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QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LỰA 

CHỌN CHI TIẾT MÁY TIÊU CHUẨN MITCalc 

 

Chương này giới thiệu quy trình thiết kế lựa chọn các chi tiết máy tiêu chuNn dạng sơ đồ 
và tính trên MITCalc. Mỗi chi tiết được tiêu chuNn ở các thông số khác nhau, tuy nhiên, quy 
trình lựa chọn chi tiết khác nhau trong một số trường hợp sẽ tương tự nhau. Để thực hiện được 
phương pháp thiết kế lựa chọn một cách nhanh chóng, hiệu quả, ta có thể kết hợp với phần mềm 
ứng dụng về tra cứu, tính toán. 

Hiện nay, ở Việt Nam và Thế giới có khá nhiều phần mềm tính toán, tra cứu thông số chi 
tiết máy. Ví dụ: phần mềm tra cứu thép hình (Việt Nam), phần mềm tra cứu ổ lăn (SKF), phần 
mềm tính toán chi tiết máy, MITCalc  hoặc phần tính toán được đặt trong tiện ích của các phần 
mềm thiết kế như Autodesk Inventor… Trong đó, phần mềm MITCalc tính toán thiết kế được 
hầu hết các chi tiết máy thông dụng, các dữ liệu của phần mềm cũng dựa trên cơ sở dữ liệu của 
các tiêu chuNn thông dụng như ISO, DIN, ASTM, ANSI, JIS,…Vì vậy, ta sẽ xây dựng quy trình 
lựa chọn các chi tiết máy tiêu chuNn dựa vào phần mềm tính toán chi tiết máy MITCalc 1.5.   

MITCalc (Mechanical, Industrial and Technical Calculations) là một hệ thống thiết kế 
mở trong Microsoft Excel do công ty Ing. Miroslav Petele, Cộng hòa Séc thực hiện. MITCalc 
gồm cả tính toán thiết kế và kiểm nghiệm cho nhiều chi tiết máy khác nhau như: bánh răng, đai, 
xích, ổ trục, chi tiết ghép trục, chốt … Phần mềm này có độ tin cậy, độ chính xác cao và trên hết 
là ứng dụng hữu ích cho quá trình thiết kế chi tiết, giải quyết một vấn đề kỹ thuật hoặc tính toán 
một nội dung cơ khí mà không cần phải có kiến thức chuyên sâu như các nhà thiết kế thông 
thường.  

Nguyên bản cài đặt của MITCalc là tiếng Anh, vì vậy, chúng tôi đã Việt hóa nhằm giúp 
đỡ công việc tham khảo, sử dụng được dễ dàng, nhanh chóng hơn. 

Giao diện lựa chọn chức năng của phần mềm MITCalc 1.5. 
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Quy trình thiết kế lựa chọn các chi tiết tiêu chuNn được phân làm 2 phần: 

• Phần 1: Sơ đồ quy trình và giải thích các bước trong quy trình 

• Phần 2: Ứng dụng phần mềm MITCalc thực hiện các bước thiết kế lựa chọn 

  1 Quy trình thiết kế lựa chọn chi tiết ghép  
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Hình   1 Chi tiết ghép tiêu chu�n trong MITCalc 

  1.1. Quy trình lựa chọn các chi tiết trong mối ghép ren 

Các chi tiết trong mối ghép ren có mối liên hệ về hình dạng, kích thước ren, đường kính 
lắp ghép giữa trục và lỗ. Vì vậy, các chi tiết này được lựa chọn trong một quy trình. Các thông số 
được tiêu chuNn hóa trong nhóm chi tiết này là: Dạng ren, đường kính ren, bước ren.  

Quy trình lựa chọn các chi tiết trong mối ghép ren được thực hiện như sau: 

Bước 1: Lựa chọn loại bulông 

 Người thiết kế sẽ dựa vào các yêu cầu về hình dạng bên ngoài của tấm ghép mà quyết 
định sử dụng bulông, vít hay vít cấy.  

 Theo tiêu chuNn ISO 1891-2009 quy định hình dạng và tên loại các loại bulông, và các 
chi tiết hỗ trợ,  tiêu chuNn ISO 225-2010 quy định các ký hiệu của thông số hình học các loại 
bulông. 

Bước 2: Lựa chọn vật liệu(cấp bền) của bulông 
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Sau khi lựa chọn loại bulông/vít/ vít cấy, người thiết kế sẽ xem xét lựa chọn cấp bền các 
chi tiết này dựa vào các yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Trong tiêu chuNn ISO 898-1:2009 (bulông bằng 
thép),  ISO 8839:1986 (Bulông bằng kim loại màu)  quy định về cơ tính và lý tính của các chi 
tiết này. Trong quá trình lựa chọn, người thiết kế sẽ lựa chọn những chi tiết có cơ tính thỏa mãn 
yêu cầu đặt ra. Thông thường, người thiết kế sẽ xác định vật liệu chế tạo bulông và sau đó sẽ tra 
cơ tính theo tiêu chuNn thích hợp. 

Giải thích thêm về ký hiệu của các cấp bền bulông/ vít/ vít cấy: Độ bền của các chi tiết 
trên làm bằng thép theo tiêu chuNn ISO được thể hiện qua các con số trên ký hiệu của chúng. Ký 
hiệu bao gồm hai chữ số được cách nhau bằng dấu chấm. Chữ số bên trái của dấu chấm khi nhân 
thêm 100 chính là giá trị của độ bền kéo theo đơn vị MPa trong khi con số bên phải là 1/10 của 
tỷ số giữa độ bền kéo và giới hạn chảy .  

Sau khi lựa chọn kích thước ren, người thiết kế sẽ xác định các kích thước chi tiết dựa 
vào các tiêu chuNn của loại bulông/ vít/ vít cấy được chọn.  

Sau khi xác định chi tiết cụ thể, người thiết kế sẽ phải tiến hành kiểm nghiệm lại các ứng 
suất sinh ra và so sánh với ứng suất cho phép. 

Trong bước này, chúng ta có thể sử dụng các phần mềm thiết kế chi tiết máy để tự động 
tính toán kiểm nghiệm. 

Bước 5: Lựa chọn đai ốc 

            Đai ốc là chi tiết kết hợp với bulông để lắp ghép mối ghép cố định tháo rời được. Việc 

lựa chọn đai ốc cũng khá quan trọng trong kết cấu ghép bằng ren.   

           Thông thường, việc lựa chọn đai ốc sẽ được thực hiện cùng với lựa chọn bulông. Đai ốc 

và bulông có cùng dạng ren, đường kính ren, bước ren... mới lắp ghép với nhau được.  
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Hình   2 Quy trình lựa chọn các chi tiết mối ghép bằng ren

           



6666 

 

_____________________________________________________________________________________ 

HỆ THỐNG HÓA CÁC CHI TIẾT MÁY VÀ CỤM CHI TIẾT MÁY TIÊU CHUẨN   

 

 

 Việc lựa chọn đai ốc cụ thể là ở hình dạng của nó, tùy vào điều kiện làm việc, hình dạng 

bộ phận máy sau khi ghép mà ta có thể chọn hình dạng đai ốc thích hợp. Ví dụ: đai ốc lục giác, 

đai ốc vuông, đai ốc có cánh... 

