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Tóm tắt: 
 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cơ khí đóng vai trò quan trọng nhưng cơ 
khí truyền thống không còn phù hợp với tình hình nước ta hiện nay. Trong cơ khí chế tạo máy, mài 
là một trong những nguyên công quan trọng nhất bằng cách sử dụng các vi hạt mài cắt đi một lớp 
mỏng kim loại trên bề mặt gia công để tạo ra được bề mặt chi tiết trơn nhẵn. Các máy mài truyền 
thống hiện nay vận hành với độ an toàn thấp, chi phí mua máy cao, chức năng bị giới hạn, ví dụ 
như máy mài bằng tay và đá mài. Vì vậy, để cải thiện các hạn chế và nhược điểm trên, máy mài đai 
nhám vòng là một giải pháp tốt, đa năng hơn và được sử dụng nhiều hiện nay. Vì vậy, nghiên cứu 
này tập trung vào việc chế tạo máy mài đai nhám vòng đa năng với chi phí thấp, hiệu quả cao và có 
thể sử dụng linh hoạt bằng cách sử dụng đai nhám vòng và điều chỉnh hướng mài.     
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Abstract: 
 

In the industrialization and modernization of the country, mechanical engineering plays an 
important role; however, the traditional mechanics is no longer suitable to the current situation 
in our country. In mechanical engineering, grinding is one of the most important machining 
processes that make use of grinding microparticles to cut off a thin layer from a surface being 
processed, thereby creating a smooth surface through abrasion. Traditional grinding machines 
such as bench grinders, hand wheel grinders operate with poor safety, high cost and limited 
functionality. Therefore, an abrasive belt grinding machine is a solution to overcome the 
above limitations. The core objective of this project is to fabricate a versatile round abrasive 
grinding machine device with minimal cost, high effectiveness which can be used flexibly via 
the use of abrasive round belts and the adjustment of grinding directions.   
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