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MỞ ĐẦU 
 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

     Bộ truyền trục vít-bánh vít là một trong các loại truyền ñộng ñược 

sử dụng rộng rãi trong các máy móc thiết bị nói chung. Chúng có 

những ưu ñiểm như: kích thước nhỏ gọn, khả năng tải lớn, tỷ số 

truyền không thay ñổi, hiệu suất cao, tuổi thọ cao, làm việc tin cậy. 

     Sản xuất loại bộ truyền này theo phương pháp truyền thống 

cần có thiết bị chuyên dùng phức tạp và khá ñắt tiền, mà ñầu tư 

thiết bị chuyên dùng này nếu sử dụng không hết công suất sẽ gây 

lãng phí lớn. Vì vậy, tiến hành nghiên cứu công nghệ gia công bộ 

truyền trục vít-bánh vít trên máy CNC hay trên các trung tâm gia 

công là một vấn ñề cần ñược nghiên cứu. 

     Ở Việt Nam, hiện chưa có nhà máy chuyên sản xuất các hộp giảm 

tốc trục vít-bánh vít mà chủ yếu là nhập từ nước ngoài. Tuy nhiên, 

khi hư hỏng thì phải thay thế hộp giảm tốc, như vậy sẽ rất tốn kém 

(ñặc biệt ñối với những hộp giảm tốc có kích thước lớn). Để ñáp ứng 

nhu cầu phụ tùng thay thế bộ truyền của hộp giảm tốc nói chung và 

bộ truyền trục vít-bánh vít nói riêng thì việc nghiên cứu chế tạo ñơn 

chiếc trên máy CNC là hết sức cần thiết. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

     Đề tài nghiên cứu hình dạng và thông số hình học, phương pháp 

tính toán, thiết kế và công nghệ gia công bộ truyền trục vít-bánh vít 

trên máy CNC nhằm mục ñích:  

     - Đáp ứng nhu cầu phụ tùng thay thế trong nước. 

     - Phục vụ cho công tác ñào tạo trong các trường kỹ thuật. 
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3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

     - Máy tiện CNC 3 trục, máy phay CNC 4 trục. 

     - Phần mềm CAD/CAM. 

     - Bộ truyền trục vít - bánh vít. 

     - Nghiên cứu tính toán, thiết kế bộ truyền trục vít - bánh vít. 

     - Nghiên cứu gia công bộ truyền trục vít - bánh vít trên máy CNC. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

     - Tổng hợp lý thuyết về tính toán, thiết kế cũng như công nghệ gia 

công bộ truyền trục vít-bánh vít. 

     - Nghiên cứu thiết kế bộ truyền trục vít-bánh vít bằng phần mềm 

Autodesk Inventor 2010. 

     - Nghiên cứu công nghệ gia công bộ truyền trục vít - bánh vít cho 

một hộp giảm tốc cụ thể trên máy CNC bằng phần mềm Mastercam 

X5 tại Vi ện Công nghệ Cơ khí và tự ñộng hóa, Trường Đại học Bách 

Khoa, Đại học Đà Nẵng. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

     - Đề tài góp phần xây dựng trình tự tính toán thiết kế và công 

nghệ gia công bộ truyền trục vít-bánh vít. 

     - Góp phần xây dựng các mô hình phục vụ cho công tác ñào tạo 

sinh viên ngành Công nghệ cơ khí tại trường Đại học Công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở Quảng Ngãi. 

     - Khai thác công nghệ CAD/CAM ñể lập trình gia công trên các 

máy CNC. 

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

          Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương: 

Chương 1. Tổng quan  
          Giới thiệu tổng quan về bộ truyền trục vít-bánh vít, các 

phương pháp cắt răng trục vít-bánh vít, Nghiên cứu khái quát về 
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công nghệ CAD/CAM và khả năng ứng dụng phần mềm trong 

thiết kế, gia công trên máy CNC.   

Chương 2. Thiết kế các thông số kết cấu của bộ truy ền            
trục vít-bánh vít  
          Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu tính toán, thiết kế bộ 

truyền trục vít-bánh vít bằng phần mềm Autodesk Inventor 2010. 

Chương 3. Gia công bộ truy ền trục vít – bánh vít trên máy 
CNC 

          Trong chương này, chúng tôi giới thiệu phương pháp gia công 

bộ truyền trục vít-bánh vít bằng phương pháp SSM (Sculptured 

Surface Machining). 

          Nghiên cứu xây dựng trình tự gia công, mô phỏng gia công và 

lập chương trình gia công trên máy CNC sử dụng phần mềm 

Mastercam X5. 

