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MỞ ĐẦU 
 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Trong những năm gần ñây, với sự phát triển nhanh chóng của 

khoa học và công nghệ. Tự ñộng hóa quá trình sản xuất và tự ñộng 

hóa quá trình công nghệ là yêu cầu bức thiết, công nghệ tiên tiến và 

tự ñộng hóa ñược thể hiện qua trang thiết bị, máy móc, công cụ và kỹ 

thuật ñiều khiển nó ñể tự ñộng hóa quá trình sản xuất.  

Trong lĩnh vực gia công cơ khí các thiết bị, công nghệ tiên tiến 

với các hệ thống ñiều khiển theo chương trình số và công nghệ 

CAD/CAM/CNC ñang ñược ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và 

dần ñược thay thế các công nghệ lạc hậu như: khoan, tiện, phay, 

mài… ñiều khiển theo chương trình số (CNC - Computer - 

Numerical-Control). 

Ngày nay, trong sản xuất cơ khí xuất hiện ngày càng nhiều các 

chi tiết có hình dáng hình học rất phức tạp hoặc ñược làm từ các vật 

liệu cứng rất khó có thể gia công cắt gọt bằng các phương pháp 

truyền thống hoặc sản phẩm gia công có ñộ chính xác không ổn ñịnh.  

Hiện nay tại các viện, nhà trường và rất nhiều doanh nghiệp 

trong nước ñã trang bị các loại máy, thiết bị ñiều khiển số CNC 

nhằm cải tiến phương pháp gia công, nâng cao giá trị của sản phẩm.  

Xuất phát từ ñó ñề tài: Nghiên cứu, chế tạo trục vít me bi bằng 

công nghệ CAD/CAM/CNC  ñược chọn làm ñề tài trong luận văn 

này. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU  

-  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC chế tạo trục 

vít me bi, nhằm nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng và khả 

năng cạnh tranh của sản phẩm. 
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-  Ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và công tác ñào tạo, nghiên 

cứu. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Bộ truyền vít me ñai ốc bi. 

- Công nghệ gia công trục vít me bi trên máy công cụ CNC. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Ứng dụng phần mềm Proengineer 4.0 trong thiết kế và gia công 

mô phỏng trục vít me bi. 

- Gia công trục vít me bi trên máy Phay CNC; vật liệu chế tạo 

Trục vít me bi là thép C45. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Kết hợp lý thuyết với thực nghiệm. 

- Bằng lý thuyết: Xây dựng bản vẽ chế tạo trục vít me bi ñiển 

hình; thiết kế dụng cụ cắt; chọn chế ñộ cắt; viết chương trình ñiều 

khiển quá trình gia công trên máy phay CNC; chọn thiết bị kiểm tra 

và phương pháp ñánh giá ñộ chính xác gia công.  

- Bằng thực nghiệm: Gia công một số trục vít me bi trên máy 

phay CNC; ñánh giá khả năng và năng suất gia công; ñánh giá ñộ 

chính xác kích thước, ñộ chính xác hình dáng; ñộ chính xác vị trí 

tương quan của trục vít me bi bằng thiết bị ño tại viện 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 

- Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC vào sản xuất các sản 

phẩm cơ khí chất lượng cao. 

- Chứng tỏ khả năng chế tạo trục vít me bi ñạt chất lượng cao tại 

Thành phố Đà Nẵng.  
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6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KH Ả NĂNG ỨNG DỤNG 

- Thiết lập quy trình công nghệ gia công trục vít me bi trên máy 

phay CNC. 

- Thiết kế dao cắt trục vít me bi trên máy phay CNC. 

- Viết chương trình ñiều khiển quá trình gia công trục vít me bi 

trên máy phay CNC. 

- Thiết kế gia công mô phỏng trục vít me bi trên máy vi tính. 

- Chế tạo một số trục mẫu vít me bi. 

- Kiểm tra, ñánh giá ñộ chính xác của trục vít me bi. 

Ứng dụng: 

Kết quả nghiên cứu sẽ ñược ứng dụng trong việc thiết kế và chế 

tạo các máy công cụ CNC.  

7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo trong luận văn 

gồm có các chương như sau : 

Chương 1. Tổng quan về bộ truyền trục vít me - ñai ốc  

Chương 2. Tính toán, thiết kế bộ truyền vít me - ñai ốc bi                 

Chương 3.  Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC 

Chương 4.  Công nghệ gia công trục vít me bi trên máy CNC  
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ BỘ TRUYỀN VÍT ME - ĐAI ỐC 

 

1.1. GIỚI THI ỆU CHUNG 

1.2. PHÂN LOẠI 

Theo tính chất tiếp xúc của cặp ren vít người ta chia bộ truyền vít 

me - ñai ốc làm hai loại:   

- Truyền ñộng vít me - ñai ốc ma sát trượt. 