             Để thực hiện việc lựa chọn đai ốc tiêu chuNn, người thiết kế tham khảo tiêu chuNn ISO 

1891-2009 để lựa chọn đai ốc đã tiêu chuNn hóa. 

            Đai ốc sẽ chịu lực xiết khi lắp với bulông, tiêu chuNn ISO 2320-2008 qui định lực xiết và 

moment xoắn ứng với đường kính ren của các nhóm đai ốc. 

 

            Về cơ tính, để mối ghép đạt hiệu quả, cơ tính của bulông và đai ốc phải tương đương 

nhau. Bảng sau cung cấp cho người thiết kế ký hiệu nhóm đai ốc và sự kết hợp của bulông và đai 

ốc có cơ tính tương đương. 

           Ký hiệu nhóm đai ốc là một chữ số bằng 1/100 của tải trọng cho phép. 

           Ví dụ: nhóm 4 nghĩa là tải trọng cho phép là 4 x 100 = 400 MPa 

            Các tính chất cụ thể của từng loại đai ốc, ta có thể tham khảo tiêu chuNn ISO 898-2:1992. 

Bước 6: Lựa chọn vòng đệm 

 Vòng đệm là vòng thép mỏng đặt giữa đai ốc và chi tiết ghép, dùng đẻ bảo vệ bề mặt chi 
tiết ghép, đồng thời làm tăng diện tích tiếp xúc của bề mặt chi tiết ghép với đai ốc. Vòng đệm có 
nhiều loại, phẳng vênh hoặc các hình dáng khác… Việc lựa chọn vòng đệm sẽ phụ thuộc vào 
đường kính bulông và yêu cầu kỹ thuật. Hiện nay, chỉ có vòng đệm phẳng được tổ chức ISO tiêu 
chuNn hóa. Vì vậy, trong phần này sẽ chỉ trình bày quy trình lựa chọn vòng đệm phẳng.  

Bảng   1 Hướng dẫn sự kết hợp bulông/vít/vít cấy với đai ốc 

Ký hiệu nhóm đai ốc làm bằng thép 

Nhóm 4 5 6 8 10 12    
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Tải trọng cho phép, MPa 400 500 600 800 1000 1200    

Kết hợp Bulông/ Vít/ vít cấy và đai ốc bằng thép 

Nhóm Bulông 3.6 4.6 4.8 5.6 6.8 8.8 10.9 12.9 (14.9) 

Nhóm đai ốc khuyên dùng 4 4 4 5 6 8 10 12 14 

Ghi chú: Có thể sử dụng nhóm đai ốc cao hơn so với nhóm bulông 

 Theo tiêu chuNn ISO 10644:2009, kích thước vòng đệm lắp với chi tiết có ren sẽ phụ 
thuộc vào đường kính ren. Sau khi lựa chọn được chi tiết ren (bulông, vít, đai ốc), ta sẽ sử dụng 
tiêu chuNn trên để lựa chọn vòng đệm cho thích hợp.  

QUY TRÌNH LỰA CHỌN CÁC CHI TIẾT GHÉP BẰNG REN (BULÔNG/VÍT/VÍT CẤY, 

ĐAI ỐC, VÒNG ĐỆM) TRÊN PHẦN MỀM MITCALC 1.5
 

           Chọn chức năng thiết kế mối ghép ren: 
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Giao diện của môđun thiết kế mối ghép bulông:  

 

Bước 1: Lựa chọn loại chi tiết ghép 
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  Ghi chú: + Mối ghép bulông không có đai ốc : Vít cấy 

    +  Mối ghép bulông có đai ốc: Bulông hoặc Vít 

Vít cấy có 2 loại: 

 

  Bulông có 2 loại: 
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Bước 2: Lựa chọn vật liệu (Cấp bền) của chi tiết ghép 

 

              Ghi chú: Có 3 tiêu chuNn vật liệu là ISO, SAE và ASTM, ta chọn ISO. Sau đó, ta chọn 

cấp bền của bulông theo ISO: 

 

Bước 3: Lựa chọn kích thước của chi tiết ghép 

           Chọn kiểu ren và bước ren: 
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        Chọn đường kính ren: 

 

       Sau khi chọn đường kính ren, phần mềm sẽ xác định các kích thước còn lại của ren theo tiêu 

chuNn ISO 

 

Bước 4:Tính toán kiểm nghiệm điều kiện bền 

 + Nhập lực tác dụng: 
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 + Kết quả tính toán: 

 Chi tiết thỏa mãn điều kiện bên khi các giá trị của hệ số an toàn lớn hơn hệ số an 

toàn cho phép mà người thiết kế yêu cầu. Trong phần mềm MITCalc 1.5, giá trị không thỏa sẽ có 

màu đỏ. 
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Bước 5, 6: Lựa chọn đai ốc và vòng đệm cho mối ghép 

          Sau khi đã lựa chọn các thông số, người thiết kế có thể biết được các kích thước còn lại 

của bulông/vít/vít cấy, đai ốc và vòng đệm sử dụng cùng với bulông/vít/vít cấy được chọn bằng 

cách xuất dữ liệu CAD 
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  1.2 Quy trình lựa chọn đinh tán 

 Đinh tán là một loại chi tiết dùng để ghép các vật thể với nhau. Chúng thường được sử 
dụng trong xây dựng và sản xuất. Để đảm bảo đinh tán đuợc sử dụng đúng mục đích, việc lựa 
chọn đinh tán thích hợp là quan trọng trong quá trình thiết kế. Người thiết kế sẽ so sánh các loại 
đinh tán dựa vào các giá trị về độ lớn, khả năng chống ăn mòn và vật liệu làm đinh tán. 

Đối với đinh tán, các thông số tiêu chuNn gồm có:  

• Hình dạng đinh tán 

• Đường kính đinh tán 

• Chiều dài đinh tán 
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 Hình   3 Quy trình lựa chọn chi tiết ghép bằng đinh tán 

Bước 1: Lựa chọn loại đinh tán 

 Việc lựa chọn loại đinh tán phụ thuộc vào khả năng chịu tải trọng và yêu cầu bề mặt lắp 
ghép. Nếu yêu cầu bề mặt phẳng, ta chọn đinh tán đầu chìm và nếu không yêu cầu về bề mặt, ta 
chọn đinh tán thường. 

Bước 2:  Lựa chọn vật liệu cho đinh tán 

 Lựa chọn đinh tán được làm bằng vật liệu cùng với vật liệu của vật cần lắp ghép. Ví dụ, 
nếu bạn lắp ghép hai tấm thép với nhau, bạn hãy dùng một đinh tán bằng thép. Cố gắng tìm một 
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đinh tán làm bằng hợp kim tương tự nếu có thể. Nếu bạn chọn một đinh tán sử dụng cho vật bằng 
nhôm, bạn hãy chọn một đinh tán làm bằng hợp kim nhôm.  

