
 1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

BÙI VŨ 

  

 

THI ẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP PHUN NHỰA 

 BẰNG CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC 

CHO CÔNG TY NHỰA VIỆT ÚC 

 
 

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 

Mã số             : 60.52.04 

                           

 

 

 

TÓM T ẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 
     
 

 
 

Đà Nẵng - Năm 2011 
 

 2 

 
Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Xuân Hùng 

 

 

 

Phản biện 1: …………………………………………….. 

 

 

Phản biện 2: …………………………………………….. 

 

 

 

        Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm luận văn 

tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày       

tháng       năm 2011. 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu Luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng; 

- Thư viện Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. 

 



 3 

MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: 

 Một trong những thành tựu quan trọng nhất của tiến bộ khoa 

học kỹ thuật là sự phát triển mạnh mẽ của ngành vật liệu polyme, các 

nhà sản xuất ñã ñưa ra thị trường nhiều chủng loại chất dẻo với các 

tính chất hơn hẳn các loại vật liệu khác ñó là nhẹ, bền, ñẹp, dễ gia 

công,…Bên cạnh ñó, trên thế giới nhu cầu sử dụng chất dẻo trong kỹ 

thuật cũng như dân dụng ngày càng tăng, nhiều sản phẩm ñược sản 

xuất từ vật liệu chất dẻo ngày càng ña dạng và phong phú về hình 

dáng, chủng loại, giá trị sử dụng của các loại sản phẩm này xâm nhập 

vào mọi l ĩnh vực của nền kinh tế và dân dụng. Khi chất lượng cuộc 

sống ngày càng cao thì yêu cầu về chất lượng và giá thành của các 

sản phẩm từ nhựa càng khắt khe hơn, dẫn ñến thách thức lớn cho các 

nhà sản xuất và gia công, cũng vì thế ngành công nghiệp khuôn mẫu 

ñã ra ñời ñể ñáp ứng nhu cầu ñó. Hiện nay, trên thế giới ngành công 

nghiệp này phát triển rất mạnh mẽ, ñã cho ra nhiều sản phẩm chất 

lượng cao và giá thành hạ. 

Lĩnh vực thiết kế khuôn mẫu cho sản phẩm nhựa là một lĩnh 

vực kỹ thuật rất mới mẻ ở nước ta, ñã tạo ra ñược nhiều sản phẩm có 

chất lượng cao sử dụng trong các ngành công nghiệp và dân dụng. 

Đặc biệt, chúng ta có thể sử dụng nhựa tái chế ñể tạo ra các sản 

phẩm, từ ñó giảm thiểu sự ô nhiễm ñối với môi trường xung quanh. 

Trước ñây việc chế tạo khuôn mẫu phải nhờ vào bàn tay 

khéo léo của những người thợ, nhưng cho ñến nay nhờ sự phát triển 

mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật ñã cho ra ñời phương pháp gia công 

mới như lập trình gia công tự ñộng trên máy CNC (công nghệ 

CAD/CAM/CNC), gia công trên máy xung EDM... nhờ ñó chúng ta 
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có thể chế tạo những bộ khuôn phức tạp và có ñộ chính xác cao ñể 

tạo ra những sản phẩm ñáp ứng ñược với nhu cầu của thị trường. 

Nhằm tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực khuôn mẫu, em chọn ñề 

tài “Thiết kế, chế tạo khuôn ép phun nhựa bằng công nghệ 

CAD/CAM/CNC cho Công ty nhựa Việt Úc”.  

2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI:  

- Thiết kế qui trình công nghệ gia công khuôn ép phun khay 

nhựa bằng công nghệ CAD/CAM/CNC 

- Gia công khuôn trên máy CNC bằng công nghệ 

CAD/CAM/CNC 

3. PHẠM VI VÀ N ỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 

- Nghiên cứu về chất dẽo 

- Nghiên cứu phần mềm proengineer  

- Nghiên cứu máy công cụ CNC 

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

bằng công nghệ CAD/CAM/CNC 

- Gia công khuôn trên máy CNC tại viện công nghệ cơ khí và 

tự ñộng hóa, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:  

 Đề tài ñược nghiên cứu theo phương pháp kết hợp giữa lý 

thuyết và thực hành. 

