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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài : 

Bằng cách quan sát thông thường nhất, chúng ta có thể thấy 

có rất nhiều sản phẩm nhựa xung quanh chúng ta. Từ các sản phẩm 

ñơn giản là dụng cụ học tập như: thước, viết hay ñồ chơi trẻ em...cho 

ñến những sản phẩm phức tạp như: bàn, ghế, vi tính hay các chi tiết 

dùng trong ôtô và xe máy...ñều ñược làm bằng nhựa. Hầu hết những 

sản phẩm này có hình dáng và màu sắc rất phong phú và chúng ñã 

góp phần làm cuộc sống của chúng ta ñẹp và tiện nghi hơn. 

Với các tính chất như: ñộ dẻo dai, nhẹ, có thể tái chế, không 

có những phản ứng hoá học với không khí trong ñiều kiện bình 

thường...vật liệu nhựa ñã thay thế các loại vật liệu khác như: sắt, 

nhôm, gang, ñồng thau...ñang ngày càng cạn kiệt trong tự nhiên. Do 

ñó ta có thể nói rằng nhu cầu sử dụng vật liệu nhựa trong tương lai sẽ 

còn rất lớn. Điều này dẫn ñến hệ quả là giá thành khuôn sẽ không 

ñược cho là quá ñắc bởi lợi nhuận mà nó mang lại rất lớn vì từ một 

khuôn ép phun ta có thể cho ra hàng chục thậm chí hàng trăm ngàn 

sản phẩm nhờ máy ép nhựa. 

Ngày nay khi trình ñộ sản xuất ñược tự ñộng hóa ở mức ñộ 

cao, khi các lĩnh vực công nghệ hiện ñại ñược tổ hợp với nhau ñể 

hình thành một công nghệ mới cao hơn như tổ chức cơ khí, ñiện, ñiện 

tử, tin học…thì khoa học gia công khuôn ñã có những bước phát triển 

mới, ví dụ như gia công khuôn trong sản xuất tổ hợp ñiều khiển bằng 
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máy vi tính CAD/CAM-CIM-CNC ñã ñem lại hiệu quả kinh tế và 

cải thiện ñược chất lượng sản phẩm. 

Ở khu vực miền Trung nước ta hiện nay khá nhiều các nhà máy 

sản xuất cơ khí sử dụng các máy công cụ CNC ñể phục vụ hoạt ñộng 

sản xuất, ñặc biệt là ñể gia công khuôn mẫu vì ñộ chính xác cao, ña 

dạng hoá sản phẩm và khai thác tối ña hiệu quả sử dụng máy công cụ 

CNC. 

Nắp ñể ñậy vào ống ñựng viên sủi bọt ở ñây gọi là ‘‘nắp ống” là 

sản phẩm có hình dáng phức tạp, hình dáng giữa mặt trong và ngoài 

khác nhau, ñộ chính xác cao - chế tạo khuôn của nắp ống trên máy 

công cụ CNC là một ví dụ tiêu biểu ñể tạo ra sản phẩm nhựa ứng 

dụng nhiều trong thực tế. Chính vì những lý do ñó, em quyết ñịnh 

chọn ñề tài này cho luận văn tốt nghiệp của mình: “Ứng dụng công 

nghệ CAD/CAM/CNC ñể thiết kế và gia công khuôn ép phun nhựa 

của nắp ống trên máy CNC”.  

2. Mục tiêu: 

- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo khuôn ép phun nhựa của nắp 

ống phục vụ ñào tạo nghề cho học sinh trường trung cấp nghề Quảng 

Ngãi. 

- Nghiên cứu công nghệ và khai thác trung tâm CNC ñể gia 

công khuôn với ñộ chính xác cao và ứng dụng vào thực tế gia công 

khuôn. 

3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu: 

3.1. Nội dung nghiên cứu: 

Đề tài ñược thực hiện với các nội dung chủ yếu sau: 
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- Nghiên cứu các vấn ñề cơ bản khi thiết kế khuôn. 

- Nghiên cứu loại khuôn cho thiết kế. 

- Nghiên cứu quy trình công nghệ thiết kế khuôn ép phun. 

- Nghiên cứu, thiết kế hình học cho sản phẩm. 

- Thiết kế lòng khuôn. 

