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Cho chi tiết như hình bên dưới. 

 

Câu 1: (3 điểm) 

a) Dùng ký hiệu định vị để chỉ ra các bề mặt sẽ dùng làm chuẩn tinh. Phân tích số bậc tự do 

được hạn chế tương ứng với các bề mặt đó. 

b) Cho biết: Dạng sản xuất hàng khối, sử dụng máy vạn năng kết hợp đồ gá chuyên dùng. Hãy 

đề xuất trình tự gia công hợp lý cho chi tiết trên. 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CƠ KHÍ MÁY 

BỘ MÔN CNCTM 

------------------------- 

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017  

Môn: Công nghệ chế tạo máy 

Mã môn học: MMAT431525 

Đề số/Mã đề: 01.     Đề thi có 02 trang. 

Thời gian: 60 phút. 

Được phép sử dụng tài liệu. 
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Câu 2: (2 điểm) 

Giả sử nguyên công đầu tiên là gia công mặt B (mặt đầu lỗ 24 và 28). Hãy vẽ hai sơ đồ gá đặt 

để gia công mặt B ứng với hai cách chọn chuẩn thô khác nhau. Gọi tên chi tiết định vị đã sử dụng 

ở nguyên công này.  

 

Câu 3:  (3 điểm) 

 

Với trình tự gia công đã đề xuất ở câu 1b, hãy vẽ sơ đồ gá đặt để gia công lỗ 30H7 và thành lập 

công thức tính lực kẹp cần thiết cho nguyên công này. 

 

Câu 4: (2 điểm)  

Với trình tự gia công đã đề xuất ở câu 1b, hãy cho biết gốc kích thước của kích thước 94 là bề mặt 

nào. Thành lập công thức tính sai số chuẩn cho kích thước này. 

 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 

 
Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[G1.1]: Trình bày được phương pháp thiết kế quy trình 

công nghệ gia công chi tiết máy, lựa chọn trang bị và chế 

độ công nghệ phù hợp. 

Câu 1, 2 [G2.1]: Trình bày được tầm quan trọng của điển hình hóa 

quá trình công nghệ trong sản xuất cơ khí. Trình bày được 

quy trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình như 

dạng hộp, dạng càng, dạng trục, dạng bạc, bánh răng 

[G1.3]: Trình bày được phương pháp tổng quát để thiết kế 

đồ gá chuyên dùng trong gia công cơ khí và các bộ phận 

cơ bản của đồ gá. Câu 3, 4 

 [G1.4]: Tính toán được sai số khi chế tạo đồ gá, tính lực 

kẹp cần thiết và các cơ cấu kẹp chặt 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 08 tháng 8 năm 2017 
Thông qua bộ môn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Hình 1 
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ĐÁP ÁN 
Câu 1: (3 điểm) 

a) Dùng ký hiệu định vị để chỉ ra các bề mặt sẽ dùng làm chuẩn tinh.  

 

Phân tích số bậc tự do được hạn chế tương ứng với các bề mặt đó: 

Nêu tên 3 bậc tự do ở mặt đầu, 2 btd ở lỗ 28 và 1 btd ở lỗ 24 (có hệ tọa độ kèm theo) 

b) Hãy đề xuất trình tự gia công hợp lý cho chi tiết trên. 

(Sv có thể ký hiệu các bề mặt cho dễ gọi tên) 

Ví dụ về trình tự gia công: 

NC1: Phay mặt B 

NC2: Phay mặt đầu còn lại của lỗ 24 và 28 

NC3: Khoét, doa lỗ 28 

NC4: Khoét, doa lỗ 24 

NC5: Phay hai mặt đầu lỗ then hoa 

NC6: Khoét, doa lỗ 30 

NC7: Chuốt lỗ then hoa 

Câu 2: (2 điểm) 

Hãy vẽ hai sơ đồ gá đặt để gia công mặt B ứng với hai cách chọn chuẩn thô khác nhau.  

 

Chi tiết định vị: Phiến tỳ, khối V ngắn và khối 

V di động. 

Chi tiết định vị: 2 khối V ngắn (khối V dài) và 

1 chốt tỳ chỏm cầu/khía nhám (hoặc chốt tỳ 

điều chỉnh) 

1đ 

0,5đ 

1,5đ 

Mỗi sơ đồ gá đặt đúng: 0,5đ 

Kể tên đồ định vị cho mỗi phương 

án: 0,5đ 

Yêu cầu: 

- Trình tự hợp lý 

- Phương pháp gia công hợp 

lý 

- Gia công đầy đủ các bề mặt 

cần gia công 

- Phân tán nguyên công phù 

hợp với dạng sản xuất 



 

 

Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV  Trang 4 
 

Câu 3:  (3 điểm) 

 

Với trình tự gia công đã đề xuất ở câu 1b, hãy vẽ sơ đồ gá đặt để gia công lỗ 30H7 và thành lập 

công thức tính lực kẹp cần thiết cho nguyên công này. 

 
 

Bỏ qua tác dụng của momen cắt Mx và ma sát giữa mỏ kẹp với chi tiết. 

- Dưới tác dụng của lực Po, chi tiết bị trượt dọc xuống. 

Pt cân bằng lực: 

KPo = 2Wctf  => Wct = KPo/2f 

- Dưới tác dụng của lực Po làm chi tiết có xu hướng bị lật quanh điểm A. 

Pt cân bằng momen: 

KPoL = 2WctH  => Wct = KPo/2H 

 

Ta chọn giá trị Wct lớn hơn để thiết kế cơ cấu kẹp. 

Câu 4: (2 điểm)  

Với trình tự gia công đã đề xuất ở câu 1b, hãy cho biết gốc kích thước của kích thước 94 là bề mặt 

nào. Thành lập công thức tính sai số chuẩn cho kích thước này. 

Lỗ 28 đã được gia công trước, do đó gốc kích thước của kt 94 là tâm lỗ 28. 

Thành lập được công thức tính max. 

Giải thích được sai số chuẩn của kt 94 là 2max. 

  

Hình 1 

SĐGĐ đúng: 1đ 

Sơ đồ lực: 0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 
1đ 

0,5đ 