           Theo ISO, đinh tán sử dụng trong cơ khí và xây dựng thường làm bằng thép cácbon thấp. 

Đối với ứng dụng về trọng lượng, ăn mòn hoặc sự thống nhất vật liệu, đin tán có thể làm bằng 

đồng (+hợp kim), nhôm (+Hợp kim),.. 

Bước 3: Chọn chiều dài cho đinh tán 

            Theo tiêu chuNn về đinh tán, chiều dài của đinh tán (ký hiệu là l)  được đo từ cạnh dưới 

của đầu đến đỉnh của thân đinh tán. Ví dụ: Ký hiệu kích thước của đinh tán theo tiêu chuNn ISO 

15973:2000. 

 

Hình   4 Hình dạng đinh tán 

            Chiều dài của đinh tán nên bằng chiều dày của hai vật thể bạn sẽ ghép cộng 1.5 lần 

đường kính của thân đinh tán. Ví dụ: Một đinh tán có đường kính 4mm sẽ được sử dụng ghép hai 

tấm phẳng dày 2mm sẽ có chiều dài là : l = 2x2+4x1.5 =10mm. 

 Bước 4: Lựa chọn đường kính của đinh tán 

              Đinh tán phải ghép kín với lỗ lắp ghép. Bởi vì các lỗ này được khoan trước nên việc lựa 

chọn đinh tán có cùng đường kính với lỗ là quan trọng. Một đinh tán quá lớn sẽ không lắp ghép 

được, trong khi một đinh tán quá nhỏ sẽ không lắp ghép an toàn. 

              Theo tiêu chuNn ISO 1051:1999, đường kính danh nghĩa tiêu chuNn của đinh tán là:  
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Lựa chọn 1: 1, 1.2, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30,36 

Lựa chọn 2: 1.4, 3.5, 7, 14, 18, 22, 27, 33 

Bước 4: Tính toán kiểm nghiệm đinh tán theo điều kiện bền 

        Kiểm nghiệm theo theo độ bền  cắt và dập.   

  1.3 Quy trình lựa chọn chốt định vị 

        Việc lựa chọn chốt định vị phụ thuộc vào công dụng, đường kính lỗ, vị trí đặt chốt. Người 

thiết kế có thể lựa chọn loại chốt, sau đó tham khảo các kích thước, ký hiệu, vật liệu theo các tiêu 

chuNn ISO tương ứng. 

         Các thông số tiêu chuNn của chốt định vị gồm có: Hình dạng chốt, đường kính chốt và 

chiều dài chốt 

Bước 1: Lựa chọn hình dạng chốt 

             Tùy vào điều kiện làm việc và yêu cầu về bề mặt, ta chọn loại chốt thích hợp. Theo ISO, 

các loại chốt tiêu chuNn gồm có: chốt trụ, chốt trụ có vai, chốt lò xo, chốt trụ có ren, chốt trụ có 

rãnh, chốt côn,... 

Bước 2: Lựa chọn vật liệu cho chốt 

              Việc lựa chọn vật liệu cho chốt tùy thuộc vào tải trọng tác dụng. Tùy vào độ lớn của tải 

trọng, loại tải trọng mà ta chọn loại vật liệu có độ bền, độ cứng cho thích hợp. 

              Thông thường, vật liệu làm chốt là Thép kết cấu, thép hợp kim, thép đúc, thép tôi, gang, 

hợp kim nhôm, hợp kim đồng,...  
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 Hình   5 Quy trình lựa chọn chốt  

Bước 3: Lựa chọn kích thước chốt 

              Kích thước tiêu chuNn của chốt là đường kính chốt và chiều dài chốt. Việc lựa chọn kích 

thước tùy thuộc vào đường kính trục hoặc chiều dày chi tiết ghép. 

Bước 4: Tính toán kiểm nghiệm bền cho chốt 

               Sau khi xác định kích thước của chốt, ta tính toán kiểm nghiệm bền cho chốt theo lựa 

cắt và moment xoắn. 

QUY TRÌNH LỰA CHỌN CHỐT ĐNNH VN TRÊN PHẦN MỀM  
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+ Chọn chức năng tính toán thiết kế chốt định vị: 

 

 

+ Giao diện của phần tính toán thiết kế chốt: 
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Bước 1: Chọn loại chốt: Ta chọn loại chốt theo tiêu chuNn ISO 

 

Bước 2: Chọn vật liệu của chốt 

 

Bước 3: Chọn kích thước chốt 
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Bước 4: Tính toán kiểm nghiệm bền cho chốt 

  + Chọn kiểu lắp ghép: 

 

 

+ Nhập thông số tải trọng tác dụng: 
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 + Kiểm tra kết quả tính toán bền: 

 

 

  2 Quy trình lựa chọn bộ truyền đai 

Bộ truyền đai làm việc theo nguyên lý ma sát, dùng để truyền chuyển động và công suất 
giữa hai trục khá xa (< 15m). Thiết kế bộ truyền đai là ta đi tìm các thông số của đai, bánh đai 
thỏa mãn yêu cầu về công suất, tải trọng. Bộ truyền đai gồm các dạng sau: 
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Hình   6 Phân loại bộ truyền đai 

 Người thiết kế chọn loại đai theo yêu cầu về vận tốc, công suất và tải trọng. Bảng sau đây 
so sánh các thông số làm việc của các loại đai. 

Bảng   2 So sánh thông số làm việc của các loại đai 

Dạng đai 
Hiệu suất 
 nhỏ nhất 

Vận tốc lớn nhất (m/s) 
Đường kính dmin 
(mm) 

Tỉ số truyền umax 
lớn nhất 

Dẹt 0,98 70 40 10 

Thang 0,80 30 67 7 
Thang hẹp 0,86 40 60 8 
Răng 0,98 50 16 20 ÷ 30 

 Hiện nay, hầu hết các loại đai đều được tiêu chuNn hóa nhưng thông dụng nhất là đai 
thang và đai răng bởi những đặc tính kỹ thuật và ưu điểm của chúng. Trong đề tài này, chúng tôi 
xin giới thiệu quy trình thiết kế lựa chọn đai thang và đai răng. 

 Các thông số tiêu chuNn của đai gồm có: Đường kính bánh đai, chiều dài đai, loại đai 
(tương ứng loại đai là các kích thước hình học tiêu chuNn) 

  2.1 Quy trình lựa chọn đai thang 

 Đai thang là loại đai được sử dụng nhiều trong truyền động, đặc biệt là ở vị trí truyền 
động từ động cơ sang hộp giảm tốc hoặc bộ truyền bánh răng 
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 Hình   7.Quy trình lựa chọn đai thang 

Bước 1: Chọn loại đai 

 Trong đồ thị để tra có các loại đai thang tiêu chuNn: A, B, C, D, E, SPA, SPB, SPC và 
SPZ. Người thiết kế sẽ quyết định chọn loại nào tùy thuộc vào công suất P (kW) và số vòng quay 
n (vg/ph). 
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Bước 2: Chọn đường kính vòng chia bánh đai và chiều dài dây đai 

 Kích thước các chi tiết trong bộ truyền  đai được tiêu chuNn là đường kính vòng chia của 
bánh đai, chiều dài dây đai. Người thiết kế sẽ lựa chọn các kích thước này, từ đó tính toán được 
các kích thước còn lại của bộ truyền. 

