

     Chọn tốc độ máy: n m = 475 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 
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           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.475/1000 = 149 m/phút.  

     Lượng chạy dao phút: 

           Sp = 475.2,0 = 950 mm/phút. 

 Bước 2: Phay  tinh. 

     Chiều sâu cắt: t = 0,6 mm.  

     Lượng chạy dao răng: Sz = 0,16 mm/răng.  

      Lượng chạy dao vòng: Sv = 10 0,2 = 1,6 mm/vòng. 

     Tốc độ cắt tra được(bảng 5.127[2]): Vb = 210 m/phút. 

     Tốc độ tính toán:  

          Vt = Vb.k1.k2.k3 

     Trong đó: 

     K2 = 0,8; k1 = 1  ; k3 = 1,0. 

           Vt = 210.0,8.1,0.1,0 = 168 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          n t  = 1000 Vt/ .D = 1000.168/3,14.100 = 534 vòng/phút.  

     Chọn tốc độ máy: n m = 475 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.475/1000 = 149 m/phút. 

     Lượng chạy dao phút: 

           Sp = 475.1,6 = 760 mm/phút.     

Bảng thông số chế độ cắt. 

Phay tinh 149 475 0,6 1,6 760 

Phay thô 149 475 1,9 2,0 900 

Bước CN V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 
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c) Nguyên công III: : phay mặt C 

Mác dao phay mặt đầu hợp gắn kim cưng BK8. 

 Bước 1: phay thô bằng 2 dao D = 63 

     Chiều sâu cắt: t = 2 mm. 

     Lượng chạy dao tra bảng 5.170[2] có: Sz = 0,2mm/răng.  

      Lượng chạy dao vòng: Sv = 16 0,2 = 3,2 mm/vòng. 

     Tốc độ cắt tra được(bảng 5.127[2]): Vb = 36,5 m/phút. 

     Tốc độ tính toán:     

           Vt = 36,5.1.0,8.1 = 29,2 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          N
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.29,2/3,14.63 = 147 vòng/phút.  

     Chọn tốc độ máy: n m = 150 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.63.150/1000 = 29,7 m/phút.  

     Lượng chạy dao phút: 

           Sp = 150.3,2 = 480 mm/phút. 

 Bước 2: Phay  tinh. 

     Chiều sâu cắt: t = 0,5 mm.  

     Lượng chạy dao răng: Sz = 0,15 mm/răng.  

      Lượng chạy dao vòng: Sv = 16 0,15 = 2,4 mm/vòng. 

     Tốc độ cắt tra được(bảng 5.127[2]): Vb = 39 m/phút. 

     Tốc độ tính toán:  

          Vt = Vb.k1.k2.k3 

     Trong đó: 

     K2 = 0,8; k1 = 1  ; k3 = 1,0. 
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           Vt = 39.0,8.1,0.1,0 = 31,2 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          n t  = 1000 Vt/ .D = 1000.31,2/3,14.63 = 157 vòng/phút.  

     Chọn tốc độ máy: n m = 150 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.63.150/1000 = 29,7 m/phút. 

     Lượng chạy dao phút: 

           Sp = 150.2,4 = 360 mm/phút.     

Bảng thông số chế độ cắt. 

Phay tinh     29,7   150   0,5     2,4    360 

Phay thô     29,7   150    2     3,2    480 

Bước NC V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

d) Nguyên công IV: khoan 4 lỗ 10,khoan và doa 2 lỗ 8 

*Bƣớc 1:khoan 4 lỗ 10 . 

      Mũi khoan ruột gà thép gió 10 

     Chiều sâu cắt: t = 5 mm. 

     Lượng chạy dao tra bảng 5.89[2] có: S = 0,4mm/vòng. 

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5.90[2]) có: Vb = 28 m/phút. 

  Tốc độ tính toán: Vt = Vb.k1.k2 

Hệ số điều chỉnh k1 phụ thuộc chu kỳ bền của mũi khoan, k1=1,0. 

Hệ số điều chỉnh k2 phụ thuộc chiều sâu mũi khoan(bảng 5.87[2]), 

k2=1,0. 

     Vt = 28.1.1 = 28 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 
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          N
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.30/3,14.10 = 890 vòng/phút. 

     Chọn tốc độ máy: n m = 800 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.10.800/1000 = 25 m/phút.     

*Bƣớc 2: Mũi khoan ruột gà thép gió 7,8 

     Chiều sâu cắt: t = 3,9 mm.  

     Lượng chạy dao tra bảng 5.89[2] có: S = 0,28 mm/vòng.  

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5.90[2]) có: Vb = 25 m/phút. 

  Tốc độ tính toán: Vt = Vb.k1.k2 

Hệ số điều chỉnh k1 phụ thuộc chu kỳ bền của mũi khoan, k1=1,0.  

Hệ số điều chỉnh k2 phụ thuộc chiều sâu mũi khoan(bảng 5.87[2]), 

k2=1,0. 

     Vt = 25.1.1 = 25 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.25/3,14.6 = 1325 vòng/phút.  

     Chọn tốc độ máy: n m = 1266 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.8.1266/1000 = 31,7 m/phút.   

  *Bƣớc 3: Mũi doa thép gió 8 

     Chiều sâu cắt: t = 0,1 mm.  

     Lượng chạy dao tra bảng 5.112[2] có: S = 0,6 mm/vòng.  

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5.90[2]) có: Vb = 12 m/phút. 

     Vt  = 10 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.10/3,14.8 = 397 vòng/phút.  
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     Chọn tốc độ máy: n m = 416 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.8.416/1000 = 10,5 m/phút.  

Bảng thông số chế độ cắt. 

Doa lỗ 8 10,5 416 0,1 0,6 

Khoan lỗ 7,8 31,7 1266 3,9 0,28 

Khoan lỗ 10 25 800 5 0,4 

Bước CN V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) 

 

d) Nguyên công VI:phay mặt phẳng gờ E 

 Bước 1: phay thô bằng 2 dao D = 63 

     Chiều sâu cắt: t = 2 mm. 

     Lượng chạy dao tra bảng 5.170[2] có: Sz = 0,2mm/răng.  

      Lượng chạy dao vòng: Sv = 16 0,2 = 3,2 mm/vòng. 

     Tốc độ cắt tra được(bảng 5.127[2]): Vb = 36,5 m/phút. 

     Tốc độ tính toán:     

           Vt = 36,5.1.0,8.1 = 29,2 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          N
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.29,2/3,14.63 = 147 vòng/phút.  

     Chọn tốc độ máy: n m = 150 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.63.150/1000 = 29,7 m/phút. 

     Lượng chạy dao phút: 

           Sp = 150.3,2 = 480 mm/phút. 
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 Bước 2: Phay  tinh. 

     Chiều sâu cắt: t = 0,5 mm.  

     Lượng chạy dao răng: Sz = 0,15 mm/răng.  

      Lượng chạy dao vòng: Sv = 16 0,15 = 2,4 mm/vòng. 

     Tốc độ cắt tra được(bảng 5.127[2]): Vb = 39 mm/phút.  

     Tốc độ tính toán:  

          Vt = Vb.k1.k2.k3 

     Trong đó: 

     K2 = 0,8; k1 = 1  ; k3 = 1,0. 

           Vt = 39.0,8.1,0.1,0 = 31,2 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          n t  = 1000 Vt/ .D = 1000.31,2/3,14.63 = 157 vòng/phút.  

     Chọn tốc độ máy: n m = 150 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.63.150/1000 = 29,7 m/phút.  

     Lượng chạy dao phút: 

           Sp = 150.2,4 = 360 mm/phút.     

Bảng thông số chế độ cắt. 

Phay tinh     29,7   150   0,5     2,4    360 

Phay thô     29,7   150    2     3,2    480 

Bước NC V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

 

e) Nguyên công VII: vát mép 1×1,5 bằng dao2  phay góc kép 

 Vát mép bằng 2 dao D = 63 
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     Chiều sâu cắt: t = 1 mm. 

     Lượng chạy dao tra bảng 5.170[2] có: Sz = 0,2mm/răng.  

      Lượng chạy dao vòng: Sv = 16 0,2 = 3,2 mm/vòng. 

     Tốc độ cắt tra được(bảng 5.127[2]): Vb = 36,5 m/phút. 

     Tốc độ tính toán:     

           Vt = 36,5.1.0,8.1 = 29,2 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          N
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.29,2/3,14.63 = 147 vòng/phút.  

     Chọn tốc độ máy: n m = 150 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.63.150/1000 = 29,7 m/phút.  

     Lượng chạy dao phút: 

           Sp = 150.3,2 = 480 mm/phút. 

Bảng thông số chế độ cắt. 

Vát mép 29,7 150 1 3,2 480 

Bước NC V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

 

f) Nguyên công VIII: khoan,doa 2 lỗ 8 dùng định vị.Và khoan  2 lỗ  

6,5 sau đó taro thành ren M8. 

*Bƣớc 1: Mũi khoan ruột gà thép gió 7,8 

     Chiều sâu cắt: t = 3,9 mm. 

     Lượng chạy dao tra bảng 5.89[2] có: S = 0,28 mm/vòng. 

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5.90[2]) có: Vb = 25 m/phút. 

  Tốc độ tính toán: Vt = Vb.k1.k2 
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Hệ số điều chỉnh k1 phụ thuộc chu kỳ bền của mũi khoan, k1=1,0. 

Hệ số điều chỉnh k2 phụ thuộc chiều sâu mũi khoan(bảng 5.87[2]), 

k2=1,0. 

     Vt = 25.1.1 = 25 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.25/3,14.6 = 1325 vòng/phút. 

     Chọn tốc độ máy: n m = 1266 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.8.1266/1000 = 31,7 m/phút.   

  *Bƣớc 2: Mũi doa thép gió 8 

     Chiều sâu cắt: t = 0,1 mm. 

     Lượng chạy dao tra bảng 5.112[2] có: S = 0,6 mm/vòng. 

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5.90[2]) có: Vb = 12 m/phút. 

     Vt  = 10 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.10/3,14.8 = 397 vòng/phút. 

     Chọn tốc độ máy: n m = 416 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.8.416/1000 = 10,5 m/phút.   

  *Bƣớc 3: Mũi khoan ruột gà thép gió 6,5 

  Chiều sâu cắt: t = 3,25mm. 

  Lượng chạy dao tra bảng 5.89[2] có: S = 0,28 mm/vòng. 

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5.90[2]) có: Vb = 25 m/phút. 

 Tốc độ tính toán: Vt = Vb.k1.k2 

Hệ số điều chỉnh k1 phụ thuộc chu kỳ bền của mũi khoan, k1=1,0.  
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Hệ số điều chỉnh k2 phụ thuộc chiều sâu mũi khoan(bảng 5.87[2]), 

k2=1,0. 

     Vt = 25.1.1 = 25 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.25/3,14.6 = 1325 vòng/phút.  

     Chọn tốc độ máy: n m = 1266 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.8.1266/1000 = 31,7 m/phút.   

  *Bƣớc 4:taro hai lỗ 6,5 thành 2×M8. 

Bảng thông số chế độ cắt. 

Khoan 6,5 31,7 1266 1,25 0,28 

Doa 8 10,5 416 0,1 0,6 

Khoan 7,8 31,7 1266 3,9 0,28 

Bước CN V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) 

d) Nguyên công IX:khoét và doa lỗ 30 

  *Bƣớc 1:khoét bằng mũi khoét vật liệu là P5M5 có đường kính 29,8 

Chiều sâu cắt: t = 0,5(D-d)=0,5(29,8-28) = 0,9 mm. 

  Lượng chạy dao tra bảng 5.104[2] có: S = 1 mm/vòng. 

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5.106[2]) có: Vb = 24,5 mm/phút. 

 Tốc độ tính toán: Vt = Vb.k1.k2 

Hệ số điều chỉnh k1 phụ thuộc chu kỳ bền của mũi khoan, k1=1,0.  

Hệ số điều chỉnh k2 phụ thuộc chiều sâu mũi khoan(bảng 5.87[2]), 

k2=1,0. 

     Vt = 24,5.1.1 = 24,5 mm/phút. 

     Tốc độ trục chính: 
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          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.24,5/3,14.29,8 = 262 vòng/phút. 

     Chọn tốc độ máy: n m = 235 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.29,8.235/1000 = 22 mm/phút.   

  *Bƣớc 2:Doa thô bằng mũi doa thép gió có đường kính 29,92 

     Chiều sâu cắt: t = 0,5.(D-d) = 0,5(29,92-29,78)=0,07 mm. 

     Lượng chạy dao tra bảng 5.112[2] có: S = 3,1 mm/vòng. 

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5.114[2]) có: Vb = 5,1 mm/phút. 

     Vt  = 5,1 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.5,1/3,14.29,92 = 54,28 vòng/phút. 

     Chọn tốc độ máy: n m = 47,5 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.29,92.47,5/1000 = 4,46 m/phút.  

 

*Bƣớc 3:Doa tinh bằng mũi doa thép gió có đường kính 30 

     Chiều sâu cắt: t = 0,5.(D-d) = 0,5(30-29,92)=0,04 mm. 

     Lượng chạy dao tra bảng 5.112[2] có: S = 3,1 mm/vòng. 

 Tốc độ cắt tra được(bảng 5.114[2]) có: Vb = 5,1 m/phút. 

     Vt  = 5,1 m/phút. 

     Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.5,1/3,14.29,92 = 54,28 vòng/phút. 

     Chọn tốc độ máy: n m = 47,5 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 
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           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.30.47,5/1000 = 4,47 m/phút.  

Bảng thông số chế độ cắt.  

 

Doa tinh 30 4,47 47,5 0,04 3,1 

Doa thô 29,92 4,46 47,5 0,07 3,1 

khoét 29,87 22 235 0,9 1 

Bước CN V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) 

 

 

VIII. TÍNH THỜI GIAN GIA CÔNG CƠ BẢN CHO TẤT CẢ 

CÁC NGUYÊN CÔNG 

Thời gian nguyên công được xác định theo công thức: 

          Tct = To + Tp + Tpv + Ttn 

   Trong đó: 

     Tct : thời gian từng chiếc (thời gian nguyên công ). 

     To  : thời gian cơ bản(thời gian cần thiết để biến đổi trực tiếp hình 

dạng, kích thước, tính chất cơ lý của chi tiết). 

     Tp  : thời gian phụ(thời gian cần thiết để người công nhân gá, tháo 

chi tiết, mở máy, mài dao, điều chỉnh máy. . .), Tp = 0,1To. 

     Tpv :  thời gian phục vụ chỗ làm việc gồm: thời gian phục vụ kỹ 

thuật, mài dao, điều chỉnh máy . . ., Tpv = 0,11To. 

     Ttn : thời gian nghỉ ngơi tự nhiên của công nhân, Ttn = 0,05To. 

           Tct = To + 0,1To + 0,11To + 0,05To = 1,26To.  

   Thời gian cơ bản được xác định theo công thức: 

           To = (L1 + L2 + L)/S.n.(phút) 
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   Trong đó: 

     L:   Chiều dài bề mặt gia công (mm). 

     L1: Chiều dài ăn dao (mm). 

     L2: Chiều dài thoát dao (mm). 

     S:    Lượng chạy dao vòng / hành trình kép. 

     n:    Số vòng quay hay hành trình kép/phút.  

1. Nguyên công I: phay mặt B bằng dao phay mặt đầu 

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 2. 

                     L = 54 mm . 

                     L1 = {t×(D-t)}
2/1
+  2 

                     L2 = 3 mm. 

   Bước 1: 

     L1 = {1,9(100-1,9)}
2/1
+ 2 = 15,65mm. 

      To = (15,65 + 54 + 3).2/2.475 = 0,153 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,19 phút. 

   Bước 2: 

     L1 = {0,6(100-0,6)}
2/1
+ 2 = 9,72 mm. 

      To = (9,72 + 54 + 3).2/1,6.475 = 0,17 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,22 phút.  

      Tnc3 = 0,41 phút 

2. Nguyên công II: phay mặt A bằng dao phay mặt đầu 

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 2. 

                     L = 54 mm . 

                     L1 = {t(D-t)}
2/1
+  2 



Đồ án môn học                                                   Công Nghệ Chế Tạo Máy 

 

GVHD:Lý Ngọc Quyết Khoa :cơ khí chế tạo 

 

 SVTT:Bùi Hồng Chính                                       Lớp :CTK4 

48 

                     L2 = 3 mm. 