 
�� 

 

CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN  

 

1.1. GIỚI THI ỆU BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT – BÁNH VÍT 

1.1.1. Nguyên lý làm việc của bộ truy ền trục vít-bánh vít 

     Bộ truyền trục vít-bánh vít, gọi tắt là bộ truyền trục vít, thường 

ñược dùng ñể truyền chuyển ñộng giữa hai trục vuông góc với nhau 

trong không gian hoặc chéo nhau, hình 1.1. 

     Bộ truyền trục vít có 2 bộ phận chính: Trục vít dẫn 1, có ñường 

kính d1, trục vít thường làm liền trục với trục dẫn I, quay với số vòng 

quay n1, công suất truyền ñộng P1, mô men xoắn trên trục T1. Bánh 



- 6 - 

vít bị dẫn 2, có ñường kính d2, ñược lắp trên trục bị dẫn II, quay với 

số vòng quay n2, công suất truyền ñộng P2, mô men xoắn trên trục T2. 

 

Hình 1.1. Bộ truyền trục vít – bánh vít     

1.1.2. Phân loại bộ truy ền trục vít 

    Tùy theo hình dạng trục vít, biên dạng răng của trục vít, người ta 

chia bộ truyền trục vít thành các loại sau: 

    - Theo hình dạng mặt chia của trục vít: Bộ truyền trục vít trụ, bộ 

truyền trục vít Globoid. 

    - Theo hình dạng răng của trục vít: Bộ truyền trục vít Archimedes, 

bộ truyền trục vít thân khai, bộ truyền trục vít Convolute. 

    - Theo số mối răng: Trục vít một mối răng, trục vít nhiều mối 

răng. 

1.1.3. Ưu nhược ñiểm và phạm vi sử dụng  

    - Ưu ñiểm: Tỉ số truyền lớn, làm việc êm, không ồn, có khả năng 

tự hãm, có ñộ chính xác ñộng học cao. 

    - Nhược ñiểm: Hiệu suất thấp (70 ÷ 80%), sinh nhiệt nhiều nên 

phải có biện pháp thoát nhiệt, vật liệu chế tạo bánh vít bằng kim loại 

màu ñể giảm ma sát nên ñắt tiền. 
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    - Phạm vi sử dụng: Chỉ sử dụng cho công suất bé (< 60KW), có tỉ 

số truyền lớn nên sử dụng rộng rãi trong các cơ cấu phân ñộ, có khả 

năng tự hãm nên thường sử dụng trong các cơ cấu nâng. 

1.1.4. Thông số hình học chủ yếu của bộ truyền trục vít  

     - Đường kính vòng tròn chia d1 và d2.  

     - Số mối răng của trục vít z1, số răng của bánh vít z2. Giá trị của z1 

ñược tiêu chuẩn hóa, thường dùng các giá trị z1= 1, 2, 4     

     - Đường kính vòng tròn lăn dw1 và dw2. Các bộ truyền trục vít 

thường dùng, có d1 = dw1 và d2 = dw2. 
     - Đường kính vòng tròn chân răng df1 và df2. 

     - Đường kính vòng tròn ñỉnh răng da1 và vòng ñỉnh răng da2. 

     - Đường kính vòng tròn lớn nhất của bánh vít, da2max. 

     - Khoảng cách trục aw ñược tính: aw = (d1 + d2)/2 = (q + z2).m/2. 

     - Chiều dài phần cắt răng của trục vít B1,  

     - Chiều rộng vành răng của bánh vít B2 

      - Góc ôm của bánh vít trên trục vít 2δ, thường lấy 2δ ≈ 2.B2/( da1 

– 0,5.m). Giá trị góc 2δ thường dùng trong khoảng 900 ñến 1200. 
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Hình 1.6. Kích thước bộ truyền trục vít-bánh vít 

1.1.5. Thông số làm việc chủ yếu của bộ truyền trục vít 

1.1.6. Độ chính xác của bộ truy ền trục vít 

1.1.7. Tải tr ọng và ứng suất trong bộ truy ền vít 

1.1.8. Lực tác dụng lên trục và ổ mang bộ truyền trục vít 

1.2. PHƯƠNG PHÁP CẮT RĂNG TRỤC VÍT VÀ BÁNH VÍT 

1.2.1. Cắt răng trục vít hình trụ bằng dao ñịnh hình 

1.2.2. Cắt răng trục vít bằng dao phay ñĩa 

1.2.3. Cắt răng trục vít bằng dao xoáy     

1.2.4. Cán trục vít  

1.2.5. Mài trục vít  

1.2.6. Cắt răng bánh vít hình trụ     

1.3. CÔNG NGHỆ CAD/CAM VÀ KH Ả NĂNG ỨNG DỤNG 

TRONG THI ẾT KẾ, GIA CÔNG  TRÊN MÁY CNC 

1.3.1. Tổng quan về công nghệ CAD-CAM 

1.3.1.1. CAD (Computer Aided Design) 

     CAD là công nghệ liên quan ñến việc sử dụng hệ thống máy 

tính ñể giúp ñỡ việc tạo, sửa ñổi, phân tích và tối ưu hóa thiết kế. 