5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN: 

 Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC ñể gia công khuôn 

mẫu, nhằm tạo ra các sản phẩm có hình dáng phức tạp và ñộ chính 

xác cao hơn. 
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6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Luận văn gồm có 4 chương: 

- CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ VÀ KHUÔN ÉP PHUN 

Nội dung chính của chương 1 là giới thiệu về công nghệ ép 

phun và các kiểu khuôn phổ  biến. 

- CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VẬT LIỆU NHỰA, MÁY CÔNG 

CỤ CNC VÀ PHẦN MỀM PRO/ENGINEER WILDFIRE 4.0 

Nội dung chính của chương 2 là: 

+ Giới thiệu về vật liệu nhựa, phân loại nhựa và một số ñặc 

tính của nhựa nhiệt dẻo. 

+ Giới thiệu máy công cụ CNC và một số khái niệm cơ bản 

trong CNC. 

+ Giới thiệu phần mềm Pro/engineer wildfire 4.0 và các mô 

ñun. 

- CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KHUÔN KHAY NHỰA BẰNG 

CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC 

Nội dung chính của chương 3 là: 

+ Thiết kế hình học cho sản phẩm. 

+ Thiết kế một số chi tiết của khuôn theo các tiêu chuẩn. 

+ Thiết kế và tạo phôi khuôn trên và khuôn dưới.  

+ Lập quy trình công nghệ gia công khuôn và tính toán các chế 

ñộ cắt. 

+ Chọn máy gia công 

- CHƯƠNG 4: CHẾ TẠO KHUÔN KHAY NHỰA BẰNG 

CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC 

Nội dung chính của chương 4 là: 

+ Mô phỏng quy trình công nghệ gia công khuôn trên và khuôn 

dưới theo từng nguyên công. 
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 + Lập trình tự ñộng bằng phần mềm PROENGINEER 

WILDFIRE 4.0 và xuất chương trình gia công. 

+ Gia công khuôn trên máy phay CNC. 

+ Đánh bóng bề mặt khuôn. 
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CHƯƠNG 1 

 CÔNG NGHỆ VÀ KHUÔN ÉP PHUN 

1.1. KHÁI QUÁT V Ề CÔNG NGHỆ ÉP PHUN 

Là phương pháp gia công tạo sản phẩm bằng phương pháp gia 

nhiệt vật liệu nhựa ñến một nhiệt ñộ thích hợp khi ñó nhựa ñược chảy 

dẻo ra, và dưới một áp suất lớn ñược tạo ra bởi máy ép phun, nhựa 

chảy ñược phun ép thông qua hệ thống kênh dẫn vào lòng khuôn, và 

tiếp tục ñùn ép cho ñến khi nhựa chảy lỏng ñiền ñầy khuôn thì dừng 

lại. Sau ñó khuôn ñược làm nguội và chất dẻo ñông cứng lại. Sau ñó 

mở khuôn, tiếp theo sản phẩm ñược ñẩy ra khỏi lòng khuôn nhờ hệ 

thống ñẩy.  

1.2. TỔNG QUAN VỀ KHUÔN NHỰA 

1.2.1. Khái niệm về khuôn mẫu 

- Khuôn là cụm gồm nhiều chi tiết lắp với nhau ñể tạo thành 

khuôn hoàn chỉnh. 

- Sản phẩm ñược tạo hình giữa hai phần khuôn, khoảng trống 

giữa hai phần ñó là hình dạng sản phẩm cần tạo. 

- Một phần là phần lõm vào sẽ xác ñịnh hình dạng ngoài sản 

phẩm gọi là lòng khuôn, phần xác ñịnh bên trong của sản phẩm. 