   Bước 1: 

     L1 = {1,9(100-1,9)}
2/1
+ 2 = 15,65mm. 

      To = (15,65 + 54 + 3).2/2.475 = 0,153 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,19 phút. 

   Bước 2: 

     L1 = {0,6(100-0,6)}
2/1
+ 2 = 9,72 mm. 

      To = (9,72 + 54 + 3).2/1,6.475 = 0,17 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,22 phút. 

Tnc4 = 0,41 phút 

3. Nguyên công III: phay mặt C bằng dao phay đĩa 

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1.  

                     L = 60 mm . 

                     L1 = {t(D-t)}
2/1
+  2 

                     L2 = 3 mm. 

   Bước 1: phay thô 

       L1 = {2(63 - 2)}
2/1
+ 2 = 13,04mm. 

      To = (13,04 + 60 + 3)/3,2.150 = 0,158 phút.  

     Tct = 1,26.To = 0,2 phút. 

   Bước 2: phay tinh 

     L1 = {0,5(63-0,5)}
2/1
+ 2 = 7,59 mm. 

      To = (7,59 + 60 + 3)/2,4.150 = 0,196 phút.  

     Tct = 1,26.To = 0,25 phút. 

Tnc6 = 0,45 phút 



Đồ án môn học                                                   Công Nghệ Chế Tạo Máy 

 

GVHD:Lý Ngọc Quyết Khoa :cơ khí chế tạo 

 

 SVTT:Bùi Hồng Chính                                       Lớp :CTK4 

49 

4. Nguyên công IV: Khoan ,doa 4lỗ 10 và 2 lỗ 8. 

* Khoan ,doa 4lỗ 10. 

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 14 mm . 

                     L1 = 0,5d.cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 

   Bước 1: 

     L1 = 0,5.10 + 1 = 6 mm. 

      To = (6 + 14 + 3)/0,4.800 = 0,072 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,09 phút. 

   Tnc5 = 4.0,09 = 0,36 phút 

Bước 2: doa 2 lỗ 10 chéo nhau để dùng làm định vị.  

Theo bảng 28[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1.  

                     L = 14 mm . 

                     L1 = 0,5.(D - d).cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 

     L1 = 0,5.0,2 + 1 = 1,1 mm. 

      To = (1,1 + 14 + 3)/0,6.416 = 0,07 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,09 phút. 

   Tnc10 = 2.0,09 +4.0,36 = 1,63 phút 

 

* Khoan,doa 2lỗ 8 

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 



Đồ án môn học                                                   Công Nghệ Chế Tạo Máy 

 

GVHD:Lý Ngọc Quyết Khoa :cơ khí chế tạo 

 

 SVTT:Bùi Hồng Chính                                       Lớp :CTK4 

50 

                     L = 25 mm . 

                     L1 = 0,5d.cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 

   Bước 1: 

     L1 = 0,5.7,8 + 1 = 5 mm. 

      To = (5 + 25 + 3)/0,28.1266 = 0,093 phút.  

     Tct = 1,26.To = 0,117 phút. 

Bước 2: doa 

Theo bảng 28[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1.  

                     L = 25 mm . 

                     L1 = 0,5.(D - d).cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 

     L1 = 0,5.0,2 + 1 = 1,1 mm. 

      To = (1,1 + 25 + 3)/0,6.416 = 0,237 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,3 phút. 

   Tnc10 = 2.( 0,117 + 0,3 ) = 0,83 phút 

  Tổng thời gian gia công của nguyên công IV là:T=0,83+1,63=2,46 

phút. 

   5. Nguyên công V: phay 2 mặt D bằng dao phay đĩa 

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1.  

                     L = 60 mm . 

                     L1 = {t(D-t)}
2/1
+  2 

                     L2 = 3 mm. 

   Bước 1: phay thô 
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     L1 = {2(125 - 2)}
2/1
+ 2 = 17,7 mm. 

      To = (17,7 + 60 + 3)/4,4.75 = 0,244 phút.  

     Tct = 1,26.To = 0,31 phút.    

   Bước 3: phay tinh 

     L1 = {0,5(125 - 0,5)}
2/1
+ 2 = 9,9 mm. 

      To = (9,9 + 60 + 3)/3,3.75 = 0,29 phút.  

     Tct = 1,26.To = 0,37 phút. 

Tnc11 =  2.(0,37 + 0,31 ) = 1,36 phút 

      6. Nguyên công VI: phay mặt phẳng bậc E. 

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1.  

                     L = 60 mm . 

                     L1 = {t(D-t)}
2/1
+  2 

                     L2 = 3 mm. 

      Bước 1: phay thô 

       L1 = {1,9(63 – 1,9)}
2/1
+ 2 = 12,77 mm. 

      To = (12,77 + 60 + 3)/3,2.150 = 0,158 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,2 phút. 

   Bước 2: phay tinh 

     L1 = {0,6(63-0,6)}
2/1
+ 2 = 8,12 mm. 

      To = (8,12 + 60 + 3)/2,4.150 = 0,198 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,25 phút. 

Tnc6 = 0,45 phút 

  7.Nguyên công VII:Vát cạnh 2 × 45
0
. 

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 



Đồ án môn học                                                   Công Nghệ Chế Tạo Máy 

 

GVHD:Lý Ngọc Quyết Khoa :cơ khí chế tạo 

 

 SVTT:Bùi Hồng Chính                                       Lớp :CTK4 

52 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1.  

                     L = 60 mm . 

                     L1 = {t(D-t)}
2/1
+  2 

                     L2 = 3 mm. 

       L1 = {1(63 – 1)}
2/1
+ 2 = 9,87 mm. 

      To = (9,87 + 60 + 3)/3,2.150 = 0,152 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,19  phút. 

     8. Nguyên công VIII: Khoan 2 lỗ 8 dùng định vị và khoan doa 2 lỗ 

6,5 sau đó taro thành M8. 

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 20 mm . 

                     L1 = 0,5d.cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 

*khoan doa 2 lỗ 8. 

   Bước 1: khoan 

     L1 = 0,5.7,8 + 1 = 5 mm. 

      To = (5 + 20 + 3)/0,28.1266 = 0,079 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,1 phút. 

Bước 2: doa 

Theo bảng 28[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 20 mm . 

                     L1 = 0,5.(D - d).cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 
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     L1 = 0,5.0,2 + 1 = 1,1 mm. 

      To = (1,1 + 20 + 3)/0,6.416 = 0,097 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,12 phút. 

   Tnc10 = 2.( 0,1 + 0,12 ) = 0,44 phút 

 * khoan 2 lỗ 6,5. 

   Bước 1: khoan 

     L1 = 0,5.6,5 + 1 = 4,25 mm. 

      To = (4,25 + 20 + 3)/0,28.1266 = 0,077 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,097 phút. 

  Tnc=2.0,097=0,194 phút. 

  8. Nguyên côngIX:khoét doa lỗ 30. 

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1.  

                     L = 60 mm . 

                     L1 = 0,5d.cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 

*khoét: 

     L1 = (0,9.(29,87-0,9))
1/2

+ 1 = 6,11 mm. 

      To = (6,11 + 60 + 3)/1.135 = 0,51 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,645 phút. 

*Doa thô: 

L1 = (0,07.(29,92-0,07))
1/2

+ 1 = 2,45 mm. 

      To = (2,45 + 60 + 3)/1.47,5 = 0,38 phút. 

     Tct = 1,26.To = 1,7 phút. 

  *Doa tinh: 

  L1 = (0,04.(30-0,04))
1/2

+ 1 = 2,2 mm. 
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      To = (2,2 + 60 + 3)/1.47,5 = 1,37 phút. 

     Tct = 1,26.To = 1,73 phút. 

Tổng thời gian của nguyên công IX là: Tnc=0,465+1,7+1,73=3,9 phút. 

*Thời gian các nguyên công tính là: T = 11,26 phút 

IX. THIẾT KẾ ĐỒ GÁ PHAY MẶT PHẲNG C. 

*Xác định kích thước máy: máy phay vạn năng 6H12 

Kích thước bàn máy: 1500x320 mm
2 

Khoảng cách lớn nhất từ trục chính đến bàn máy: 30 400  

Khoảng chuyển động bàn máy: dọc: 700 mm; ngang: 260 mm;thẳng 

đứng 370 mm. 

* Phương pháp định vị 

Chi tiết được định vị 5 bậc tự do :định vị bằng  phiến tỳ lên mặt phẳng 

đáy A đã gia công hạn chế 3 bậc tự do, 2 chốt tỳ cầu vào mặt bên hạn 

chế 2 bậc tự do. 

1.Xác định phƣơng chiều, điểm đặt lực cắt, lực kẹp. 

   Sơ đồ lực tác dụng lên chi tiết: 
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Lực tác dụng lên chi tiết bao gồm: 

   N1,N2: Phản lực phiến tỳ. 

  N3: Phản lực chốt tỳ phụ 

 Pz : Lực cắt tiếp tuyến 

W1,W2 : Lực kẹp chi tiết. 

Fms1,Fms2: Các lực ma sát trên bề mặt tiếp xúc giữa phiến tỳ và chi tiết. 

 Lực cắt tiếp tuyến được xác định theo công thức: 

 Pz= KZ
C

nD

Bst
q

uy

z

x

.
.

...
 

 ở  đây c-hệ số ảnh hưởng của vật liệu 

            t-chiều sâu cắt t = 2 

            s- lượng chạy dao răng  Sz = 0,2  

           z-số răng dao phay. Z = 10 

N1 N2

N3

Pz

Py

Pyz

Ps

Pv

n

100

W1
W2

Fms1

Fms1

Fms1

Fms1

S
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             B-bề rộng phay  B = 60 

              D-đường kính dao phay D = 100 

             n-số vòng quay của dao  n = 150 v/ph 

           K-hệ số phụ thuộc vào vật liệu (tra bảng 5-1 stcnctm2)ta có K = 1 

            x ,y ,u,q, -các số mũ tra bảng stcmctm 2 

x = 0,9 ;y = 0,74 ; u = 1   ; q = 1  w = 0.  

=> Pz = 

150100

602
01

19,0

.

.2,0..4,54
.10  =  1220 N 

các lực thành phần được tính như sau: 

       lực hướng kính Py = (0,2÷0,4)Pz = 366  N 

Lực chạy dao Ps = (0,3÷0,4)Pz  = 488 N 

Lực vuông góc với lực chạy dao Pv = (0,85÷0,9)Pz = 1100 N 

Để đơn giản khi tính lực kẹp ta cho rằng chỉ có lực Ps tác dụng lên chi 

tiết. 

 Trong trường hợp này cơ cấu kẹp chặt phải tạo ra lực ma sát P lớn hơn 

lực Ps : p = Fms1 + Fms2 = (W1 + W2) = W.f ≥ Ps. 

Nếu thêm hệ số k ta có : 

           W = k.
f

P s   

f : hệ số ma sát giữa bề mặt chi tiết và đồ gá(tra bảng 34-tkđacnctm) 

     f = 0,5 

    k : là hệ số an toàn có tính đến khả năng làm tăng lực cắt trong quá 

trình gia công. 

          k=ko.k1.k2.k3.k4.k5.k6 

    ko: hệ số an toàn cho tất cả các trường hợp, ko=1,5.  

    k1: hệ số làm tăng lực cắt khi dao mòn, k1=1,0. 
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    k2: hệ số số tính đến trường hợp tăng lực cắt khi độ bóng thay đổi, khi 

gia công thô k2=1,5. 

    k3: hệ số tăng lực cắt khi gia công gián đoạn, k3=1.  

    k4: hệ số tính đến sai số của cơ cấu kẹp chặt, khi kẹp bằng tay k4=1,3.  

    k5: hệ số tính đến mức độ thuận lợi của cơ cấu kẹp bằng tay,k5=1,2  

 k=1,5.1.1,5.1.1,3.1,2. =3,6 

  W = 3,6 .488/0,5 = 3514 N 

2. Chọn cơ cấu kẹp chặt  

Vì chi tiết có kết cấu bậc nên ta có thể chọn cơ cấu kẹp liên động là loại 

cơ cấu kẹp chặt thông dụng  để gia công chi tiết ở nguyên công phay mặt 

đầu. 

3.Xác định sai số chế tạo cho phép của đồ gá. 

 Các thành phần của sai số gá đặt.  

Khi thiết kế đồ gá cần chú ý đến một số điểm sau :  

- Sai số của đồ gá ảnh hưởng đến sai số của kích thước gia công nhưng 

phần lớn nó ảnh hưởng đến sai số vị trí tương quan giữa bề mặt gia công 

và bề mặt chuẩn. 

- Nếu chi tiết gia công bằng dao định hình và dao định kích thước thì sai 

số của đồ gá không ảnh hưởng đến kích thước và sai số hình dáng của bề 

mặt gia công. 

- Khi gia công bằng phiến dẫn dụng cụ thì sai số đồ gá ảnh hưởng đến 

khoảng cách tâm của các lỗ gia công và khoảng cách từ bề mặt định vị 

tới lỗ tâm. 

- Sai số của đồ gá phân độ ảnh hưởng đến sai số của bề mặt gia công.  

- Khi phay trên các đồ gá nhiều vị trí thì độ chính xác kích thước và độ 

chính xác vị trí giữa bề mặt gia công phụ thuộc vào vị trí tương quan 

giữa các chi tiết định vị của đồ gá.  

Độ không song song giữa các mặt định vị và mặt đáy của đồ gá sẽ gây 

sai số cùng dạng giữa bề mặt gia công và bề mặt chuẩn  

   Sai số chế tạo cho phép của đồ gá được tính bằng công thức: 

          [ ct]
2
=[ gd]

2
-([ c]

2
+ k

2
+ m

2
+  dc

2
) 

   Trong đó: 
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     gd : sai số gá đặt, được lấy bằng /3, với  là dung sai nguyên công, 

=0,17mm 

    gd = 170/3 = 56,67  m. 

     c : Sai số chuẩn do định vị trùng với gốc kích thước gây  ra c = 0.  

     k: Sai số kẹp chặt: 

      k =0,8Q/2L = o,4.1,384/100 = 5 m 

     m: Sai số do mòn đồ gá. 

          m = .N
2/1
 

       :  Hệ số phụ thuộc kết cấu đồ định vị,  = 0,3. 

       N: Số lượng chi tiết được gia công trên đồ gá, N = 1350 

           m = 0,3. 1350
2/1
 = 11,02 m. 

     dc : sai số điều chỉnh, dc = 10 m. 

 [ ct]
2
 = {56,67

2
 -(0

2
+5

2
+11,02

2
  +10

2
 ) = 2965 

 [ ct] = 54,45 m.  

Điều kiện kỹ thuật của đồ gá. 

  Độ không song song giữa mặt phiến tỳ với mặt đáy đồ gá  0,054 m. 

  Độ không vuông góc giữa mặt gia công và mặt đáy đồ gá  0,054 m. 

  Đồ định vị phải đạt độ cứng : dùng thép 20 X,nhiệt luyện. 
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Với sinh viên học kỹ thuật chuyên ngành cơ khí  thì việc làm đồ án CNCTM là một trong những học phần 

quan trọng. Qua đồ án này sẽ cung cấp, tổng hợp lại những kiến thức vừa học, đã học cho bản thân sinh 

viên làm hành trang chuẩn bị bước vào môi trừơng làm việc thực tiễn. 

Sau một thời gian dài tôi nhận thấy hầu như sinh viên khi nhận đề bài đều rất lúng túng không biết mình 

phải làm gì, bắt đầu từ đâu và như thế nào…. Hôm nay tôi xin đưa ra một số gợi ý để rộng đường cho các 

bạn sinh viên tham khảo dù rằng vấn đề nầy đã rất nhiều bậc tiền bối chuyên ngành đã viết. Qua bài viết 

nhỏ nầy có gì chưa hợp lý, mong mọi người góp ý để rộng đường tham khảo nhiều hơn và hữu ích hơn cho 

các em sinh viên tiện bề học hỏi ! Những mục nầy được sắp xếp theo đúng thứ tự khi làm đồ án, có một số 

bước được lược bỏ vì đó là những vấn đề chung mỗi SV đều tự tính toán được, không cần bàn thêm làm 

gì. 