1.3.1.2.  CAM (Computer Aided Manufacturing) 

     CAM là công nghệ liên quan với việc sử dụng hệ thống máy 

tính ñể lập kế hoạch, quản lý và ñiều khiển các quá trình chế tạo. 

1.3.2. Công nghệ thiết kế và gia công  

1.3.2.1. Thiết kế và gia công theo công nghệ truyền thống 

1.3.2.2. Thiết kế và gia công theo công nghệ CAD/CAM 

1.3.3. Đặc ñiểm của máy NC-CNC 

1.3.3.1. Tự ñộng hóa cao 

1.3.3.2. Tính linh hoạt 

1.3.3.3. Tính tập trung nguyên công cao 
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1.3.3.4. Tính lặp lại cao 

1.3.4. Vai trò của máy NC-CNC trong cơ khí 

1.3.5. Các hệ thống ñiều khiển chương trình số 

1.3.5.1. Hệ thống ñiều khiển NC (Numerical Control) 

1.3.5.2. Hệ thống ñiều khiển CNC (Computer Numerical Control) 

1.3.5.3. Hệ thống ñiều khiển DNC (Direct Numerical Control) 

1.4. CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRÊN MÁY  CNC 

1.4.1. Dữ liệu chương trình 

1.4.1.1. Nhóm dữ liệu về chương trình gia công chi tiết 

1.4.1.2. Nhóm dữ liệu về chế ñộ cắt 

1.4.2. Mã hóa dữ liệu 

1.4.3. Nguyên lý làm việc của máy CNC 

1.5. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH TH ỨC TỔ CHỨC LẬP TRÌNH  

1.5.1. Phương pháp lập trình  

     Phương pháp lập trình cho các máy NC có thể phân thành hai loại 

chính: Phương pháp lập trình bằng tay và phương pháp lập trình tự 

ñộng với sự trợ giúp của máy vi tính 

1.5.2. Các hình thức tổ chức lập trình  

1.5.2.1. Lập trình bằng tay trực tiếp trên máy CNC 

1.5.2.2. Lập trình với sự trợ giúp của máy tính 

1.6. NHẬN XÉT 

          Trong chương này, chúng tôi ñã nghiên cứu khái quát về 

công nghệ  CAD/CAM và khả năng ứng dụng phần mềm trong 

thiết kế, phân tích thiết kế và gia công cơ khí. 

   Đồng thời, nghiên cứu hình dạng và các thông số hình học, 

phương pháp tính toán thiết kế và công nghệ gia công bộ truyền trục 

vít - bánh vít biên dạng thân khai trên  máy CNC.  
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CHƯƠNG 2 
 THI ẾT KẾ CÁC THÔNG SỐ KẾT CẤU CỦA      

BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT - BÁNH VÍT 
 

2.1. TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT-BÁNH VÍT  

     Khi tính toán thiết kế bộ truyền trục vít-bánh vít, thường cho 

trước các thông số: Công suất P2, số vòng quay bánh vít n2, số vòng 

quay trục vít n1, ñiều kiện làm việc. Sau ñây là trình tự thiết kế bộ 

truyền trục vít-bánh vít. 

    1. Chọn vật liệu trục vít, cách nhiệt luyện. Dự ñoán vận tốc trượt 

vsb, chọn vật liệu bánh vít. Chọn phương pháp gia công, chọn cấp 

chính xác gia công . 

    2. Xác ñịnh ứng suất cho phép [σH2], [σF2], nếu có tải trọng quá tải 

cần xác ñịnh thêm [σHqt], [σFqt]. Xác ñịnh [Fa] và [θ]. 

    3. Chọn số mối răng z1, tính số răng z2 = u.z1. Chọn hệ số ñường 

kính trục vít q theo tiêu chuẩn. Tính góc nâng γ = arctg(z1/q), chọn 

giá trị sơ bộ của hiệu suất ηsb. 

    4. Tính khoảng cách trục aw. Tính mô ñun theo công thức m = 

2.aw/(z2+q), lấy giá trị m theo tiêu chuẩn.  

    5. Tính các kích thước chủ yếu của bộ truyền: 

    6. Kiểm tra vận tốc trượt vtr, kiểm tra giá trị hiệu suất η. Nếu sai 

khác so với giá trị sơ bộ ban ñầu quá 5%, thì phải chọn lại giá trị vsb, 

hoặc chọn lại ηsb. 
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    7. Kiểm tra sức bền uốn của bánh vít. Nếu không thỏa mãn, phải 

ñiều chỉnh kích thước của bộ truyền. 