- Truyền ñộng vít me - ñai ốc ma sát lăn. 

Theo yêu cầu sử dụng và phạm vi bố trí kết cấu bộ truyền vít me 

- ñai ốc ñược chia thành các loại sau: 

- Bộ truyền vít me - ñai ốc ren hình thang 

- Bộ truyền vít me - ñai ốc ren hình răng cưa 

- Bộ truyền vít me - ñai ốc ren hình vuông 

- Bộ truyền vít me - ñai ốc ren hình tam giác 

- Bộ truyền vít me - ñai ốc bi 

1.3. BỘ TRUYỀN VÍT ME - ĐAI ỐC BI 

1.3.1. Giới thi ệu về vít me - ñai ốc bi 

Trong hầu hết các cơ cấu truyền ñộng cơ khí ñể giảm ma sát, 

tăng hiệu suất truyền ñộng, nâng cao ñược ñộ chính xác và ñặc biệt 

là trên các cơ cấu máy ñiều khiển số CNC, người ta thường dùng cơ 

cấu truyền ñộng vít me - ñai ốc bi ñể biến ñổi chuyển ñộng quay của 

ñộng cơ thành chuyển ñộng tịnh tiến.  
1.3.2. Kết cấu bộ truy ền vít me - ñai ốc bi 

Bộ truyền vít me - ñai ốc bi có kết cấu ña dạng nhưng chúng ñều 

có cấu tạo chung như sau: 
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a. Vít me - ñai ốc bi không có vòng căng ñiều chỉnh 

 

 
b. Vít me - ñai ốc bi có vòng căng ñiều chỉnh 

Hình 1.8. Kết cấu bộ truyền vít me - ñai ốc bi 

1.3.3. Dạng profin ren vít me - ñai ốc 

Profin ren cặp ren vít với ma sát lăn gồm có hai dạng: Rãnh tròn 

và rãnh tam giác, phổ biến nhất là rãnh tròn có bán kính rãnh lớn hơn 

bán kính con lăn từ 3 ñến 5 %, có góc tiếp xúc 450.  

 

 
a. Profin ren tam giác  b. Profin ren tròn    c. Profin ren tròn có rãnh 

Hình 1.10. Các dạng Profin ren 
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1.3.4. Kết cấu rãnh hồi bi 

Nhờ có rãnh hồi bi mà các viên bi chuyển ñộng tuần hoàn liên 

tục trong vùng làm việc của vít me và ñai ốc. 

 
Hình 1.11. Kết  rãnh hồi bi nằm trên ñai ốc 

1.3.5. Yêu cầu ñối với bộ truy ền vít me - ñai ốc bi 

Để ñảm bảo tính trung thực của tỷ số truyền, bộ truyền vít me - 

ñai ốc bi phải ñược triệt tiêu khe hở giữa các bề mặt bi và các bề mặt 

ren vít cũng như ren ñai ốc. 

1.4. NHẬN XÉT VÀ K ẾT LUẬN 

 Trong các ngành công nghiệp có rất nhiều loại cơ cấu truyền 

ñộng  trong ñó cơ cấu vít me - ñai ốc chiếm một vị trí khá quan trọng 

và ñược sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bởi vì, nó 

có khả năng chịu tải lớn và có ñộ tin cậy cao trong quá trình truyền 

ñộng. 

Ngày nay, ở một số bộ phận cơ cấu máy do yêu cầu cao trong 

quá trình truyền ñộng, cơ cấu vít me ñai ốc thường ñược thay thế 

bằng cơ cấu vít me - ñai ốc bi nhằm: Giảm ma sát, tăng hiệu suất 

truyền ñộng, nâng cao ñược ñộ chính xác ñể biến ñổi chuyển ñộng 

quay thành chuyển ñộng tịnh tiến.  