1 . Phân tích đề bài: 

Sau khi nhận đề bài từ giáo viên ( GV ) thì sinh viên ( SV ) phải phân tích được cấu tạo chi tiết, qua phân 

tích như thế thì chúng ta mới hiểu được nguyên lý làm việc của chi tiết, từ đó ta mới lập được qui trình công 

nghệ ( QTCN ) một cách hợp lý và chính xác. 

Nếu như chúng ta phân tích được nhưng không biết chi tiết nầy nằm ở đâu trong một hệ thống máy ( hay 

thiết bị ) thì SV cứ trực tiếp gặp và trao đổi cùng GV để nắm rõ hơn nguyên lý làm việc của chi tiết trên hệ 

thống ( thiết bị ) máy. Từ đó làm cơ sở để ta đưa ra những yêu cầu kỹ thuật cho chi tiết, cũng như ta có thể 

đề xuất những thay đổi, cải tiến tính kết cấu, những thông số cho chi tiết. Đây là việc cần phải làm cho rõ, 

không hiểu một cách lập lững, có phân tích chính xác thì mới lập những phương án gia công đạt hiệu quả. 

2. Tính khối lượng và dạng sản xuất: 

Cần chia nhỏ chi tiết thành nhiều phần để dễ tính và mang tính gần đúng cao nhất, lưu ý là khi chia nhỏ chi 

tiết để tính cần đưa về những hình khối đơn giản, dễ tính vì nó dễ dẫn đến những kết quả sai khi ta cho ra 

dạng sản xuất. Sai 100 gram thì tong một dạng sản xuất. Mà sai cái nầy thì kéo theo bao điều rắc rối về sau 

đó. 

3. Vật liệu và phương pháp chế tạo phôi: 

Vật liệu thì cầm nắm chi tiết ( vật thật ) sẽ cảm nhận một phần do ta chỉ biết chung chung chứ không cụ thể 

( do tính học thuật ở VN là học thì nhiều, hành thì ít nên chịu vậy ) thông thường thì kèm theo chi tiết sẽ có 

bản vẽ cung cấp cho SV biết vật liệu của chi tiết ( GX 32, CT45… đại loại là như thế ). Bạn phải nắm vững 

vật liệu ( bao gồm thành phần, tính chất về nhiệt để nhằm cho sai số khi gia công và trong chế tạo phôi ). 

Với chi tiết thuộc mảng đúc ( như GX ) cần xem kỹ với những lỗ trục có kích thước bao nhiêu là đúc lỗ 

được, bao nhiêu là không. Vì sai khi xác định ở chỗ này bạn sẽ lập qui trình công nghệ sai đó ! 

Bên cạnh đó cũng xác định tính phân khuôn cho chi tiết không kém phần gay go, với chi tiết nào thì đặt nằm 

hay đứng, mặt phân khuôn hai nửa hay một hướng…. Chỗ đặt đậu hơi, tính độ co ngót, khuôn gì, máy gì 

…. tất tần tật liên quan nhau, bạn không lưu ý phần nầy mà chỉ lo tính công nghệ hay qui trình là toi đấy. 

Nhớ nhé ! 

4. Qui trình công nghệ: 

Đây là cái trọng tâm nhất của đồ án, bạn phải tổng hợp được những số liệu trên rồi hãy nhìn đến nó. Hãy 

đưa  ra nhiều phương án, những phương án phải có tính cụ thể và thực tiễn chứ không nên đưa ra những 

phương án chung chung, hay phương án phụ nhằm đẩy lên phương án chính mà bản thân đã chọn sẵn. 

Cái nầy SV nhà ta ưa làm lắm đây. Cụ thể đây, thường thì bạn đưa ra 3, hoặc 4 phương án trong đó bạn đã 

ngầm chọn phương án 3, thế là 2, hoặc 3 phương án còn lại được tạo ra một cách hời hợt, chung chung 

hoặc qua loa. Nếu bạn làm như thế là không khéo chết hết  những phương án mà bạn đưa ra ( kể cả 

phương án bạn chọn ). Hãy trao đổi nhiều cùng GV hướng dẫn về vấn đề nầy, từ đó bạn sẽ ngộ ra nhiều 

QT hay hơn, cụ thể hơn. Nhớ nhé hãy trực tiếp cùng GV hướng dẫn. 

Trong quá trình thiết kế QTCN bạn cần chú ý nhiều nhất về chuẩn ( bao gồm chuẩn tinh thống nhất, chuẩn 

phụ, chuẩn thô ) nếu xác định sai chuẩn thì bạn nên xếp sách lại mà làm lại từ đầu. 

Thêm nữa, chốt trụ định vị mấy BTD, chốt trám, phiến tỳ, khối V ngắn và dài, cặp ngắn, cặp dài….. phải 

thuộc lòng, nắm vững. 



   Với phương pháp gia công nào đạt được Rz, Ra hay CCX bao nhiêu. Cần nhắc lại rằng đôi khi bản vẽ GV 

giao cho SV cũng cố tình làm sai đi một số yêu cầu Ra, Rz hoặc giả bản vẽ đó với vị trí đó Ra, Rz không 

phù hợp lắm cần điều chỉnh lại cho hợp lý. Cho nên tôi luôn lưu ý SV cần phân tích kỹ cấu tạo chi tiết là thế. 

5. Dao và máy: 

Cái nầy thì theo tôi không khuyến khích bạn nhớ làm chi cho mệt óc, đau sọ. Cứ tra sách, nhưng phải biết 

tra làm sao, tra như thế nào và tra ở đâu. Và nếu điều kiện cho phép (điều kiện đây là GVHD có tư tưởng 

thoáng ), bạn nên đưa những công nghệ gia công mới vào QT như đưa máy móc, công nghệ mới chẳng 

hạn. Hãy lấy chế độ cắt thực tế tại chỗ bạn lấy thông số máy và thông tin từ đó bạn sẽ tính toán lại những 

thông số cần thiết đi kèm. 

Còn máy ?, hãy tìm những máy cụ thể mà bạn có điều kiện tiếp xúc, ưu tiên nhất là thiết bị máy ở xưởng 

trường nơi bạn đang học, đang thực hành. Còn không thì hãy đến những trung tâm, xưởng cơ khí gần nhà, 

hãy trình bày cho chủ tiệm họ sẽ sẵn lòng giúp bạn lấy thông số, dân trong nghề không ai phủi tay hay quay 

lưng với bạn đâu. Còn đối đế lắm hãy tra trong sách. 

Tra sách thì thông thường là máy móc cũ thuộc những năm đời cũ của đời tàn, cho nên cần suy nghĩ thật 

kỹ khi bạn chọn máy từ sách, cần cập nhật máy đó còn trên thị trường không, nó thực sự hữu hiệu với 

nguyên công hay qui trình không. Nên chịu khó cập nhật những quyển sách về CNCTM mới nhất, trong 

những phần phụ lục hay rải rác đâu đó sẽ có những thông số cụ thể về máy cho bạn tra cứu tính toán. Hoặc 

xin mấy thầy cô trong khoa hay bộ mon những thông số nầy, họ sẽ cung cấp cho bạn. 

6. Thiết kế đồ gá: 

Cái nầy thì nhiều SV nhà ta cứ như mắc tóc với nó, có nơm nớp lo lắng, không biết như thế nào. Với tôi thì 

bạn hãy xem và xem nhiều sách vào, chúng nằm đâu đó trong những quyển sách, nhưng tốt nhất là bạn 

hãy xem chi tiết trong STCNCTM rồi từ đó kết hợp lại thành bộ đồ gá cho mình. 

Với đồ gá bạn cần lưu ý những bạc dẫn hướng: tính chất mài mòn, tính chất thay nhanh. Bên cạnh đó cần 

lưu ý thêm lực kẹp nữa nghen cũng như tính thực tiễn và đại trà, tiện dụng của đồ gá. 

Tóm lại khi thiết kế đồ gá trong ĐACNCTM bạn cần thiết kế sao cho đơn giản, tháo lắp nhanh, chính xác và 

tiện dụng là được, chứ đừng phức tạp, nhiêu khê quá nhiều chi tiết phụ làm cho dễ sai số hoặc mất thời 

gian tháo lắp. 

7. Những quyển sách cần có khi làm đồ án: 

Với riêng thiển ý của mình thì khi bắt tay vào làm đồ án CNCTM, SV cần có những quyển sách sau để tham 

khảo và làm hành trang về sau, sách bây giờ cũng khá rẻ rồi, hoặc lên Net tìm ebook có thể có. 

1.   ST CNCTM tập 1, 2, 3 

2.   Giáo trình CNCTM 

3.   Chế độ cắt gia công cơ khí của thầy Hồ Viết Bình – cô Nguyễn Ngọc Đào - thầy Trần Thế San. Nói thêm 

rằng, trong quyển nầy có những thông số cụ thể của nhiều máy được những thầy cô cập nhật. Rất cụ thể 

cho SV dùng tra cứu và tính toán chế độ cắt. 

4.   Thiết kế đúc của Nguyễn Xuân Bông 

5.   Atlat đồ gá của thầy Trần Văn Địch 

6.   Thiết kế ĐACNCTM của thầy Trần Văn Địch 

7.   Dung sai lắp ghép và đo lường KT của thầy Hoàng Xuân Nguyên 

8.   Vẽ kỹ thuật : đừng coi thường nó à, có nhiều lúc vẽ bạn sẽ quên nét vẽ, hình trích, mặt cắt, ren lỗ…hay 

một thứ gì đó cần thể hiện, hãy có bên cạnh để biết. 

9.   Dụng cụ cắt gọt – G.V Philipop 

10.   Hướng dẫn thiết kế ĐACNCTM của thầy Lê Trung Thực và thầy Đặng Văn Nghìn. 

11.   Chi tiết máy của thầy Nguyễn Trọng Hiệp đôi khi cần nó đấy, như bulong nè, đai ốc, đệm vênh….. vẽ 

và tính theo thông số chứ không vẽ bừa đâu nhé ! 

8. Những quyền trợ giúp: 

- Ưu tiên một là trao đổi trực tiếp cùng giáo viên hướng dẫn: hãy chuẩn bị đầy đủ nhất ( theo bạn ) rồi hãy 

lên trao đổi cùng GV, đừng bao giờ không chuẩn bị gì mà lên hỏi GV, lúc đó bạn sẽ bị động ( không biết hỏi 



gì, làm gì và trả lời gì khi GV bắt bẻ hoặc gợi ý ) 

- Ưu tiên thứ 2 là trao đổi cùng bạn bè ( teamwork ): bạn đừng cho rằng bạn bè học cùng lớp đều chưa có 

kinh nghiệm thì đều không biết gì hết, đó là những quan niệm sai lầm và ấu trĩ. Nhiều cái đầu, nhiều suy 

nghĩ sẽ làm nên nhiều thứ đó. Hãy nhờ bạn bè góp ý, cùng thảo luận chắc chắn sẽ ra nhhững ý tưởng mới 

hơn của bạn ( có thể cái ý tưởng nầy cũng sẽ trớt quớt khi gặp GV HD phản biện hoặc cố tình bắt bẻ để gợi 

ý tiếp cho bạn, nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ được đánh giá cao trong vấn đế ý thức nghiêm túc trong học 

tập và được điểm trong quá trình làm ĐA ) 

- Ưu tiên thứ 3: lên Net thảo luận để được giúp đỡ 

   Đây là cái phao thực sự hiện nay dành cho SV, do các diễn đàn ( như MES chẳng hạn ) có rất nhiều thầy 

đang giảng dạy trực tiếp các trường ĐH, hay những giáo sư đầu ngành, những KS hoặc anh em làm thực 

tế sẽ giúp các bạn. Nhưng các bạn cần nhớ rằng các bạn phải chuẩn bị một phần những gì mình biết, trình 

bày rõ ràng, cụ thể để mọi người hiểu và giúp bạn nhanh hơn, không chung chung, không ngại hỏi. 

    

   Nhưng nói tóm lại là bạn phải tự thân vận động là trên hết, học để cho bản thân bạn, cho gia đình bạn chứ 

không cho ai cả. Hãy tự trang bị kiến thức cho mình bằng những bài học cụ thể không ỷ lại, trông chờ vào 

bất cứ một sự giúp đỡ nào trừ khi thật sự bạn bế tắc. 

   Hy vọng qua bài viết vài dòng ngắn này sẽ giúp ích phần nào cho các SV, những KS Công nghệ tương 

lai. 

Chúc các bạn học tốt, hoàn thành ĐA một cách tốt nhất và thêm nhiều kiến thức cho bản thân sau khi hoàn 

thành ĐA của bản thân ! 

( Huỳnh Phúc Linh - 01/07/2008 ) 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

  Đất nƣớc ta đang trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội, nhiệm vụ 

trƣớc mắt đƣợc đặt ra là nhanh chóng đƣa nƣớc ta thành một nƣớc công 

nghiệp phát triển với nền đại công nghiệp cơ khí. Cũng chính vì thế mà 

những năm gần đây ngành cơ khí ở nứoc ta rất đƣợc coi trọng và đầu tƣ 

phát triển. Cùng với việc tháng 11 năm nay, Việt Nạm gia nhập tổ chức 

thƣơng mại thế giới WTO thì việc giao lƣu qua lại, trao đổi mua bán 

hàng hoá sẽ diễn ra rất mạnh mẽ, yêu cầu những sản của Việt Nam phải 

đủ sức cạnh tranh với những sản phẩm nuớc ngoài trên cảthị trƣờng 

trong nƣớc cũng nhƣ xuất khẩu. Yêu cầu đặt ra cho ngành là đào tạo ra 

một đội ngũ kĩ sƣ có trình độ, có năng lục chuyên môn và một đội ngũ 

công nhân viên có tay nghề cao đáp ứng đƣợc những yêu cầu về công 

việc của xã hội. 

 Để làm đƣợc điều này thì trƣớc hết mỗi ngƣời học phải nắm vững đƣợc 

những kiến thức cơ bản. Môn học công nghệ chế tạo máy là một môn cơ 

bản nhất trang bị cho ngƣời học những kiến về ngành cơ khí chế tạo 

máy. Với việc nghiên cứu và đƣa ra những chi tiết mới mang tính công 

nghệ mới sẽ làm đổi thay nhiều mặt của ngành cơ khí. Để chuẩn bị cho 

việc đó thì trong quá trình học chúng em đã dƣợc tiếp cận bằng việc làm 

đồ án thiết kế quy trình công nghệ của mọt sản phẩm. 

Với chi tiết đƣợc giao là chi tiết dạng càng rất phức tạp, em đã gặp 

không ít khó khăn trong việc thiết kế. Em xin chân thành cám ơn sự 

hƣớng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của thầy Lý Ngọc Quyết đã giúp em 

hoàn thành đồ án này. 
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ĐỒ ÁN MÔN HỌC 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 

I. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT 

Chi tiết C3 la chi tiết dạng càng, dùng để gạt những chi tiết khác đến vị 

trí nhất định. Cụ thể: Dùng để thay đổi vị trí ăn khớp của bánh răng lồng 

không để tới vị trí ăn khớp với một bánh răng khác, với bề mặt làm việc 

chủ yếu là các mặt phẳng bên dùng để gạt chi tiết khác. Bề mặt lỗ trong 

18 đƣợc gia công chính xác tới cấp IT6 (+ 0,01) dùng để lắp ghép với 

chi tiết trục nhằm thay đổi vị trí cho trục. Trụ lắp vào lỗ 18 đƣợc giữ 

chặt bằng một chi tiết đƣợc gia công ren lắp vào lỗ ren M8 ở mặt phẳng 

dƣới nhằm chuyền chuyển động tịnh tiến cho chi tiết. Chuyển động quay 

của càng đƣợc tạo ra nhờ vào việc đặt lực vào rãnh 16 ở đầu càng. 

Trên chi tiết có 2 mặt phẳng B1, B2 và lỗ 18 đƣợc gia công chính xác 

nhằm làm chuẩn tinh cho việc gia công các bề mặt sau đó.  