    8. Kiểm tra ñiều kiện ổn ñịnh của trục vít. Nếu không thỏa mãn, 

phải ñiều chỉnh kích thước của bộ truyền. 

    9. Kiểm tra ñiều kiện chịu nhiệt của bộ truyền. Nếu không thỏa 

mãn, phải tìm cách xử lý. 

   10. Vẽ kết cấu của trục vít, bánh vít. 

   11. Tính lực tác dụng lên trục và ổ. 

2.2. GIỚI THI ỆU PHẦN MỀM  AUTODESK INVENTOR 2010  

2.2.1. Tổng quan về phần mềm Autodesk Inventor 2010 

    Autodesk Inventor 2010 là phần mềm CAD ứng dụng trong thiết 

kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình solid, có 

giao diện người dùng thuận tiện và trực quan. 

2.2.2. Môi trường Sketch trong Autodesk Inventor 2010 

     Sketch (phác thảo) là bước ñầu tiên ñể tạo dựng chi tiết. Mô hình 

mà ta tạo ra trong Autodesk Inventor 2010 ñược liên kết với Sketch 

cơ sở của nó. 

2.2.3. Thiết kế mô hình chi tiết ( Part model) 

     Mô hình chi tiết (Part model) là tập hợp các Feature, hầu hết các 

Feature này ñược tạo ra từ phác thảo (Sketch).  

2.3. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT-BÁNH VÍT B ẰNG 

PHẦN MỀM AUTODESK INVENTOR 2010 

2.3.1. Phương  trình ñường thân khai vòng tròn và tính chất 

2.3.1.1. Định nghĩa ñường thân khai vòng tròn 

     Khi cho ñường thẳng (∆) lăn không trượt trên vòng tròn Cb(O,rb) 

thì một ñiểm M bất kì trên ñường (∆) sẽ vạch nên một ñường cong 

(E) gọi là ñường thân khai vòng tròn. Vòng tròn Cb(O,rb) gọi là vòng 
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tròn cơ sở của ñường thân khai. Điểm Mb gọi là gốc của ñường thân 

khai (E) trên vòng tròn cơ sở, hình 2.5. 

2.3.1.2. Tính chất ñường thân khai 

- Đường thân khai (E) không có ñiểm nào nằm trong ñường tròn cơ 

sở (Cb). 

- Pháp tuyến tại ñiểm M của (E) cũng là tiếp tuyến tại ñiểm N của 

vòng tròn cơ sở (Cb) và ngược lại. 

- Tâm cong tại ñiểm M của (E) là ñiểm N nằm trên vòng tròn cơ sở 

(Cb).  

 - Các ñường thân khai (E) và (E’) cùng vòng tròn cơ sở có thể chồng 

khít lên nhau.  
2.3.1.3. Phương trình ñường thân khai 
- Dùng phương trình tham số trong hệ tọa ñộ cực, hình 2.6 

  

Hình 2.5. Đường thân khai 

vòng tròn 

Hình 2.6. Phương pháp dựng 

ñường thân khai 

Chọn hệ tọa ñộ cực tâm O, trục . Tọa ñộ của ñiểm M thuộc ñường 

thân khai vòng tròn (E): bOMOx=






=
=

bx

x

MOM

OMr
M

θ
 

Theo tính chất của ñường thân khai:  

xxxx
bb

b
b tgtg

r

NM

r

NM
NMNM ααθα −=⇒==⇒= . 

O 

N
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Do ñó, phương trình ñường thân khai:








=−=

=

)(

cos

xxxx

x

b
x

invtg

r
r

αααθ
α  

2.3.2. Tính toán các thông số cơ bản của bộ truyền trục vít-bánh 

vít 

     Hộp giảm tốc trục vít-bánh vít với các số liệu cần thiết kế như 

sau: Công suất P2 = 5kW, số vòng quay bánh vít n2 = 33,7 vòng/phút, 

số vòng quay trục vít n1 = 915 vòng/phút. Bộ truyền quay 1 chiều, tải 

trọng thay ñổi không ñáng kể.  

     Tính các kích thước chính của bộ truyền. 
Thông số hình học Công thức tính toán 

TRỤC VÍT 

Đường kính vòng chia dc1= q.m = 10.3,15 = 31,5 mm. 

Đường kính vòng  ñỉnh de1 = dc1 + 2f0.m = 37,8 mm. 

Đường kính vòng chân    di1 = dc1 – 2f0.m – 2c0.m = 23,94 mm. 

Góc nâng răng vít tgλ = Z1/q = 1/10 = 0,1 ⇒ λ = 5071’       

Chiều dài phần cắt răng  L ≥ (11+0,06.Z2).m = 39,942 mm. 

L* = L+ 3.m = 79,392, chọn L* = 80 

BÁNH VÍT 

Đường kính vòng chia dc2 = Z2.m = 28.3,15 = 88,2 mm. 

