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Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.1. Khái niệm chung 

- Bản vẽ chế tạo:  là bản vẽ dùng để chế tạo và lắp ráp một sản phẩm. 

Mức độ phức tạp của thiết kế quyết định số lượng và loại bản vẽ. Bản vẽ 

chế tạo một sản phẩm có thể gồm nhiều bản vẽ, trong một bản vẽ có thể có 

nhiều hình vẽ và những bảng biểu, thuyết minh.  

- Yêu cầu đối với bản vẽ chế tạo: 

      

     + Thể hiện  đầy đủ cả về hình dáng và kích thước của các chi tiết. 

      

     + Thể hiện được qui trình lắp ráp các chi tiết. 

      

     + Phân biệt được rõ tất cả các chi tiết bao gồm các chi tiết tiêu chuẩn và 

không theo tiêu chuẩn. 

 

      + Thuyết minh, ghi chú đầy đủ và chính xác về các thông số chế tạo và 

quy trình lắp ráp sản phẩm. 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.1. Khái niệm chung 

- Phân loại bản vẽ chế tạo:  

Một sản phẩm lắp ráp thường bao gồm 2 loại bản vẽ chế tạo: 

 

   + Bản vẽ từng chi tiết (còn gọi là bản vẽ chi tiết hay bản vẽ tách). 

    

   + Bản vẽ biểu diễn sản phẩm sau khi đã lắp ráp hoàn thiện, bao gồm tất 

cả các chi tiết (còn gọi là bản vẽ lắp). 

 

 

     Bên cạnh các hình vẽ, trong bản vẽ chế tạo còn có thể có các ghi chú, 

thuyết minh quy trình lắp ráp, cơ cấu hoạt động của sản phẩm, các bản 

thống kê chi tiết, ghi chú vật liệu... 

      

     Trong bản vẽ chế tạo, có một số chi tiết tiêu chuẩn, thường được chế 

tạo sẵn như bulông, đinh vít, bạc lót, bánh răng tiêu chuẩn... Các chi tiết 

này không cần biểu diễn chi tiết trên bản vẽ, không cần có bản vẽ chi tiết 

riêng, trong bản vẽ lắp, chúng được biểu diễn theo quy ước. 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.1. Khái niệm chung 

VD bản vẽ chi tiết: 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.1. Khái niệm chung 

VD bản vẽ lắp: 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.2. Bản vẽ chi tiết 

- Bản vẽ chi tiết biểu diễn các chi tiết đơn lẻ, nó thể hiện hình dạng, kích 

thước, dung sai, vật liệu... của các chi tiết một cách cụ thể phục vụ quá 

trình chế tạo sản xuất.  

- Thông thường, mỗi chi tiết được biểu diễn trên một bản vẽ riêng. Nếu chi 

tiết quá lớn thì có thể biểu diễn trên nhiều bản vẽ. Nếu các chi tiết nhỏ thì 

biểu diễn nhiều chi tiết trên một bản vẽ. 

 

- Các hình biểu diễn trong bản vẽ chi tiết thông thường bao gồm: 

     

     + Các hình chiếu thẳng góc của toàn bộ chi tiết 

      

     + Các hình chiếu phụ, riêng phần của chi tiết 

      

     + Các hình cắt, mặt cắt được biểu diễn độc lập hay từng phần, hoặc cát 

trích hay cắt kết hợp trên các hình biểu diễn thẳng góc của chi tiết 

      

     + Các hình chiếu và hình cắt trục đo 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.2. Bản vẽ chi tiết 

- Bản vẽ biểu 

diễn chi tiết 

đơn giản chỉ 

cần sử dụng 

các hình chiếu 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.2. Bản vẽ chi tiết 

- Bản vẽ biểu diễn chi tiết đơn bằng và hình chiếu kết hợp mặt cắt xoay và hình 

cắt trích (ghi kích thước theo TCVN) 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.2. Bản vẽ chi tiết 

- Bản vẽ biểu diễn chi tiết đơn bằng hình cắt và hình chiếu kết hợp hình cắt 

trích (ghi kích thước theo TCVN) 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.2. Bản vẽ chi tiết 

- Bản vẽ biểu diễn chi tiết đơn bằng các hình chiếu, hình cắt, hình chiếu phụ, 

mặt cắt riêng phần, cắt trích  (ghi kích thước theo TCVN) 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.2. Bản vẽ chi tiết 

- Bản vẽ biểu diễn chi tiết đơn bằng các hình chiếu thẳng góc, hình cắt và hình 

chiếu trục đo 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.2. Bản vẽ chi tiết 

- Bản vẽ biểu diễn chi tiết đơn bằng các hình chiếu và hình cắt trục đo 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.2. Bản vẽ chi tiết 

Một số quy ước khi biểu diễn: 

     

    - Khi biểu diễn các hình chiếu, có thể bỏ qua các chi tiết khuất trong các 

trường hợp sau: 

         + Các chi tiết khuất đã được thể hiện trên hình cắt, mặt cắt 

         + Các chi tiết có cấu trúc đơn giản, điển hình, thông dụng 

         + Các chi tiết nằm sau chi tiết khuất hoặc chi tiết biểu diễn quy ước khác 

như bánh răng, lò xo, chi tiết ren... 