- Thiết kế hệ thống dẫn nhựa. 

- Trung tâm gia công CNC. 

- Phần mềm pro/engineer wifi 4.0, phần mềm CAD/CAM/CNC. 

3.2.     Phạm vi nghiên cứu: 

- Nghiên cứu, thiết kế khuôn ép phun nhựa ứng dụng phần 

mềm pro/engineer wifi 4.0. 

- Tiến hành thực nghiệm với khuôn mẫu và gia công trên 

máy CNC có tại viện Công Nghệ Cơ Khí và Tự Động Hóa (Trường 

Đại học Bách Khoa- Đà Nẵng)  

4. Phương pháp nghiên cứu: 

- Xây dựng cơ sở lý thuyết. 

- Nghiên cứu tổng hợp các tài liệu về thiết kế khuôn, các tài 

liệu về gia công khuôn trên máy CNC. Nghiên cứu tài liệu về số sản 

phẩm bố trí trên khuôn, tính ñộ co rút và thiết kế kết cấu khuôn. 

5. Dự kiến kết quả ñạt ñược và hướng phát triển của ñề tài: 

      5.1.  Dự kiến kết quả ñạt ñược: 

- Tính toán sơ bộ giá thành khuôn. 

 - Các vấn ñề quan trọng khi thiết kế khuôn. 

 - Mô hình khuôn gia công trên máy công cụ CNC.... 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Khuôn ép nhựa 

5.2.  Hướng phát triển của ñề tài : 

- Nghiên cứu, thiết kế khuôn cho nhiều loại sản phẩm nhựa 

khác nhau ứng dụng phần mềm proe và máy công cụ CNC.  

6. Cấu trúc của luận văn : 

      Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục trong 

luận văn gồm có các chương như sau: 

     Chương 1: TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ ÉP PHUN 

     Chương 2: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KHUÔN TRÊN MÁY 

CÔNG CỤ CNC 

     Chương 3: THIẾT KẾ KHUÔN CỦA NẮP ỐNG 

     Chương 4: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG VÀ LẮP RÁP KHUÔN. 
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Chương 1: TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ ÉP PHUN 

1.1 Công nghệ ép phun là gì? 

Một cách ñơn giản nhất, công nghệ ép phun là quá trình phun 

nhựa nóng chảy ñiền ñầy lòng khuôn. Một khi nhựa ñược làm nguội 

và ñông cứng lại trong lòng khuôn thì khuôn ñược mở ra và sản 

phẩm ñược ñẩy ra khỏi khuôn nhờ hệ thống ñẩy. Trong quá trình này 

không có bất kỳ một phản ứng hóa học nào. Kỹ thuật ép phun ñược 

mô tả như là một quá trình chuyển ñổi nhiệt của vật liệu nhựa: 1- 

chảy; 2- bơm vào trong khuôn, 3- làm nguội; 4- sau khi sản phẩm 

cứng, khuôn mở ra và lói sản phẩm ñể lấy sản phẩm, khuôn sẽ ñóng 

lại và bắt ñầu một chu trình mới. 

1.2 Công nghệ ép phun có thể làm ñược các sản phẩm phức tạp 

1.3 Công nghệ ép phun tạo ra sản phẩm có chất lượng cao 

1.4 Các yếu tố cơ bản của khuôn và chức năng của chúng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 Các yếu tố cơ bản của khuôn 
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1.5 Quy trình công nghệ ép phun 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Vật li ệu nhựa ép phun 

1.7 Thiết kế sản phẩm “ nắp ống” 

1.7.1 Thiết kế sản phẩm nhựa  

1.7.2 Vật liệu nhựa ép phun  

Sản phẩm ñược làm từ vật liệu là PP (Polypropylene). Vật liệu 

này có ưu ñiểm là có tính chống oxi hóa, các hóa chất thông dụng, có 

ñộ ñàn hồi tương ñối cao, giá thành trung bình. 

Phần ñòi hỏi ñộ chính xác nhất của nắp là ở ñường kính 

ø24,16. Phần này dùng ñể ñậy chặt vào miệng của ống, ñường kính 

ngoài của nó phải lớn hơn ñường kính trong của ống một lượng nhất 

ñịnh ñể có thể ñậy chặt ñược. 