Bước 3: Tính toán kiểm nghiệm bộ truyền đai 

 Trước khi tính toán kiểm nghiệm, người thiết kế sẽ xác định các thông số làm việc như 
công suất (P), tốc độ vòng/phút (n) và điều kiện tải trọng. 

 Bộ truyền đai được kiểm nghiệm dựa vào hệ số an toàn và tốc độ v của dây đai. 

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MITCALC 1.5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI THANG 
 

+ Chọn chức năng tính toán thiết kế đai thang:            
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 + Giao diện của phần tính toán thiết kế đai thang: 

 

 + Nhập thông số truyền động: 

 

Bước 1: Chọn loại đai 
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  Bước 2: Chọn đường kính vòng chia bánh đai và chiều dài dây đai: 

  + Chọn đường kính vòng chia của bánh đai 

 

  + Chọn chiều dài dây đai 
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  Bước 3: Tính toán kiểm nghiệm bộ truyền đai thang 

  + Nhập thông số hoạt động và tải trọng: 

 

  + Kết quả tính toán: 

 

  2.2 Quy trình lựa chọn đai răng 



29292929 

 

_____________________________________________________________________________________ 

HỆ THỐNG HÓA CÁC CHI TIẾT MÁY VÀ CỤM CHI TIẾT MÁY TIÊU CHUẨN   

 

 

 

Hình   8 Quy trình lựa chọn đai răng 

Bước 1: Chọn loại đai 

 Các loại đai răng tiêu chuNn gồm có: MXL, XL, L, H, XH, XXH. Người thiết kế sẽ quyết 
định chọn loại nào tùy thuộc vào công suất P và số vòng quay n.Trên hình dưới đây hướng dẫn 
lựa chọn loại đai răng theo P và n. 

 

Bước 2: Chọn chiều rộng dây đai, số răng của bánh đai và dây đai 
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 Kích thước các chi tiết của bộ truyền đai tiêu chuNn là chiều rộng dây đai, số răng của 
bánh đai và dây đai. Người thiết kế sẽ lựa chọn các kích thước này, từ đó tính toán được các kích 
thước còn lại của bộ truyền. 

Bước 3: Tính toán kiểm nghiệm bộ truyền đai răng 

 Trước khi tính toán kiểm nghiệm, người thiết kế sẽ xác định các thông số làm việc như 
công suất (P), số vòng quay vg/ph (n) và điều kiện tải trọng. 

 Bộ truyền đai được kiểm nghiệm dựa vào công suất truyền bởi dây đai và hệ số sử dụng 
dây đai. 

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MITCALC 1.5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI RĂNG: 
 

+ Chọn chức năng tính toán thiết kế đai răng:            

 

 

 + Giao diện của phần tính toán thiết kế đai răng: 
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 Bước 1: Chọn loại đai 

 

Bước 2: Chọn bề rộng dây đai, số răng của bánh đai và dây đai 

 + Chọn bề rộng dây đai 

 

 + Chọn số răng của bánh đai (đường kính bánh đai) 
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  + Chọn số răng của dây đai (chiều dài dây đai) 

 

Bước 3: Tính toán kiểm nghiệm bộ truyền đai răng 

 + Nhập thông số hoạt động và tải trọng: 

 

 + Kết quả tính toán: 
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  3 Quy trình lựa chọn bộ truyền xích 

 Xích là chi tiết được tiêu chuNn hóa, do đó tính toán thiết kế bộ truyền xích là chọn các 
kích thước hình học của bộ truyền xích theo khả năng làm việc. 

 Trong các loại xích truyền động, ta thường sử dụng xích răng hoặc xích ống con lăn, có 
thể tham khảo sơ đồ sau: 
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Vận tốc xích > 10 ¸ 15 m/s?
Làm việc êm, không ồn

Sử dụng xích ống
 con lăn

Sử dụng xích răng 

Có

Không

 

Hình   9 Phương án lựa chọn loại xích 

 Theo tiêu chuNn ISO, xích ống con lăn được tiêu chuNn hóa đa dạng hơn là xích răng. Vì 
vậy, đề tài này chỉ xây dựng quy trình lựa chọn xích ống con lăn 

Thông số tiêu chuNn của xích ống con lăn là bước xích. 

 

Hình   10 Quy trình lựa chọn xích ống con lăn 
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Bước 1: Lựa chọn loại xích ống con lăn tiêu chu#n 

 Các loại xích ống con lăn tiêu chuNn thường được sử dụng là của ISO, ASME, DIN. Tùy 
vào khách hàng mà người thiết kế sẽ chọn loại tiêu chuNn thích hợp với tiêu chuNn của quốc gia 
hoặc công ty. 

 

Bước 2: Lựa chọn bước xích 

 Bước xích là giá trị được tiêu chuNn hóa của bộ truyền xích. Sau khi chọn bước xích, ta 
có thể tính toán được hầu hết các thông số hình học của bộ truyền xích như: số mắc xích, khoảng 
cách trục, đường kính vòng chia đĩa xích,… 

 

Bước 3: Tính toán kiểm nghiệm 

 Trong thiết kế xích, phần tính toán kiểm nghiệm sẽ tập trung vào kiểm tra các hệ số an 
toàn chống phá hủy và áp suất cho phép. 

       + Nhập các thông số làm việc và điều kiện tải trọng: 
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 + Kết quả tính toán: Phần tô đỏ là chưa đạt yêu cầu 

 

  

  4 Quy trình lựa chọn bánh răng và trục vít 

  Bộ truyền bánh răng làm việc theo nguyên lý ăn khớp, thực hiện truyền chuyển động và 
công suất nhờ vào sự ăn khớp của các răng trên bánh răng. Bộ truyền bánh răng có thể truyền 
chuyển động quay giữa các trục song song, giao nhau, chéo nhau hay biến đổi chuyển động quay 
thành chuyển động tịnh tiến hoặc ngược lại. 
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         Tùy theo vị trí giữa các trục truyền động, khả năng chịu tải trọng, ta sẽ chọn loại bánh răng 
phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật. Người thiết kế có thể tham khảo theo bảng sau:  

Bảng   3 Đánh giá chất lượng của các bộ truyền bánh răng 

Loại 
Đánh giá về chức năng và 

độ chính xác 
Ứng dụng Ghi chú về độ chính xác 

Bánh răng 
trụ răng 
thẳng 

Truyền động giữa 2 trục 
song song 
Đạt hiệu suất cao khi truyền 
động tốc độ cao, tải trọng 
lớn 
Độ chính xác rất cao 
 

Có thể sử dụng trong 
các bộ truyền động và 
hộp giảm tốc tỷ số 
truyền lớn  
 

Răng đơn giản nhất sẽ cho độ 
chính xác cao nhất. Ưu tiên lựa 
chọn cho tất cả cặp bánh răng, 
trừ những trường hợp tốc độ và 
tải trọng rất cao hoặc các chức 
năng đặc biệt như hai trục 
vuông góc. 

