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KIEM DINH KY NANG NGHE DO KIEM BAC 3
BA! THI THVC HANH

1. Hay tin hành các [ Cong vic 1], [Cong vic 2], [Cong vic 3] theo thai gian thi và c
hang miic chü ghi drài day:
Thcigianthi
16 phüt
[Cong vic 1] Do kIch thuâc
8 phiit
[Cong vic2] Do dung kInh trung bInh ren theo phtxng
pháp 3 day
10 phüt
[Cong vic3] Do sai s6 dung cti panme do ngoài
2. Các khoán muc chü
(1) Giây d trã 1i së duc phát vào ngày thi ti dia diem thi.
(2) Tht tu nOi dung thi së dtrqc cac dánh giá viên thong báo vao ngày thi và t?i dja diem thi.
(3) KhOng duc sr dung bt kS' loai dung cii nào khác ngoài các dung c11 ghi trong biu "danh sách
các dung cu st'x dung". Ngoài ra, trong khi thi cung khOng duc mucm them ding cu khác nUa.
(4) Giy d trâ 1i duqc phát vào ngày thi, có 3 th, phâi ghi rO ho ten và ma só dr thi vào cá 3 th.
Nliung khOng dirccc ghi vao cOt có dánh dâu .
(5) COt ghi ma s6 san phm trong giây thi ducic phát vào ngày thi phái ghi theo six hucng dn cüa
các dánh giá viên.
(6) Giy d trá Rn dirçrc phát dung ngày thi, Sau khi lam bài thi xong tfrng cong viéc së
dánh giá viên.
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(7) Các loai dung cu do (trr dông ho do 1) dã duxc diu chinh v dim 0 nen khOng diu chinh nUa.
Tuy nhiên, phái tiên hành xác nhân lai theo dim 0 hoãc theo kh6i ke, nêu truxng hçip có lch lac
vi dim 0 thI phãi sira lai giá trj trá 1&i và dién vào giây.
(8) Thxng hp cn tInh Loan thI phãi sü ding ch6 d trng hoãc phán mat sau cüa giy thi.
(9) Khi các cong viêc ket thüc, së báo hiêu k& thUc Cong viêc Cho dánh giá viên.
(10) Nêii có tin hiu hêt thai gian thI phãi drng Ii ngay.
(11) Khi ket thUc cong viêc, së sp xêp tal cã mci thcr nhu vat lieu dung cho kim tra (san phm
kim tra), diing Cu do, diing ci h6 tn cOng vic do ye tInh tr?ng ban dâu theo su huâng dn cüa
dánh giá viên.
(12) Truyng hip lau chüi dau ma, bui bn barn vào dung cu do, vat lieu kim tra (Các san phám) thI
ye nguyen tc se thixc hiën nhu sau.

P. 2fl
Miéng giê da . .d lau sach dung cu do, dtxàng chun, duecng hInh trôn hoäc 3 day.
Miëng gié vâi .d lau chi ti&
h6i
dung d lam sach mt rang cüa bánh rang hoc lam sch phán ren.
(13) W trang phuc phâi dam bâo khOng gay tr& ngi gI cho cOng vic.
(14) Khong duc viêt két qua tnràc vào dé thi nay. Dong thi trong qua trInh thi cam s diving các
giây t&khác dã Co memo ghi san hoc các tài 1iu nào tham khão.
(15) Cam s ding din thoai di dng trong qua trInh thi.
(16) Trong qua trInh thi, neu tInh trng sirc khôe không tot thI hay nhanh chOng báo vài dánh giá
vien.
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3. Câu hôi kim tra
[Cong vic 1] Do kIch thuOc
Can c các khoán muc chi thj, sr dung các loai dung Cu do và tien hành do 16 vj tn duic chi thi t2
hInh ye duâi day:

[Khoãn muc chi thu
(1) Vi trI do trên san phm và dung cu do drc chi thi rO trong ban ye giâi thfch dt tai khu vrc thi.
(2) Khi trâ 1i thI din vào cQt trã 1i có ghi sn ma sö vi tn do và ma s6 t11ng tu dã duc nêu rO
trong ban ye giái thIch.
(3) Co giãi thIch v vi trI va phucng huàng khi dat dung ci do trên san phm.
(4) S6 vi tn do chi ti& san phm duc dé cap & trén nhu sau.

Dung cu do sr dung
Panme do ngoài
Thuóc cap
Dóng hó do 16

S6 vi tn do
10
5
1
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(5) Trâ Rn bang kIch thuóc do thuc tê (kIch thuàc tuyêt d6i).
(6) K& qua duic tInh bang mm và tu' theo trng dting cu do ta tfnh nhu sau.
a. Các vi trI do str dung panme do ngoài, dóng ho do 16 duqc tInh 1/1000.
b. Các vi trI do sir diing thuóc cap duc tmnh 1/100.

[Cong vi4c 2 1 Do dung kInh trung bInh ren theo phi.rng pháp 3 day
Can c các khoân m11c dui day, ta sir diing dung cii 3 day và panme do ngoai d do phán ren cüa
duàng ren. Dra theo phi.rcing pháp tInh toán sau, tInh toán duing kInh trung bInh (E) cüa ren.
(Khoán muc chi thi)
(1) TInh toán dixng kInh trung bInh cüa ren theo mUi ten chi thi ti hInh ye sau.
Dâu do ren

(2) Cong thrc tmnh dung kmnh ren trung bInh nhu sau.
E (mm) = M(mm) — A(mm)
E là dung kInh trung bInh, M là giá tn do khoãng cách phIa ngoài cüa day, A: là trj so &rc biêt
tai hi tnrông thi
(3) Phung pháp do 3 day, cO dinh throng kim ch6t ren vào cay cña panme bang cách kéo tháng 3
day xu6ng.

