1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cải tạo thiết kế và gia công bộ gá khoan nhiều đầu
dùng gia công thân vỏ hộp đông cơ diesel
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Coâng ty TNHH MTV Cheá taïo ñoäng cô ( Vinappro ).
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Trần Đức Đạt

Cá nhân tham gia: KS. Phan Như Bình, KS Nguyễn Minh Hùng, KS. Nguyễn
Đức Hùng, KS. Võ Thạch Ngọc, KS. Trương Anh Phụng, KS. Trần Thanh Hùng,
KS. Nguyễn Phước Duy Phương
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Muïc tieâu cuûa ñeà taøi naøy laø nghieân cöùu veà caáu taïo, nguyeân lyù vaø caùc phöông
phaùp thieát keá phoái hôïp giöõa caùc keát caáu nhaèm taïo ra 1 cô caáu hoaøn chænh, ñaùp
öùng ñöôïc vieäc gia coâng cuøng 1 luùc nhieàu vò trí trong 1 laàn gaù, taêng naêng suaát lao
ñoäng thoâng qua vieäc söû duïng thôøi gian truøng khi gia coâng.
5. Kết quả thực hiện:

Ñaây laø keát quaû cuûa söï phaùt trieån coâng ngheä döïa treân neàn cô baûn cuûa thieátbò coù
saün ñeå caûi tieán taêng saûn löôïng saûn xuaát.
2. Xaây döïng ñöôïc böôùc ñoät phaù trong vieäc vieäc öùng duïng , khai thaùc caùc thieát bò
gia coâng nhieàu ñaàu vaøo trong gia coâng cô khí.
3. Caùc keát quaû nghieân cöùu ñaït ñöôïc laø ñaùng tin caäy, coù theå laøm moâ hình nghieân
cöùu cho caùc nghieân cöùu khoa hoïc tieáp theo coù tính ñoàng daïng.
4. Caùc keát quaû thöïc nghieäm sau khi öùng duïng keát quaû cuûa ñeà taøi laø ñaùng tin caäy
, cho pheùp keát quaû coâng trình nghieân cöùu vaø cheá taïo ñöa vaøo saûn xuaát taïi caùc cơ
sở gia công cơ khí với quy mô lớn.
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 9/2004 đến tháng 9/2005
7. Kinh phí thực hiện:………. đồng