1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản ñể thiết kế sản phẩm và khuôn 

- Làm cho dòng ñồng hướng 

- Làm cân bằng dòng 

- Phân bố ñều áp suất trong khuôn  

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật ñối với bộ khuôn 

- Độ chính xác về hình dáng 

- Độ chính xác về kích thước 

- Độ cứng các chi tiết trong khuôn 

- Khả năng chống mài mòn 
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- Khả năng chịu lực ép trong khuôn bị biến dạng 

- Độ bóng 

1.2.4. Các kiểu khuôn phổ biến 

1.2.4.1. Dựa vào số tấm khuôn 

- Khuôn hai tấm 

+ Khuôn hai tấm có kênh dẫn nguội 

+ Khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng 

- Khuôn ba tấm  

- Khuôn nhiều tầng 

1.2.4.2. Dựa vào số mặt phân khuôn 

 - Khuôn có một mặt phân khuôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Khuôn có một mặt phân khuôn 

- Khuôn có hai mặt phân khuôn 

- Khuôn có ba mặt phân khuôn 

1.3. XỬ LÝ CÁC KHUY ẾT TẬT TRÊN SẢN PHẨM 

1.3.1. Lỗ khí 

1.3.2. Ba via 

1.3.3. Vết chảy dòng 

1.3.4. Vết lõm và lỗ trống 
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CHƯƠNG 2 

TÌM HI ỂU VẬT LI ỆU NHỰA, MÁY CÔNG CỤ CNC VÀ 

PHẦN MỀM PRO/ENGINEER 

2.1. GIỚI THI ỆU VẬT LI ỆU NHỰA 

2.1.1. Khái niệm 

Nhựa là một hợp chất gồm các phần tử ñược hình thành do sự 

lặp lại của một hay nhiều loại nguyên tử hay một nhóm nguyên tử 

liên kết với nhau với số lượng khá lớn ñể tạo nên một loại tính chất 

mà chúng thay ñổi không ñáng kể khi lấy ñi hoặc thêm vào. 

2.1.2. Phân loại nhựa 

2.1.2.1. Phân loại theo tính chịu nhiệt 

- Nhựa nhiệt dẻo 

- Nhựa nhiệt rắn  

2.1.2.2. Phân loại theo cấu trúc 

- Polyme mạch thẳng 

- Polyme mạch nhánh 

- Polyme không gian 

- Polyme mạng lưới 

2.2. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA NHỰA NHI ỆT DẺO 

2.2.1. Nhiệt ñộ phá hủy 

2.2.2. Nhiệt ñộ gia công 

2.2.3. Độ co rút (%)  

2.2.4. Chiều dày thành của sản phẩm nhựa nhiệt dẻo 

2.3. LỊCH SỬ PHÁT TRI ỂN CỦA KỸ THUẬT CNC 

2.3.1. Ưu nhược ñiểm của máy CNC 

2.3.1.1. Ưu ñiểm 

 Độ chính xác và năng suất cao hơn nhiều so với máy thông 

thường. 
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2.3.1.2. Nhược ñiểm 

 Chi phí ñầu tư lớn 

 Ít linh kiện thay thế và giá thành cao 

2.3.2. Ưu nhược ñiểm của máy CNC so với máy gia công thông 

thường 

2.3.2. Một số máy CNC phổ biến 

2.4. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN TRONG MÁY CNC 

2.4.1. Định nghĩa trục và hệ tọa ñộ 

2.4.2. Cấu trúc hệ trục máy CNC 

2.4.2.1. Ba trục thẳng ñứng: X, Y, Z 

2.4.2.2. Ba trục quay thứ nhất: A, B, C 

2.4.3. Tọa ñộ hệ quy chiếu 

2.4.3.1. Điểm gốc máy (M) 

2.4.3.2. Điểm gốc chương trình (P) 

2.4.3.3. Điểm gốc chi tiết (W) 

2.4.3.4. Điểm quay về (R) 

2.5. GIỚI THI ỆU PHẦN MỀM PRO/ENG WILDFILE 4.0 

2.5.1. Giới thi ệu phần mềm 

 Pro/Engineer phục vụ rất tốt cho nghành cơ khí khuôn mẫu ( 

thiết kế và gia công) như khuôn dập, khuôn rèn, khuôn nhựa… 

Pro/Engineer có một lợi thế là giá rẻ nên ñã chiếm lĩnh các thị trường 

hạng trung và cao. 

