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1: ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Máy tiện ren vít vạn năng chủ yếu được dùng gia công các mặt tròn xoay ngoài và 

trong, mặt đầu, gia công các mặt không tròn xoay với các đồ gá phụ trợ. 

Thông thường khi gia công trên máy tiện quá trình cắt được thực hiện nhờ phôi 

quay tròn, dao tịnh tiến. Phôi được gá trên trục chính thông qua mâm cặp 3 hoặc 4 vấu.., 

nhưng khi gia công các lỗ trên chi tiết thành, vách hoặc các chi tiết có biên dạng phức tạp, 

bị hạn chế về chiều sâu hoặc gặp các chi tiết không thể gá đặt trên trục chính được. Trong 

trường hợp này để gia công được thi quá trình cắt phải ngược lại dao quay tròn và phôi 

tinh tiến. Vì vậy cần phải có bộ đồ gá để gá dao trên trục chính và phôi trên bàn máy. 

Hiện tại trong các xưởng cơ khí sản xuất nhỏ lẻ và các máy tiện vạn năng của nhà 

trường chưa khai thác hết được những khả năng công nghệ của các máy để gia công chi 

tiết. Đặc biệt là khi gia công các chi tiết hộp có thành vách hoặc các chi tiết có biên dạng 

phức tạp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1: Khảo sát máy tiện vạn năng. 

2.2: Thiết kế chế tạo đồ gá 

2.3: Các sản phẩm của đề tài. 

 Trục rút Áo côn trục 

chính 

 

Trục dao 
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3. CÁC SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

  

  

Bàn gá phôi 

 


