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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 
                    Khoa Cơ Khí    Chuyên đề ProE  
                          *****                                 GVPT Nguyễn Thế Tranh 
Bài TH 01 
 
1. Phần ôn tập: vẽ chi tiết. 
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2. Phần tự vẽ ở nhà các Tool: EXTRUDE, REVOLVE, SWEEP, BLEND. 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 
                    Khoa Cơ Khí    Chuyên đề ProE  
                          *****                                 GVPT Nguyễn Thế Tranh 
Bài TH 02 
 
SỬ DỤNG LỆNH: HELICAL SWEEP ĐỂ THI ẾT KẾ LÒ XO, BULONG-ĐAI ỐC 
 
A- HELICAL SWEEP TRONG THI ẾT KẾ LÒ XO: 
 
I.  Giới thi ệu chung: Helical Sweep là lệnh chuyên dùng để thiết kế các đường xoắn thí dụ như 
loxo, đường xoắn vít, đường xoắn ốc…  
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Khởi động lệnh: Insert/Helical Sweep/   

 

Ta có các lựa chọn:  
•  Protrusion: Tạo khối xoắn vít  
•  Thin Protrusion: Tạo khối xoắn vít có võ  
mỏng.  
•  Cut:Cắt bỏ vật liệu theo khối xoắn vít.  
•  Thin cut: Cắt bỏ vật liệu theo khối xoắn vít  
có võ mỏng.  
•  Surface: Tạo mặt xoắn vít.  
•  Surface Trim: Cắt vật liệu bở một mặt  
xoắn vít.  
•  Thin Surface Trim: Cắt mặt bởi khối xoắn  
vít có vỏ mỏng. 

  
  
Chú ý: Hai lựa chọn Surface Trim và Thin Surface Trim chỉ được sử dụng khi bạn đã có mặt hay 
khối xoắn vít.  
  II.  Sử dụng lệnh vẽ loxo có đường sinh là đường line:  

Đầu tiên bạn khởi động lệnh bằng cách thực hiện các bước như trên. (Bạn chọn Protrusion 
để vẽ một khối xoắn vít).  

Sau khi chọn Protrusion màn hình xuất hiện:    
 1.Menu Attributes  
 2.Cửa sổ PROTRUSION: Helical Sweep  
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   Ý nghĩa của các lựa chọn Protrusion:  

•  Attributes:  Thiết lập các thông số ban  
đầu cho  đối tượng thiết kế (Thể hiện  
dưới dạng Menu Manager)  
•  Swp Profile:Thiết lập  đường sinh và  
tâm xoay của đường xoắn vít.  
•  Pitch: Bước xoắn của đường xoắn vít.  
•  Section: Biên dạng cắt của đường 
xoắn vít 
   
 

  
 

Ý nghĩa của các lựa chọn Menu Manager:  
•  Constant:Vẽ  đường xoắn vít với bước  
(pitch) không đổi.  
•  Variable: Vẽ đường xoắn vít với bước  
(pitch) thay đổi.  
•  Thru Axis: Biên dạng của đường xoắn  
vít xoay quanh một  đường tâm  
(centerline).  
•  Norm To Traj: Biên dạng của  đường  
xoắn vít luôn vuông góc với một đường  
dẫn.  
•  Right Handed:  Đường xoắn vít xoắn phải.  
•  Left Handed:  Đường xoắn vít xoắn trái.  
 

Bạn chọn Done trên Menu Manager để tiếp 
tục lệnh:  Màn hình xuất hiện thông báo 
(Select or create a SKETCHING 
PLANE)  và Menu Setup Plane: Ở đây bạn 
phải chọn một mặt phẳng để vẽ biên đường 
sinh và center line. Bạn có thể chọn một 
mặt phẳng nào đó trong 3 mp mật định của 
chương trình hoặc bạn tạo một mp mới 
bằng chọn lựa Make Datum (Xem bài 
Make Datum). Đên  đây mình chọn mp 
Front là mp vẽ. Sau khi chọn mp chương 
trình xuất hiện thông báo Select direction 
of viewing the sketching plane: Bạn có thể 
xác định lại hướng đổ vật liệu bằng cách 
chọn Flip trên Menu hay click vào mũi tên 
trên màn hình chính.  
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 Bạn thiết lập hướng nhìn trước khi vào môi trường Sketch:  
-Bạn có thể chọn một mp để thiết lập hướng nhìn.  
-Chọn Default: Theo mật định của chương trình.  
-Tôi chọn Default  để chương trình tự xác lập hướng nhìn. Ok và ta vào  
môi trường vẽ phát (Sketch)  
 
Bạn tiến hành vẽ đường center line làm trục xoay và một đường sinh với kích thước như hình:  
 

  
  
 
Trong môi trường Sketcher nếu bạn muốn thay đổi một số thuộc tính của đối tượng thí dụ như 
màu sắc, kiểu đường… Các bạn chọn vào đối tượng và click-chuột phải chọn Properties.  
Như vậy là bạn đã có được đường sinh và centerline cho việc xây dựng đường xoắn vít 

rồi.Tiếp tục bạn chọn biểu tượng  để tiếp tục lệnh. Sau khi chọn chương trình hiện thông 
báo Enter pitch value: Bạn nhập bước xoắn vít ( Ở đây tôi nhập 20). OK và chương trình xuất 
hiện màng hình mới để ta vẽ section.  
 