Ở các mặt trụ hoặc mặt phẳng có ñộ cao lớn hơn 1mm (kích thước 

của sản phẩm chiếu song song so với hướng tách khuôn) ta phải làm 

cho chúng nghiêng một góc nhất ñịnh ñể sau này sản phẩm dễ lấy 

khỏi khuôn. Tuỳ theo ñộ chính xác của mặt làm việc ñó mà ta chọn 

góc nghiêng lớn hay nhỏ. 
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   Hình 1.13 Bản vẽ nắp ống 

1.8 Một số kiến thức cơ bản về máy ép phun 

1.8.1 Cấu tạo chung  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.14 Cấu tạo chung của máy ép phun 

1.8.2 Hệ thống kẹp 

1.8.3 hệ thống phun 

1.9 Kết luận  

- Qua chương một giúp chúng ta biết ñược khả năng của công 

nghệ ép phun và cung cấp một cách tổng thể kiến thức về các ñặc 

tính quy trình ép phun, nó giúp ta hiểu ñược làm thế nào ñể tạo ra 

một sản phẩm có chất lượng cũng như tăng năng suất trong quá trình 

sản xuất. 
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 - Chương một ñã nêu một số vấn ñề cần quan tâm khi thiết kế 

sản phẩm nhựa. Thiết kế sản phẩm là công ñoạn rất quan trọng trong 

ép phun. Đặc tính của sản phẩm sẽ ảnh hưởng ñến thời gian gia công 

và các khuyết tật của sản phẩm, vì vậy, ảnh hưởng chất lượng sản 

phẩm. Do ñó phải chú ý loại nhựa sử dụng, tính chất vật lý, hóa học, 

công năng sử dụng của loại nhựa. 
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Chương 2: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KHUÔN TRÊN MÁY 

CÔNG CỤ CNC 

21.Lịch sử phát tri ển của kỹ thuật CNC 

2.2 Giới thiệu một số máy CNC ñang dùng trong công nghiệp hiện nay 

2.3 Cấu trúc hệ thống máy CNC 

2.4 Một số ñịnh nghĩa cơ bản trong máy CNC 

2.5 Giới thiệu máy phay CNC MILL 155 

2.5.1 Kết cấu chung của máy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2.18 Kết cấu chung của  máy 

1. Sóng trượt bàn máy theo X/Z 9. Bể chứa chất làm mát 

2. Vùng làm việc   10. Bơm chất làm mát 

3. Đèn làm việc   11. Công tắc nguồn 

4. Hệ thống cửa bảo vệ  12. Tủ ñiện 

5. Ổ tích dao   13. Phím ñiều khển 

6. Nút tắt khẩn cấp          14. Ngăn kéo phím máy tính 

7. Khay hệ thống   15. Bệ máy 

8. Hệ thống lặp 
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2.5.2 Các thông số kỹ thuật và khả năng công nghệ 

2.5.2.1 Thông số kỹ thuật 

2.5.2.2 Khả năng công nghệ của máy: Máy có khả năng thực hiện 

gia công theo ñường thẳng, cung tròn, theo ba chiều, khoan, doa, cắt 

ren,… nhờ 3 trục X, Y, Z trong hộp chạy dao ñược ñiều khiển ñộc lập.  

2.5.3 Hệ tọa ñộ và các ñiểm chuẩn 

2.5.3.1 Hệ toạ ñộ máy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.2 Điểm chuẩn của máy 

2.5.4 Giới hạn không gian làm việc của máy 

Theo các phương X/Y/Z=300/200/200 (mm)  

2.5.5 Cơ cấu cấp và thay thế dụng cụ cắt gọt 

2.5.5.1 Các loại dụng cụ cắt 

2.5.5.2 Bộ gá dụng cụ cắt 

Bộ cán dao của máy có năm loại khác nhau: collet holder, shell 

end mill arbor, miller support, tap holder and holder MT2. 

