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Tóm tắt: 
 

Trong gia công cơ khí, việc cắt các phôi ống dài thành các phôi ngắn hoặc hàn các đoạn phôi ống 
ngắn… là việc khá thường xuyên. Để đảm bảo được độ chính xác về kích thước, hình dáng… theo 
yêu cầu cũng như đạt năng suất cao thì cần thiết phải dùng đồ gá. Bài báo đã tiến hành nghiên cứu 
thiết kế và chế tạo đồ gá hàn và cắt tự động cho các thép ống công suất vừa. Kết quả cho thấy đồ 
gá sau khi được chế tạo hoàn chỉnh đã làm việc tin cậy, các sản phẩm được tạo ra nhờ sự hỗ trợ của 
đồ gá này có chất lượng cao. Bên cạnh đó, đồ gá còn có những ưu điểm là kết cấu tinh gọn có thể 
di chuyển dễ dàng trên các công trường, có tính ứng dụng cao, giá thành thấp và dễ dàng vận hành. 
Từ đó, có thể ứng dụng được trong các nhà xưởng hay các cơ sở gia công cơ khí trong việc hàn và 
cắt.  
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Abstract:  
 

In mechanical processing, the cutting of long steel pipe billets into short steel pipe billets or 
the welding of short steel pipe billets, ... are frequent activities. To ensure the accuracy of 
required sizes, shapes, ... as well as high productivity, it is necessary to use fixtures. The aim 
of this paper is to design and to manufacture automatic welding and cutting fixtures for steel 
pipes with medium power. The result of this research shows that the completed fixtures work 
reliably and the products made with these fixtures have high quality. Besides, the advantages 
of  these fixtures are their compact structures, which results in their mobility in construction 
sites, high applicability, low cost and easy operation. These fixtures can be employed in 
factories or mechanical processing facilities for welding and cutting.   
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