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Câu hỏi ôn tập môn cơ sở công nghệ chế tạo máy 

1. Trình bày ngắn gọn hiểu biết của bạn về quá trình sản xuất một sản phẩm 

cơ khí 

Trả lời :  
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2. Hãy trình bày ngắn gọn về tạo phôi trong cơ khí ? 

Trả lời :  

Phôi ( bán thành phẩm ) là một danh từ kỹ thuât chỉ quy ước sản phẩm được tạo ra 

từ quá trình sản suất này sang quá trình sản xuất khác . 

VD: Như quá trình đúc: là quá trình rót kim loại lỏng vào khuôn, sau khi kim loại 

đông đặc thì ta được một vật đúc có hình dáng kích thước theo yêu cầu . 

Chi tiết đúc : nếu như không cần quá trình gia công cắt gọt nữa. 

Phôi đúc : nếu vật đúc cần phải qua quá trình gia công cắt gọt như phay tiện... 

Hiện nay chế tạo phôi trong sản xuất cơ khí bao gồm đúc, gia công áp lực, nén, 

rèn, hàn… 

 

3. Vai trò của công tác chuẩn bị phôi đối với gia công cơ khí 

Trả lời :  

Chuẩn bị phôi là những nguyên công chuẩn bị cho quá trình gia công cơ, bao gồm 

làm sạch, nắn thẳng phôi, gia công phá, gia công lỗ tâm. 

Phôi sau khi chế tạo thường có chất lượng bề mặt xấu như xù xì, rỗ, nứt, chai cứng, 

...hình dáng hình học có thể có nhiều sai lệch như méo, ô van, cong , vênh ... 

Nếu ta đưa phôi sau khi chế tạo xong vào gia công chi tiết ngay thì sai số dập in 

của phôi lên chi tiết gia công sẽ lớn, phải gia công nhiều lần thì mới đảm bảo yêu 

cầu của chi tiết. Như vậy sẽ mất thời gian, giá thành sản xuất cao.  

Các loại phôi thanh cần phải nắn trước khi đưa lên máy gia công. Phôi thanh thép 

cán lại phải cắt thành từng đoạn cho phù hợp với chiều dài của chi tiết và dễ gá đặt, 

ngoài ra ở nguyên công đầu tiên phải dùng chuẩn thô mà chuẩn thô thì tương đối 

bằng phẳng. 

Do vậy việc gia công chuẩn bị phôi là rất cần thiết và không thể thiếu. Nó là những 

nguyên công mở đầu cho quá trình công nghệ gia công cơ (sản xuất đơn chiếc loạt 

nhỏ). Đối với sản xuất có sản lượng lớn thì gia công chuẩn bị phôi được tách hẳn 
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ra khỏi quy trình công nghệ gia công cơ khí đó thành một bộ phận riêng đảm 

nhiệm việc chuẩn bị phôi với những máy móc thiết bị chuyên dụng riêng. 

 

 

4. Nêu mục đính của quá trình nhiệt luyện. 

Trả lời : 

Sơ lược về nhiệt luyện (Heat treatment) 

Nhiệt luyện là công nghệ nung nóng kim loại, hợp kim đến nhiệt độ xác định, giữ 

nhiệt tại đó một thời gian thích hợp rồi làm nguội với tốc độ nhất định để làm thay 

đổi tổ chức, do đó biến đổi cơ tính và các tính chất khác theo phương hướng đã 

chọn trước. 

Trong chế tạo cơ khí, nhiệt luyện đóng vai trò quan trọng vì không những nó tạo 

cho chi tiết sau khi gia công cơ những tính chất cần thiết mà còn làm tăng tính 

công nghệ của vật liệu. Vì vậy có thể nói nhiệt luyện là khâu quan trọng không thể 

thiếu được đối với chế tạo cơ khí và là một trong những yếu tố công nghệ quan 

trọng quyết định chất lượng của sản phẩm cơ khí. 

Nhiệt luyện có ảnh hưởng quyết định tới tuổi thọ của các sản phẩm cơ khí. Máy 

móc càng chính xác, yêu cầu cơ tính càng cao thì số lượng chi tiết cần nhiệt luyện 

càng nhiều. Đối với các nước công nghiệp phát triển, để đánh giá trình độ ngành 

chế tạo cơ khí phải căn cứ vào trình độ nhiệt luyện, bởi vì dù gia công cơ khí chính 

xác nhưng nếu không qua nhiệt luyện hoặc chất lượng nhiệt luyện không đảm bảo 

thì tuổi thọ của chi tiết cũng không cao và mức độ chính xác của máy móc không 

còn giữ được theo yêu cầu. 