Vật liệu sử dụng là gang xám CY21-40 , có các thành phần hoá học sau : 

C = 3  3,7        Si = 1,2  2,5          Mn = 0,25  1,00 

S < 0,12               P =0,05  1,00 

[ ]bk = 210 MPa 

[ ]bu = 400 MPa 

HB = 180  
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II. PHÂN TÍCH TÍNH CÔNG NGHỆ TRONG KẾT CẤU  CHI TIẾT 

Dựa vào bản vẽ ta thấy: 

C3 là một chi tiết dạng càng phức tạp, với nhiều bề mặt cần phải gia 

công và khả năng gia công là không dễ dàng. Chi tiết có một phần khối ở 

phía trên với hình dạng phức tạp làm cho việc định vị và kẹp chặt gặp 

nhiều khó khăn. Phần dƣới càng là phần rất mỏng (6,5 mm), với độ cứng 

HB = 180 nên gây ra độ kém cứng vững khi làm việc cũng nhƣ khi gia 

công. Do kết cấu của chi tiết không đối xứng, cộng thêm cả phần 

nghiêng của càng làm cho việc thiết kế đồ gá phải tính đến việc quan sát 

và tháo chi tiết cho thuận lợi. Với cung cong cần gia công của chi tiết sẽ 

khó gia công, cần một loại đồ gá đặc biệt. 

Chi tiết có một số bề mặt không cần gia công cắt gọt. 

Các bề mặt cần gia công: 

1. Gia công 2 mặt phẳng B1, B2 với độ chính xác dung sai 1.0 ; cấp 

độ bóng R
a
 2,5 tƣơng ứng cấp 6 và đạt độ song song với bề mặt A 

là: 0,02. Gia công 2 bề mặt này làm chuẩn tinh cho việc gia công 

các bề măt khác. 

2. Gia công lỗ 18 với độ chính xác cấp 6 cấp nhẵn bóng cấp 6 và 

yêu cầu độ vuông góc với bề mặt B là: 0,05. Gia công lỗ này xũng 

dùng làm chuẩn tinh cho các nguyên công sau. 

3. Gia công mặt phẳng dƣới, 2 mặt phẳng bên và 2 mặt phẳng mũi 

càng yêu cầu dung sai là  1.0 với cấp độ nhẵn R
a
 2,5 

4. Khoan và ta rô lỗ M8  

5. Gia công rãnh 16  

6. gia công cung cong R59 dung sai 1.0  và độ nhẵn bóng R
a
 2,5 
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III-XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 

Muốn xác định dạng sản xuất trƣớc hết ta phải biết sản lƣợng hàng năm 

của chi tiết gia công . Sản lƣợng hàng năm đƣợc xác định theo công thức 

sau : 

N = N1.m (1+
100

) 

Trong đó 

N- Số chi tiết đƣợc sản xuất trong một năm 

N1- Số sản phẩm đƣợc sản xuất trong một năm (11000 chiếc/năm) 

m- Số chi tiết trong một sản phẩm 

- Phế phẩm trong xƣởng đúc  =(3  6) % 

- Số chi tiết đƣợc chế tạo thêm để dự trữ   =(5  7)% 

Vậy  N = 11000.1(1 +
100

46
) =12100  chi tiết /năm 

Trọng lƣợng của chi tiết đƣợc xác định theo công thức 

Q = V.       (kg) 

Trong đó 

Q -  Trọng lƣợng chi tiết 

  - Trọng lƣợng riêng của vật liệu    gang xám= 6,8  7,4 Kg/dm
3 

V - Thể tích của chi tiết 

V = V1 + V2  

 V1– Thể tích phần trên của càng 

 V2– Thể tích phần dƣới của càng 
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 V1 = (40. 12 – 10.16).18 +18.90.40 + [3,14.(18-9) 2 ].40 + 3.11.22 –        

-   3,14.4 2 .9 =204514 
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V2
V2

 

 

V1 = [(68+18).
045sin2

49
–

2

1
.3,14.9 2 ].6,5+9.8,5.70.sin30 0 (6,5+8,5).70. 

.sin30 0 +18.83.6,5=337296   

V = 204514 + 337296 = 541810  mm
3
 = 0,54181 dm

3
 

Vậy      Q = V.  =  0,54181.7,2  0,4 (kg) 

Dựa vào bảng 2 (TKĐACNCTM) với Q= 0,4 kg và N= 11000  ta có 

dạng sản xuất là dạng sản xuất hàng loạt lớn. 

 

 

 

 



Đồ án môn học                                                   Công Nghệ Chế Tạo Máy 

Phạm Ngọc Minh                             Lớp CTK4 

 

9 

IV- XÁC ĐỊNH PHƢƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI VÀ THIẾT KẾ BẢN VẼ 

CHI TIẾT LỒNG PHÔI 

Xác định phƣơng pháp chế tạo phôi 

Với kết cấu của chi tiết khá phức tạp và  vật liệu của chi tiết là gang xám 

CY21-40  nên ta dùng phƣơng pháp gia công phôi bằng phƣơng pháp 

đúc, ứng với sản xuất hàng loạt lớn nên ta chọn phƣơng pháp đúc trong 

khuôn kim loại . Sau khi đúc cần có nguyên công làm sạch và cắt ba via . 

Bản vẽ lồng phôi 

1
8

±
0
,1

2
0

±
0
,3

A

8.5±0,1

14±0,5

2
,5

16±0,1

1
8

±
0
,3

2,5

2,5

2
,5

±
0
,6

2
,5

1
3

2
±
0
,5

2,5C

0.05 BC

0.02 AB

40±0,1

44±0,3 32±0,3

30±0,1

20±0,1

1
8

±
0
,3

3
0

±
0
,3

Ø
18

+
0,

01

2,5

32±0,1

30±0,3

R
5
9

±
0
,1

R
6
1
±
0
,4

R
7
0 ±

0
,4

2,5

2
,5

30°

1
1

9

M8

22

6,5

63

22

B

 

* Yêu cầu kỹ thuật: 

- Đảm bảo độ song song giữa 2 mặt B và A là 0,02 trên chiều dài 

là100mm  

- Đảm bảo gia công chính xác lỗ 18
+0,01

  và đạt độ bóng Ra2,5 
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- Đảm bảo độ vuông góc giữa tâm của lỗ 18
+0,01

  với mặt đầu B của 

phần trụ là 0,05mm 

- Đảm bảo độ chính xác khoảng cách giữa 2 mặt B1 B2 là 40
0,1

   

-Đảm bảo khoảng cách giữa mặt dƣới với tâm lỗ 18 là  

-Đảm bảo độ chính xác khoảng cách giữa 2 mặt A1 A2 là 8,5
0,1

   

-Đảm bảo độ chính xác của rãnh gia công là 16
0,5

  và đạt độ bóng Ra2,5 

-Đảm bảo khoảng cách từ cạnh đầu mỏ càng tới tâm lỗ 18  là 132
0,5

   

-Đảm bảo chiều dài chân phần vát ở mỏ càng là 18
0,3

   

-Đảm bảo khoảng cách từ mặt trên của rãnh 16 tới tâm lỗ 18
+0,01

 là 

30
0,1

   

-Đảm bảo khoảng cách từ mặt đáy của rãnh 16 rới tâm lỗ 18
+0,01

  là 20  

-Đảm bảo gia công chính xác cung cong R59
0,1

  và đạt độ bóng Ra2,5 

-Đảm bảo khoảng cách từ mặt bên của mỏ càng tới tâm lỗ 18
+0,01

 là 

30
0,1

   

-Đảm bảo các mặt phẳng gia công  đều đạt độ bóng Ra2,5 
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V. THỨ  TỰ  CÁC NGUYÊN  CÔNG 

1. Xác định đƣờng lối công nghệ  

Do sản xuất hàng loạt vừa nên ta chọn phƣơng pháp gia công một vị trí, 

một dao và gia công tuần tự. Dùng máy vạn năng kết hợp với đồ gá 

chuyên dùng . 

2. Chọn phương pháp gia công 

Đối với gia công hàng loạt lớn, để có tính chuyên môn hoá cao và để có 

thể đạt năng suất cao trong điều kiện san xuất ở Việt Nam thì đƣờng lối 

công nghệ ta chọn là pân tán nguyên công(ít bƣớc công nghệ trong một 

nguyên công). 

-Gia công 2 mặt phẳng bên B1 B2 bằng dao phay đĩa ghép 2 dao 

-Gia công lỗ bằng khoan + khoét + doa thô + doa tinh 

-Gia công mặt phẳng dƣới bằng dao phay đĩa 

-Gia công lỗ M8 bằng khoan + ta rô 

-Gia công 2 mặt phẳng bên A1 A2 bằng dao phay đĩa ghép 2 dao 

-Gia công  rãnh 16và mặt phẳng trên bằng dao phay đĩa ghép 3 dao 

-Gia công mặt phẳng mũi càng bằng dao phay đĩa 

-Gia công mặt cạnh bên trong mũi càng bằng dao phay đĩa 

-Gia công cung cong R59bằng dao phay ngón 

Tất cả các bề mặt gia công trên đều có yêu cầu độ nhẵn bóng Ra2,5 nên 

ta chọn phƣơng pháp gia công cho các mặt phẳng qua 2 bƣớc phay thô 

và phay tinh. 

 

*Lập thứ tự các nguyên công 

Phƣơng án 1 

1. Nguyên công I : Gia công mặt phẳng B1 bằng dao phay mặt đầu 

2. Nguyên công II : Gia công mặt phẳng B2 bằng dao phay mặt đầu 
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3. Nguyên công III : Gia công  lỗ 18 bằng phƣơng pháp khoan + khoét 

+ doa  

4. Nguyên công IV : Gia công  mặt phẳng dƣới bằng phƣơng pháp phay 

5. Nguyên công V : Gia công  lỗ M8 bằng phƣơng pháp khoan + Ta rô  

6. Nguyên công VI : Gia công 2 mặt phẳng bên A1A2 cùng lúc bằng 

phƣơng pháp phay dùng dao ghép 

7. Nguyên công  VII : Gia công rãnh 16
0,1

 và mặt phẳng trên bằng 

phƣơng pháp phay dùng dao ghép 

8. Nguyên công  VIII : Gia công mặt cạnh trong mũi càng bằng phƣơng 

pháp phay 

9. Nguyên công IX : Gia công mặt cạnh mũi càng bằng phƣơng pháp 

phay 

10. Nguyên công X: Gia công cung cong R59  bằng phƣơng pháp phay 

dùng dao phay ngón 

 

 Phƣơng án 2 

1. Nguyên công I : Phay 2 mặt phẳng B1 B2 bằng dao phay đĩa kết hợp  

2. Nguyên công II : Khoan + khoét + doa lỗ 18
+0,01

 

3. Nguyên công III : Phay mặt phẳng dƣới  

4. Nguyên công IV : Gia công  lỗ M8 bằng phƣơng pháp khoan + Ta rô 

5. Nguyên công V : Phay mặt phẳng và rãnh 16
0,1

 

6. Nguyên công VI : Phay 2 mặt phẳng bên A1 A2 

7. Nguyên công  VII : Phay mặt cạnh trong mũi càng 

8.  Nguyên công  VIII : Phay mặt cạnh đầu mũi càng 

9. Nguyên công IX : Phay cung cong R59
0,1
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Với yêu cầu của chi tiết, để đảm bảo độ song song giữa 2 bề mặt A và B, 

và để thuận lợi hơn trong việc gia công 2 mặt cạnh mũi càng em chọn 

phƣơng án gia công là Phƣơng án 2. 

 

3.Thiết kế nguyên công  

NGUYÊN CÔNG I : Phay 2 mặt phẳng B1 B2 

*Sơ đồ định vị và kẹp chặt: 

w S

40±0,1 n

2
,5

 

 

 

 



Đồ án môn học                                                   Công Nghệ Chế Tạo Máy 

Phạm Ngọc Minh                             Lớp CTK4 

 

14 

+Định vị: Chi tiết đƣợc định vị khống chế 6 bậc tự do, trong đó mặt 

phẳng dƣới khống chế 3 bậc tự do tịnh tiến theo oz, quay quanh ox và 

oy. Mặt cạnh khống chế 2 bậc tự do tịnh tiến theo ox và quay quanh oy. 

Mặt bên A1 khống chế bậc tự do tịnh tiến theo oy. 

+Kẹp chặt: Chi tiết đƣợc kẹp chặt bằng khối V dài tự lựa có hƣớng 

vuông góc với kích thƣớc cần đạt đƣợc.  

*Chọn máy: Chọn máy phay nằm ngang UF222; công suất động cơ N = 

9 Kw 

*Chọn dao: Ghép 2 dao phay đĩa gắn mảnh hợp kim cứng BK8. Theo 

bảng (4-85) [1] mỗi dao có kích thƣớc:  

B = 22 mm ; D = 160 mm  ; d(H7) = 40mm ; số răng = 12 răng. 

+Vật liệu làm dao BK8 

*Gia công gồm 2 bƣớc phay thô và phay tinh dung 1 bộ dao với 2 chế độ 

cắt khac nhau. 

NGUYÊN CÔNG II : Khoan + khoét + doa lỗ 18
+0,01

 

*Sơ đồ định vị và kẹp chặt: 
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w

n

s

Ø18+0,01

2
,5

 

+Định vị: Chi tiết đƣợc định vị khống chế 6 bậc tự do, trong đó mặt 

phẳng đáy B1 khống chế 3 bậc tự do tịnh tiến theo oz, quay quanh ox và 

oy. Mặt cạnh khống chế 2 bậc tự do tịnh tiến theo oy và quay quanh oz. 

Mặt trên đầu càng  khống chế bậc tự do tịnh tiến theo ox. 

+Kẹp chặt: Chi tiết đƣợc kẹp chặt bằng khối V dài tự lựa hƣớng song 

song với kích thƣớc cần đạt đƣợc. 

*Chọn máy : Máy khoan đứng 2H135 

Đƣờng kính gia công lớn nhất : 35 mm 

Khoảng cách từ tâm trục chính tới bàn máy: 700 1120 mm 

Côn móc trục chính : N
0
4 
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Số cấp tốc độ : 12 

 Giới hạn vòng quay: 31,5  1400 vòng/phút 

Số cấp tốc cấp tốc độ chạy dao : 9 

Giới hạn chạy dao : 0,1  1,6 mm/vòng 

Công suất động cơ: 4 kW 

Kích thƣớc máy 810 x 1240 mm 

LựcĐộ phức tạp sửa chữa R: 13 

*Chọn dao 

+Bƣớc khoan: Tra bảng (4-40) [1] ta chọn mũi khoan loại xoắn vít đuôi 

côn có các thông số sau:  

-Vật liệu làm dao: BK8 

-Đƣờng kính mũi khoan: d = 16,75 mm 

-Chiều dài phần làm việc: l = 125 mm 

-Chiều dài tổng cộng mũi khoan: L = 223 mm  

-côn moóc số 2 

+Bƣớc khoét: Chọn mũi khoét liền khối bằng hợp kim cứng (BK8) chuôi 

côn; 

 tra bảng (4-47)và (4-48) [1] có các thông số sau: 

 D = 17,9 mm  ; L = 180 mm ;  l = 80 mm    

  = 5
0
;   = 8

0
;  = 10

0
  ; 

0
1 = 30  ;  f = 1 mm  

+Bƣớc doa thô: Chọn mũi doa máy có gắn các mảnh hợp kim cứng 

(BK8) chuôi côn: 

Tra bảng  (4-49) [1]  ta có các thông số của mũi doa:  

 D = 17,95 mm  ; L = 140 mm  ;  l = 18 mm ;  = 8
0
  ;   = -5

0
 ; 

0
 = 15

0
 

; fvát = 0,3 mm ;     = 16
0
 ; goc nghiêng của răng mũi doa = 20

0
. 
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+Bƣớc doa tinh: Chọn mũi doa máy có gắn các mảnh hợp kim cứng 

(BK8) chuôi côn: 

Tra bảng  (4-49) [1]  ta có các thông số của mũi doa:  

 D = 18 mm  ; L = 140 mm  ;  l = 18 mm ;   = 0
0
 ; ;

0
 = 15

0
  ; fvát = 0,2 

mm ;     = 10
0
 ; goc nghiêng của răng mũi doa = 15

0
. 

NGUYÊN CÔNG III : Phay mặt phẳng dƣới 

*Sơ đồ định vị và kẹp chặt: 

 

18±0,1

S

n

w

2
,5

 

 

+Định vị: Chi tiết đƣợc định vị khống chế 6 bậc tự do, trong đó mặt 

phẳng đáy B2 hống chế 3 bậc tự do tịnh tiến theo oz, quay quanh ox và 
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oy. Mặt trong của lỗ khống chế 2 bậc tự do tịnh tiến theo oy và tịnh tiến 

theo ox Mặt trên đầu càng  khống chế bậc tự do tịnh tiến theo ox. 