Bánh răng 
trụ răng 
nghiêng 

Truyền động trục song 
song. 
Tốc độ và tải trọng rất cao. 
Hiệu suất nhỏ hơn so với 
bánh răng nghiêng. 
Độ chính xác tốt 
  

Chủ yếu ứng dụng cho 
tốc độ và tải trọng cao; 
có thể thay thế bánh 
răng thẳng  
 

Chất lượng tương đương bánh 
răng thẳng, không sử dụng 
được cho trường hợp góc 
nghiêng. Nên sử dụng cho tất cả 
cặp bánh răng tốc độ và tải 
trọng cao. Nên lắp trục với chi 
tiết chặn dọc trục thích hợp. 

Bánh răng 
trụ răng 
xoắn 

Truyền động các trục xiên. 
Tiếp xúc điểm 
Độ trượt lớn 
Tốc độ thấp 
Tải trọng nhẹ 
Độ chính xác không cao 
 

Tỷ số truyền nhỏ; Tốc 
độ thấp và tải trọng 
nhỏ. Sử dụng cho tất 
cả trục xiên 
.  

Không sử dụng cho cặp bánh 
răng chính xác. Tiếp xúc điểm 
giới hạn công suất và sự chính 
xác. Thích hợp cho bộ truyền 
vuông góc tải trọng nhỏ. Một số 
trường hợp có thể thay thế bánh 
răng côn. Điều  
Bôi trơn tốt do tiếp xúc điểm và 
quá trình trượt liên tục. 

Bánh răng 
trụ ăn khớp 
trong 

Trục song song 
Tốc độ cao 
Tải trọng lớn 
Độ chính xác trung bình 

Bộ truyền ăn khớp 
trong ứng dụng trong 
trường hợp yêu cầu 
tốc độ và tải trọng lớn; 

Không sử dụng cho cặp bánh 
răng chính xác bởi vì giới hạn 
trong thiết kế, chế tạo và kiểm 
nghiệm. Chỉ nên sử dụng khi 
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  Độ trượt thấp và tải 
trọng nén cao; Sử 
dụng tốc cho công suất 
lớn, làm việc lâu dài. 
Sử dụng trong hệ bánh 
răng hành tinh để giảm 
tốc với tỉ số truyền 
lớn. 

chức năng ăn khớp trong là cần 
thiết. 
  
 

Bánh răng 
côn 

Trục cắt nhau 
Tốc độ lớn 
Tải trọng lớn 
Độ chính xác từ trung bình 
đến tốt. 
  

Thích hợp cho tỷ số 
truyền 1:1 và cao hơn 
và cặp bánh răng 
vuông góc (và góc 
khác) 

Lựa chọn tốt cho bộ truyền 
vuông góc, đặc biệt là tỷ số 
truyền nhỏ. Tuy nhiên, hình 
dạng và chế tạo phức tạp ảnh 
hưởng không tốt đến độ chính 
xác. Nên đặt tại một trong 
những vị trí không quan trọng 
của bộ truyền.  

Bánh vít – 
Trục vít 

Trục chéo nhau 
Tỷ số truyền lớn 
Tốc độ và tải trọng lớn, 
hiệu suất thấp 
Hầu hết không chuyển động 
thuận nghịch được. 
Độ chính xác từ trung bình 
đến tốt. 

Tỷ số truyền lớn 
Truyền động góc 
Tải trọng lớn  

Trục vít có thể chế tạo chính 
xác cao nhưng bánh vít có 
những hạn chế riêng. Được sử 
dụng cho bộ truyền độ chính 
xác trung bình nhưng có thể sử 
dụng cho độ chính xác cao nếu 
theo dõi thường xuyên. Lựa 
chọn tốt nhất cho bộ truyền 
vuông góc có tỷ số truyền lớn. 
Độ trượt lớn yêu cầu bôi trơn 
tốt. 

Bước 2: Lựa chọn vật liệu bánh răng 

 Có nhiều điều kiện cần xem xét trước khi lựa chọn vật liệu bánh răng, người thiết kế 
có thể xem xét các điều kiện sau: ứng suất uốn cho phép, chống mài mòn, độ bền chống va đập, 
chống ăn mòn và nước, chi phí sản xuất, trọng lượng, độ tin cậy, yêu cầu bôi trơn, ổn định kích 
thước, nhiệt độ bề mặt và môi trường làm việc. 
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 Người thiết kế có thể xem xét các vật liệu sau: 

Bảng   4 Đặc điểm chung của một số vật liệu chế tạo bánh răng 

Vật liệu Đặc điểm Ứng dụng Độ chính xác 

Kim loại đen 

Gang  
Giá rẻ, gia công cắt gọt tốt, khả 
năng tự tắt dần dao động cao  

Kích thước lớn, công suất 
trung bình, bánh răng 
thương mại 

Đặc tính thương mại  

Thép đúc  Giá rẻ, độ bền cao  
Bánh răng công suất, công 
suất trung bình  

Đặc tính thương mại 

Thép Cacbon 
thường  

Gia công cắt gọt tốt, nhiệt luyện  
Bánh răng công suất, công 
suất trung bình  

Độ chính xác trung 
bình  

Thép hợp kim  Nhiệt luyện, độ bền cao  Yêu cầu công suất cao  Độ chính xác cao 

Thép không gỉ  
Chống ăn mòn cao, không có từ 
tính  

Công suất thấp Độ chính xác cao  

Kim loại màu  

Hợp kim 
nhôm  

Trọng lượng nhẹ, không bị ăn 
mòn, khả năng cắt gọt tốt   

Bánh răng rất nhẹ  Độ chính xác cao  

Hợp kim đồng 
Giá rẻ, không bị ăn mòn, khả 
năng cắt gọt tốt  

Các dụng cụ chi phí thấp  
Độ chính xác trung 
bình  

Hợp kim đúc 
khuôn  

Giá rẻ, độ bền thấp  
Sản luợng lớn, chất lượng 
thấp, có tính kinh tế  

Độ chính xác thấp  

Phi kim loại  

Ny long 
Không ma sát hoặc bôi trơn, độ 
thấm nước cao   

Tuổi thọ cao, làm việc êm, 
tải trọng nhỏ  

Chất lượng trung 
bình 

Delrin  Lớp chống mài mòn, tuổi thọ Tải trọng nhỏ  Chất lượng trung 
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cao  bình  

  

Bước 3: Lựa chọn kích thước bánh răng 

 Việc lựa chọn kích thước bánh răng phụ thuộc vào đường kính trục, khả năng tải, và 
kích thước của vỏ hộp giảm tốc, …. 

 Theo tiêu chuNn chi tiết bánh răng được tiêu chuNn hóa các thông số gồm: Mođun (hệ 
mét) hoặc bước răng (hệ Inch), khoảng cách trục... Người thiết kế có thể lựa chọn các thông số 
tiêu chuNn, từ đó sẽ tính toán được các kích thước còn lại của bộ truyền bánh răng như: đường 
kính, chiều rộng vành răng,…   

Bước 4: Tính toán kiểm nghiệm 

 Tính toán kiểm nghiệm bánh răng là tính toán ứng suất uốn, ứng suất tiếp xúc, ứng 
suất quá tải. Sau đó ta so sánh các ứng suất sinh ra với ứng suất cho phép xem bánh răng có thỏa 
mãn điều kiện bền hay không. 