 Pro/E có nhiều tính năng rất mạnh trong lĩnh vực 

CAD/CAM/CNC, nó mang lại cho chúng ta các khả năng như: 

- Mô hình hóa trực tiếp vật thể rắn. 

- Tạo các module bằng các khái niệm và phần tử thiết kế. 

- Có khả năng mô phỏng ñộng học, ñộng lực học kết cấu cơ 

khí. 
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2.5.2. Các mô ñun chính của phần mềm PRO/ENGINEER 

WILDFILE 4.0 

 SKETCH: Thiết kế phát thảo 

 PART: tạo mẫu thiết kế 

 DRAWING: tạo hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật 

 ASSEMBLY: Lắp ráp, mô phỏng chuyển ñộng các mẫu thiết 

kế. 

 MANUFACTURING: Lập trình gia công  

 PRO/MANUFACTURING/CMM: Lập trình ño chi tiết 

 Bên cạnh các mô ñun nói trên, phần mềm pro/engineer còn 

có mô ñun pro/CMM 
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TL 3:1 

CHƯƠNG 3 

THI ẾT KẾ KHUÔN KHAY NH ỰA BẰNG CÔNG NGHỆ 

CAD/CAM/CNC 

3.1.CƠ SỞ THI ẾT KẾ KHUÔN 

- Nhận ñược ñơn ñặt hàng từ phía khách hàng, sau ñó nhà thiết 

kế thảo luận ý kiến ñể ñi ñến việc lựa sản phẩm mang tính bền, tính 

thẩm mỹ và dễ chế tạo 

- Lựa chọn vật liệu nhựa, vật liệu làm khuôn phải phù hợp 

3.2. THIẾT KẾ SẢN PHẨM KHAY NH ỰA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hình 3.1. Bản vẽ khay nhựa 

3.3. XÁC ĐỊNH KI ỂU KHUÔN 

 Kiểu khuôn hai tấm, bơm keo trực tiếp và ñẩy sản phẩm bằng 

van khí. 

3.4. TẠO KHUÔN CHUẨN BỊ GIA CÔNG BẰNG 

PROWILDFIRE 4.0 
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3.4.1. Vẽ dạng hình học của khay bằng Prowildfire 4.0 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.12. Khay nhựa 

3.4.2. Tạo mặt phân khuôn 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13. Mặt phân khuôn 

Sau ñó, tiến hành tách khuôn và lưu chúng vào D:\detai\khuon 

tren-duoi có hình dạng: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.14. Khuôn trên - dưới 

3.4.3. Tạo môi trường tách khuôn 

3.4.4. Tạo phôi khuôn trên- dưới 

Mặt phân khuôn 
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1

3.5. TÍNH SỐ LÒNG KHUÔN 

3.5.1. Theo lực kẹp của máy ép phun 

3.5.2. Theo số lượng sản phẩm trong ñơn ñặt hàng 

3.5.3. Theo năng suất phun của máy ép phun 

3.6. THIẾT KẾ CÁC CHI TI ẾT CỦA KHUÔN  

3.6.1. Thiết kế chốt dẫn hướng và bạc dẫn hướng 

3.6.1.1. Thiết kế chốt dẫn hướng 

 

 

 

 

 

Hình 3.5.  Chốt dẫn hướng 

Ta chọn: d1=30 +0.015 ; D=35-0.02; H=8+0.03 

3.6.1.2. Thiết kế bạc dẫn hướng 

 

 

 

 