Ở Việt Nam các loại vít me - ñai ốc bi ñược sử dụng chủ yếu 

nhập từ nước ngoài. Vì vậy ở ñề tài này người thiết kế ñã ñề ra 

nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo trục vít me bi bằng công nghệ 

CAD/CAM/CNC. 
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CHƯƠNG 2 
TÍNH TOÁN, THI ẾT KẾ BỘ TRUYỀN  

VÍT ME - ĐAI ỐC BI 
2.1. CÁC THÔNG SỐ CHỦ YẾU CỦA BỘ TRUYỀN VÍT ME -

ĐAI ỐC BI 

Thông số hình học của bộ truyền vít me - ñai ốc bi giống như bộ 

truyền vít me - ñai ốc thường:  

2.1.1. Các thông số của ren 

2.1.2. Các thông số khác 

2.2. TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN B Ộ TRUYỀN VÍT ME - ĐAI ỐC 

BI 

Thiết kế bộ truyền vít me bi có thể theo trình tự sau ñây:  

1- Chọn sơ ñồ ñộng và vật liệu bộ truyền. Xác ñịnh các giá trị áp suất 

và ứng suất cho phép. 

2- Tính toán ñường kính trong d1 của vít theo lực dọc trục Fa (tương 

tự như tính bulông), chiều dài vít kiểm tra theo ñộ ổn ñịnh. 

3- Chọn ñường kính con lăn db = (0,08 ÷0,15)d1 .  

4- Xác ñịnh bước ren theo công thức ps = db + (1÷5) mm.  

5- Xác ñịnh ñường kính trung bình Dtb = d1 + 2(r1 – c). 

6- Xác ñịnh góc nâng ren theo ñường kính trung bình. 









=

tb

s

D

p
arctg

π
γ  

7- Tính toán ñộng học và ñộng lực học của bộ truyền. 

8- Vẽ kết cấu và xác ñịnh số con lăn trên vùng làm việc và rãnh hồi 

bi. 

9- Kiểm nghiệm khả năng tải cặp vít me - ñai ốc bi theo ñiều kiện.  

σmax  ≤ [σmax] và Fa ≤ [ Fa]  
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2.3. CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN, THI ẾT KẾ BỘ TRUYỀN 

VIT ME - ĐAI ỐC BI 

2.3.1. Tính toán bộ truyền vít me - ñai ốc bi theo ñộ bền kéo (nén) 

2.3.1.1. Xác ñịnh sơ bộ ñường kính trong d1 của vít me 

 Để có cơ sở tính toán, thiết kế bộ truyền vít me - ñai ốc bi. Chọn 

trước các số liệu:  Lực dọc trục Fa = 35 kN, chiều dài ren vít lr = 132 

mm, bộ truyền ñược chế tạo bằng vật liệu thép 45. 

 Theo ñiều kiện bền ta có:  

                             
[ ]k

a
1

σπ.

4.1,3.F
d ≥  

Trong ñó: 

   Fa - lực dọc trục (N) 

   d1 - ñường kính trong của ren vít (mm) 

 [ ] [ ]
3
ch

nk

σσσ ==  ; Với σch giới hạn chảy của vật liệu vít, ñối với 

vật liệu thép 45,  σch = 360MPa, do ñó [σ] = σch/3 = 120 MPa 

Thay các giá trị vào ta có: =≥
3,14.120

35000 4.1,3.
d1  21,97 mm 

   Vậy ta chọn d1 = 22 mm 

2.3.1.2. Chọn các thông số của bộ truyền 

+ Đường kính bi:  

db = (0,08 ÷0,15)d1 = 0,15.22 = 3,3; Chọn db = 6 mm 

+ Bước ren:  ps = db + (1÷5) = 6 + 5 = 11 mm 

+ Bán kính rãnh lăn:   rl = (0,51 ÷ 0,53)db = 0,51.6 = 3,06 mm 

+ Khoảng cách từ tâm rãnh ñến tâm bi:   

c =  βcos)
2

( 1
bd

r −  = 0,043 mm 

Chọn c =0,05 mm 

+ Trong ñó: β góc tiếp xúc, chọn β = 450 
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+ Đường kính vòng tròn qua các tâm bi:   

Dtb = d1 + 2(r1 – c) = 22 + 2(3,06 -0,05) = 28,02 mm 

   Chọn Dtb = 28 mm 

+ Đường kính trong của ren ñai ốc:   D1 

D1 = Dtb + 2(r1 – c) = 28 + 2(3,06- 0,05) = 34,02 mm 

   Chọn D1 = 34 mm 

+ Chiều cao làm việc của ren h1: 

h1 = (0,3 ÷0,35)db = 0,35.6 = 2,1 mm 

   Chọn h1 = 2,5 mm   

+ Đường kính ngoài (ñường kính danh nghĩa) của ren vít d, của ren 

ñai ốc D: 

d = d1 + 2h1 = 22+ 2.2,5 = 27 mm        

D = D1 -  2h1 = 34 – 2.2,5 = 29 mm 

+ Góc nâng vít γ:  

Ta có:   013,7
28.14,3

11 ==







= arctg

D

p
arctg

tb

s

π
γ          

+ Số bi trên các vòng ren làm việc: 

  Zb = π.Dtb.K/db - 1 = 3,14.28.2/6 - 1 = 28,3;    Chọn Zb = 28 

  Với K = (2  ÷ 2,5)  vòng ren  

+ Khe hở hướng tâm. 