(4) D6i vâi panme kim tra theo duàng chuân dã drçc chun bi sn ( có chi th kIch thuóc)
(5) Giá tn do khoâng cách phIa ngoài cüa day (M) duc yeu cu ghi giá trj dn 1/1000 theo dn v
mm bang cách do kIch thuâc thuc tê (KIch thi.rOc tuyet d6i).
(6) Giá trj tInh toán duong kInh trung bInh (E) bang dn vi mm và ghi giá trj den 1/1000.

[Cong viëc 3] Do sai sö dung cu panme do ngoài
Do dung sai dung cu panme do ngoài can cii các khoán muc sau.
Các khoán muc yeu cu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Vi trI do dung sai, 5 vi trI tai 5, 10, 15, 20 và 25 trong các chi s6 dcc cüa panme do ngoài.
Khi doc các chi s6 cüa panme ta tiên hành trü giá tn duâng kh6i kê r6i ghi k& q ua li.
Giá tn do duçic ghi bang dn vi mm 0.001 nhu 0.001, 0.002 và khoanh trôn vào nii tung
thig trong k hiëu +, —.
Trueing hcp giá tn do ± 0.000 thI không khoanh trön vào ô + hay — ma ghi 0.000 hay 0 du
dixcic.
Do btng trang thai panme do ngoài duçic có dinh vào giá dà panme.
Khi cam tay vào duong kh6i kê phâi dung gang tay dã chun bi sn.

4 .Biu dung Cu sr diing dung trong kim tra tay nghé do cci khI
4.1 DO vat cüa thI sinh
Chi ti&
KIch thi.râc, tiêu chuân
Bitviêt
May tInh din tr

Dang Pin (Bao gôm cã dang
dung Pin nAng hicing mt tr?iii)

Trang phic cong
vic

s6 lucing

Tham khão

1 bô
1 chiêc

CO the diin may tInh
cO các he so nhi.rng
không dtrçc dung loai
cO cal dat s.n chucing
trInh.
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4.2 DO vat duc chun bi tai ni thi
NhUng con s6 trong cOt sö hrng không giâi han. Day là nhng s6 hing chuAn bj cho 1 nhórn tai
khu vuc thi. Tai ni kim tra, nêu trung hp sp xêp nhiu nhóm thI hrqng thing ci1 së chuân bi
theo s6 nhOm.
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Biu dung
Phãn
loai

Cu

chun bi tai hôi tnr&ng thi

Ten chi ti&

KIch thuóc hoac lieu
S6 icing
chun

Vat lieu dung
cho kim Ira
(Các chi tiêt)

1 bO

Vach chia 0.01mm
Pham vi do 0 25mm
Panme do ngoài Vach chia 0.0 1mm
Phamvido2550mm
Chi s6 doc nhó nhât
Thuâc cap (Gin
0.05mm (1/20)
thuóc do do sau)
Panme do ngoài

Dóng hó do 16
Do
kIch
thixóc

MS cap dO A, dung cu
yeu cu là döng h6 so
cót11ê0.0lmm
25mm
(During chun phâi
trên ca1p dO 1 lieu
chua'n JIS)
(Ducng chun phái
tren câp dO 1 tieu
chun JIS)

Duong do dóng
hO hoAc duàng
chuOn (Diring
hInh trôn)
Ong chuân hoãc
dirong
chuân
( Di.rrng hInh
trôn)
Bàn map chun
Trën câp dO 1 cüa JIS
Miêng da
Gié lau

Ghi chü

1

Trong pham vi dung
sai cüa tieu chuân
J1SB7502

II
1

1

1

Trong pham vi dung
sai cüa tiêu chun
J1SB7507
San phm Wang dirang vâi lieu chun
J1SB7515

1 cái nao do

Dung d
panme

kim

tra

I cai nao do

Dung d kim
dong hó do 1

tra

1
1

Dung d lau chili dung
cu do

1

Dung d lau chili chi
ti& san phm và bàn
map
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Phân
loai

.
. .
Ten chi net
Vat lieu dung cho
kim tra (chày
kimrenvàgiád
panme)
Dung cu 3 day d
do ren.

Do
du&ig
kInh
trung
Dài vach dâu
bInh
ren
Panme do ngoài
theo
phucing
pháp 3 Dung chulin
day
Miêng da

KIch thuàc hoãc tiêu
S6 lucing
chun
1 bO
Day thIch hcrp nhât v
ren do

Ti lê 0.01
loai 0-25mm

thI dung

Trên cap dO 1 cüa JIS

Bàn chái
Do sai Vat lieu dung cho
kim tra (Panme do
s6
ngoài
dung
C11

panme
do
ngoai

Duâng chufln

Ghi chU

ibO

JISBO271

1

Cho true müi kim xu6ng

1

Pham vi sai sö theo JIS
B7502

1

Dung cho kim tra panme

1

Dung d lam sch 3 kim và
dung cu do

1

Dung cho lam sch phn ren

lbO
KIch thuóc danh dinh
5, 10, 15, 20,25

M6i loai Trth bc I tiêu chun JIS
1

Gang tay

1

ThIch hap cho kim tra

Mieng da

1

Dung cho lam sach dung
chuân và dung Cu do

(Chü 1):Dung cu do loai trü dung Cu do tu dông và 1oi S6 (Tth dang d6ng ho so có th sü dung
duçic).
(Chü 2: Tham khão phân ghi JIS( tiêu chuân, cap d) trong bang.