Đường kính vòng  ñỉnh de2 = (Z2+2f0+2ξ).m = 94,5 mm. 

Đường kính vòng  ñáy df2 = m(Z2 – 2,4)  = 80,64 mm. 

Đường kính lớn nhất d2max ≤ de2 + 2.m  = 100,8 mm. 

Chiều rộng bánh vít B2 ≤ 0,75.de1 = 0,75.37,8 = 28,35 mm. 

2.3.3. Thiết kế trục vít trên phần mềm Autodesk Inventor 2010 
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     Thiết kế trục vít bằng phần mềm Autodesk Inventor 2010, chúng 

tôi ñược trục vít ác-si-mét liền trục như hình 2.12 

 

Hình 2.12. Trục vít liền trục hoàn chỉnh 

2.3.4. Thiết kế bánh vít trên phần mềm Autodesk Inventor 2010 

     Thiết kế bánh vít bằng phần mềm Autodesk Inventor 2010, chúng 

tôi ñược bánh vít như hình 2.19 

 

Hình 2.19. Bánh vít biên dạng răng thân khai hoàn chỉnh 

2.4. NHẬN XÉT 

      Trong chương này, chúng tôi ñã nghiên cứu lý thuyết về tính 

toán và trình tự thiết kế bộ truyền trục vít - bánh vít. 

      Đồng thời, giới thiệu phương pháp dựng hình và thiết lập phương 

trình ñường thân khai ñể làm cơ sở thiết kế bộ truyền trục vít-bánh 

vít biên dạng thân khai bằng phần mềm Autodesk Inventor 2010. 

Việc dựng hình chính xác bộ truyền tạo cơ sở cho các bước kế tiếp 

như: mô phỏng chuyển ñộng, lập trình gia công, ño ñạc bộ truyền…           
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�� 
CHƯƠNG 3 

CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BỘ TRUYỀN  
TRỤC VÍT-BÁNH VÍT TRÊN MÁY CNC 

 

3.1. PHƯƠNG PHÁP SSM (SCULPTURED SURFACE MACHINING) 

          Nói ñến chỉ tiêu về năng suất, phương pháp gia công SSM sẽ 

thấp hơn so với gia công bằng máy chuyên dùng. Tuy nhiên, phương 

pháp gia công SSM có những ưu ñiểm nổi bật: không phải ñầu tư lớn 

về thiết bị, có thể sử dụng các dụng cụ cắt phổ biến hiện nay trên các 

máy CNC và các trung tâm gia công. Phương pháp SSM, khả năng 

gia công nhiều loại bộ truyền ñược mở rộng, cho phép gia công ñược 

nhiều loại trục vít-bánh vít có môñun, biên dạng khác nhau, các vành 

răng nội, ngoại tiếp, các biên dạng thân khai mới ñược nghiên cứu 

thử nghiệm mà các máy chuyên dùng gia công sẽ rất khó khăn và 

phức tạp. 

3.2. GIỚI THI ỆU PHẦN MỀM MASTERCAM X5 

     Phần mềm Mastercam X5 có giao diện chính như hình 3.1. 

Mastercam X5 là phần mềm CAD/CAM tích hợp ñược sử dụng rộng 

rãi ở châu Âu và trên thế giới, ñồng thời cũng ñược sử dụng rộng rãi 

ở Việt Nam. Phần mềm Mastercam X5 có cấu trúc lệnh ñơn giản, 

phương thức giao tiếp rõ ràng, có thể chia sẽ dữ liệu với các phần 

mềm khác. Mastercam X5 có khả năng thiết kế và lập chương trình 

ñiều khiển các trung tâm gia công CNC 3 trục, 4 trục, 5 trục, có thể 

lập trình ñể gia công tia lửa ñiện cắt dây, tiện, phay, khoan 

3.2.1. Các modules phần mềm Mastercam X5 

Phần mềm Mastercam X5 bao gồm các mô ñun sau: 
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Mastercam Art : Dễ dàng thiết kế các dạng khối, bề mặt 3D trong 

lĩnh vực mỹ thuật từ ảnh dạng phẳng, bản vẽ và ảnh chụp. 

Mastercam Design: Được tích hợp ñầy ñủ các công cụ xây dựng mô 

hình sản phẩm dạng khối hoặc dạng bề mặt. Giao tiếp tốt dữ liệu 

thiết kế như nhập, xuất dữ liệu hình học với nhiều phần mềm 

CAD/CAM. 

Mastercam Mill: Tính toán quỹ ñạo chạy dao từ các sản phẩm thiết 

kế và tạo chương trình ñiều khiển các trung tâm gia công CNC  3 

trục, 4 trục, 5 trục. 

Mastercam Lathe: Tính toán quỹ ñạo chạy dao từ các sản phẩm thiết 

kế và tạo chương trình ñiều khiển máy tiện CNC 2 trục, 3 trục, 4 

trục. 