  Chọn ∆ = (0,03 ÷ 0,12) mm 

+ Khe hở tương ñối. 

  χ = ∆/d1 = 0,12/22 = 0,0054 mm 

+ Góc ma sát lăn thay thế ϕt = arctg[2ft/d1sinβ] = 0,0370 

         ft = (0,004 – 0,006) hệ số ma sát lăn thay thế 

+ Hiệu suất khi biến chuyển ñộng quay thành tịnh tiến 

  η = tgγ/tg( γ +ϕt ) ≈ 1 

+ Hiệu suất khi biến chuyển tịnh tiến thành ñộng quay 
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  η = tg( γ - ϕt )/tgγ = 0,995 

+ Mômen quay của ñai ốc 

T = FaDtbtg( γ +ϕt )/2 = 61614,7 N.mm 

2.3.2. Kiểm nghiệm vít me theo ñộ bền mòn 

 Áp suất sinh ra trên bề mặt tiếp xúc giữa ren vít và ñai ốc phải 

thỏa mãn ñiều kiện: 

        [ ]0
tb

a
0 p

hxπD

F
p ≤=  

Trong ñó: Fa - lực dọc trục (N) 

   Dtb - ñường kính trung bình của ren vít 

   h - chiều cao làm việc của ren 

   x - số vòng ren trên ñai ốc.  

2.3.3. Kiểm nghiệm vít me theo ñộ bền kéo (nén)  

Theo lý thuyết bền thế năng biến ñổi hình dáng, cho nên phải 

tính ứng suất tương ñương σtd và kiểm tra ñiều kiện bền. 

                               [ ]σ3τσσ
22

td ≤+=  

Trong ñó:  σ - Ứng suất do lực dọc trục Fa gây nên 

   τ - Ứng suất xoắn do mô men xoắn T gây ra 

2.3.4. Kiểm nghiệm vít me theo ñộ ổn ñịnh 

 Để vít không bị hỏng do uốn dọc, lực nén phải thỏa mãn ñiều 

kiện ổn ñịnh Ơle:    

                                         
s

F
F th

a ≤  

Trong ñó:  Fa - Lực dọc trục  

   Fth - Tải trọng tới hạn    

   s - Hệ số an toàn về ổn ñịnh 
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2.4. THIẾT LẬP BẢN VẼ CHẾ TẠO CHI TI ẾT 

 Dựa vào các thông số hình học ñã tính toán ở trên ta có thể xây 

dựng ñược bản vẽ chế tạo trục vít me bi như hình vẽ. 

 

 
Hình 2.2. Bản vẽ chế tạo trục vít me bi 

2.5. NHẬN XÉT VÀ K ẾT LUẬN 

 Trong chương này, qua nghiên cứu về bộ truyền vít me - ñai ốc 

bi, ta nhận thấy rằng:  Vít me - ñai ốc bi có kết cấu, prôfin phức tạp. 

Để có cơ sở cho việc thiết lập bản vẽ chế tạo chi tiết người thiết kế 

dựa vào lý thuyết sức bền vật liệu về kiểm tra các ñiều kiện bền ñể 

tính toán các thông số hình học, nhằm giúp cho việc chế tạo chi tiết 

một cách chính xác. 