  
  
 
 

 
 
 

  

Ghi chú:  
•  Để vẽ đường centerline và đường 
line bạn có thể chọn trên thanh công cụ 
hoặc click-chuột phải vào màng hình 
và chọn lệnh line hoặc centerline.  
•  Các thông số bạn chọn lúc ở bước 
trước được thể hiện trên của sổ 
Protrusion.  
 

Bạn tiến hành vẽ một section với kích 
thước như hình bên.   
Chú ý: Section của bạn có thể là một  đa 
giác bấc kỳ nhưng phải kín. Bạn có thể 
vẽ section trùng với  điểm giao của 2 
centerline hoặc vẽ bấc kỳ chỗ nào sau  
đó xác lập các kích thước liên quan.  
OK bây giờ bạn tiếp tục chọn biểu tượng  
Ok để hoàn thành lệnh vẽ. Kết quả của 
bạn nhận được:  
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III.  T ạo lò xo côn với bước xoắn không đổi:  Để thực hiện lệnh này các bạn cũng chọn những bước tương tự như trên nhưng đến bước vẽ  đường sinh thì các bạn vẽ một đường line nghiêng so với trục OY một góc nào đó.  
 

 

  
  

  

  
  

 

 
       

Ngoài việc thay đổi biên dạng bạn cũng có thể thay đổi:   
•  Pitch: Chọn vào lựa chọn pitch.  
•  Section: Chọn lựa chọn section.  
•  Thay đổi các thông số ban đầu bằng cách chọn vào  
Attributes.  
Ghi chú: Để xem lại reference của mp vẽ phát bạn chọn vào  
lựa chọn Swp Profile và chọn nút Refs. Xuất hiện một menu  
show refs với các lựa chọn.  
•  Next: Chọn mp tiếp theo.  
•  Previous: Chọn mp sau.  
•  Info: Các thông tin  
•  Done:  
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IV.  Tạo loxo trụ với bước xoắn thay đổi:  Để thực hiện lệnh này đầu tiên bạn cũng làm những bước như trên đến Menu Attributes 
bạn chọn Variable thay cho Constant các lựa chọn còn lại bạn giữ mật định.Tiếp tục 
chương trình sẻ hỏi bạn chọn mp vẽ phát ( bạn có thể chọn bấc kỳ mp nào mình muốn làm 
mp vẽ phát:  
tương tự các bước trên). Sau khi vào môi trường Sketch bạn thực hiện vẽ như hình: 

 
 
 

  
 
 

 

 

  

Bạn tạo 2 điểm point với kích thước xác định như 
hình. Khi đó đường sinh được chia làm 3 phần:  

-Phần 1 có chiều dài 40  
-Phần 2 có chiều dài 100  
-Phần 3 có chiều dài 60  

Vậy khi loxo được tạo sẻ đi theo 3pitch khác nhau 
tương ứng với 3 đoạn đó. Bạn có thể tạo nhiều point 
hơn nếu muốn loxo bạn nhiều pitch.  

Lưu ý: Nếu bạn không thích vẽ Point thì bạn có 
thể vẽ 3  đoạn thẳng với kích thước như trên nối li ền 
nhau cũng được.  
Ok, Bạn chọn biểu tượng kết thúc lệnh, màng hình 
xuất hiện thông báo nó bạn nhập pitch cho loxo. Bạn 
chỉ được nhập 2 pitch. Sau đó xuất hiện thêm cửa sổ 
mới:  
 

Mặc định chương trình chỉ cho 
bạn nhập 2pitch nếu muốn nhập 
thêm pitch bạn chọn lựa chọn 
Add Point và chọn thêm điểm. 
Ngược lại bạn cũng có thể bỏ bớt 
Point bằng cách chọn Remove 
Point hoặc bạn có thể nhập lại 
pitch khi chọn lựa chọn Change 
Value. Hoàn thành bạn chọn 
Done/Done  
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B- HELICAL SWEEP TRONG THI ẾT KẾ BULÔNG ĐAI ỐC: 

 
 

Trình tự thực hiện: 
- Dùng lệnh Extrude tool để đùn biên dạng thân Bulong. 
- Cắt đầu cho bulong 
- Sử dụng lệnh HELICAL SWEEP/ CUT  
 
Xuất hiện hộp thoại như sau: 

 
 

 
Chọn Done. Chọn mặt phẳng Right để 
tiếp tục. Okay/ Default 
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Tiến hành chọn chuẩn và dung lệnh Line để vẽ 1 đường tâm, và một đường thẳng song song 
với đường tâm. 

 
 
 
 
 

 

Hiệu chỉnh kích thước như hình vẽ.  Tiếp tục kích vào biểu tượng   
 

Nhập giá trị bước ren 2,5 mm. 

 
Ok 

 
Bây giờ tiến hành vẽ biên dạng một con dao tiện có góc ở đỉnh 60 độ với các kích thước như 
hình. 

Sau đó kích vào biểu tượng  
 Được kết quả như hình vẽ: 

 
 

 
Tương tự ta vẽ được đai ốc  
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 
                    Khoa Cơ Khí    Chuyên đề ProE  
                          *****                                 GVPT Nguyễn Thế Tranh 
Bài TH 03 
 

  VẼ BÁNH RĂNG  BIÊN DẠNG THÂN KHAI 
 

Bài thực hành này sẽ vận dụng các lệnh vẽ đã học để vẽ bánh răng có 
biên dạng thân khai. 
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GVC NGUYỄN THẾ TRANH 