+Kẹp chặt: Chi tiết đƣợc kẹp chặt bằng khối V dài tự lựa hƣớng song song 

với kích thƣớc cần đạt đƣợc. 

*Chọn máy: Chọn máy phay nằm ngang UF222; công suất động cơ N = 

9 Kw 

*Chọn dao: Theo bảng (4-82) [1] chọn dao pahy đĩa có các thông số: D 

= 63 mm; B = 10 mm; d = 22(H7) mm; số răng = 16 răng. 

Vật liệu làm dao: BK8. 

*Gia công gồm 2 bƣớc phay thô và phay tinh dùng 1 dao với chế độ cắt 

khac nhau. 

NGUYÊN CÔNG IV : Khoan + Tarô lỗ M8 

*Sơ đồ định vị và kẹp chặt: 
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S

n

S

n

M8

w

 

+Định vị: Chi tiết đƣợc định vị khống chế 6 bậc tự do; trong đó 2 

phiến tỳ  ở mặt B1 đã đƣợc gia công  tinh khống chế 3 bậc tự do,  chốt 

trụ ngắn khống chế 2 bậc tự do, một chốt trụ đầu chỏm cầu khống chế 

bậc tự do quay. 

+Kẹp chặt: Chi tiết đƣợc kẹp chặt từ ngoài vào hƣớng vuông góc với 

bề mặt 2 phiến tỳ, phƣơng của lực kẹp song song với phƣơng của kích 

thƣớc đạt đƣợc. 

*Chọn máy: Chọn máy khoan bàn HC 12A 

Đƣờng kính lớn nhất khoan đƣợc 12 mm – côn mooc: dùng mandrile (áo 

côn) 

Công suất máy 1,7 kW 
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Số vòng quay trục chính v/ph : 450 – 710 – 1400 – 2500 – 4500. 

Bƣớc tiến 1 vòng quay trục chính : Bằng tay. 

*Chọn dao: 

+Bƣớc khoan: Với ren lỗ M8 tƣơng ứng bƣớc ren p = 1,25 nên theo bảng 

(4-42) [1] ta chọn dao cho bƣớc khoan có các thông số sau: d = 5,5 mm; 

L = 138 mm; l = 57 mm; loại có đuôi bình thƣờng côn moóc số 1. 

+Bƣớc Tarô: Theo bảng (4-135) [1] ta chọn dao tarô có các thông số sau: 

Đƣờng kính danh nghĩa: d = 8 mm 

Bƣớc ren: p = 1,25 mm 

Chiều dài tổng cộng: L = 80 mm 

Chiều dài phần làm việc: l = 24 mm. 

Chiều dài côn cắt của ta rô: l1 = 9,0 mm (cho lỗ thủng) 

Đƣờng kính chuôi ta rô: d1 = 10,0 mm. 

Đƣờng kính cổ ta rô: d3 = 9,0 mm 

Chiều dài từ cổ muic ta rô tới cuối đuôi l3 = 18 mm  

Bán kính cung tròn tại cổ ta rô R = 4,5 mm 

Góc nâng của lƣỡi cắt 00 10  

NGUYÊN CÔNG V : Phay mặt phẳng và rãnh 16
0,1

 

*Sơ đồ định vị và kẹp chặt: 
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n

16±0,1

s

2
0

±
0

,1

n

2,5

w

 

     +Định vị: Chi tiết đƣợc định vị khống chế 6 bậc tự do, 2 phiến tỳ 

định vị vào mặt B2 khống chế 3 bậc tự do, chốt trụ ngắn định vị vào mặt 

trong lỗ 18 khống chế 2 bậc tự do, một chốt trụ đầu chỏm cầu khống 

chế bậc tự do xoay. 

+Kẹp chặt: Chi tiết đƣợc kẹp chặt theo hƣớng song song với kích thƣớc 

cần đạt đƣợc. 

*Chọn máy: Chọn máy phay nằm ngang UF222, công suất động cơ N = 

9 Kw. 

*Chọn dao: Chọn bộ dao phay ghép bởi 3 dao phay đĩa 3 mặt răng. Theo 

bảng (4-82) [1] ta chọn bộ dao có các thông số sau: 
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 -Dao số 1 (1 dao): D = 80 mm; B = 14 mm; d(H7) = 27 mm; số răng 18 

răng. 

-Dao số 2 (2 dao): D = 100 mm; B = 16 mm; d(H7) = 32 mm ( dùng 

thêm bạc lót giữa trục gá dao với lỗ của dao); số răng 20 răng. 

+Vật liệu làm dao BK8 

*Quá trình gia công gồm 2 bƣớc phay thô và phay tinh dùng 1 bộ dao 

với chế độ cắt khác nhau. 

NGUYÊN CÔNG VI: Phay 2 mặt bên A1 A2 

*Sơ đồ dịnh vị và kẹp chặt: 

 

n

n

8
,5

±
0
,1

w

S

2,5
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+Định vị: Chi tiết đƣợc định vị khống chế 6 bậc tự do: định vị bằng 2 

phiến tỳ lên mặt phẳng đáy B1 đã gia công tinh khống chế 3 bậc tự do, 1 

chốt trụ ngắn vào lỗ 18 đã đƣợc gia công tinh khống chế 2 bậc tự do, 1 

chốt trụ dài tỳ vào mặt trong của mỏ càng khống chế 1 bậc tự do. Để 

tăng thêm độ cứng vững ta dùng thêm 1 chốt tỳ phụ đặt ở dầu mỏ càng. 

+Kẹp chặt: Chi tiết đƣợc kẹp chặt bằng đai ốc từ trên xuống, phƣơng của 

lực kẹp song song với phƣơng của kích thƣớc cần đạt đƣợc. 

*Chọn máy: Chọn máy phay đứng 6H12 có các đặc tính kĩ thuật sau: 

Bề mặt làm việc của bàn 320x1250 mm
2
 

 Công suất động cơ N = 7 kW 

Hiệu suất máy  = 0,75 

Số cấp tốc đô: 18 cấp 

Số vòng quay trục chính: 30 1500 v/ph 

Bƣớc tiến của bàn 30-37 , 5- 47, 5-60-75-95-118-150-190-235-300-375-475-

600-735-950-1180-1500  v/ph 

Lực lớn nhất theo cơ cấu tiến của máy 1500 KG 

*Chọn dao: Dùng 2 dao phay đĩa 3 mặt răng ghép lại với nhau phay cùng 

một lúc tra bảng (4-82) [1] ta có các thông số sau: D(Js16)  =63 mm; B = 8 

mm; d(H7) = 22 mm; số răng 16 răng. 

+Vật liệu làm dao BK8 

*Gia công gồm 2 bƣớc phay thô và phay tinh dùng 1 dao với chế độ cắt khác 

nhau. 

NGUYÊN CÔNG VII: Phay mặt cạnh trong mũi càng 

*Định vị và kẹp chặt: 
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n
s

w

2,5

3
2

±
0
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n

 

 

+Định vị: Chi tiết đƣợc định vị khống chế 6 bậc tự do: định vị bằng 2 

phiến tỳ lên mặt phẳng B1 đã gia công tinh khống chế 3 bậc tự do, 1 chốt 

trụ ngắn vào lỗ 18 đã đƣợc gia công tinh khống chế 2 bậc tự do, 1 chốt 

trụ định vị vào mặt sau càng khống chế 1 bậc tự do. Để tăng thêm độ 

cứng vững ta dùng thêm 1 chốt tỳ phụ đặt ở dầu mỏ càng. 

+Kẹp chặt: Chi tiết đƣợc kẹp chặt bằng đai ốc kẹp từ trên vuông góc 

xuống, phƣơng của lực kẹp vuông góc với phƣơng của kích thƣớc cần 

đạt đƣợc. 
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*Chọn máy: Chọn máy phay nằm ngang UF222 công suất động cơ N = 9 

kW 

*Chọn dao: Dùng dao phay đĩa 3 mặt răng , theo bảng (4-82) [1] chọn dao 

có các thông số sau: : D(Js16)  = 50 mm; B = 6 mm; d(H7) = 16 mm; số 

răng 14 răng. 

+Vật liệu làm dao BK8 

*Gia công gồm 2 bƣớc phay thô và phay tinh dùng 1 dao với chế độ cắt khác 

nhau. 

NGUYÊN CÔNG VIII: Phay mặt cạnh đầu mũi càng 

*Sơ đồ đinh vị và kẹp chặt: 
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w

s

n

132±0,1

2
,5

 

 

+Định vị: Chi tiết đƣợc định vị khống chế 6 bậc tự do: định vị bằng 2 

phiến tỳ lên mặt phẳng B1 đã gia công tinh khống chế 3 bậc tự do, 1 chốt 

trụ ngắn vào lỗ 18 đã đƣợc gia công tinh khống chế 2 bậc tự do, 1 chốt 

trụ định vị vào mặt sau càng khống chế 1 bậc tự do. Để tăng thêm độ 

cứng vững ta dùng thêm 1 chốt tỳ phụ đặt ở dầu mỏ càng. 

+Kẹp chặt: Chi tiết đƣợc kẹp chặt bằng đai ốc kẹp từ trên vuông góc 

xuống, phƣơng của lực kẹp vuông góc với phƣơng của kích thƣớc cần 

đạt đƣợc. 

*Chọn máy: Chọn máy phay nằm ngang UF222 công suất động cơ N = 9 

kW 
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*Chọn dao: Dùng dao phay đĩa 3 mặt răng , theo bảng (4-82) [1] chọn dao 

có các thông số sau: : D(Js16)  = 50 mm; B = 6 mm; d(H7) = 16 mm; số 

răng 14 răng. 

+Vật liệu làm dao BK8 

*Gia công gồm 2 bƣớc phay thô và phay tinh dùng 1 dao với chế độ cắt khác 

nhau. 

NGUYÊN CÔNG IX: Phay cung cong R59 

*Định vị và kẹp chặt: 

2
,5

S

n

w

R59±0,1

 

 

+Định vị: Chi tiết đƣợc định vị khống chế 6 bậc tự do: định vị bằng 2 

phiến tỳ lên mặt phẳng B1 đã gia công tinh khống chế 3 bậc tự do, 1 chốt 
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trụ ngắn vào lỗ 18 đã đƣợc gia công tinh khống chế 2 bậc tự do, 1 chốt 

trụ định vị vào mặt sau càng khống chế 1 bậc tự do. Để tăng thêm độ 

cứng vững ta dùng thêm 1 chốt tỳ phụ đặt ở gữa càng. Thân đồ gá và chi 

tiết đƣợc định vị trên 1 mâm quay, mâm quay này đƣợc kẹp trên bàn 

máy. 

+Kẹp chặt: Chi tiết đƣợc kẹp chặt bằng đai ốc kẹp từ trên vuông góc 

xuống, phƣơng của lực kẹp vuông góc với phƣơng của kích thƣớc cần 

đạt đƣợc. 

*Chọn máy: Chọn máy phay đứng 6H12 có các đặc tính kĩ thuật sau: 

Bề mặt làm việc của bàn 320x1250 mm
2
 

 Công suất động cơ N = 7 kW 

Hiệu suất máy  = 0,75 

Số cấp tốc đô: 18 cấp 

Số vòng quay trục chính: 30 1500 v/ph 

Bƣớc tiến của bàn 30-37 , 5- 47, 5-60-75-95-118-150-190-235-300-375-475-

600-735-950-1180-1500  v/ph 

Lực lớn nhất theo cơ cấu tiến của máy 1500 KG 

*Chọn dao: Dùng dao phay ngón chuôI côn, gắn mảnh hợp kim cứng, theo 

bảng (4-69) [1] ta có các thông số sau: 

 D = 16 mm; L = 105 mm; l = 16 mm; số răng z = 4 răng, côn moóc số 2. 

+Vật liệu làm dao BK8 

*Gia công gồm 2 bƣớc phay thô và phay tinh dùng 1 dao với chế độ cắt khác 

nhau. 
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VI.  TÍNH LƢỢNG DƢ  CHO MỘT BỀ MẶT VÀ TRA LƢỢNG DƢ CÁC BỀ 

MẶT CÒN LẠI 

Lƣợng dƣ gia công là lớp bề mặt kim loại đƣợc hớt đI trong quá trình gia 

công. 

Lƣợng dƣ gia công đƣợc xác định hợp lý về trị số và dung sai sẽ góp 

phần bảo đảm hiệu quả kinh tế của quá trình công nghệ. Lƣợng dƣ quá 

lớn sẽ tốn nguyên vật liệu, tiêu hao lao động để gia công nhiều đồng thời 

tốn năng lƣợng điện, dụng cụ cắt, vận chuyển nặng . . . dẫn đến giá thành 

tăng. Ngƣợc lại, lƣợng dƣ quá nhỏ sẽ không đủ để hớt đi các sai lệch của 

phôi để biến phôi thành chi tiết hoàn chỉnh. Trong công nghệ chế tạo 

máy, ngƣời ta sử dụng hai phƣơng pháp sau đây để xác định lƣợng dƣ 

gia công: 

Phương pháp thống kê kinh nghiệm. 

Phương pháp tính toán phân tích. 

Phƣơng pháp thống kê kinh nghiệm xác định lƣợng dƣ gia công bằng 

kinh nghiệm. Nhƣợc điểm của phƣơng pháp này là không xét đến những 

điều kiện gia công cụ thể nên giá trị lƣợng dƣ thƣờng lớn hơn giá trị cần 

thiết. 

  Phƣơng  pháp tính toán phân tích dựa trên cơ sở phân tích các yếu tố 

tạo ra lớp kim loại cần phải cắt  gọt để tạo ra chi tiết hoàn chỉnh. 

Tính lƣợng dƣ gia công dựa trên phƣơng pháp của giáo sƣ Kvan đề xuất  

Trình tự tính lƣợng dƣ: 

1. Lập quy trình công nghệ và phƣơng án gá đặt phôi 

2. Xác định thứ tự tong bƣớc công nghệ 

3. Xác định các giá trị Rza, Ta , a  và b 

4. Xác định Zbmin cho tất cả các bƣớc  

5. Ghi kích thƣớc lớn nhất theo bản vẽ vào cột “kích thƣớc tính toán” 
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6. Trừ kích thƣớc giới hạn lớn nhất đI lƣợng Zbminta đƣợc kích thƣớc 

tính toán cho bƣớc sát trƣớc 

7. Lấy kích thƣớc tính toán trừ đi  Zbmin ta có kích thƣớc tính toán 

tiếp theo 

8. Xác định kích thƣớc giới hạn lớn nhất bằng cách quy trò kích 

thƣớc tính toán theo hàng số có nghĩa của dung sai (lấy 2 số sau 

dấu phẩy) 

9. Xác định kích thƣớc nhỏ nhất bằng cách lấy kích thƣớc lớn nhất 

trừ đi dung sai 

10. Xác định Zbmax = hiệu 2 kích thƣớc gới hạn nhỏ nhất Zbmin = hiệu 

2 kích thƣớc gới hạn lớn nhất cảu bƣớc sát trƣớc và bƣớc đang gia 

công 

11. Xác định lƣợng dƣ tổng cộng Zbmax, Zbmin bằng cách cộng các 

lƣợng dƣ trung gian  

12. Kiểm tra phép tính bằng tìm hiệu số của lƣợng dƣ và của dung sai 

Z0max – Zbmin = p - ct  

 

1.Tính lượng dư cho NGUYÊN CÔNG II: gia công lỗ 18
+0,01

   

-Phôi đúc cấp độ chính xác: Cấp I (đúc trong khuôn kim loại) 

-Khôia lƣợng phôi: 0,46 kg  

-Sản lƣợng: 10.000 chi tiết/năm. 

-Vật liệu phôi: Gang xám CY21-40, HB=180 

-Gia công lỗ 18 từ lỗ đặc 

*Quy trình công nghệ gia công gồm 4 bƣớc: Khoan , khoét, doa thô, doa 

tinh. 