                           Hình 3.6. Bạc dẫn hướng 

Ta chọn: d=25+0.02 ; d1=42+0.02; L=40+0.05 

3.6.1.3. Thiết kế vị trí lỗ tiêu chuẩn dùng cho chốt và bạc dẫn 

hướng 

Ta chọn: AxB=330x400; 

d=30; g1=30; g2=30 
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C 

C-C 

C 

 TL1:2 

Rãnh thoát khí 

 

3.6.2. Thiết kế rãnh thoát khí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Hình3.8. Rãnh thoát khí 

3.6.3. Thiết kế bạc cuống phun 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Bạc cuống phun 

Ta chọn: D=28; d1=2.5; d2=12; R=15.5; t=1.5; k=13; L=47 

 

+0.05+0.05+0.05+0.05

----0.150.150.150.15    
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3.6.4. Thiết kế hệ thống ñẩy dùng khí nén 

               Hình 3.10. Van khí ñẩy sản phẩm 

3.6.5. Thiết kế hệ thống làm nguội 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

3.7. CHỌN VẬT LI ỆU, PHÔI BAN ĐẦU CỦA CHI TI ẾT 

- Khuôn của chi tiết khay ñược làm bằng thép làm khuôn C55 

có yêu cầu kỹ thuật cao. 

- Phôi ban ñầu của khuôn trên-dưới có các kích thước cơ bản 

sau: 410 x 335 x 75. 

3.8. LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KHUÔN 

3.8.1. Lựa chọn thứ tự các bước công nghệ gia công khuôn trên 

1x1 
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Bảng 3.5. Phương án chọn các bước công nghệ khuôn trên 

STT BƯỚC  GÁ ĐẶT 

1 Bước 1 Phay thô mặt ñầu và hốc khuôn trên 

2 Bước 2 Phay tinh mặt ñầu và hốc khuôn trên 

3 Bước 3 Phay tinh mặt nghiêng khuôn trên 

4 Bước 4 Khoan lỗ khí ñẩy sản phẩm khuôn trên 

5 Bước 5 Phay các lỗ ñịnh vị khuôn 

6 Bước 6 Khoan các lỗ làm nguội và lỗ dẫn khí 

ÊTÔ 

3.8.2. Lựa chọn thứ tự các bước công nghệ gia công khuôn dưới 

Bảng 3.6. Phương án chọn các bước công nghệ khuôn dưới 
STT BƯỚC  GÁ ĐẶT 

1 Bước 1 Phay thô mặt ñầu và hốc khuôn dưới 

2 Bước 2 Phay tinh mặt ñầu và hốc khuôn dưới 

3 Bước 3 Phay tinh mặt hông và rãnh khuôn dưới 

4 Bước 4 Phay các rãnh thoát khí 

5 Bước 5 Phay các lỗ ñịnh vị khuôn 

6 Bước 6 Khoan lỗ bơm keo 

7 Bước 7 Khoan lỗ làm nguội 

ÊTÔ 

3.8.3. Bảng tra thông số dao và chế ñộ cắt 

3.8.4. Chọn dao theo từng bước công nghệ khuôn trên  

3.8.5. Chọn dao theo từng bước công nghệ khuôn dưới  

3.9.  TÍNH TOÁN CHỌN CỤ THỂ CÁC THÔNG SỐ CÔNG 

NGHỆ 

3.9.1. Cơ sở lựa chọn tính toán và thông số cắt: 

+ Lượng chạy dao phút: Vf = fz . n . Zn (mm/phút) 

+ Tốc ñộ quay trục chính:     Ta có:  
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Tốc ñộ cắt: Vc = 
. .

1000

n Dcπ
   (m/phút) (3.4) 

 

Tốc ñộ quay trục chính: n =
Dc

Vc

.

1000.