Mastercam Router: Tính toán quỹ ñạo chạy dao từ các sản phẩm 

thiết kế và tạo chương trình ñiều khiển máy Router ñể thực hiện cắt 

phôi dạng tấm. 

Mastercam Wire: Nhanh chóng và dễ dàng thiết kế và lập trình ñiều 

khiển máy cắt dây EDM. 

3.2.2. Các chu trình gia công sử dụng trong Mastercam X5 

Face Toolpath: Tạo các ñường chạy dao thực hiện cắt phần vật liệu 

theo bề mặt. 

Contour Toolpath: Tạo ra ñường chạy dao dọc theo các ñối tượng 

liên kết như một ñường contour. Bao gồm các nhóm hình học: Line, 

arc, spline. 

Pocket Toolpath: Tạo ñường chạy dao ñể cắt các phần kim loại trong 

ñường contour ñóng. 

Surface Roughing: Chu trình phay thô bao gồm các kiểu chạy dao  

Parallel, Radial, Project, Flowline, Contour, Pocket, Restmill... 
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Surface Finishing: Chu trình phay tinh bao gồm các kiểu chạy dao 

Parallel, Radial, Project, Flowline, Contour, Shallow, Pencil… 

Multiaxis toolpath: Chu trình chạy dao dùng cho máy 4, 5 trục bao 

gồm các kiểu chạy dao như: Curve, Swarf, Flowline, Rotary.  

3.2.3. Các thông số cơ bản khai báo trong quá trình gia công 

Spindle Speed: Tốc ñộ trục chính, chọn vòng/phút. 

Feed Rate: Tốc ñộ di chuyển dao khi gia công,chọn mm/phút. 

Plunge Feed Rate: Tốc ñộ ăn dao ñứng ( Tốc ñộ chạy dao theo 

phương Z). 

Cutting Feed Rate: Tốc ñộ cắt (Tốc ñộ chạy dao theo phương X, Y). 

Retract Rate: Tốc ñộ lùi dao về mặt phẳng quy chiếu khi hoàn tất 

chu trình cắt gọt, có thể chỉnh sửa tốc ñộ lùi dao trong ô này. 

Retract Plane: Mặt phẳng mà tại ñây dao di chuyển nhanh ñể chuyển 

sang vị trí mới trong một chu trình gia công. 

Depth Cuts: Thiết lập chiều sâu cắt. 

Coolant: Chọn cách tưới dung dịch trơn nguội, có các chế ñộ: 

+ Flood: Tưới nhiều vào vùng gia công. 

+ Mist: Tưới trơn dạng sương mù. 

+ Thru_tool: Tưới xuyên qua dụng cụ cắt. 

+ On/Off:  Mở Tắtchế ñộ tưới dung dịch. 

3.3. GIỚI THI ỆU VỀ MÁY GIA CÔNG CNC  

3.3.1. Máy tiện CNC 3 trục Emco Concept Turn 250  

3.3.1.1. Các thông số kỹ thuật của máy tiện CNC 3 trục Emco 

Concept Turn 250 

3.3.1.2. Một số lệnh cơ bản của ngôn ngữ M, G Code trên máy tiện 

CNC 3 trục Emco Concept Turn 250 

3.3.2. Máy phay CNC 4 trục Emco Concept Mill 155  



- 18 - 

3.3.2.1. Các thông số kỹ thuật của máy phay CNC 4 trục Emco 

Concept Mill 155  

3.3.2.2. Một số lệnh cơ bản của ngôn ngữ M, G Code trên máy 

phay CNC 4 trục Emco Concept Mill 155 

3.4. DỤNG CỤ CẮT TRÊN MÁY CNC 

3.4.1. Dụng  cụ cắt trên máy tiện CNC 

3.4.2. Dụng  cụ cắt trên máy phay CNC 

3.5. CÁC ĐẶC TRƯNG TRONG NGUYÊN CÔNG TRÊN MÁY CNC 

3.5.1. Các ñặc trưng trong nguyên công tiện 

3.5.1.1. Vùng gia công 

3.5.1.2. Lượng dư gia công           

3.5.1.3. Sơ ñồ các bước khi tiện                         

3.5.1.4. Chọn chế ñộ cắt khi tiện 

3.5.2. Các ñặc trưng trong nguyên công phay 

3.5.2.1. Vùng gia công 

3.5.2.2. Lượng dư gia công 

3.5.2.3. Sơ ñồ các bước khi phay 

3.5.2.4. Chọn chế ñộ cắt khi phay 

3.6. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT-

BÁNH VÍT TRÊN MÁY CNC 

3.6.1. Gia công bánh vít trên máy phay CNC 

3.6.1.1. Chọn phôi cho bánh vít 

     Phôi bánh vít có ñường kính 100 mm, chiều dài tổng cộng 50 

mm, hình 3.12 
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Hình 3.12. Phôi bánh vít 