+Sơ đồ định vị: 
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w

n

s

Ø18+0,01
2
,5

 

 

-Định vị:  

+Dùng phiến tỳ định vị vào mặt dƣới B2 đã đƣợc gia công tinh 

khống chế 2 bậc tự do  

+Một phiến tỳ ở mặt bên khống chế 2 bậc tự do  

+Khống chế bậc tự do tịnh tiến băng một chốt tỳ 

*Các bƣơc tiến hành nhƣ sau: 

1. Lập bảng 1 và điền các thông số Rza, Ta , a và bvào các cột 2, 3, 4, 5  

2. Tính sai lệch về vị trí không gian a : 
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Do phôi đặc nên ta tính từ bƣớc khoan 

-Sai lệch không gian sau bƣớc khoan: 1  =
22

0 ).( lC k
 

C0: là độ xê dịch của tâm lỗ khoan; khi khoan bằng mũi khoan ruột 

gà với 18 thì C0 = 20 m 

k
: Độ sai lệch của tâm mũi khoan thực tế so với lý thuyết trên 1 

mm chiều dài. Với lỗ 18 
k
 = 1,3  m /mm 

L: là chiều dài lỗ gia công 

Nhƣ vậy:  

1  = 71,55)40.3,1(20 22
 m = 56 m  

- Sai số không gian còn lại sau khoét là:  

2 = 0,06. 1 = 0,06 . 55,71 = 3,36 m = 3 m 

-Sai số không gian còn lại sau doa thô là: 

2 = 0,05. 1 = 0,05.3,36 = 0,17 m 

3. Tính sai số gá đặt 

-Ở bƣớc khoan: 

+Định vị bằng chốt tỳ ở mặt phẳng dƣới sẽ không có sai số chuẩn và sai 

số do lực kẹp nên : k = 0;  c = 0 

+Định vị bằng phiến tỳ ở mặt bên có sai số chuẩn và sai số do lực kẹp 

hƣớng kính vuông góc với phiến tỳ 

c = ph =0,3 mm = 300 m  (Bảng 3-3 [1]) 

k = 250 (bảng 21 [3]) 

Suy ra sai số gá đặt: 

b1 = c + k = 300+250 = 550 m 

-Ở bƣớc tiếp theo: Khoét 

Ta có b2 = 0,06 b1 = 0,06.550 = 33 m 
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-Ở bƣớc tiếp theo: Doa thô 

b3 = 0,05 b1 = 0,05.33= 1,65 m 

4.Tính lƣơng dƣ nhỏ nhất 

*Xác định lƣợng dƣ nhỏ nhất theo công thức: 

)(22 22

min bazai RZ  

-Bƣớc  khoét: 

     2Zmin =   2( 40 + 22 55056 ) = 2.892  ( m ). 

-Bƣớc doa thô 

2Z1min =   2( 10 + 22 333 ) = 2.61 ( m ). 

Doa tinh  :  

 2Z1min =   2( 10 + 22 017,0 ) = 2.10  ( m ). 

5. Tính kích thƣớc tính toán (cột 7) bằng cách ghi kích thƣớc lớn nhất 

của chi tiết vào hàng cuối cùng còn các kích thƣớc khác thì lấy kích 

trƣớc trƣớc đó trừ đi  lƣợng dƣ tính toands nhỏ nhất 

Nhƣ vậy ta có: 

-Doa tinh: d4 = 18,01 mm 

-Doa thô: d3 = 17,99 mm 

-Khoét: d2 = 17,904 mm 

-Khoan: d1 = 16,718 mm 

6. Tra dung sai của các bƣớc theo sổ tay công nghệ chế tạo máy và ghi 

kết quả vào cột 8 

7. Tính kích thƣớc giới hạn lớn nhất bằng cách làm tròn số kích thƣớc 

tính toán theo hàng số có nghĩa của dãy số(số chữ số sau dấu phẩy băng 

chữ số của dãy số). Nhƣ vậy kích thƣớc giới hạn lớn nhất của bƣơc doa 

tinh là 18,01 mm 
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8. Tính kích thƣớc giới hạn nhỏ nhất (cột 9) bằng cách lấy kích thƣớc 

giới hạn lớn nhất trừ đi dung sai nguyên công  

-Doa tinh: d4 = 18,01 – 0,01 = 18 mm  

-Doa thô: d3 = 17,99 – 0,027 = 17,963 mm  

-Khoét: d2 = 17,904 – 0,043 = 17,861 mm  

-Khoan: d1 = 16,72 – 0,18 = 16,54 mm  

9. Tính lƣợng dƣ giới hạn 

2zbmin là kí hiệu kích thƣớc giới hạn lớn nhất giữa 2 bƣớc 

2zbmax là kí hiệu kích thƣớc giới hạn nhỏ nhất giữa 2 bƣớc 

Nhƣ vậy: 

-Doa tinh  

2zbmin = 18,01 – 17,99 = 0,02 mm = 20 m 

2zbmax = 18 – 17,963 = 0,037 mm = 37 m 

-Doa thô  

2zbmin = 17,99 – 17,904 = 0,086 mm = 86 m 

2zbmax = 17,963 – 17,861 = 0,102 mm = 102 m 

-Khoét 

2zbmin = 17,904– 16,724 = 1,184 mm = 1184 m 

2zbmax = 17,861 – 16,54 = 1,321 mm = 1321 m 

10. Xác định lƣợng dƣ tổng cộng 

2z0max  = 
n

ibz
1

min2 = 20+86+1184 = 1290 m 

2z0min  = 
n

ibz
1

max2 = 37+102+1321 =1460 m. 

 

Ta  có bảng tính lƣợng dƣ sau: 
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Bảng 1:Tính lƣợng dƣ gia công  

 

Các 

bƣớc 

nguyên 

công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các yếu tố 

( m) 

Lƣợng 

dƣ 

tính 

toán 

Zmin 

m 

 

 

kích 

thƣớc 

tính 

toán 

(mm) 

Dun

g sai 

( m

) 

kích thƣớc 

giới hạn(mm) 

Lƣợng dƣ gới 

hạn 

( m) 

dmin 

 

dmax 

 

2Zmin  

 

2Zmax 

 

Rz 

 

 

Ta 

 

a 

 

b 

 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Phôi - - - - -       

Khoan 0 0 0 - - 16,71

8 

180 16,54 16,72 - - 

Khoét 40 0 56 550 2.892 17,90

4 

43 17,861 17,904 1184 1321 

Doa thô 10 0 3 33 2.61 18,99 27 17,963 17,99 86 102 

Doa 

tinh 

10 0 0.17 - 2.10 18,01 10 18 18,01 20 37 

 

11. Kiểm tra phép tính 

Để kiểm tra các phép tính có đúng hay không phảI so sánh hiệu các 

lƣợng dƣ trung gian với hiệu các dung sai nguyên công . Phép tính đƣợc 

xem là đúng nếu thoả mãn đẳng thức sau đây 

2zbmax - 2zbmin = 
ba
 

2z0max - 2z0min = 
ctp  

Bảng 2. So sánh kết quả tính toán 

Bƣớc So sánh các bƣớc trung gian 

Hiệu các lƣợng dƣ 

( m) 

Hiệu các dung sai 

( m) 

Khoan 

Khoét 

Doa thô 

Doa tinh 

1321-1184=137 

102-86=16 

37-20=17 

180-43=137 

43-27=16 

27-10=17 

Kiểm tra tổng hợp 
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 1460-1290=170 180-10=170 

Vậy các kết quả tinh toán trên đây là đúng. 

2. Tra lượng dư cho các nguyên công còn lại 

Theo bảng (3-94), (3-97) [1] ta có các thông số của các bƣớc trong 

nguyên công nhƣ sau: 

NGUYÊN CÔNG I: Phay 2 mặt phẳng B1 B2 bằng dao phay đĩa kết 

hợp 

Sau đúc: 2,0 mm     Sai lệch cho phép 0,3 

Phay thô: 1,4 mm  

Phay tinh: 0,6 mm      Dung sai 0,1 

NGUYÊN CÔNG III:  Phay mặt phẳng dƣới đạt kích thƣớc 18
0,1 

Sau đúc: 2,0 mm    Sai lệch cho phép 0,3 

Phay thô: 1,4 mm  

Phay tinh: 0,6 mm      Dung sai 0,1 

NGUYÊN CÔNG IV: Gia công  lỗ M8 bằng phƣơng pháp khoan + Ta 

rô 

Khoan: Dùng mũi khoan d = 5,5 mm 

Khoét: Dùng mũi khoét d = 8 mm 

NGUYÊN CÔNG V:  Phay mặt phẳng và rãnh 16
0,1 

Sau đúc: 2,0 mm     Sai lệch cho phép 0,3 

Phay thô:  

-Với bề mặt trên 2 dao số 2 phay với lƣợng dƣ 1,4 mm 

-Dao số 1 phay với lƣợng dƣ 17,4 mm 

Phay tinh: 0,6 mm   (cho cả bộ dao)  Dung sai 0,1 

NGUYÊN CÔNG VI: Phay 2 mặt phẳng A1 A2 đạt kích thƣớc 8,5
0,1 

Sau đúc: 2,0 mm     Sai lệch cho phép 0,3 
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Phay thô: 1,4 mm  

Phay tinh: 0,6 mm      Dung sai 0,1 

NGUYÊN CÔNG VII: Phay mặt cạnh trong mũi càng đạt kích thƣớc  

32
0,1 

Sau đúc: 2,0 mm     Sai lệch cho phép 0,3 

Phay thô: 1,4 mm  

Phay tinh: 0,6 mm      Dung sai 0,1 

NGUYÊN CÔNG VIII: Phay mặt cạnh đầu mũi càng đạt kích thƣớc 

132
0,1 

Sau đúc: 2,5 mm; Sai lệch cho phép 0,6 

Phay thô: 1,9 mm  

Phay tinh: 0,6 mm; Dung sai 0,1 

NGUYÊN CÔNG IX: Phay cung cong đạt kích thƣớc R59
0,1 

Sau đúc: 2,5 mm; Sai lệch cho phép 0,4 

Phay thô: 1,9 mm  

Phay tinh: 0,6 mm; Dung sai 0,1 

 

VII. TÍNH CHẾ ĐỘ CẮT CHO MỘT NGUYÊN CÔNG VÀ TRA CHO CÁC 

NGUYÊN  CÔNG  CÒN  LẠI 

1. Tính chế độ cắt cho nguyên công II: Khoan – khoét – doa – lỗ 18+0,01 

*Bƣớc khoan: Vật liệu dao BK8 

a) Chiều sâu cắt t = 0,5.D = 0,5.16,75 = 8,325  mm 

b) Lƣợng chạy dao S = 0,42 mm/vòng tra bảng 5.26 [2] 

c) Tốc độ cắt V:    
Vym

q

V k
ST

DC
V

.
 

CVvà các số mũ tra bảng 5.29 [2]  
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CV = 1834,2  ; q =0,45   ; m =0,2  ;   x = 0   ;  y = 0,3; không có trơn 

nguội  

Chu kỳ bền T tra bảng 5.30 ( sổ tay CNCTM tập 2 ) T = 45 

Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều kiện cắt thực tế: 

kV = knv.kMV.kuv.klv 

kMV : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công, tra bảng 5.15.4 [2]  

kMV = (190/HB) nvk .knv 

knv là hệ số phụ thuộc vào tình trạng của bề mặt phôi, tra bảng 5.5 [2]     

knv = 0,8 

kMV = (190/180)
0,8

 .0,8 = 0,87 

kuv  : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu dụng cụ cắt, tra bảng 5.6 [2]    kuv = 1 

klv  : Hệ số phụ thuộc vào chiều sâu khoét, tra bảng 5.31 [2]   klv = 1 

Vậy 

KV = 1.0,87.1.1 = 0,87 

Tốc độ cắt: 87,0.
42,0.45

75,16.2,34
3,02,0

45,0

V  = 63 m/phút 

Số vòng quay trục chính: n=
75,16.14,3

63.1000

.

.1000

D

V
= 1198 vòng/phút 

d)Mô men xoắn Mx và lực chiều trục P0 

Mx = 10.CM.D
q
.S

y
.kP 

P0 = 10. CP.D
q
.S

y
.kP 

Tra bảng 5.32 có: CP  = 42   ;  q = 1,2  ;  x = 0  ; y = 0,75 

                           CM = 0,012  ;  q = 2,2  ;  x = 0 ;  y = 0,8  

kP- hệ số tính đéncác yếu tố gia công thực tế, trong trƣờng hợp này chỉ 

phụ và vật liệu gia công và đƣợc xác định  kp = k Mp , tra bảng 5.9 [2] có 

kP = 1 

Thay số: 
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Mx = 10.0,012.16,75
2,2

.0,42
0,8

.1 = 29,55 N.m 

 P0 = 10.42. 16,75
2,2

. 0,42
0,8

.1 = 103438 N 

e) Công suất cắt 

Ne = Mx.n/9750 = 29,55.1198/9750 = 3,6 kW 

 

*Bƣớc khoét:  

a) Chiều sâu cắt t = 0,5( D - d ) = (17,9 – 16,75) = 0,575 mm 

b) Lƣợng chạy dao S = 0,9 mm/vòng  

c) Tốc độ cắt V:    
Vyxm

q

V k
StT

DC
V  

CV = 105,2  ; q =0,4   ; m =0,4  ;   x = 0,15   ;  y = 0,45  

Chu kỳ bền  T = 30 

Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều kiện cắt thực tế: 

kV = knv.kMV.kuv.klv 

kMV : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công, tra bảng 5.1 5.4 [2]  

kMV = (190/HB) nvk .knv 

knv là hệ số phụ thuộc vào tình trạng của bề mặt phôi, tra bảng 5.5 [2]     

knv = 0,8 

kMV = (190/180)
0,8

 .0,8 = 0,87 

kuv  : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu dụng cụ cắt, tra bảng 5.6 [2]    kuv = 1 

klv  : Hệ số phụ thuộc vào chiều sâu khoét, tra bảng 5.31 [2]   klv = 1 

Vậy 

KV = 1.0,87.1.1 = 0,87 

Tốc độ cắt: 87,0
09.575,030

9,17.105
45,015,04,0

4,0

V  = 84 m/phút 

Số vòng quay trục chính: n=
9,17.14,3

84.1000

.

.1000

D

V
= 1496 vòng/phút 
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d)Mô men xoắn Mx và lực chiều trục P0 

Mx = 10.CM.D
q
.t

x
.S

y
.kP 

P0 = 10. CP.D
q
.t

x
.S

y
.kP 

Tra bảng 5.32 có: CP  = 46   ;  q = 0  ;  x = 1  ; y = 0,4 

                           CM = 0,196  ;  q = 0,85  ;  x = 0,8  ; y = 0,7 

Tra bảng 5.9 có kP = 1 

Mx = 10.0,196.17,9
0,85

.0,575
0,8

.0,9
0,4

.1 = 14 N.m 

 P0 = 10.46.17,9
0
.0,575

0,8
.0,9

0,7
.1 = 274 N 

e) Công suất cắt 

Ne = Mx.n/9750 = 14.1495/9750 = 2,17 kW 

*Bƣớc doa thô: 

a) Chiều sâu cắt t = 0,5( D - d ) = 0,5(17,95-17,9)=0,025 mm 

b) Lƣợng chạy dao S = 2,0 mm/vòng tra bảng 5.26 [1] 

c) Tốc độ cắt V:    
Vyxm

q

V k
StT

DC
V  

CVvà các số mũ tra bảng 5.29 [1] 

CV = 109 ; s = 1,4  ; q =0,2   ; m =0,45  ;   x = 0  ;  y = 0,5 ; D = 17,95 ; t 

= 0,025 

Chu kỳ bền T = 45 

Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều kiện cắt thực tế: 

kV = knv.kMV.kuv.klv = 0,87 

Tốc độ cắt: 87,0.
0,2.025,0.45

95,17.109
5,0045,0

2,0

V  = 25 m/phút  

Số vòng quay trục chính: n=
95,17.14,3

25.1000

.

.1000

D

V
= 430 vòng/phút 

d)Mô men xoắn Mx  
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Mx = 
1000.2

../.. zDzstc
yx

p  

Tra bảng 5.23: CP  = 92  ;  x = 1  ; y = 0,75 

Mx = 
1000.2

8.95,17.)8/0,2.(025,0.92 75,01

= 0,06 N.m 

e) Công suất cắt của doa rất nhỏ nên có thể bỏ qua. 

*Bƣớc doa tinh: 

a) Chiều sâu cắt t = 0,5( D - d ) = (18-17,95) = 0,025 mm 

b) Lƣợng chạy dao S = 1,6 mm/vòng tra bảng 5.26[2] 

c) Tốc độ cắt V:    
Vyxm

q

V k
StT

DC
V  

CVvà các số mũ tra bảng 5.29 ( sổ tay CNCTM tập 2 )  

CV = 109  ; q =0,2   ; m =0,45  ;   x = 0,15   ;  y = 0,45  

Chu kỳ bền T = 30 

Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều kiện cắt thực tế: 

kV = knv.kMV.kuv.klv= 0,87 

Tốc độ cắt: 87,0.
6,1.45

18.109
5,045,0

2,0

V  = 24 m/phút 

Số vòng quay trục chính: n=
18.14,3

24.1000

.