Hình 2.19 Hệ toạ ñộ của máy phay PC MILL155 
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2.5.5.3 Hệ thống chứa dao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5.4 Cơ cấu gá và kẹp phôi  

 +  Loại máy :  Emco Concept Mill 155  

+  Loại dao: Dao phay ngón HSS-Eco8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.23 Trống dao cho 10 dao 
 

Hình 2.24 Cơ cấu kẹp 
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2.6 Kết luận 

- Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì máy CNC sẽ 

thay thế cho những máy gia công truyền thống, vì hiệu quả sử dụng 

và kinh tế mang lại khi gia công trên máy CNC tốt hơn rất nhiều so 

với máy truyền thống. Ở chương hai ñã nêu tóm gọm một số loại máy 

CNC thông dụng, tính năng sử dụng và hiệu quả công việc của 

chúng. 

 - Việc gia công khuôn trên máy CNC phải ñược ứng dụng 

rộng rãi và thường xuyên hơn nữa, ñể mang lại những sản phẩm có 

chất lượng cao và tính thẩm mỹ cao. 
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Chương 3: THIẾT KẾ KHUÔN CHO SẢN PHẨM NẮP ỐNG 

3.1 Giới thi ệu phần mềm pro/e wifi 4.0 

3.2 Các kiểu khuôn cơ bản 

3.3 Thiết kế khuôn cho sản phẩm nắp ống 

3.3.1 Xác ñịnh kiểu khuôn 

3.3.2 Xác ñịnh mặt phân khuôn, tách hai khuôn ñực – cái 

3.3.3 Tính số lòng khuôn 

Các yếu tố quyết ñịnh số lòng khuôn (số sản phẩm trên một khuôn): 

+ Kích thước ñầu phun của máy ép. 

+ Kích thước, hình dáng sản phẩm. 

+ Tốc ñộ hóa dẻo. 

+ Lực kẹp cần thiết ñể thắng áp lực phun của nhựa vào lòng 

khuôn. 

+ Diện tích lớn nhất của thớt máy. 

+ Yêu cầu của khách hàng về thời gian. 

+ Sản lượng hàng tháng, hàng năm. 

+ Trình ñộ sản xuất. 

Các công thức xác ñịnh số lòng khuôn 

a) Theo công suất phun của máy: 

RDCPSP

P
cs VVV

V
n

++
= max     (3.1) 

Trong ñó: :maxPV  Thể tích phun lớn nhất của máy )( 3cm  

:SPV  Thể tích sản phẩm )( 3cm  

:CPV  Thể tích cuống phun )( 3cm  
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:RDV  Thể tích rãnh dẫn )( 3cm  

b) Theo tốc ñộ phun: 

 
Vn

V
n

P

dn
td .

=      (3.2) 

Với csntdncsn 8,04,0 <<  

Trong ñó: 

:dnv  tốc ñộ dòng nhựa )/( 3 phcm  

:Pn  số lần phun (lần/ph) 

V: Thể tích sản phẩm + rãnh dẫn )( 3cm  

c) Dựa vào lực kẹp lớn nhất: 

i
lk AP

fF
n 010

=      (3.3) 

Trong ñó: 

:oF  Lực kẹp lớn nhất của máy (KN) 

:f hệ số an toàn. Thường chọn f = 1.2 ÷  5 

:iP  áp suất phun lớn nhất (MPA) 

:A  tổng diện tích hình chiếu khuôn và rãnh dẫn. 

* Công thức (3.3) còn có thể ñược tính theo cách ñơn giản hơn 

như sau: 

 

 
510

400×= S
nlk   (tấn)    (3.4) 
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Trong ñó: 400: áp lực nhựa trung bình trong lòng khuôn (lấy 

theo giá trị thực nghiệm). 

Như vậy, áp dụng công thức (3.4), ta sẽ tính ñược lực kẹp 

khuôn tối thiểu cho một lòng khuôn là: 

 6,2
10

400
4

7,2814,3

5

2

=
××

=lkn  (tấn) 

Đối với máy ép hiện có (90 tấn) dùng ñể ép ra sản phẩm này, 

ta tính ra ñược số lòng khuôn =90/2,6= 36 (lòng khuôn). 

Tuy nhiên vì yêu cầu sản lượng hàng năm không nhiều 

(khoảng 20 ngàn SP/năm) nên ta chọn số lòng khuôn là tám ñể tiết 

kiệm vật liệu và chi phí gia công. 