 

3.6.1.2. Gia công chuẩn bị phôi cho bánh vít 

     Phôi bánh vít ñược gia công trên máy tiện CNC thành các bậc 

trục như hình 3.13 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13. Chuẩn bị phôi bánh vít 

3.6.1.3. Gia công thô mặt răng bánh vít 

          Bánh vít bao gồm nhiều rãnh răng. Ta sẽ gia công thô một rãnh 

răng sau ñó gia công tinh, hình 3.14 

Chương trình gia công thô mặt răng bánh vít như sau: 
% phaytho_matrang 
N134 T4 M6 G43 H4  
N136 S3000 M3  
N138 G0 X0 Y0 Z60 
N140 G91 G0 Q12.857 
N142 G90 G0 Z52  
N144 X5.726 Y-4.74  
N148 G1 Z48.788 F200.  
N150 X5.307 Y-4.677  
N152 X4.306 Y-4.532  

N4050 X1.813 Y-1.962  
N4052 X3.295 Y-2.122  
N4054 X3.426 Y-2.137 Z42.9  
N4056 X4.988 Y-2.313 Z43.335  
N4058 X6.347 Y-2.473 Z43.862  
N4060 G0 Z48.862  
N4062 Z58.862  
N4064 Z58.877  
N4066 X-3.316 Y-1.154  
N4068 Z48.877  
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N154 X3.248 Y-4.388  
N156 X2.143 Y-4.248  
N158 X1.006 Y-4.114  
N160 X-.15 Y-3.99  
N162 X-1.309 Y-3.878  
N164 X-2.456 Y-3.778  
N166 X-3.577 Y-3.692  
 

N4070 G1 Z43.862 F200.  
 ……………………………… 
N4176 X-.216 Y-1.713 Z42.62  
N4178 X1.415 Y-1.878 Z42.697  
N4180 X2.629 Y-2.006 Z42.877  
N4182 G0 Z80  
N4184 M5 

 

Hình 3.14. Mô phỏng gia công thô răng bánh vít 

3.6.1.4. Gia công tinh mặt răng bánh vít 

     Gia công tinh mặt răng bánh vít ñược thực hiện tương tự như gia 

công thô, việc chọn trình tự gia công và phương án gia công các bề 

mặt như gia công thô, mô phỏng quá trình gia công như hình 3.15  

* Chương trình gia công tinh mặt răng bánh vít như sau: 
% phaytinh_matrang 
N100 T8 M6 G43 H8  
N102 S3000 M3  
N104 G0 X5.748 Y.839 Z60  
N106 G1 Z48.274 F150.  
N108 X5.912 Y.764 F500.  
N110 Z48.269  
N112 X5.466 Y.818 Z48.036  
N114 X4.854 Y.891 Z47.755 
N116 G1 Z48.788 F200. 

N5802 X-1.699 Y-5.14 Z46.521 
N5804 X-.987 Y-5.209 Z46.473 
N5806 X-.272 Y-5.28 Z46.467 
N5808 X-.191 Y-5.289 Z46.469 
N5810 G0 Z51.469 
…………………………………. 
N5878 Z48.037 
N5880 X-5.607 Y-5.043 Z47.921 
N5882 X-5.213 Y-5.075 Z47.743 
N5884 G0 Z52.743 
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N118 G0 Z53.788 
N120 Z63.788 
N122 Z64.788 
N124 X-6.308 Y-4.27 
N126 Z54.788 
N128 G1 Z48.788 
………………………….. 

N5886 X-5.763 Y-5.06 
N5888 Z53.037 
N5890 G1 Z48.037 F150. 
N5892 G0 Z53.037 
N5894 M5 
 

 

Hình 3.15. Mô phỏng gia công tinh răng bánh vít 

3.6.1.5. Gia công hoàn thiện bánh vít 

     Sau khi ñã gia công ñược 1 răng của bánh vít ta dùng chức năng 

phân ñộ của máy phay CNC 4 trục ñể phân ñộ  gia công 27 răng còn 

lại của bánh vít bằng cách lập chương trình con, quá trình mô phỏng 

gia công, hình 3.16. 
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Hình 3.16. Mô phỏng gia công hoàn thiện răng bánh vít 

Chương trình gia công 28 răng của bánh vít như sau: 

O1112  
( Chương trình chính )  
N100 G90 G54  
N102 G0 Q12.857 
N104 M98 P281113  
N106 M5  
N108 G91 G28 Z0.  
N110 G28 X0. Y0.  
N112 M30 
 
