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Môn thi: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 

 

Chương 1: CƠ SỞ CẮT GỌT KIM LOẠI 

1.1.  Những khái niệm cơ bản về cắt gọt kim loại 

1.1.1. Các khái niệm chung 

1.1.2. Các chuyển động cắt gọt và chế độ cắt khi gia công cơ 

1.1.3. Lớp cắt và tiết diện lớp cắt 

1.2.  Những hiểu biết cơ bản về dụng cụ cắt kim loại 

1.2.1. Phân loại dụng cụ cắt 

1.2.2. Kết cấu chung của dụng cụ cắt 

1.2.3. Thông số hình học của dụng cụ cắt 

1.2.4. Vật liệu chế tạo dụng cụ cắt và khả năng ứng dụng 

1.3.  Cơ sở vật lý của quá trình cắt kim loại 

1.3.1. Quá trình hình thành phoi khi cắt kim loại 

1.3.2. Quá trình hình thành bề mặt đã gia công trên chi tiết 

1.3.3. Các thông số đặc trưng cho mức độ biến dạng và ma sát khi cắt 

1.4. Các hiện tượng cơ lý sinh ra trong quá trình cắt 

1.4.1. Hiện tượng lực cắt 

1.4.2. Hiện tượng nhiệt cắt 

1.4.3. Hiện tượng mài mòn dao và vấn đề về tuổi bền dao 

1.5. Các biện pháp cải thiện điều kiện cắt gọt kim loại 

1.5.1. Chế độ cắt kinh tế khi gia công thô 

1.5.2. Chế độ cắt kinh tế khi gia công tinh 

1.5.3. Các vấn đề về bôi trơn và làm nguội khi cắt gọt kim loại  
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Chương 2: CƠ SỞ MÁY CÔNG CỤ 

2.1. Đại cương về máy công cụ 

2.1.1. Đại cương về máy công cụ 

2.1.2. Các dạng bề mặt gia công 

2.1.3. Các phương pháp tạo hình 

2.1.4. Các chuyển động tạo hình 

2.2. Kết cấu động học và tính toán máy công cụ 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Điều chỉnh chuyển động máy cắt kim loại 

a. Điều chỉnh chuyển động máy tiện ren vít vạn năng 

b. Điều chỉnh chuyển động máy phay lăn răng 

2.2.3. Tính toán độ võng của trục chính  

Chương 3: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 

3.1. Chất lượng bề mặt 

3.1.1. Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến khả năng làm việc của chi tiết máy 

3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt 

3.2. Độ chính xác gia công 

3.2.1. Các phương pháp đạt được độ chính xác gia công trên máy 

3.2.2. Các nguyên nhân gây ra sai số gia công 

3.2.3. Các phương pháp xác định độ chính xác gia công 

3.2.4. Điều chỉnh máy 

3.3. Chuẩn trong Chế tạo máy 

3.3.1. Khái niệm, phân loại về chuẩn trong Chế tạo máy 

3.3.2. Các bài toán tính sai số chuẩn 

Chương 4: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC 

4.1. Các hiểu biết cơ bản về điều khiển số (CNC). 

4.1.1. Tổng quan về điều khiển số 

4.1.2. Các trục tọa độ và các chiều chuyển động 

4.1.3. Các điểm Zero và các điểm chuẩn trên máy CNC 

4.2. Các dạng điều khiển trên máy CNC 

4.2.1. Điều khiển theo điểm 

4.2.2. Điều khiển theo đường 



 3 

4.2.3. Điều khiển theo đường biên dạng 

4.3. Lập trình gia công trên máy CNC  

4.3.1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình - hệ điều khiển Fanuc 

4.3.2. Lập trình gia công cho một số chi tiết điển hình 

--------------------------------------------(Hết)-------------------------------------------------- 
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