Nhiệt luyện nâng cao chất lượng sản phẩm không những có ý nghĩa kinh tế rất lớn 

(để kéo dài thời gian làm việc; nâng cao độ bền lâu của công trình, máy móc thiết 

bị…) mà còn là thước đo để đánh giá trình độ phát triển khoa học, kĩ thuật của mỗi 

quốc gia. 

Các tác dụng chủ yếu của Nhiệt luyện: 

1. Tăng độ cứng, tính chịu ăn mòn, độ dẻo dai và độ bền của vật liệu 

Mục tiêu của SX cơ khí là SX ra các cơ cấu và máy bền hơn, nhẹ hơn, khoẻ hơn 

với các tính năng tốt hơn. Để đạt được điều đó không thể không sử dụng thành quả 
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của vật liệu kim loại và nhiệt luyện, sử dụng triệt để các tiềm năng của vật liệu về 

mặt cơ tính. 

Bằng những phương pháp nhiệt luyện thích hợp như tôi + ram, tôi bề mặt, thấm 

cacbon – nitơ,…độ bền và độ cứng của vật có thể tăng lên từ ba đến sáu lần (thép 

chẳng hạn), nhờ đó có thể dẫn tới rất nhiều điều có lợi như sau: 

- Tuổi bền (thời gian làm việc) của máy tăng lên do hệ số an toàn cao không gãy 

vỡ (do nâng cao độ bền). Trong nhiều trường hợp máy hỏng còn là do bị ăn mòn 

quá mạnh, nâng cao độ cứng, tính chống mài mòn cũng có tác dụng này. 

- Máy hay kết cấu có thể nhẹ đi, điều này dẫn đến tiết kiệm kim loại (hạ giá thành), 

năng lượng (nhiên liệu) khi vận hành. 

- Tăng sức chịu tải của máy, động cơ, phương tiện vận tải (ôtô, toa xe, tàu biển…) 

và kết cấu (cầu, nhà, xưởng…), điều này dẫn tới các hiệu quả kinh tế – kĩ thuật lớn. 

Phần lớn các chi tiết máy quan trọng như trục, trục khuỷu, vòi phun cao áp, bánh 

răng truyền lực với tốc độ nhanh, chốt…đặc biệt là 100% dao cắt, dụng cụ đo và 

các dụng cụ biến dạng (khuôn) đều phải qua nhiệt luyện tôi + ram hoặc hoá nhiệt 

luyện. Chúng thường được tiến hành gần như là sau cùng, nhằm tạo cho chi tiết, 

dụng cụ cơ tính thích hợp với điều kiện làm việc và được gọi là nhiệt luyện kết 

thúc (thường tiến hành trên sản phẩm). 

Như thường thấy, chất lượng của máy, thiết bị cũng như phụ tùng thay thế phụ 

thuộc rất nhiều vào cách sử dụng vật liệu và nhiệt luyện chúng. Những máy làm 

việc tốt không thể không sử dụng vật liệu tốt (một cách hợp lý, đúng chỗ) và nhiệt 

luyện bảo đảm. 

2.  Cải thiện tính công nghệ (rèn, dập, gia công cắt, tính chịu mài, tính hàn…), 

từ tính, điện tính… 

Muốn tạo thành chi tiết máy, vật liệu ban đầu phải qua nhiều khâu, nguyên công 

gia công cơ khí: rèn, dập, cắt…Để đảm bảo sản xuất dễ dàng với năng suất lao 

động cao, chi phí thấp vật liệu phải có cơ tính sao cho phù hợp với điều kiện gia 

công tiếp theo như cần mềm để dễ cắt hoặc dẻo để dễ biến dạng nguội. Muốn vậy 

cũng phải áp dụng các biện pháp nhiệt luyện thích hợp (ủ hoặc thường hoá như với 

thép). Ví dụ, sau khi biến dạng (đặc biệt là kéo nguội) thép bị biến cứng đến mức 

không thể cắt gọt hay biến dạng (kéo) tiếp được, phải đưa đi ủ hoặc thường hoá để 

làm giảm độ cứng, tăng độ dẻo. Sau khi xử lý như vậy thép trở nên dễ gia công tiếp 

theo. 