π vòng/phút) (3.5) 

 

 3.9.2. Tính toán và chọn chế ñộ cắt cho các bước công nghệ 

khuôn trên 

3.9.2.1. Bước công nghệ 1: Phay thô mặt ñầu và hốc khuôn trên 

3.9.2.2. Bước công nghệ 2: Phay tinh mặt ñầu và hốc khuôn trên 

3.9.2.3. Bước công nghệ 3: Phay tinh mặt nghiêng khuôn trên 

3.9.2.4. Bước công nghệ 4: Khoan lỗ khí ñẩy sản phẩm khuôn trên 

3.9.2.5. Bước công nghệ 5: Phay các lỗ ñịnh vị khuôn khuôn trên 

3.9.2.6. Bước công nghệ 6: Khoan các lỗ làm nguội và lỗ dẫn khí 

khuôn trên 

3.9.3. Tính toán và chọn chế ñộ cắt cho các bước công nghệ 

khuôn dưới 

3.9.3.1. Bước công nghệ 1: Phay thô mặt ñầu và hốc dưới khuôn 

3.9.3.2. Bước công nghệ 2: Phay tinh mặt ñầu và hốc dưới 

3.9.3.3. Bước công nghệ 3: Phay tinh mặt hông và rãnh khuôn 

dưới 

3.9.3.4. Bước công nghệ 4: Phay các rãnh thoát khí khuôn dưới 

3.9.3.5. Bước công nghệ 5: Phay các lỗ ñịnh vị khuôn dưới 

3.9.3.6. Bước công nghệ 6: Khoan lỗ bơm keo khuôn dưới 

3.9.3.7. Bước công nghệ 7: Khoan lỗ làm nguội khuôn dưới 

3.10. CHỌN MÁY GIA CÔNG (MÁY PHAY CNC) 

3.10.1. Phân tích khả năng công nghệ ñể gia công chi tiết 

3.10.2. Lựa chọn máy và nêu các thông số kỹ thuật của máy 

Máy phay CNC Mill 300 - Hãng Emco của Áo  
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CHƯƠNG 4 

CHẾ TẠO KHUÔN KHAY NH ỰA BẰNG CÔNG NGHỆ 

CAD/CAM/CNC 

4.1. MÔ PHỎNG QUY TRÌNH CÔNG NGH Ệ GIA CÔNG KHUÔN 

4.1.1. Mô phỏng quy trình công nghệ gia công khuôn trên 

4.1.1.1. Bước công nghệ 1: Phay thô mặt ñầu và hốc khuôn trên 

 

 

 

 

 
Hình 4.1 : Mô phỏng ñường chạy dao phay thô mặt ñầu khuôn trên 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Mô phỏng ñường chạy dao phay thô hốc khuôn trên 

4.1.1.2. Bước công nghệ  2: Phay tinh mặt ñầu và hốc khuôn trên 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3.  Mô phỏng ñường chạy dao phay tinh mặt ñầu và hốc 

khuôn trên 
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4.1.1.3. Bước công nghệ 3: Phay tinh mặt nghiêng khuôn 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Mô phỏng ñường chạy dao phay tinh mặt nghiêng khuôn trên 

4.1.1.4. Bước công nghệ 4. Khoan lỗ khí ñẩy sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5. Mô phỏng ñường chạy dao khoan lỗ ñẩy SP khuôn trên 

4.1.1.5. Bước công nghệ 5: Khoan lỗ ñịnh vị 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 4.6. Mô phỏng ñường chạy dao phay lỗ ñịnh vị khuôn trên 
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4.1.1.6. Bước công nghệ 6. Khoan lỗ làm nguội và lỗ dẫn khí 

 

 
 

 

 

 

                              

   Hình 4.8. Mô phỏng ñường chạy dao khoan lỗ dẫn khí khuôn trên 

4.1.2. Mô phỏng qui trình công nghệ gia công khuôn dưới 

4.1.2.1. Bước công nghệ 1: Phay thô mặt ñầu và hốc khuôn dưới 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.9. Mô phỏng ñường chạy dao phay thô mặt khuôn dưới 