.1000

D

V
= 427 vòng/phút 

d)Mô men xoắn Mx và công suất cắt ở bƣớc doa tinh là rất nhỏ nên có 

thể bỏ qua.  

Bảng thông số chế độ cắt 

Doa tinh 24 427 0,025 1,6 

Doa thô 25 430 0,025 2,0 

Khoét 84 1496 0,9 0,575 

Khoan 63 1198 8,325 0,42 
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Bƣớc CN V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) 

 

 

 

2. Tra chế độ cắt cho các nguyên công còn lại  

a) Nguyên công I: Phay 2 mặt phẳng B1 B2 bằng 2 dao kết hợp 

Mác hợp kim dao phay mặt đầu: BK8 

* Bứơc 1: Phay thô. 

     Chiều sâu cắt: t = 1,4 mm. 

   Theo bảng 5-177 [2]  lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,2mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 12 0,2 = 2,4  mm/vòng.       

Theo bảng 5-178 [2]  tốc độ cắt: Vb = 151 mm/phút; tuổi bền T = 240 

phút 

     Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

     Trong đó: 

 kv Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều kiện cắt thực 

tế: kv = kMV.knv.kuv.klv  

kMV : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công, tra bảng 5.1 5.4 [2]  

kMV = (190/HB) nvk .knv 

knv là hệ số phụ thuộc vào tình trạng của bề mặt phôi, tra bảng 5.5 [2]     

knv = 0,8 

kMV = (190/180)
0,8

 .0,8  

kuv  : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu dụng cụ cắt, tra bảng 5.6 [2]    kuv = 1 

klv  : Hệ số phụ thuộc vào chiều sâu khoét, tra bảng 5.31 [2]   klv = 1 

Vậy 
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KV = 1.0,87.1.1 = 0,87 

           Vt = 151.0,87 = 131 mm/phút. 

 Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.131/3,14.160 = 260 vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 250 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.160.250/1000 = 126 m/phút 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 250.2,4 = 600 mm/phút     

     .*Bước: Phay  tinh. 

Chiều sâu cắt: t = 0,6 mm. 

Lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,15 mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 12 0,15 = 1,8 mm/vòng. 

Theo bảng 5-178 [2]  tốc độ cắt: Vb = 151 m/phút; tuổi bền T = 240 phút 

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

kV = knv.kMV.kuv.klv= 0,87 

 Vt = 151.0,87 = 131 m/phút 

Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.131/3,14.160 = 260 vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 250 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.160.250/1000 = 126 m/phút. 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 250.1,8 = 450 mm/phút     
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Bảng thông số chế độ cắt. 

Phay tinh 131 250 0,6 1,8 450 

Phay thô 131 250 1,4 2,4 600 

Bƣớc CN V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

b) Nguyên công III: Phay mặt phẳng dƣới 

Mác hợp kim dao phay mặt đầu: BK8 

* Bứơc 1: Phay thô. 

     Chiều sâu cắt: t = 1,4 mm. 

   Theo bảng 5-177 [2]  lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,15mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 16 0,15 = 2,4   mm/vòng.       

Theo bảng 5-178 [2]  tốc độ cắt: Vb = 216 mm/phút; tuổi bền T = 

120phút 

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

Trong đó: kv Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều 

kiện cắt thực tế: kv = kMV.knv.kuv.klv =  0,87 

           Vt = 216.0,87 = 188 mm/phút. 

Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.245/3,14.63 = 950 vòng/phút. 

 Chọn tốc độ máy: n m = 900 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.63.900/1000 = 178 m/phút 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 900.2,4 = 2160m/phút     

     .*Bước: Phay  tinh. 
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Chiều sâu cắt: t = 0,6 mm. 

Lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,1 mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 16 0,1 = 1,6 mm/vòng. 

Theo bảng 5-178 [2]  tốc độ cắt: Vb = 264 m/phút; tuổi bền T = 120 

phút.      

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

kV = knv.kMV.kuv.klv= 0,87 

 Vt = 264.0,87 = 230 m/phút 

Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.230/3,14.63 = 1300 vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 1300 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.63.1300/1000 = 230 m/phút. 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 1300.1,6 = 2080 mm/phút     

 

Bảng thông số chế độ cắt 

Phay tinh 2080 1300 0,6 1,6 230 

Phay thô 2160 900 1,4 2,4 178 

Bƣớc CN V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

c) Nguyên công IV: khoan - ta rô lỗ M8 

+Khoan dùng mũi khoan ruột gà hợp kim cứng 5,5 

Tra bảng 5-94; 5-95 [2] ta có các thông số sau: 

Chiều sâu cắt: t = 3 mm. 
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Lƣợng chạy dao: S = 0,13 mm/vòng. 

Tốc độ cắt: Vb = 64 mm/phút.  

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

kV = knv.kMV.kuv.klv= 0,87 

 Vt = 64.0,87 = 56 m/phút 

Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.56/3,14.5,5 = 2846vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 2500 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.5,5.2500/1000 = 43 mm/phút. 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 2500.0,13 = 325 m/phút 

+Ta rô bằng tarô máy 

Theo bảng 5-188  [2] : Với M8 bƣớc ren p=1,25 ta chọn đƣợc Vt = 

9m/ph  

Tốc độ trục chính: 

 n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.9/3,14.8 = 358 vòng/phút 

 

Bảng thông số chế độ cắt. 

Khoan  325 2500 3 0,13 

Ta rô 9 358 - 1,25 

Bƣớc CN V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) 

 

d) Nguyên công V: Phay mặt rãnh 16 dùng 3 dao 

Tính chế độ cắt cho dao co đƣờng kính lớn nhất 
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*Bước 1: phay thô. Chiều sâu cắt: t = 17,4 mm. 

Theo bảng 5-177 [2]  lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,15mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 18 0,15 = 2,7   mm/vòng.       

Theo bảng 5-178  [2] :  tốc độ cắt :  Vb = 255  mm/phút ; tuổi bền  

T = 120phút 

 

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

Trong đó: kv Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều 

kiện cắt thực tế: kv = kMV.knv.kuv.klv =  0,87 

           Vt = 255.0,87 = 222 mm/phút. 

 Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.222/3,14.100 = 707 vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 650 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.650/1000 = 204 m/phút 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 650.2,7 = 1755 mm/phút     

     .*Bước: Phay  tinh. 

Chiều sâu cắt: t = 0,6 mm. 

Lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,08 mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 18.0,08= 1,44 mm/vòng. 

Theo bảng 5-178 [2]  tốc độ cắt: Vb = 264 m/phút; tuổi bền T = 120 phút 

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

kV = knv.kMV.kuv.klv= 0,87 



Đồ án môn học                                                   Công Nghệ Chế Tạo Máy 

Phạm Ngọc Minh                             Lớp CTK4 

 

48 

 Vt = 264.0,87 = 230 m/phút 

Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.230/3,14.100 = 980 vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 900 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.900/1000 = 310 m/phút. 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 900.1,44 = 1664 mm/phút    

  

Bảng thông số chế độ cắt. 

Phay tinh 310 900 0,6 1,44 1269 

Phay thô 204 707 17,4 2,7 1755 

Bƣớc NC V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

e) Nguyên công VI: phay 2 mặt phẳng A1 A2 

*Bước 1: phay thô. Chiều sâu cắt: t = 1,4 mm. 

Theo bảng 5-177 [2]  lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,12mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 16 0,12 = 1,92   mm/vòng.       

Theo bảng 5-178 [2] : tốc độ cắt: Vb = 255 mm/phút; tuổi bền  

T = 120phút 

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

 Trong đó: kv Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều 

kiện cắt thực tế: kv = kMV.knv.kuv.klv =  0,87 

           Vt = 255.0,87 = 222 mm/phút. 

 Tốc độ trục chính: 
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          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.222/3,14.63 = 875 vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 850 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.63.850/1000 = 203 m/phút 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 850.1,92 = 1632 mm/phút     

     .*Bước: Phay  tinh. 

Chiều sâu cắt: t = 0,6 mm. 

Lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,08 mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 16.0,08= 1,28 mm/vòng. 

Theo bảng 5-178 [2]  tốc độ cắt: Vb = 264 m/phút; tuổi bền T = 120 phút 

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

kV = knv.kMV.kuv.klv= 0,87 

 Vt = 264.0,87 = 230 m/phút 

Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.230/3,14.63 = 1335 vòng/phút. 

     Chọn tốc độ máy: n m = 1300 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.63.1300/1000 = 257 mm/phút. 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 1300.1,28 = 1664 mm/phút    

  

Bảng thông số chế độ cắt. 

Phay tinh 257 1300 0,6 1,28 1632 
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Phay thô 203 875 1,4 1,92 1664 

Bƣớc NC V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

f) Nguyên công VII: phay  mặt cạnh trong mũi càng 

*Bước 1: phay thô. Chiều sâu cắt: t = 1,4 mm. 

Theo bảng 5-177 [2]  lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,12mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 14 0,12 = 1,68   mm/vòng.       

Theo bảng 5-178 [2]  tốc độ cắt: Vb = 255 mm/phút; tuổi bền T = 

120phút 

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

Trong đó: kv Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều 

kiện cắt thực tế: kv = kMV.knv.kuv.klv =  0,87 

           Vt = 255.0,87 = 222 mm/phút. 

Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.222/3,14.50 = 896vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 850 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.50.850/1000 = 184m/phút 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 850.1,68 = 1428 mm/phút     

     .*Bước: Phay  tinh. 

Chiều sâu cắt: t = 0,6 mm. 

Lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,08 mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 14.0,08= 1,12 mm/vòng. 

Theo bảng 5-178 [2]  tốc độ cắt: Vb = 264 m/phút; tuổi bền T = 120 phút 
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Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

kV = knv.kMV.kuv.klv= 0,87 

 Vt = 264.0,87 = 230 m/phút 

Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.230/3,14.50 = 1426 vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 1300 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.50.1300/1000 = 206 m/phút. 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 1300.1,12 = 1476 mm/phút     

 

Bảng thông số chế độ cắt. 

Phay tinh 203 1300 0,6 1,12 1476 

Phay thô 206 850 1,4 1,68 1428 

Bƣớc NC V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

g) Nguyên công VIII: phay  mặt cạnh đầu mũi càng 

*Bước 1: phay thô. Chiều sâu cắt: t = 1,4 mm. 

Theo bảng 5-177 [2]  lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,12mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 14 0,12 = 1,68   mm/vòng.       

Theo bảng 5-178 [2]  tốc độ cắt: Vb = 255 mm/phút; tuổi bền T = 

120phút 

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 
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Trong đó: kv Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều 

kiện cắt thực tế: kv = kMV.knv.kuv.klv =  0,87 

           Vt = 255.0,87 = 222 mm/phút. 

Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.222/3,14.50 = 896vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 850 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.50.850/1000 = 184m/phút 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 850.1,68 = 1428 mm/phút     

     .*Bước: Phay  tinh. 

Chiều sâu cắt: t = 0,6 mm. 

Lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,08 mm/răng. 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 14.0,08= 1,12 mm/vòng. 

Theo bảng 5-178 [2]  tốc độ cắt: Vb = 264 m/phút; tuổi bền T = 120 phút 

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

kV = knv.kMV.kuv.klv= 0,87 

 Vt = 264.0,87 = 230 m/phút 

Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.230/3,14.50 = 1426 vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 1300 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.50.1300/1000 = 206 mm/phút. 

Lƣợng chạy dao phút: 
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           Sp = 1300.1,12 = 1476 mm/phút     

 

Bảng thông số chế độ cắt. 

Phay tinh 206 1300 0,6 1,12 1476 

Phay thô 203 850 1,4 1,68 1428 

Bƣớc NC V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

h) Nguyên công XI: phay  cung cong R59 

*Bước 1: phay thô. Chiều sâu cắt: t = 1,4 mm. 

Theo bảng 5-161 [2]  lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,145mm/răng. 

Tóc độ cắt: V = 110 m/ph ; tuổi bền T = 120phút 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 4 0,145 = 0,58   mm/vòng.       

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

Trong đó: kv Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều 

kiện cắt thực tế: kv = kMV.knv.kuv.klv =  0,87 

           Vt = 110.0,87 = 86 mm/phút. 

Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.86/3,14.16 = 1286 vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 1180 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.16.1180/1000 = 68 m/phút 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 1180.0,58 = 648mm/phút     

     .*Bước: Phay  tinh.    

Theo bảng 5-161 [2]  lƣợng chạy dao răng: Sz = 0,055mm/răng. 
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Tóc độ cắt: V = 141m/ph ; tuổi bền T = 120phút 

      Lƣợng chạy dao vòng: Sv = 4 0,055 = 0,22 mm/vòng.       

Tốc độ cắt thực:  

          Vt = Vb.kv 

Trong đó: kv Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến các điều 

kiện cắt thực tế: kv = kMV.knv.kuv.klv =  0,87 

           Vt = 141.0,87 = 117 mm/phút. 

 Tốc độ trục chính: 

          n
m

 = 1000Vt/ .D = 1000.117/3,14.16 = 1585vòng/phút. 

Chọn tốc độ máy: n m = 1500 vòng/phút. 

      Tốc độ cắt thực tế: 

           Vt = .D. n m /1000 = 3,14.16.1500/1000 = 86 m/phút 

Lƣợng chạy dao phút: 

           Sp = 1500.0,22 = 330mm/phút 

 

Bảng thông số chế độ cắt 

Phay tinh 86 1500 0,6 0,22 330 

Phay thô 68 1180 1,4 0,58 648 

Bƣớc NC V(m/phút) n(v/phút) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) 

 

VIII. TÍNH THỜI GIAN GIA CÔNG CƠ BẢN CHO TẤT CẢ CÁC                                                  

NGUYÊN CÔNG 

Thời gian nguyên công đƣợc xác định theo công thức: 

          Tct = To + Tp + Tpv + Ttn 

   Trong đó: 

     Tct : thời gian từng chiếc (thời gian nguyên công ). 
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     To  : thời gian cơ bản(thời gian cần thiết để biến đổi trực tiếp hình 

dạng, kích thƣớc, tính chất cơ lý của chi tiết). 

     Tp  : thời gian phụ(thời gian cần thiết để ngƣời công nhân gá, tháo chi 

tiết, mở máy, mài dao, điều chỉnh máy. . .), Tp = 0,1To. 

     Tpv :  thời gian phục vụ chỗ làm việc gồm: thời gian phục vụ kỹ thuật, 

mài dao, điều chỉnh máy . . ., Tpv = 0,11To. 

     Ttn : thời gian nghỉ ngơi tự nhiên của công nhân, Ttn = 0,05To. 

           Tct = To + 0,1To + 0,11To + 0,05To = 1,26To. 

   Thời gian cơ bản đƣợc xác định theo công thức: 

           To = (L1 + L2 + L)/S.n  (phút) 

   Trong đó: 

     L:   Chiều dài bề mặt gia công (mm). 

     L1: Chiều dài ăn dao (mm). 

     L2: Chiều dài thoát dao (mm). 

     S:    Lƣợng chạy dao vòng / hành trình kép. 

     n:    Số vòng quay hay hành trình kép/phút.  

1. Nguyên công I: Phay 2 mặt phẳng B1 B2 bằng dao phay đĩa kết hợp 2 

dao. 

 Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 48 mm . 

                     L1 = {t(D-t)}
2/1
+  2 

                     L2 = 3 mm. 

   Bước 1: phay thô 

     L1 = {1,4(160 – 1,4)}
2/1
+ 2 = 19,63mm. 

      To = (19,63 + 48 + 3)/ 2,4.250 = 0,12 phút. 
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     Tct = 1,26.To = 0,15 phút.    

Bước 2: phay tinh 

     L1 = {0,6(160 – 0,6)}
2/1
+ 2 = 9,6  mm. 

      To = (9,6 + 48 + 3)/1,8.250 = 0,1 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,126 phút. 

   Tnc = 0,15+0,12 = 0,246 phút 

2. Nguyên công II: Khoan - khoét - doa lỗ 18 

Bước 1: Khoan 

Theo bảng 28[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 40 mm . 