Các phương pháp nhiệt luyện tiến hành với mục đích như vậy được gọi là nhiệt 

luyện sơ bộ, chúng nằm giữa các nguyên công gia công cơ khí (thường tiến hành 

trên phôi). 
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Vậy trong sản xuất cơ khí cần phải biết tận dụng các phương pháp nhiệt luyện 

thích hợp, không những đảm bảo khả năng làm việc lâu dài cho chi tiết, dụng cụ 

bằng thép mà còn đễ dàng cho quá trình gia công. 

 

 

 

 

5. Phân biệt, so sánh nhiệt luyện thông thường và hóa nhiệt luyện 

Trả lời : 

1 , Nhiệt luyện thông thường.  

 

2 , Hóa nhiệt luyện . 
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6. Nguyên nhân nào làm cho kim loại gia công bị biến cứng bề mặt. 
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7. Trong một nguyên công có thể có ít nhất  bao nhiêu lần gá? Giải thích? 

Trả lời :  

Trong một nguyên công có ít nhất 1 lần gá. Vì nguyên công là do một nhóm công 

nhân thực hiện liên tục tại một chỗ làm việc để gia công chi tiết do đó chắc chắn 

chi tiết phải được gá đặt thì mới có thể gia công chính xác được. Với những chi tiết 

có đặc thù riêng biệt thì chỉ cần gá một lần là có thể gia công xong và chuyển sang 

nguyên công khác.có những chi tiết có phần gia công phức tạp hơn thì có thể phải 

gá đặt lại nhiều lần để có vị trí hợp lý cho công nhân thao tác. 
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8. Trình bày nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết 

Trả lời :  
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9. Trình bày về siêu định vị và tác hại của giải pháp 

 

Trả lời :  

Siêu định vị: Là hiện tượng một bậc tự do khống chế quá 1 lần 

Hậu quả: làm cho chi tiết, đồ gá bị biến dạng cong vênh 
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Giải pháp tránh khỏi siêu định vị nếu chi tiết bị khống chế quá 6 điểm thì chắc 

chắn đã có một bậc tự do bị khống chế quá 1 lần nên tìm ra và loại bỏ định vị bị 

trùng. Cũng có khi chi tiết định vị chưa quá 6 điểm nhưng cũng đã có bậc tự do bị 

trùng do đó cần phải xem xét tính toán kỹ trước khi định vị tránh siêu định vị làm 

sai số quá trình gia công. 

 

 

 

10. Mô tả quá trình gá đặt chi tiết theo sơ đồ chống tâm hai đầu ( có gạt tốc ) 

khi gia công trên máy tiện vạn năng 

Trả lời :  
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Trong máy tiện đa năng , Chi tiết đóng vai trò là chuyển động và thực hiện chuyển 

đông quay tròn thông qua gạt tốc , dao tiện thực hiện chuyển dộng bước tiến S. 

Như vậy ta xác định vị trí của chi tiết bằng cách cố định 5 bậc tự do chuyển động 

không gian của chi tiêt và để lại chuyển động quay tròn quanh trục.  

Cho chi tiết vào mũi chống tâm trước, mũi chống tâm trước cố định  sẽ chặn được 

3 bậc tự do sau đó mũi chống tâm sau được kéo dần vào để định vị chi tiết cho đến 

khi chặt. Lúc đó người ta sẽ cố định ụ động có mũi chống tâm sau để kẹp chặt chi 

tiết. Mũi chống tâm sau tùy động sẽ cố định 2 bậc tự do. Như vậy chi tiết sẽ được 

chặn 5 bậc tự do. 

 

11. Những chi tiết nào được dùng để đánh giá về độ chính xác gia công  

Trả lời :  

 

12. Trình bày về các chuyển động chính và chuyển động bước tiến (chạy dao ) 

trong quá trình gia công kim loại bằng cắt gọt đối với phương pháp phay 

Trả lời :  
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 Trong máy phay, chuyển động chính V là chuyển động của dao phay ( chuyển 

động quay tròn) còn phôi thì thực hiện chuyển động với bước tiến S ( chuyển 

động thẳng ). Nó có thể là chuyển động quay, tịnh tiến khứ hồi hoặc ở dạng kết 

hợp …  

   Ví dụ: Khi tiện chuyển động chính là chuyển động quay tròn của phôi gá trên 

mâm cặp; khi phay, khoan, mài chuyển động chính là chuyển động quay tròn 

của dao phay, khoan và đá mài; 

   Chuyển động chạy dao: là chuyển động của dao hay chi tiết gia công nó kết 

hợp với chuyển động chính tạo nên quá trình cắt gọt. Chuyển động chạy dao có 

thể liên tục hay gián đoạn. Chuyển động này thường được thực hiện trong xu 

hướng vuông góc với chuyển động chính, cụ thể : - Khi phay là chuyển động 

ngang- dọc- đứng của bàn máy mang phôi; 