- Kiểm nghiệm vít theo ñộ bền mòn 

- Kiểm nghiệm vít theo ñộ bền kéo (nén)  

- Kiểm nghiệm vít me theo ñộ ổn ñịnh 

Từ các thông số ñã tính toán ở trên ta xây dựng ñược bản vẽ chế 

tạo chi tiết trục vít me bi.  
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CHƯƠNG 3 

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC 
3.1. KHÁI QUÁT V Ề ĐIỀU KHI ỂN SỐ VÀ LICH SỬ PHÁT 

TRIỂN CỦA MÁY CNC 

3.2. CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHI ỂN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 

3.2.1. Hệ thống ñiều khiển NC (Numerical Contol) 

3.2.2. Hệ thống ñiều khiển CNC (Computer Numerial Control) 

3.2.3. Hệ thống ñiều khiển DNC (Direct Numerial control) 

3.2.4. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS (Flexible Manufacturing 

System) 

3.2.5. Hệ thống sản xuất tích hợp CIM (Computer Intergated 

Manufacturing) 

3.3. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH  GIA CÔNG NC  

Chương trình NC ñóng vai trò rất quan trọng trong quá trình gia 

công, nó là một mắt xích của quá trình chuẩn bị sản xuất. Vị trí của 

chương trình NC ñược thể hiện trong sơ ñồ. 

 

 

 

 

 

3.3.1. Cấu trúc chương trình NC 

3.3.2. Cấu trúc một câu lệnh 

Một khối câu lệnh chương trình ñược cấu tạo từ các chữ số và 

các chữ cái. 

- Chữ số:   gồm các số từ 0 ñến 9 

- Chữ cái: gồm 26 chữ cái từ A, B,…X, Y, Z 

- Cuối câu lệnh bao giờ cũng có dấu chấm phẩy (;) 

Thiết kế Chuẩn bị công nghệ Lập trình 
NC 

Chương trình NC Máy công cụ CNC 
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Một khối câu lệnh theo các hệ có cấu trúc như sau: 

 N…G…X…Y…Z…A…B…C…I…J…K…F…S…T…M…LF; 

3.4. CÁC CHỨC NĂNG CỦA MÁY  

3.4.1 Chức năng dịch chuyển 

- Chức năng chạy dao nhanh 

- Chức năng chạy dao tham gia cắt gọt 

3.4.2. Chức năng vận hành máy 

 Chức năng vận hành máy bao gồm các từ biểu thị số vòng quay 

của trục chính S, lượng chạy dao F, dụng cụ cắt T và chức năng phụ 

M. phần lớn các chức năng này thể hiện phần công nghệ của một 

chương trình NC. 

3.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH 

3.5.1. Lập trình bằng tay 

3.5.2. Lập trình bằng máy  

3.6. CÔNG NGHỆ CAD/CAM TRONG GIA CÔNG 

3.6.1. Giới thi ệu về CAD/CAM 

- CAD là thiết kế sản phẩm ñược sự trợ giúp của máy tính.  

- CAM là chế tạo sản xuất có sự trợ giúp của máy tính. 

3.6.2. Một số phần mềm CAD/CAM sử dụng trong ngành Cơ khí 

chế tạo 

 Một số phần mềm CAD/CAM dùng trong cơ khí chế tạo và trong 

sản xuất công nghiệp: 

- AUTOCAD: Dùng trong thiết kế cơ khí, kiến trúc, ñiện, ñiện tử. 

- UNIGRAPHICS: Dùng trong thiết kế, tính toán cơ khí chế tạo. 

- SOLIDWORK: Dùng trong thiết kế, tính toán cơ khí và xây dựng. 

- CIMATRON: Tích hợp liên hoàn CAD/CAM/CNC cho cơ khí chế 

tạo. 
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- MASTERCAM: Tích hợp liên hoàn CAD/CAM/CNC cho cơ khí 

chế tạo. 

- DENFORD: Giải pháp CAD/CAM/CNC trọn gói. 

- CATIA: Là phần mềm chuyên thiết kế các sản phẩm 3D có sự hổ 

trợ của máy tính, là bộ phần mềm có sự phức hợp của 

CAD/CAM/CAE. 

- PRO/ENGINEER: Là phần mềm CAD/CAM/CAE tích hợp, có 

nhiều chức năng trợ giúp thiết kế, phân tích kỹ thuật và lập trình cho 

máy CNC. 

3.6.3. Giới thiệu máy CNC tại viện Cơ khí - Tự ñộng hóa trường 

Đại học bách khoa Đà Nẵng 

3.7. NHẬN XÉT VÀ K ẾT LUẬN 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của Khoa học - Công nghệ, việc 

ứng dụng tin học và ñiều khiển số ñã cho phép các nhà chế tạo máy 

nghiên cứu ñưa vào máy công cụ các hệ thống ñiều khiển cho phép 

thực hiện các quá trình gia công một cách linh hoạt hơn, thích ứng 

với nền sản xuất hiện ñại và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn về 

mặt khoa học. 