                     L1 = 0,5d.cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 

        L1 = 0,5.16,75 + 1 = 9,4 mm. (  = 45
0
) 

      To = (9,4 + 40 + 3)/0,42.1198 = 0,1 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,13 phút. 

   Bước 2: Khoét 

Theo bảng 28[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 40 mm . 

                     L1 = 0,5(D-d).cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 

        L1 = 0,5.(17,9-16,75) + 1 = 1,575 mm. (  = 45
0
) 

      To = (1,575 + 40 + 3)/0,9.1496 = 0,033 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,04 phút. 

   Bước 3: Doa thô 
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Theo bảng 28[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 40 mm . 

                     L1 = 0,5(D-d).cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 

        L1 = 0,5.(17,95-17,9) + 1 = 1,025 mm. (  = 45
0
) 

      To = (1,025 + 40 + 3)/2,0.430 = 0,05 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,065 phút. 

   Bước 4: Doa tinh 

Theo bảng 28[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 40 mm . 

                     L1 = 0,5(D-d).cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 

        L1 = 0,5.(18-17,95) + 1 = 1,025 mm. (  = 45
0
) 

      To = (1,025 + 40 + 3)/1,6.427 = 0,064 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,081 phút. 

Suy ra: 

   Tnc = 0,13+0,04+0,065+0,081 = 0,316 phút 

3. Nguyên công III: Phay  mặt phẳng dƣới bằng dao phay đĩa 

 Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 22 mm . 

                     L1 = {t(D-t)}
2/1
+  2 

                     L2 = 3 mm. 

   Bước 1: phay thô 
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     L1 = {1,4(63 – 1,4)}
2/1
+ 2 = 14 mm. 

      To = (14 + 22 + 3)/ 2,4.900 = 0,016 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,02 phút.    

Bước 2: phay tinh 

     L1 = {0,6(63 – 0,6)}
2/1
+ 2 = 6,74  mm. 

      To = (6,74 + 22 + 3)/1,6.1300 = 0,013 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,017 phút. 

   Tnc = 0,02+0,017 = 0,037phút 

4. Nguyên công IV: Khoam ta rô lỗ M8 

Bước 1: Khoan 

Theo bảng 28[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 9 mm . 

                     L1 = 0,5d.cotg  +  1 

                     L2 = 3 mm. 

        L1 = 0,5.5,5 + 1 = 3,75 mm. (  = 45
0
) 

      To = (3,75 + 9 + 3)/0,13.2500 = 0,05 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,06 phút. 

Bước 1: ta rô 

Theo bảng 30[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 9 mm . 

                     L1 = L2 = 3p = 3.1,25 = 3,75 mm 

              To = (3,75 + 9 + 3)/1,25.358 = 0,035 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,044 phút 

Tnc = 0,06+0,035 = 0,095 phút 
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5. Nguyên công V  

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 18 mm . 

                     L1 = {t(D-t)}
2/1
+  2 

                     L2 = 3 mm. 

   Bước 1: phay thô 

     L1 = {17,4(100 – 17,4)}
2/1
+ 2 = 160,14 mm. 

      To = (160,14 + 18 + 3)/ 2,7.707 = 0,095 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,12  phút.    

Bước 2: phay tinh 

     L1 = {0,6(100 – 0,6)}
2/1
+ 2 = 8  mm. 

      To = (8 + 18 + 3)/1,44.900 = 0,03 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,038 phút. 

   Tnc = 0,12+0,038 = 0,158phút 

6. Nguyên công VI: Phay 2 mặt phẳng A1 A2 cùng lúc bằng dao phay 

đĩa 

 Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 36 mm . 

                     L1 = {t(D-t)}
2/1
+  2 

                     L2 = 3 mm. 

   Bước 1: phay thô 

     L1 = {1,4(63 – 1,4)}
2/1
+ 2 = 14 mm. 

      To = (14 + 36 + 3)/ 1,92.875 = 0,03 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,04  phút.    
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Bước 2: phay tinh 

     L1 = {0,6(63 – 0,6)}
2/1
+ 2 = 6,74  mm. 

      To = (6,74 + 36 + 3)/1,28.1300 = 0,027 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,035 phút. 

   Tnc = 0,02+0,017 = 0,075phút 

7. Nguyên công VII: Phay mặt cạnh trong càng bằng dao phay đĩa 

 Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 18 mm . 

                     L1 = {t(D-t)}
2/1
+  2 

                     L2 = 3 mm. 

   Bước 1: phay thô 

     L1 = {1,4(50 – 1,4)}
2/1
+ 2 = 11,76 mm. 

      To = (11,76 + 18 + 3)/ 1,68.850 = 0,023 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,029  phút.    

Bước 2: phay tinh 

     L1 = {0,6(50 – 0,6)}
2/1
+ 2 = 6,42  mm. 

      To = (6,42 + 18 + 3)/1,12.1300 = 0,019 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,024 phút. 

   Tnc = 0,02+0,017 = 0,053 phút 

8. Nguyên công VIII: Phay mặt cạnh mũi càng bằng dao phay đĩa 

 Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = 18 mm . 

                     L1 = {t(D-t)}
2/1
+  2 

                     L2 = 3 mm. 
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   Bước 1: phay thô 

     L1 = {1,4(50 – 1,4)}
2/1
+ 2 = 11,76 mm. 

      To = (11,76 + 18 + 3)/ 1,68.850 = 0,023 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,029  phút.    

Bước 2: phay tinh 

     L1 = {0,6(50 – 0,6)}
2/1
+ 2 = 6,42  mm. 

      To = (6,42 + 18 + 3)/1,12.1300 = 0,019 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,024 phút. 

   Tnc = 0,02+0,017 = 0,053 phút 

9. Nguyên công IX: Phay cung cong R59 

Theo bảng 31[3] có:     To = (L1 + L + L2).i/S.n 

   Trong đó:   Số lần gia công i = 1. 

                     L = R2.
360

 mm . 

- là góc của cung cong,  =30
0 

R- là bán kính của cung cong, R = 59 mm 

                     L =. 59.14,3.2.
360

30
=36 mm 

                     L1 = L2 = 2 mm. 

Bước 1: phay thô 

      To = (2 + 36 + 2)/ 0,58.1180 = 0,058 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,074  phút.    

Bước 2: phay tinh 

      To = (2 +36 + 2)/0,22.1500 = 0,12 phút. 

     Tct = 1,26.To = 0,153 phút. 

   Tnc = 0,074+0,153 = 0,227 phút 

*Thời gian các nguyên công tính là: 
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T= 0,246+0,316+0,037+0,095+0,158+0,075+0,053+0,227 =1,207 phút 

IX. THIẾT KẾ ĐỒ GÁ GIA CÔNG LỖ 18
+0,01

 

*Xác định kích thước máy: Máy khoan đứng 2H135 

Khoảng cách từ tâm trục chính tới bàn máy: 700 1120 mm 

Kích thƣớc máy 810 x 1240 mm 

 

Khoảng chuyển động bàn máy: dọc: 400 mm; ngang: 250 mm 

* Phương pháp định vị 

Chi tiết đƣợc định vị khống chế 6 bậc tự do, trong đó mặt phẳng đáy B1 

khống chế 3 bậc tự do tịnh tiến theo oz, quay quanh ox và oy. Mặt cạnh 

khống chế 2 bậc tự do tịnh tiến theo oy và quay quanh oz. Mặt trên đầu 

càng  khống chế bậc tự do tịnh tiến theo ox. 

1.Xác định phƣơng chiều, điểm đặt lực cắt, lực kẹp. 

   Sơ đồ lực tác dụng lên chi tiết: 
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Fms2

Fms1Fms2

Mms

Fms1

P0

w Mx

 

Lực tác dụng lên chi tiết bao gồm:  

P0- là lực dọc trục của mũi khoan, khoét, doa,  

Mx- là mômen sinh ra khi khoan, khoét, doa, và tính cho Mx lớn nhất 

trong các bƣớc là khi khoan Mx=29,55 Nm  

Fms- là các lực ma sát sinh ra tại mặt trong của khối V và giữa phần tỳ 

của cần kẹp 

Mms- là mômen ma sát là mômen sinh ra do lực P0 tại mặt định vị dƣới.  

Lực kẹp sẽ sinh ra lực ma sát để chống lại mômen cắt sinh ra các bƣớc 

gia công. Do đồ gá chỉ kẹp chặt 1 lần cho tất cả các bƣớc gia công nên ta 

tính cho trƣờng hợp mômen cắt là lớn nhất. Lực ma sát sẽ sinh ra 3 vị 

trí:  

-Sinh ra tại mặt dƣới B1 có Mms , ta có phƣơng trình cân bằng tại đây: 
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Mms =P0.f1 

f1- là hệ số ma sát giữa bề mặt chi tiết đã gia công tinh với vòng định vị, 

f1 =0,15 

Suy ra Mms = 103483.0,15=15522,5 Nm 

-Sinh ra tại bề mặt khối V, ta có phƣơng trình: 

K.Mx = Qt1.f2.R1.
2/sin

1

1

        (1)  

-Sinh ra tại vị trí chỏm cầu của khối V tự lựa, ta có phƣơng trình: 

K.Mx = Qt2.f3.R2.
2/sin

1

2

        (2)  

Trong đó: 

K- là hệ số điều chỉnh chung để đảm bảo an toàn 

K= K0.K1.K2.K3.K4.K5.K6 

Trong đó: 

    K0: hệ số an toàn cho tất cả các trƣờng hợp, K0=1,5. 

    K1: hệ số phụ thuộc vào lƣợng dƣ không đều, K1=1,2. 

    K2: hệ số số tính đến trƣờng hợp tăng lực cắt K2=1,5. 

    K3: hệ số tăng lực cắt khi gia công gián đoạn, K3=1. 

    K4: hệ số tính đến sai số của cơ cấu kẹp chặt, khi kẹp bằng tay 

K4=1,3. 

    K5: hệ số tính đến mức độ thuận lợi của cơ cấu kẹp bằng tay,K5=1,2 

    K6: hệ số tính đến mô men làm quay chi tiết, K6=1,5. 

 K=1,5.1,2.1,5.1.1,3.1,2.1,5=5,832 

R1, R2 lần lƣợt là khoảng cách từ tâm lỗ gia công tới vị trí tiếp xúc giữa 

chi tiết gia công với khối V và tới đầu chổm cầu của cần kẹp. Lấy R1 = 

18 mm: R2 = 34 mm 
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f1, f2 – là hệ số ma sát sinh ra tại 2 vị trí khối V và chi tiết gia công và 

khôi V với đầu cần kẹp. Theo bảng 34 [3] chọn f2= 0,6 , f3= 0,4 

1
- là góc của khối V, 

1
=120

0 

2
- là của phần vát lỗ tiếp xúc chỏm cầu của cần kẹp, 

2
= 90

0
 

Qt1 , Qt2 – lần lƣợt là lực kẹp tính toán tại 2 vị trí tiếp xúc giữa khối V 

với chi tiết và khối V với chổm cầu của cần kẹp. 

Ta sẽ tính toán và đem so sánh ma sát giữa 2 vị trí này, và lấy giá trị tính 

toán tại vị trí có ma sát lớn hơn. 

Từ phƣơng trình (1) suy ra: 

Qt1 = 
21

1

.

2/sin..

fR

MK x  

Thay số ta đƣợc: 

Qt1=
6,0.18

2/120sin.55,29.832,5.1000 0

 = 13819 N 

Từ phƣơng trình (2) suy ra: 

Qt2 = 
32

2

.

2/sin..

fR

MK x  

Thay số ta đƣợc: 

Qt2=
4,0.34

2/90sin.55,29.832,5.1000 0

 = 12672 N 

Từ 2 kết qủa trên ta thấy: Lực kẹp cần thiết ở tại vị trí tiếp xuc giữa khối 

V với chi tiết lớn hơn tại đầu chỏm cầu của cần kẹp, vậy ta lấy giá trị Q 

lớn hơn để tính toán. 
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Vậy lực kẹp thực tế cần là: 

Q = 
1

11.

R

MRQ mst  = 
18

5,1552218.13819
 =12957 N 

Tra bảng 8.50[2] có trục vít kẹp và ống ren kẹp:  

Trục vít kẹp:  

Đƣờng kính ren tiêu chuẩn d = 24 mm  

Chiều dài tay vặn L = 310 mm 

Lực tac động vào tay vặn P = 150 N 

Bán kính trung bình cảu chỏm cầu R = 11,02 mm  

Ống ren kẹp:  

Đƣờng kính ren tiêu chuẩn d = 24 mm 

2.Xác định sai số chế tạo cho phép của đồ gá. 

   Sai số chế tạo cho phép của đồ gá đƣợc tính bằng công thức: 

          [ ct]
2
=[ gd]

2
-[ c

2
+ k

2
+ m

2
+ dc

2
] 

   Trong đó:  

c : sai số chuẩn, do chuẩn định vị không trùng gốc kích thƣớc nên có sai 

số chuẩn và bằng ẵ độ sai lệch của phôi c=1/2.0.3 = 0,15 mm =150 m 

gd : sai số gá đặt, đƣợc lấy bằng /3 với  là dung sai nguyên công, 

  = 300 , suy ra gd = 300/3 = 100 m. 

   k: Sai số kẹp chặt, tra trong bảng 24 [3] 

      k =70 m 

 m: Sai số do mòn đồ gá. 

          m = .N
2/1
 

       :  Hệ số phụ thuộc kết cấu đồ định vị,  = 0,3. 
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       N: Số lƣợng chi tiết đƣợc gia công trên đồ gá, N = 11000. 

           m = 0,3. 11000
2/1
 = 31 m. 

  dc : sai số điều chỉnh, dc = 8 m. 

  [ ct] ={150
2
- (100

2
+70

2
+31

2
+8

2
)}

2/1
= 81 m. 

 

3.Điều kiện kỹ thuật của đồ gá. 

+Độ không vuông góc của tâm bạc dẫn so với mặt đáy đồ gá  0,081 

mm/100 mm chiều  dài 

+Độ không song song giữa mặt bạc tỳ với mặt đáy đồ gá  0,081mm/100 

mm chiều  dài 

+ Các bề mặt làm việc của bạc dẫn đƣợc nhiệt luyện đạt HRC 40  60 

+ Các bề mặt làm việc của chốt tỳ, vòng tỳ đƣợc nhiệt luyện đạt HRC 50 

 60. 

4. Thao tác đồ gá 

 Chi tiết đƣợc đặt vào bạc tỳ và sát lần lƣợt vào 2 chốt tỳ ở mặt bên 

và tỳ vào chốt tỳ chỏm cầu. Sau đó dùng tay quay ở ống ren đƣa nhanh 

khối V tự lựa vào sát chi tiết và dùng tay quay gắn vào trục ren xiết chặt 

khối V vào chi tiết. Lắp phiến dẫn và bạc tháo nhanh vào phiến dẫn. Sau 

đó điều chỉnh và gá lên bàn máy. Chi tiết đƣợc tháo ra nhanh nhờ vào vít 

và rãnh xẻ trên ống ren, ta quay tay quay ở đầu trục ren để lới lỏng chi 

tiết và vặn tay quay trên ống ren để kéo nhanh khối V ra khỏi chi tiết. 
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X. KẾT LUẬN CHUNG . 

 
          Sau một thời gian thiết kế , tính toán lựa chọn phƣơng pháp công nghệ 

để gia công chi tiết “Càng gạt C3 ” đến nay em đã hoàn thành đề tài của 

mình cùng với mọi quy trình tính toán , thiết kế , kiểm nghiệm thực tế trên 

sản phẩm thực cùng với các bản vẽ kèm theo . 

          Sau thời gian thực hiện đề tài em đã rút ra một số kinh nghiệm , 

kiện thức chuyên môn giúp cho quá trình công tác sau này của em đƣợc 

tốt hơn . Nó là nền móng vững chắc cho con đƣờng sự nghiệp đúng đắn 

nhất cho mình . 

          Trong quá trình thực hiện đề tài em đã đƣợc sự giúp đỡ nhiệy tình 

của các thầy cô trong khoa và các bạn đồng nghiệp cùng với sự cố gắng 

nỗ lực của bản thân . Tuy vậy không tránh khỏi đƣợc những sai sót do 

trình độ kinh nghiệp của bản thân còn hạn chế . 

          Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của các thầy , các cô và các 

bạn đồng nghiệp cho đề tài của em đƣợc hoàn thiện hơn . 
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