
Đề xuất đề tài tốt nghiệp (SV ngành Công nghệ Chế tạo máy và ngành Kỹ thuật Cơ điện tử) 

1. Đơn vị đề xuất: Công ty Sunfield - Việt Nam và Công ty Maruyashu Kikai - Nhật Bản 

2. Mục đích và nhu cầu của công ty:  

Năm 2018, công ty Sunfield và đối tác ở Nhật Bản là công ty Maruyashu Kikai mong 

muốn tuyển dụng 2-3 em sinh viên của cả hai chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy và 

Kỹ thuật Cơ điện tử. Các em sinh viên được tuyển dụng sẽ được cho đi học tiếng Nhật 

một thời gian trước khi sang Nhật đào tạo, sau đó sẽ về Việt Nam làm việc tại VP Đà 

Nẵng.  

Năm học 2016-2017, công ty đã tuyển dụng được 03 em thông qua hình thức phỏng vấn 

và dự bảo vệ tốt nghiệp của các em.  

Trong năm học 2017-2018, công ty mong muốn tạo điều kiện hơn nữa cho các sinh viên 

khoa Cơ khí có thể định hình được những sản phẩm mà công ty đang sản xuất, kinh 

doanh cũng như là tìm ra các bạn sinh viên có ý tưởng hay có thể giải quyết vấn đề mà 

công ty đặt ra. Vì vậy, công ty đề xuất 02 đề tài mà sinh viên khoa Cơ khí có thể nhận để 

thực hiện Đồ án tốt nghiệp.  

Khoa Cơ khí sẽ tuyển chọn 10 sinh viên, chia làm 3-4 nhóm để thực hiện 2 đề tài được 

đề xuất bởi công ty Maruyashu Kikai. 10 sinh viên này khi bảo vệ tốt nghiệp xong sẽ 

được ưu tiên tuyển dụng vào công ty. 

3. Cách thức thực hiện: 

• Các đề tài sẽ được hướng dẫn bởi giảng viên khoa Cơ khí – Trường Đại học Bách 

khoa – ĐHĐN. 

• Nhóm sinh viên thực hiện: 10 sinh viên, chia làm 3-4 nhóm (tối đa 3 sv/nhóm) 

• Yêu cầu: Phải có mô hình, quan trọng là ý tưởng 

• Đề tài Khoa có thể giữ lại, tham gia triển lãm SV NCKH... 

• Kinh phí thực hiện: 20 triệu đồng/nhóm, do công ty Maruyashu tài trợ. 

4. Các đề tài: 

a. Băng tải co dãn được 

Mục đích của loại băng tải này tách rời các sản phẩm, để robot có thể nhận diện được. 

Loại băng tải này thường được sử dụng ở các dây chuyền thực phẩm (bánh, kẹo). 

Băng tải co dãn được có hai loại: 

• Bằng vải 

• Bằng lò xo 
Băng tải có chiều dài khoảng 80cm (có thể dài hơn), độ co giãn ở đầu và cuối cách nhau 
khoảng 200mm 
Vận tốc ~15m/min, thay đổi được 
Tải khoảng 1-2kg 
Chi tiết xem các file và video kèm theo (các video: FOOMA2006-07EPC.wmv, 

FOOMA2012-29FEPC.wmv và các catalog: catalogue_EPC.pdf, catalogue_FEPC.pdf) 

b. Băng tải xoay sản phẩm 180 độ 

Vận tốc ~15m/min, thay đổi được 



Chi tiết xem video về Inverting chutes for uniform orientation 

http://www.maruyasukikai.co.jp/en/example/invert/ 

Hoặc video FOOMA2011-21GA20H_sp.wmv (giây thứ 50 đến 58) 

 

http://www.maruyasukikai.co.jp/en/example/invert/