3.3.4 Bố trí lòng khuôn 

3.3.5 Thiết kế hệ thống dẫn nhựa 

3.3.6 Thiết kế hệ thống giật ñuôi keo 

3.3.6.1 Quy trình mở khuôn 
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Hình 3.21 Tấm giật ñuôi keo và tấm âm tách ra trước 

Khi mở khuôn (Hình 3.21), tấm giật ñuôi keo và tấm âm sẽ 

tách ra trước do lực liên kết giữa hai tấm này là yếu nhất. 

Ta thiết kế tám ty giật ñuôi keo (4) ở tám vị trí miệng phun. Ty 

giật ñuôi keo này ñược gắn cố ñịnh vào tấm trần (5) và có thể trượt 

trong tấm giật ñuôi keo. Nhiệm vụ của nó là giữ chặt ñuôi keo ñể khi mở 

khuôn, phần ñầu ñuôi keo, chỗ tiếp xúc với sản phẩm sẽ bị ñứt ra. Phần 

keo thừa lúc này sẽ dính lại trên bề mặt tấm giựt ñuôi keo. 

Ngoài ra, ta gắn bốn pat giật bên hông khuôn. Pat này có rãnh 

ở giữa ñể hai bulông trên tấm giật ñuôi keo và tấm cái có thể trượt 

bên trong. Vì hiện tại phần ñầu ty giật ñuôi keo còn nằm trong phần 

keo thừa nên không thể lấy phần này ra ñược. Do ñó ta phải tiếp tục 

tách hai tấm trần và tấm giật ñuôi keo ra (Hình 3.22) ñể ty giật ñuôi 

keo này rút ra khỏi phần keo thừa. Vì vậy ta gắn bốn pat dẫn này là 

ñể khi phần thân bulông gắn trên tấm cái ñụng vào cử chặn trên pat 
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dẫn thì tấm giật ñuôi keo và tấm cái không tiếp tục tách ra ñược nữa. 

Do mặt phân khuôn vẫn tiếp tục mở nên lúc này hai tấm trần và tấm 

giật ñuôi keo sẽ bắt ñầu tách ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.22 Tách tấm giật ñuôi keo và tấm trần 

Ta gắn vào giữa hai tấm trần và tấm giật ñuôi keo bốn lò xo 

(9) ñể ñảm bảo chúng tách ra hoàn toàn. 

Lúc này phần keo thừa (10) ñã ñược thoát ra khỏi ty giật ñuôi 

keo, chỉ còn phần cuống còn nằm trong bạc bơm keo. Do ñó phần 

này có thể lấy ra dễ dàng bằng tay, bằng Robot hoặc cho rớt tự ñộng. 

(Ở kiểu khuôn này chúng ta thiết kế lấy ñuôi keo thừa bằng Robot). 

Do hành trình mở khuôn vẫn tiếp tục, cho nên khuôn vẫn tiếp 

tục mở ñến khi phần lon ñền (3) ở ñầu bốn chốt bung chạm vào mặt 

tấm cái, khi ñó bốn chốt bung này sẽ giữ nhiệm vụ tách tấm âm ra 

khỏi tấm dương, ñể sản phẩm có thể lấy ra sau này (Hình 3.23). 
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Hình 3.23 Tách tấm âm và tấm dương 

3.3.6.2 Những ñiều cần lưu ý 

3.3.7 Thiết kế hệ thống lói 

3.3.8 Thiết kế hệ thống làm nguội 

3.4 Kết luận 

- Việc ứng dụng phần mềm Pro/Engineer Wildfire 2004 ñể 

thiết kế mẫu và tự ñộng thiết kế khuôn là ñiều cần thiết khi chế tạo 

khuôn mẫu, ñặc biệt khi áp dụng cho các máy công cụ CNC. 

 - Chương ba giúp ta thiết kế khuôn hợp lý với sản phẩm, yêu 

cầu thực tế và theo ñơn ñặt hàng. Giới thiệu một số kiểu khuôn cơ 

bản, một số kiến thức về thiết kế khuôn ứng dụng phần mềm pro/e 

wifi 4.0. 