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MITCALC 1.5 ĐỂ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LỰA CHỌN BÁNH 
RĂNG: 

+ Chọn chức năng tính toán thiết kế bánh răng trụ răng thẳng/răng nghiêng:       
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+ Giao diện của phần tính toán thiết kế bánh răng trụ răng thẳng/răng nghiêng: 

 

Bước 1: Lựa chọn loại bánh răng 

+ Chọn bánh răng trụ răng thẳng: β = 0o 
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     + Chọn bánh răng trụ răng nghiêng: β = 8o ÷ 20o 

 

Bước 2: Lựa chọn vật liệu bánh răng 

 

Bước 3: Chọn kích thước bánh răng: Ta chọn trị số mođun và số răng 
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Bước 4: Tính toán kiểm nghiệm: Nhập các thông số truyền động: Chọn công suất, tỷ số truyền, 
số vòng quay… 
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+ Chọn các điều kiện tải trọng, kiểu lắp ghép,… 

 

+ Kết quả tính toán: Kiểm tra hệ số an toàn của bộ truyền 

 

+ Kiểm tra vận tốc vòng của bộ truyền: 
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QUY TRÌNH LỰA CHỌN BÁNH RĂNG CÔN TRÊN PHẦN MỀM MITCALC 1.5: 

+ Chọn chức năng tính toán thiết kế bánh răng côn:       

 

 

+ Giao diện của phần tính toán thiết kế bánh răng côn: 
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Bước 1: Lựa chọn loại bánh răng 

•  Chọn bánh răng côn răng thẳng: βm = 0o 

•  Chọn bánh răng côn răng nghiêng: βm = 8o ÷ 20o 
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Bước 2: Lựa chọn vật liệu bánh răng 

 

Bước 3: Chọn kích thước bánh răng: Ta chọn trị số mođun và số răng 

 

Bước 4: Tính toán kiểm nghiệm 

           + Nhập các thông số truyền động: Chọn công suất, tỷ số truyền, tốc độ,… 
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 + Chọn các điều kiện tải trọng, kiểu lắp ghép,… 

 

          + Chọn cấp chính xác của bánh răng 

 

            + Kết quả tính toán: Kiểm tra độ an toàn bền uốn và bền tiếp xúc quá tải của bộ truyền 
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+ Kiểm tra vận tốc vòng của bộ truyền 

 

QUY TRÌNH LỰA CHỌN BÁNH VÍT –TRỤC VÍT TRÊN PHẦN MỀM MITCALC 1.5: 

+ Chọn chức năng tính toán thiết kế bánh vít trục vít:       
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+ Giao diện của phần tính toán thiết kế trục vít - bánh vít: 
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Bước 1: Lựa chọn dạng trục vít (profile) 

Theo tiêu chuNn ISO/TR 10828-1997 (E) trục vít có các dạng sau: 

Dạng A (ZA) Trục vít Archimède 

Dạng C (ZT) Trục vít có biên dạng lõm trong mặt phẳng dọc trục 

Dạng I  (ZI) Trục vít thân khai 

Dạng N (ZN) Trục vít Convolute 

Dạng K (ZK) Trục vít có biên dạng lồi trong mặt phẳng dọc trục  

  

Bước 2: Lựa chọn vật liệu cho bánh vít và trục vít 
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Bước 3: Tính toán kiểm nghiệm 

  Nhập các thông số truyền động: Chọn công suất, tỷ số truyền, số vòng quay… 

 

 Chọn các điều kiện tải trọng, kiểu lắp ghép… 

 

 + Kết quả tính toán kích thước cơ bản của bộ  truyền (trích) 
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 Kiểm tra các hệ số an toàn của khả năng chống mòn, tróc rỗ, độ bền nhiệt... 
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  5 Quy trình lựa chọn trục và các chi tiết trên trục 

 

Hình   11 Phân loại trục và các chi tiết trên trục 

Trục là chi tiết máy để đỡ các chi tiết quay, truyền moment xoắn hoặc thực hiện cả hai 
nhiệm vụ trên. Tính toán thiết kế trục là ta tìm các thông số hình học của trục như chiều dài, 
đường kính thỏa mãn điều kiện bền uốn hoặc bền xoắn hoặc cả hai. Kích thước đường kính các 
đoạn trục và đầu trục được tiêu chuNn. 

 

Hình   12 Quy trình lựa chọn trục 
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Bước 1: Chọn vật liệu chế tạo trục 

 Vật liệu sẽ quyết định giới hạn bền của trục, vì vậy, tùy vào tải trọng tác dụng mà ta chọn 
vật liệu thích hợp, các vật liệu thông dụng theo bảng sau. 

Bảng   5 Cơ tính một số vật liệu chế tạo trục 

Tên vật liệu 
 

Khối 
lượng 
riêng 

Môđun đàn hồi 
Độ bền 
kéo 
σσσσ(Rm)min 

Độ bền 
kéo 
σσσσ(Rm)max Kéo Xoắn 

  kg/m3 MPa MPa MPa MPa 
Thép xây dựng 7850 210000 80000 350 700 
Thép hóa bền và thép hơp 
kim 

7850 210000 80000 500 1400 

Thép thấm Cacbon 7850 210000 80000 700 1200 
Gang xám 7200 188000 78300 100 350 
Hợp kim nhẹ 2800 73000 27400 100 450 

 

Bước 2: Chọn kích thước đường kính, chiều dài trục: 

 Tùy vào kết cấu của máy mà ta sẽ định chiều dài và đường kính trục thích hợp. Thông 
thường ta sẽ chọn đường kính trục theo đường kính tiêu chuNn của lỗ chi tiết lắp với trục (chi tiết 
quay, chi tiết ổ,...) 

Bước 3: Tính toán kiểm nghiệm trục 

 Trong bước này, ta sẽ xác định tải trọng tác dụng lên trục, tính toán ứng suất và so sánh 
với ứng suất cho phép của vật liệu được chọn. Trục sẽ chịu hai tải trọng là uốn và xoắn. 