CAD/CAM là lĩnh vực nghiên cứu nhằm tạo ra các hệ thống tự 

ñộng thiết kế và chế tạo sản phẩm trong ñó: 

CAD - Thiết kế sản phẩm ñược sự trợ giúp của máy tính.  

CAM - Chế tạo sản xuất có sự trợ giúp của máy tính. Mô phỏng 

quá trình chế tạo, lập trình chế tạo sản phẩm trên các máy công cụ tự 

ñộng CNC.  

Trong chương này người thiết kế chủ yếu tập trung nghiên cứu 

công nghệ CAD/CAM/CNC tại viện Cơ khí và Tự ñộng hóa trường 

Đại học bách khoa, Đại học Đà nẵng ñể ứng dụng trong gia công sản 

phẩm. 
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CHƯƠNG 4 
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRỤC VÍT ME BI 

TRÊN MÁY CNC 
4.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TRỤC VÍT ME BI 

4.1.1. Phương pháp ñịnh hình  

Theo phương pháp này, dụng cụ cắt có profin giống như profin 

của bề mặt rãnh cần gia công.  

4.1.1.1. Gia công trục vít me bi bằng phương pháp tiện ñịnh hình 

4.1.1.2. Gia công trục vít me bi bằng phương pháp phay ñịnh hình 

4.1.1.3. Gia công trục vít me bi bằng phương pháp mài 

4.1.2. Phương pháp SSM 

4.1.2.1. Nguyên lý của phương pháp SSM 

Theo nguyên lý này dụng cụ cắt không cần có profin lưỡi cắt như 

profin bề mặt cần gia công. Phương pháp này có thể thực hiện trên 

máy tiện hoặc máy phay CNC. Quá trình cắt rãnh diễn ra liên tục, 

dụng cụ cắt sẽ chuyển ñộng tương ñối so với chi tiết ở từng ñiểm 

khác nhau trên bề mặt Profin gia công.  

 

 
Hình 4.1. Gia công biên dạng cung tròn bằng dao phay ñầu cầu 

4.1.2.1. Phương pháp SSM (Sculptured Surface Machining) 

Gia công rãnh xoắn vít dạng cung tròn bằng phương pháp SSM 

trên các máy phay CNC 4 trục có gắn ñầu quay. 
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Hình 4.2. Gia công trục vít me bi bằng phương pháp SSM 

4.2. GIỚI THI ỆU PHẦN MỀM PRO/ENGINEER TRONG 

THI ẾT KẾ VÀ GIA CÔNG  

4.3. GIỚI THI ỆU MÔ ĐUN MANUFACTURING TRONG 

PRO/ENGINEER 

4.4. QUY TRÌNH GIA CÔNG TRỤC VÍT ME BI 

4.4.1. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi 

4.4.2. Xác ñịnh lượng dư gia công 

4.4.3. Thiết kế bản vẽ lồng phôi 

 Dựa vào bản vẽ chi tiết và phương pháp chế tạo phôi ta có thể 

thiết lập bản vẽ lồng phôi như hình vẽ. 

 
Hình 4.3. Bản vẽ lồng phôi trục vít me bi 
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4.4.4. Chọn dụng cụ cắt trên máy CNC 

 Một số loại dao phay ngón thường ñược dùng trên máy phay 

CNC như hình vẽ.  

 

 
Hình 4.4. Dụng cụ cắt 

4.4.5. Chế ñộ cắt khi gia công  

4.4.5.1. Chọn chế ñộ cắt theo công thức tính toán  

- Lượng chạy dao  

          Sv = Z.Sz ;  Sph = n.Sv = n.Z.Sz 

- Vận tốc cắt                  
1000

.. nD
Vc

π=  (m/ph) 

* Đối với dao phay cầu có ñặc ñiểm lưỡi cắt xác ñịnh trên mặt cầu. 

Vận tốc cắt cần xác ñịnh ñường kính cắt thực: 

1000
.sin.. nD

Vc

θπ=  (m/ph) 

4.4.5.2. Chọn chế ñộ cắt theo công thức kinh nghiệm 

4.4.5.3. Chọn chế ñộ cắt theo nhà sản xuất dụng cụ cắt 

4.5. LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH THI ẾT LẬP QUY TRÌNH CÔNG 

NGHỆ GIA CÔNG CHI TI ẾT TRÊN PRO/ENGINEER  

4.6. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PRO/ENGINEER 4.0 LẬP 

TRÌNH GIA CÔNG MÔ PH ỎNG VÀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH 

GIA CÔNG  

4.6.1. Thiết kế chi tiết gia công bằng phần mềm Pro/engineer 4.0 

4.6.1.1. Khởi ñộng phần mềm Pro/engineer 
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4.6.1.2. Thiết kế chi tiết gia công trong Pro/engineer  

- Chọn Insert → Extrude → Placement → Define → Pick vào 

mặt phẳng vẽ phát → Dùng các  lệnh  (Line, Circle…) ñể thiết lập 

kích thước như bản vẽ  → Ok. 