     

     - Khi bản vẽ ở tỷ lệ nhỏ, cho phép không biểu diễn một số cấu tạo của chi 

tiết như mép vát, góc lượn, khía nhám, rãnh thoát dao....Các cấu tạo này được 

ghi chú hoặc được vẽ phóng to theo tỷ lệ riêng trong bản vẽ 

      

     - Đối với các chi tiết cấu tạo rỗng, nên sử dụng kết hợp các hình cát trích để 

giảm tối đa việc thể hiện các chi tiết khuất 

 

     - Các hình biểu diễn dạng trục đo chỉ có ý nghĩa minh họa, không được coi 

như tài liệu đầy đủ cho một bản vẽ chế tạo. 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.3. Bản vẽ lắp 

Bản vẽ lắp thể hiện các nôi dung sau: 

     - Các chi tiết ở vị trí làm việc sau khi đã lắp ghép theo thiết kế. Nếu bản vẽ 

chỉ biểu diễn một phần của tổ hợp lắp ráp, thì nó được gọi là bản vẽ đơn vị lắp. 

      

     - Bảng thống kê các chi tiết, thường đặt phía dưới họa bên phải bản vẽ. Các 

chi tiết được đánh số thứ tự, ghi chú số lượng, vật liệu, tên của chi tiết, ghi số 

hiệu theo catalog hoặc số hiệu riêng theo thiết kế. Các chi tiết trong hình vẽ 

thường có ghi chú số hiệu (biểu diễn trong đường tròn) phù hợp với số hiệu ghi 

trong bảng thống kê.  

 

     - Các ghi chú về quy trình gia công và lắp ráp, thuyết minh về chức năng 

của chi tiết hay cơ cấu hoạt động của sản phẩm cũng thường được bố trí bên 

dưới bản vẽ. 

 

     - Mục đích của bản vẽ lắp mô là tả cách lắp ráp các chi tiết, vì vậy, không 

cần biểu diễn hoàn thiện hình dạng của từng chi tiết. Cần thể hiện được tương 

quan vị trí giữa các chi tiết với số hình chiếu ít nhất mà vẫn thể hiện được cách 

lắp ráp. Thông thường bản vẽ lắp biểu diễn thông qua các hình cắt và ít sử 

dụng các hình chiếu thẳng góc. 

 

 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.3. Bản vẽ lắp 

Một số quy ước khi thể hiện bản vẽ lắp: 

  

- Bản vẽ lắp thường sử dụng ba dạng biểu diễn cơ bản: hình chiếu, hình cắt và 

hình biểu diễn trục đo. 

 

 - Các hình chiếu thể hiện hình dạng tổng quát của vật thể nên không cần biểu 

diễn phần khuất, trừ khi thực sự cần thiết. 

  

- Hình cắt thể hiện cấu tạo bên trong và quan hệ lắp ráp giữa các chi tiết nên 

thường được sử dụng nhiều nhất. Để biểu diễn toàn bộ các bộ phận của vật 

thể, thường sử dụng hình cắt toàn phần. Ngoài ra có thể sử dụng những loại 

hình cắt khác như hình cắt trích và hình cắt bán phần. 

 

- Các hình biểu diễn dạng trục đo được dùng để biểu diễn sản phẩm hoàn 

thiện sau quá trình lắp ghép hoặc có thể biểu diễn quy trình hay sơ đồ lắp ghép 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.3. Bản vẽ lắp 

- Một số qui ước về hình cắt trong bản vẽ lắp: 

     

    + Những chi tiết được sản xuất theo tiêu chuẩn, như chi tiết ghép, chốt định 

vị, bulông, bạc lót... và một số chi tiết không theo tiêu chuẩn như trục, then, 

chốt, tay mắm, bi... được coi như không bị cắt. Những chi tiết này được vẽ ở 

dạng hình chiếu. 

  

     + Những chi tiết khác nhau khi đứng cạnh nhau được tô vật liệu theo những 

hướng khác nhau. Cùng chú ý phải tô vật liệu như nhau cho cùng một chi tiết. 

Những chi tiết mảnh (như vòng đệm) được tô đen. 

   

     + Khi thể hiện khe hở giữa các chi tiết có thể vẽ tăng kích thước để tăng 

tính trực quan của hình biểu diễn. 



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.3. Bản vẽ lắp 

- VD về trình bày một bản vẽ lắp:  

  



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.3. Bản vẽ lắp 

- VD về tô vật liệu các chi tiết trong một bản vẽ lắp:  

  



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.3. Bản vẽ lắp 

- VD  một bản vẽ lắp thể hiện bằng nhiều loại hình biểu diễn:  

  



Bài 3 

Bản vẽ chế tạo 

3.3. Bản vẽ lắp 

- VD  bản vẽ lắp sử dụng hình chiếu trục đo 

thể hiện sơ đồ lắp ráp và thể hiện sản phẩm 

hoàn thiện  