 - Qua chương này giúp ta xác ñịnh mặt phân khuôn, tính số 

lòng khuôn và bố trí lòng khuôn… ñể gia công hợp lý và chính xác . 
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CHƯƠNG 4: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG VÀ L ẮP RÁP KHUÔN 

 

4.1 Lập trình gia công một số chi tiết trên máy CNC 

4.1.1 Gia công tấm ñực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1 Bản vẽ chi tiết mặt trên tấm ñực 
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Hình 4.2 Tấm ñực trước khi gia công 

4.1.2 Gia công tấm ñẩy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4 Bản vẽ chi tiết tấm ñẩy 
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Hình 4.7 Tấm ñẩy sau khi gia công xong 

4.1.3 Vật liệu gia công 

Luận văn giới hạn ở mô hình dạy học cho trường trung cấp 

nghề Quảng Ngãi nên người làm luận văn chọn vật liệu gia công là 

nhôm cho tất cả các tấm của khuôn, và gia công một lòng khuôn. 

4.2 Gia công, lắp ráp khuôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.9 Bộ khuôn hoàn chỉnh 

24 

KẾT LUẬN VÀ TRI ỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI 

Kết luận 

1) Nghiên cứu công nghệ CAD/CAM/CNC ñể ứng dụng chế 

tạo khuôn ép phun nhựa của nắp ống. Tìm hiểu kiến thức chung về 

công nghệ ép phun nhựa, các kiểu khuôn ép nhựa, phần mềm pro/e 

wifi 4.0, từ ñó xác ñịnh phương pháp hợp lý ñể chế tạo mô hình 

khuôn của nắp ống phục vụ công tác ñào tạo nghề cho trường trung 

cấp nghề Quảng Ngãi. 

2) Phương pháp tính toán số lòng khuôn: 

Các công thức xác ñịnh số lòng khuôn 

a) Theo công suất phun của máy: 

RDCPSP

P
cs VVV

V
n

++
= max     (3.1) 

Trong ñó: :maxPV  Thể tích phun lớn nhất của máy )( 3cm  

:SPV  Thể tích sản phẩm )( 3cm  

:CPV  Thể tích cuống phun )( 3cm  

:RDV  Thể tích rãnh dẫn )( 3cm  

b) Theo tốc ñộ phun: 

 
Vn

V
n

P

dn
td .

=      (3.2) 

Với csntdncsn 8,04,0 <<  

Trong ñó: :dnv  tốc ñộ dòng nhựa )/( 3 phcm  

:Pn  số lần phun (lần/ph) 
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V: Thể tích sản phẩm + rãnh dẫn )( 3cm  

c) Dựa vào lực kẹp lớn nhất: 

 
i

lk AP

fF
n 010

=      (3.3) 

Trong ñó: 

:oF  lực kẹp lớn nhất của máy (KN) 

:f hệ số an toàn. Thường chọn f = 1.2 ÷  5 

:iP  áp suất phun lớn nhất (MPA) 

:A  tổng diện tích hình chiếu khuôn và rãnh dẫn. 

* Công thức (3.3) còn có thể ñược tính theo cách ñơn giản hơn 

như sau: 

 

 
510

400×= S
nlk   (tấn)    (3.4) 

Trong ñó: 400: áp lực nhựa trung bình trong lòng khuôn (lấy 

theo giá trị thực nghiệm). 

Như vậy, áp dụng công thức (3.4), ta sẽ tính ñược lực kẹp 

khuôn tối thiểu cho một lòng khuôn là: 

 6,2
10

400
4

7,2814,3

5

2

=
××

=lkn  (tấn) 

3) Đã thiết kế kết cấu, lập trình chế tạo và gia công ñược 

khuôn ép phun nhựa của nắp ống trên máy CNC tại viện công nghệ 

cơ khí và tự ñộng hóa tại trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà 
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Nẵng. Kết quả này có thể ứng dụng ñể thiết kế chế tạo khuôn cho 

thực tế sản xuất và là tiền ñề cho các nghiên cứu tiếp theo có liên 

quan. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo 

Tiếp tục nghiên cứu chế tạo thêm nhiều loại mô hình khuôn ép 

phun nhựa cho nhiều loại sản phẩm nhựa khác nhau, giúp cho công 

tác ñào tạo tại trường thêm sinh ñộng và thực tế hơn. 

Bên cạnh chế tạo mô hình có thể nghiên cứu chế tạo khuôn 

hợp lý ñể áp dụng trực tiếp vào chế tạo sản phẩm phục vụ ñời sống 

con người. 

 