O1113  
( Chương trình con) 
N100 T4 M6 G43 H4  
 (Gia công thô) 
N102 S2000 M3  
N104 G0 X0 Y0 Z60 
N106 G91 G0 Q12.857 
N108 G90 G0 Z52  
N110 X5.726 Y-4.74  
N112 G1 Z48.788 F200.  
N114 X5.307 Y-4.677 F500.  
N116 X4.306 Y-4.532  

N4188 T8 M6 G43 H8   
(Gia công tinh) 
N4190 S3000 M3  
N4192 G0 X5.748 Y.839 Z60  
N4196 G1 Z48.274 F150.  
N4198 X5.912 Y.764 F300.  
N4200 Z48.269  
N4202 X5.466 Y.818 Z48.036  
N4204 X4.854 Y.891 Z47.755  
N4206 X4.22 Y.964 Z47.506  
N4208 X3.566 Y1.039 Z47.291  
N4210 X2.896 Y1.113 Z47.113  
N4212 X2.41 Y1.166 Z47.009  
N4214 G0 Z52.009 N4216 Z62.009  
N4218 X-1.285 Y1.485  
N4220 Z61.791  
………………………. 
N1424 X-5.763 Y-5.06  
N1428 G1 Z48.037 F150.  
N1430 G0 Z70  
N1438 M99 
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……………………..  

 

Hình 3.17. Gia công bánh vít trên máy phay CNC 

3.6.2. Gia công trục vít trên máy tiện CNC 

3.6.2.1. Chọn phôi cho trục vít 

     Phôi gia công trục vít có ñường kính 40 mm, chiều dài 165 mm, 

hình 3.18 

 

Hình 3.18. Phôi trục vít  

3.6.2.2. Gia công chuẩn bị phôi cho trục vít 

    Phôi bánh vít ñược gia công trên máy tiện CNC thành các bậc trục 

như hình 3.19 
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Hình 3.19. Gia công chuẩn bị phôi trục vít 

3.6.2.3. Gia công răng trên trục vít 

       Răng trục vít ñược lập trình trực tiếp trên máy tiện CNC 3 trục 

EMCO Concept Turn 250 sử dụng chu trình G78. 

  

Hình 3.20. Mô phỏng gia công trục vít 

Chương trình gia công răng trên trục vít như sau :  

O1113 
N05 G90  
N10 T0909  
N15 G97 S1 M3  
N20 G0 X37.8 Z10  
N25 G78 P201060 Q100 R1  
N30 G78 X23.94 Z-80 R0 P6930 Q150 F9.9  
N35 G0 X30  
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N40 Z20  
N45 M30 

 

Hình 3.21 . Gia công trục vít trên máy tiện CNC 

3.7. NHẬN XÉT 

          Sản phẩm sau khi gia công hoàn chỉnh cho một bộ truyền trục 

vít-bánh vít ñạt ñược ñộ chính xác và ñộ bóng cần thiết, hình 3.22.  

 

Hình 3.22. Sản phẩm hoàn chỉnh sau gia công 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI  
 

1. KẾT LUẬN 

Sau thời gian thực hiện, luận văn ñã hoàn thành ñược các công việc 

sau ñây: 

     - Nghiên cứu lý thuyết về truyền ñộng trục vít, giới thiệu các 

phương pháp gia công chế tạo bộ truyền trục vít-bánh vít. 

     - Nghiên cứu khái quát về công nghệ CAD/CAM và khả năng 

ứng dụng phần mềm trong thiết kế, phân tích thiết kế và gia công 

cơ khí: Nghiên cứu thiết kế biên dạng chi tiết bằng phần mềm 

Autodesk Inventor 2010, lập trình gia công bộ truyền trục vít-

bánh vít bằng phần mềm Mastercam X5. 

     - Nghiên cứu xây dựng trình tự gia công, lập chương trình gia 

công trên máy CNC bằng phần mềm Mastercam X5, ñồng thời tiến 

hành gia công thử nghiệm bộ truyền trục vít-bánh vít trên máy tiện 

CNC 3 trục Emco Concept Turn 250 và máy phay CNC 4 trục Emco 

Concept Mill 155 tại Vi ện công nghệ Cơ khí và tự ñộng hóa, trường 

Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. 

2. HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI 

     Tuy vậy ñề tài vẫn còn một số vấn ñề cần tiếp tục nghiên cứu phát 

triển: 

     - Nghiên cứu lý thuyết về ăn khớp và vết tiếp xúc giữa các răng 

trong quá trình ăn khớp của bộ truyền trục vít-bánh vít. 

     - Nghiên cứu phân tích thiết kế tối ưu hóa hình dạng và kích 

thước bộ truyền trục vít-bánh vít trước khi gia công nhằm giảm chi 

phí chế tạo thử. 

     - Nghiên cứu thiết kế bộ truyền trục vít-bánh vít có nhiều ñầu mối 

răng.   