13. Trình bày về các chuyển động chính và chuyển động bước tiến (chạy dao ) 

trong quá trình gia công kim loại bằng cắt gọt đối với phương pháp bào 

Trả lời :  
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14. Trình bày về các chuyển động chính và chuyển động bước tiến (chạy dao ) 

trong quá trình gia công kim loại bằng cắt gọt đối với phương pháp gia 

công lỗ(khoan.khoét ,doa) 

Trả lời :   

Dụng cụ cắt chuyển động quay tròn và chuyển động tịnh tiến theo phương dọc 

trục. Có thể tạo lỗ từ phôi đặc, mở rộng lỗ có sẵn hoặc tạo ren cho lỗ. Gia công 

lỗ bao gồm: khoan, khoét, doa, taro. 

 

 

15. Trình bày về các chuyển động chính và chuyển động bước tiến (chạy dao ) 

trong quá trình gia công kim loại bằng cắt gọt đối với phương pháp tiện 

Trả lời :  
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Chuyển động chính là chuyển động quay tròn của phôi. Chuyển động chạy dao 

là chuyển động tịnh tiến của dụng cụ cắt. Thường dùng để gia công các chi tiết 

có dạng tròn xoay 

16. Trình bày về các chuyển động chính và chuyển động bước tiến (chạy dao ) 

trong quá trình gia công kim loại bằng cắt gọt đối với phương pháp mài 

Trả lời :  

 

Tốc độ quay của đá mài rất lớn, lượng dư gia công nhỏ và số lưỡi cắt trong 

dụng cụ cắt lớn do đó độ bóng bề mặt chi tiết khi mài rất cao, thường dùng khi 

gia công tinh. 

 

 

17. Hãy phân biệt phay thuận và phay nghịch. Phân tích ưu nhược điểm 

Trả lời : 
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18. Hãy nêu phương thức chung khi dùng đá mài, các loại vật liệu có độ cứng 

khác nhau.  

Trả lời :  

Độ cứng của đá là khả năng tách dễ khó của các hạt đá mài ra khỏi đá mài để tạo 

lớp mài mới dưới tác dụng của lực cắt. 

Khi gia công vật liệu.: đối với vật liệu  cứng thì ta đùng đá mài mền còn đối với vật 

liệu mềm ta dùng đá mài cứng. 

Nguyên nhân: Do vật liêu cứng  các hạt mài dễ bị mòn và cùn nên cần đá mài mền 

để tăng khả năng tự làm sắc bằng cách tách ra khỏi đá mài của hạt mài. 

Còn khi gia công vật liệu mềm thì các hạt mài ít bị cùn nên cần đá mài cứng để 

tăng độ bền của đấ mài. 
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Khi gia công thô ta nên dùng đá mài cứng để tăng năng suất.  

Khi gia công bề mặt định hình ta nên dùng đá mài có độ cứng trung bình vừa đảm 

bảo định hình vừa đảm bảo năng suất 

Khi gia công tinh ta nên dùng đá mài mềm khi gia công thô với cùng một loạt vật 

liệu 

 

19. Trình bày những lưu ý khi thiêt kế và gia công chi tiết có lỗ xiên ? 

Trả lời :  

Tùy vào kích trước và trọng lượng của phôi mà chọn cách nghiêng phôi hay 

nghiêng đầu máy khoan hoặc gắn luôn máy khoan lên phôi 

-Để đạt được độ chính xác và năng xuất khi khoan loại lỗ này chúng ta không nên 

để nguyên mặt phẳng nghiêng đó mà khoan, bằng cách nào đó chúng ta nên tạo 

một mặt phẳng vuông góc với tâm lỗ ví dụ như: phay trên mặt đầu của lỗ hoặc tạo 

mặt bù nếu kết cấu cho phép, còn không chúng ta tạo một mặt bù bên ngoài rồi gắn 

vào vị trí cần khoan giống như bạc dẫn hướng vậy nhưng bạc dẫn hướng này có 

mặt trên phẳng mặt dưới vát nghiêng bù với mặt nghiêng chúng ta cần khoan và 

được gắn sát chặt với mặt nghiêng cần khoan như vậy chúng ta có thể khoan vô tư 

mà không lo bị lệch hay bị xiên lỗ. 

Để tăng độ chính xác thì sau khi tạo ra bề mặt vuông góc để khoan rồi thì nên 

khoan tâm trước. 
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