QUY TRÌNH LỰA CHỌN TRỤC TRÊN PHẦN MỀM MITCALC 1.5: 

+ Chọn chức năng tính toán thiết kế trục:       
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+ Giao diện của phần tính toán thiết kế trục: 
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Bước 1: Lựa chọn vật liệu chế tạo trục 

 

Bước 2: Lựa chọn kích thước đường kính, chiều dài trục 
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Bước 3: Tính toán kiểm nghiệm: 

 Nhập các thông số truyền động: Chọn công suất, tỷ số truyền, tốc độ 

 

 Nhập kiểu tải trọng 

 

  + Nhập giá trị tải trọng tác dụng lên trục: 

 

 + Kết quả tính toán 
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  6 Quy trình lựa chọn ổ trục 

A. Quy trình lựa chọn ổ trượt 

 Ổ trượt là 1 loại ổ trục, dùng để đỡ các trục quay. Nó là khâu liên kết giữa  trục và giá đỡ, 
nhằm mục đích giảm ma sát. Ổ trượt nhận tải trọng từ trục, truyền đến giá đỡ 

 Việc lựa chọn ổ trượt sẽ phụ thuộc vào kích thước lỗ trên vỏ hộp, đường kính trục lắp với 
ổ, chiều dày vỏ hộp và yêu cầu về động lực học (vận tốc,  ma sát,…)  

 Các thông số tiêu chuNn của ổ trượt gồm có: Loại ổ, đường kính ổ 
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Hình   13 Quy trình lựa chọn ổ trượt 

Bước 1: Lựa chọn hình dạng ổ trượt 

 Tùy theo điều kiện kỹ thuật mà ta chọn hình dạng ổ trượt sao cho thích hợp. 

 

Hình   14 Phân loại ổ trượt 
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Bước 2: Lựa chọn vật liệu ổ trượt 

 Vật liệu ổ trượt là quan trọng, vì nó góp phần vào tuổi thọ làm việc của ổ trượt. Trong 
quá trình làm việc, ổ trượt chịu ảnh hưởng lớn của lực ma sát giữa lót ổ và trục, giữa vòng ngoài 
ổ và lỗ trên vỏ hộp. Nếu ta lựa chọn các vật liệu mềm thì rất nguy hiểm cho mối ghép, khi đó, 
khe hở sẽ xuất hiện rất nhanh, kéo theo các dạng hỏng của các chi tiết liên quan. Tiêu chuNn ISO 
3547-4:2006 có quy định tính chất của một số vật liệu làm ổ trượt. Người thiết kế có thể tham 
khảo theo tiêu chuNn này để tìm loại vật liệu chế tạo ổ trượt thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật.  

 Ta nhận thấy rằng trong tiêu chuNn trên có cột hướng dẫn cách chọn vật liệu cho ổ trượt 
tùy vào ứng dụng cụ thể. Sau khi chọn được vật liệu thích hợp, ta sẽ lựa chọn kích thước của ổ 
trượt. 

Bước 3: Lựa chọn kích thước của ổ trượt 

 Kích thước cơ bản của ổ trượt bao gồm đường kính ngoài, đường kính trong và chiều dài 
ổ. Tùy theo kích thước của lỗ trên vỏ hộp và đường kính trục mà ta chọn ổ trượt có kích thước 
thích hợp. 

 Sau khi xác định được đường kính ổ trượt lắp với lỗ trên vỏ máy theo điều kiện bôi trơn 
ma sát ướt, ta sẽ chọn đường kính trong của ổ trượt lắp với trục truyền động.  

Bước 4: Tính toán kiểm nghiệm ổ trượt 

            Sau khi chọn được ổ trượt, ta sẽ tiến hành kiểm nghiệm bền mòn then áp suất p hoặc tích 
pv và so sánh giá trị cho phép [p] và [pv]. 

 

B. Quy trình lựa chọn ổ lăn 

Việc lựa chọn ổ lăn đôi khi khó khăn vì có rất nhiều ổ lăn hiện có trên thị trường như Ổ 
bi đỡ, ổ bi đỡ chặn, ổ bi đỡ tự lựa, ổ đũa đỡ, ổ đũa đỡ tự lựa, ổ đũa đỡ chặn, ổ côn,.. 

 Sự lựa chọn ổ lăn để lắp ghép phụ thuộc các thông số sau: tải trọng và tính chất của tải 
trọng, tốc độ của trục, độ bền của ổ và điều kiện làm việc  của ổ. Sau khi xem xét các thông số 
trên, những ổ bi thích hợp cho các máy nhỏ chuyển động với vận tốc cao trong khi ổ đũa thích 
hợp cho các máy chịu tải trọng lớn. 
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Ổ lăn thường được lựa chọn sau khi hoàn thành thiết kế trục, lúc này ta đã biết các lực tác 
dụng lên ổ (lực hướng tâm, lực dọc trục). Chúng ta sẽ xem xét ổ lăn chịu tải như thế nào, từ đó ta 
mới quyết định loại ổ đỡ, ổ chặn, hay ổ đỡ chặn. 

Đối với ổ lăn, các thông số được tiêu chuNn gồm có: Loại ổ lăn, đường kính vòng trong ổ 
lăn, ký hiệu ổ lăn 

  

Hình   15 Các loại ổ lăn 

Bước 1: Lựa chọn loại ổ lăn 

 Quá trình lựa chọn loại ổ lăn phụ thuộc vào dạng tải trọng trên trục, có thể tham khảo 
bảng sau: 
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Bảng   6 Lựa chọn ổ lăn theo dạng tải trọng 

Loại ổ 
Hướng của tải trọng Tỷ trọng Độ lệch 
Hướng 
tâm 

Dọc 
trục 

Cả 
hai 

Cao Trung 
bình 

Thấp Cao Trung 
bình 

Thấp 

Bi chặn  X   X    X 
Bi rãnh sâu X  X  X   X  
Đũa X    X    X 
Kim X   X     X 
Đũa côn X X X  X    X 
Bi tự lựa X  X   X X   
Đũa cầu tự lựa X  X  X  X   
Bi tiếp xúc góc  X X   X   X 

 Hoặc người thiết kế có thể tham khảo thêm trên các trang web của công ty chuyên về ổ 
lăn (ví dụ SKF). 

Bước 2: Xác định kích thước của loại ổ được chọn 

 Trong quá trình này, người thiết kế có thể sử dụng các tiêu chuNn ISO để xác định kích 
thước của ổ được chọn, Ví dụ: tiêu chuNn ISO 104:2002 quy định kích thước giới hạn của ổ chặn 

 Trong quá trình lựa chọn kích thước ổ lăn, người thiết kế phải xem xét một số điều kiện: 

• Sự phù hợp của hình dạng của ổ với các chi tiết trong bộ phận lắp ghép 

• Bộ phận mang ổ (gối đỡ ổ) 

• Vòng đệm kín phù hợp 

• Loại và chất lượng của dầu bôi trơn. 

• Phương pháp lắp ghép và tháo rời. 

Bước 3: Tính toán kiểm nghiệm ổ   

Sau khi lựa chọn được kích thước của ổ, ta tiến hành tính toán kiểm nghiệm lại các thông 
số tải trọng làm việc của ổ. Sau đó ta đem so sánh với thông số cho phép, nếu không thỏa mãn 
điều kiện bền, ta sẽ phải lựa chọn lại kích thước của ổ. 
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 Theo tiêu chuNn ISO 281-2007 thể hiện các công thức tính toán khả năng tải trọng động 
và làm việc, tiêu chuNn ISO 76:2006 thể hiện các công thức tính toán khả năng tải trọng tĩnh cho 
các loại ổ lăn tiêu chuNn. 