- Xây dựng ñường xoắn vít cung tròn bằng lệnh Helical Sweep, 

bằng cách chọn Insert → Helical Sweep → Cut → Constant → Thru 

Ais → Left Handed (vít xoắn trái) → Done → Pich vào mặt phẳng 

vẽ phát (Front) → OK → (Xác ñịnh chuẩn kích thước) vẽ trục quay 

của chi tiết Center line → xác ñịnh chiều dài ñường xoắn vít bằng 

lệnh line → Ok → Nhập giá trị bước xoắn (11mm) → Enter → Vẽ 

tiết diện của ñường xoắn vít → Ok. Kết quả cho bản vẽ chi tiết như 

hình vẽ. 

 
Hình 4.9. Thiết kế trục vít me bi 

4.6.2. Thiết kế quy trình gia công 

4.6.2.1. Khai báo phôi và thiết kế bản vẽ lồng phôi 

Thiết lập bản vẽ lồng phôi, chọn Create → Workpiece → nhập 

tên phôi (phoi) → OK → Chọn mặt phẳng vẽ phác (mặt Top) → Vẽ 

chi tiết lồng phôi kích thước Φ 29 x 208 (lượng dư gia công các mặt 

1,5 mm)  

 
Hình 4.11. Thiết lập bản vẽ lồng phôi 

4.6.2.2. Thiết lập các thông số công nghệ  

 Chọn máy gia công, chương trình, hệ tọa ñộ, ñiểm lùi dao…  

4.6.2.3. Thiết lập chế ñộ cắt 
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4.6.2.4. Gia công mô phỏng 

- Chọn Manu manager → Machining → NC Sequence → 

Seqsetup → Model → Done → Pick vào mặt cần gia công (mặt xoắn 

vít) → Done/return. 

- Pick vào mặt phẳng Right ñể xác ñịnh mặt phẳng trục dao → 

Play Path → Screen play → Play. 

 
Hình 4.16. Gia công mô phỏng chi tiết trên Pro/engineer 

4.6.3. Xuất chương trình gia công sang máy CNC 

- Từ Manufacture → Chọn DL Data → Output → Select → NC 

Sequence → Đặt tên nguyên công (Vitmebi) → File → Chọn (CL 

File, Interactive…) → Done → Nhập tên chương trình cần xuất sang 

máy CNC → Ok → Done out. 

- Từ DL Data → Chọn Post process → Chọn File chương trình 

→ Open → Done → Uncx01.P24 → Done/return. Thoát khỏi màn 

hình Pro/engineer. 

- Vào D:\ Pro → chọn tên file chương trình có ñuôi .Tap (…Tap) 

→ Open (Nopad) → Xuất hiện chương trình gia công. 

4.7. GIA CÔNG TRỤC VÍT ME BI TRÊN MÁY CNC 

4.7.1. Chuẩn bị máy, phôi, dụng cụ cắt 

4.7.2. Điều chỉnh máy ñể gia công 
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4.7.2.1. Thiết lập gốc toạ ñộ phôi 

Gốc toạ ñộ của chương trình thiết kế trên máy tính và gốc của 

phôi khi khai báo phải thống nhất. 
 

           
Hình 4.17. Thiết lập gốc toạ ñộ phôi 

4.7.2.2. Thiết lập các tham số bù dao 

- Bù ñường kính dao:  

 

          
Hình 4.18. Bù ñường kính dao 

- Bù chiều dài dao:  

Trong quá trình gia công ñể gia công chính xác ta phải bù chiều 

dài dao.    

             
Hình 4.19. Bù chiều dài dao 
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4.7.3. Truyền chương trình sang máy CNC  

Hiện nay hầu hết các máy CNC ñều ñược kết nối với máy tính ñể 

ứng dụng công nghệ CAD/CAM, tuỳ từng hệ ñiều khiển của máy 

CNC mà có phương thức truyền chương trình khác nhau. 

Ở ñây ta dùng hệ ñiều khiển Fanuc cho máy Tiện và máy Phay 

CNC dùng cổng USB ñể truyền dữ liệu. 