 Ta có thể sử dụng bảng sau để xem xét tuổi thọ ổ lăn theo từng loại máy 

Bảng   7 Số giờ làm việc của ổ lăn ứng với từng loại máy 

Loại máy thông dụng Tuổi thọ yêu cầu của ổ 
lăn (giờ) 

Máy điện dùng trong nhà – Sử dụng gián đoạn  300 - 3000 

Dụng cụ cầm tay, thiết bị xây dựng – Sử dụng thời gian ngắn  3000 - 8000 

Máy nâng, cNu trục – Độ tin cậy cao cho thời gian ngắn  8000 - 12000 

Bánh răng, động cơ làm việc 8giờ/ngày – Sử dụng tập trung 10000 - 25000 

Máy công cụ, quạt làm việc 8giờ/ngày— Sử dụng liên tục trong 
ngày 

20000 - 30000 

Sử dụng liên tục 40000 - 50000 

  

Nếu tuổi thọ ổ lăn không thỏa mãn điều kiện kiểm nghiệm, ta tiến hành lựa chọn lại kích 
thước ổ lăn, hoặc lựa chọn lại loại ổ. 

QUY TRÌNH LỰA CHỌN Ổ LĂN TRÊN PHẦN MỀM MITCALC 1.5 

+ Chọn chức năng tính toán thiết kế ổ lăn:       
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+ Giao diện của phần tính toán thiết kế ổ lăn: 

 

Bước 1: Lựa chọn loại ổ lăn 
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Bước 2: Lựa chọn kích thước ổ lăn 

 

Bước 3: Tính toán kiểm nghiệm 

  + Nhập tải trọng: 
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  + Kết quả tính toán 

 

Các thông số hiển thị màu đỏ chứng tỏ các thông số của ổ chưa thỏa mãn yêu cầu. Lúc 
này ta có thể sử dụng phần mềm để tự động lựa chọn ổ lăn cho tải trọng yêu cầu. 

 

  7 Quy trình lựa chọn then và then hoa  

           Then là chi tiết máy được lắp với trục quay và chi tiết quay (bánh răng, bánh đà,…). Then 
có nhiệm vụ truyền chuyển động quay từ trục sang chi tiết quay và ngược lại. 
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 Tùy vào hình dạng và khả năng làm việc, then có nhiều loại như: then bằng, then bán 
nguyệt, then định hướng, then vát,.. 

 

Hình   16 Phân loại then 

Các kích thước tiêu chuNn của then gồm có: 

• Then bằng: b x h (Chiều rộng x Chiều cao) 

• Trục then (then hoa) : Bước răng, đường kính trong, đường kính ngoài, bề rộng then. 

Việc lựa chọn then là quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của các chi 
tiết truyền động. Ta có thể thực hiện việc lựa chọn then theo các bước sau đây 
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Hình   17 Quy trình lựa chọn then 

Bước 1: Chọn loại then 

            Tùy vào kết cấu, điều kiện làm việc của then mà ta chọn loại then bằng, then bán nguyệt 
hay then vát hoặc trục then (then hoa). Điển hình: 

• Then bằng: Then bằng được lắp với trục, trước khi lắp với mayơ. Mayơ có thể trượt 
trên bề mặt lắp ráp với then. Then bằng gồm các dạng: then bằng hai đầu cạnh, then 
bằng hai đầu bo tròn, then bằng một đầu cạnh một đầu bo tròn. 

• Then bán nguyệt: Sử dụng trong trường hợp chịu tải trọng nhẹ, dễ lắp ghép và tháo 
rời 

• Then vát: Then vát được lắp sau khi lắp trục với lỗ mayơ. Phần thân của then vát có 
thể dài hơn chiều dài của mayơ. 
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• Trục then (then hoa): Then hoa là gồm nhiều then được gia công trên một trục, bên 
cạnh đó trên chi tiết quay cũng được tạo rãnh tương ứng để lắp với trục then. Then 
hoa thường được sử dụng trong trường hợp truyền moment xoắn lớn, độ đồng tâm 
cao. Then hoa có nhiều loại như: then hoa răn tam giác, răng thân khai, răng chữ 
nhật,… 

Bước 2: Lựa chọn kích thước then 

            Sau khi lựa chọn được loại then, ta sẽ sử dụng các bảng tiêu chuNn để lựa chọn kích 
thước then 
(http://thietkemay.com/modules.php?name=News_Monhoc&op=page_detail&sid=174& 
newlang=vietnamese). Kích thước then tiêu chuNn thông thường được lựa chọn tùy vào đường 
kính trục.  

Bước 3: Tính toán kiểm nghiệm 

 Sau khi xác định được các kích thước của then, ta tiến hành tính toán ứng suất sinh ra 
để kiểm nghiệm độ bền cắt và dập của then. 

 Khi kiểm tra nếu then không đảm bảo an toàn thì có thể  tăng chiều dài l của then lên 
một khoảng l = 1,5d và không được lớn hơn chiều dài may-ơ. Nếu l = 1,5d mà then vẫn không 
đảm bảo bền thì dùng 2 then đặt cách nhau 1 góc khoảng (90o-120o) nhưng cách này thường làm 
cho trục bị yếu đi. Trong trường hợp này nên dùng trục then để thay thế. 

 Sau khi kiểm nghiệm, nếu không thỏa bền, ta tiến hành lựa chọn lại kích thước của then 
hoa. 

QUY TRÌNH LỰA CHỌN THEN TRÊN PHẦN MỀM  

+ Chọn chức năng tính toán thiết kế then:       
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+ Giao diện của phần tính toán thiết kế then: 
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A. Lựa chọn then bằng 

Bước 1: Chọn loại then 

 

Bước 2: Chọn vật liệu then 

 

Bước 3: Chọn kích thước then 

 

Bước 4: Tính toán kiểm nghiệm 

        + Nhập thông số: 
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           + Kết quả tính toán: 

 

B. Lựa chọn then bán nguyệt 

Bước 1: Chọn loại then 

 

Bước 2: Chọn vật liệu then 
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 Bước 3: Chọn kích thước then 

 

Bước 4: Tính toán kiểm nghiệm 

      + Nhập thông số: 

 

+ Kết quả tính toán: 
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C. Lựa chọn then hoa 

Bước 1: Chọn loại then 

 Then hoa răng chữ nhật: 

 

 Then hoa răng thân khai 
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Bước 2: Chọn kích thước trục then 

 Then hoa răng chữ nhật 

 

 Then hoa răng thân khai đáy tròn 
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Bước 4: Tính toán kiểm nghiệm 

   + Nhập thông số: 

 

 + Kết quả tính toán: 

 Then hoa răng chữ nhật 
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 Then hoa răng thân khai 

 

 Trong phần mềm MITCalC 1.5 còn có phần so sánh các loại then có thể sử dụng, từ đó 
người thiết kế sẽ lựa chọn ra loại tối ưu nhất: 

 

 

8. KẾT LUẬN 

Trong  phần này đã giới thiệu các quy trình tính toán các chi tiết hệ thống truyền động và tính 
toán lựa chọn trên phần mềm MITCalc 1.5 đã được Việt hóa. Phần mềm Việt hóa này càng hoàn 
thiện để phục vụ việc ứng dụng trong tính toán thiết kế các chi tiết máy.     

 

 