4.7.4. Kiểm tra chương trình và gia công mô phỏng trên máy 

CNC 

 Sau khi gá ñặt phôi, thiết lập các thông số công nghệ và truyền 

chương trình sang máy ta thực hiện gia công mô phỏng trên 3D View 

và kiểm tra, chỉnh sửa lỗi chương trình (nếu có) trước khi tiến hành 

gia công cắt gọt trên máy.  

4.7.5. Điều khiển máy gia công  

Gia công trục vít me bi trên máy phay CNC 4 trục Concept Mill 

155 tại Vi ện Cơ khí và Tự ñộng hóa trường Đại học bách khoa Đà 

nẵng ñược thể hiện qua các hình ảnh sau: 

 

 
Hình 4.20. Hình ảnh gá ñặt phôi, dao chuẩn bị gia công 
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Hình 4.21. Hình ảnh kiểm tra ñường chuyển dao trên máy CNC 

 

 
Hình 4.22. Hình ảnh gia công vít me bi 

 

 
Hình 4.23. Hình ảnh trục vít me bi sau khi gia công hoàn chỉnh 
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4.8. NHẬN XÉT VÀ K ẾT LUẬN 

 Phần mềm Pro/engineer cho phép thiết kế, xây dựng biên dạng 

trục vít me bi một cách nhanh chóng và chính xác, ñồng thời cho 

phép nhập kích thước theo mối quan hệ tham số nên việc hiệu chỉnh 

kích thước trong khi thiết kế dễ dàng. 

Trong mỗi nguyên công cần thiết cho phép chọn lựa máy CNC 

và các tham số phù hợp với từng bề mặt gia công như: Gốc tọa ñộ, 

mặt phẳng lùi dao, ñường kính dao, tốc ñộ quay trục chính, tốc ñộ 

chạy dao. Để gia công trục vít me bi với hiệu quả kinh tế cao cho 

phép thiết lập các ñường chạy dao, mô phỏng ñường chạy dao, hiệu 

chỉnh ñường chạy dao và xuất chương trình sang mã số G-Code ñể 

ñiều khiển máy CNC. 

Sản phẩm sau khi gia công hoàn chỉnh ñã ñạt ñược ñộ chính xác 

và ñộ bóng cần thiết. 

Trong quá trình gia công, chúng tôi có một số nhận xét nhằm 

ñảm bảo ñộ chính xác và ñộ bóng theo yêu cầu của sản phẩm: 

- Chuẩn bị phôi trước khi gia công 

- Chuẩn bị dụng cụ cắt 

- Chọn ñường chạy dao khi gia công 

- Chọn dụng cụ cắt khi gia công 

- Chọn chế ñộ cắt 

- Chọn chế ñộ tưới dung dịch trơn nguội 
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KẾT QUẢ VÀ TRI ỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI 
1. KẾT LUẬN 

Sau một thời gian thực hiện, ñến nay luận văn ñã hoàn thành và 

giải quyết ñược các vấn ñề sau: 

- Nghiên cứu về kết cấu và các thông số của bộ truyền vít me ñai 

ốc bi.   

- Nghiên cứu phương pháp tính toán, thiết kế và xây dựng trình 

tự tính toán thiết kế trục vít me bi. 

- Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC trong thiết kế, gia công 

cơ khí chính xác. 

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

trình gia công, ñồng thời tiến hành gia công thử nghiệm theo phương 

pháp SSM cho loạt trục vít me bi trên máy phay CNC 4 trục 

Concerpt Mill 155  tại viện Cơ khí và Tự ñộng hóa trường Đại học 

Bách khoa Đà Nẵng. 

Trục vít me bi sau khi gia công chất lượng sản phẩm ổn ñịnh, 

ñạt ñược ñộ bóng, ñộ chính xác cần thiết và chứng tỏ rằng khả năng 

chế tạo ñược trục vít me bi ñạt chất lượng cao tại thành phố Đà 

Nẵng. 

2. HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI 

Với những kết quả có ñược như trên, luận văn ñã hoàn thành 

và ñạt ñược mục tiêu ñề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn ñề cần 

tiếp tục nghiên cứu và phát triển. 

Nghiên cứu các phần mềm có phiên bản mới ñể tối ưu hóa quá 

trình thiết kế và gia công sản phẩm. Trên cơ sở ñó có thể phát triển 

ñể chế tạo các chi tiết có bề mặt phức tạp hơn. 

 