4.1.2.2.  Bước công nghệ 2: Phay tinh mặt ñầu và hốc khuôn dưới 

4.1.2.3.  Bước công nghệ 3:  Phay tinh mặt hông và rãnh khuôn 

dưới 

 

 

 

 
 
 

Hình 4.12. Mô phỏng ñường chạy dao phay tinh mặt hông và rãnh 
khuôn dưới 
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4.1.2.4.  Bước công nghệ 4: Phay rãnh thoát khí 

4.1.2.5. Bước công nghệ  5: Phay lỗ ñịnh vị khuôn dưới 

4.1.2.6. Bước công nghệ 6: Khoan lỗ bơm keo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.15. Mô phỏng ñường chạy dao khoan lỗ bơm keo 

4.1.2.7. Bước công nghệ 7: Khoan lỗ làm nguội 

4.2. LẬP TRÌNH TỰ ĐỘNG BẰNG PHẦN MỀM 

PROENGINEER WILDFIRE 4.0 

Chương trình gia công khuôn trên ñược lập trình tự ñộng bằng 

phần mềm Proengineer  Wildfire 4.0 

Tiến hành các công việc như sau: 

- Gia công theo từng bước công nghệ với thông số ở trên. 

- Xuất chương trình gia công NC. 

4.2.1.Chương trình gia công khuôn trên  

4.2.2. Chương trình gia công khuôn dưới 

4.3. GIA CÔNG KHUÔN KHAY NH ỰA TRÊN MÁY PHAY 

CNC EMCO MILL 155 T ẠI VI ỆN CƠ KHÍ VÀ T Ự ĐỘNG 

HOÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ 

NẴNG. 

4.4. ĐÁNH BÓNG KHUÔN. 
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KẾT QUẢ VÀ TRI ỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI 

1. Kết quả ñạt ñược 

- Giới thiệu tổng quan về công nghệ ép phun 

- Hiểu về ñặc ñiểm, tính chất của một số loại vật liệu nhiệt 

dẻo. 

- Hiểu về các kiểu khuôn, cũng như một số tiêu chuẩn trong 

quá trình thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa…. 

Đề tài tập trung nghiên cứu giữa lý thuyết và thực hành. Trên 

cơ sở xác ñịnh ñược hình dạng, kích thước của sản phẩm ñể từ ñó 

tiến hành thiết kế khuôn  

Ứng dụng CAD/CAM ñể thiết kế khuôn. Tìm hiểu khả năng 

ứng dụng phần mềm trong thiết kế, phân tích thiết kế và gia công cơ 

khí. 

Sử dụng phần mềm proengineer wildfire 4.0 vào các công việc 

như sau: 

- Tách khuôn, chọn phôi ban ñầu ñể gia công. 

- Thiết kế hoàn chỉnh bộ khuôn ( khuôn trên, khuôn dưới). 

Sau ñó sử dụng phần mềm này ñể lập trình mô phỏng gia công 

khuôn và xuất chương trình gia công dưới dạng tập tin mã lệnh G- 

Code ñể gia công trên máy CNC. 

 Tìm hiểu công nghệ gia công và vận hành máy phay CNC 3 

trục Concept Mill 155 tai viện cơ khí và tự ñộng hóa, trường Đại học 

Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Từ ñó ñưa ra quy trình gia công khuôn 

trên máy CNC và lựa chọn chế ñộ cắt phù hợp. 

Sử dụng phương pháp lập trình gia công tự ñộng cho máy CNC 

bằng cách sử dụng phần mềm proengineer wildfire 4.0 ñể lập trình 

mô phỏng gia công và xuất chương trình gia công dưới dạng tập tin 
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chứa mã lệnh G- Code. Sau ñó chép tập tin này vào máy CNC tiến 

hành gia công. 

2. Triển vọng phát triển của ñề tài 

Sau khi kết quả ñã ñạt ñược có thể phát triển ñể thiết kế những 

bộ khuôn có hình dáng phức tap, tính thẩm mỹ cao hơn 

Nghiên cứu tối ưu hóa trong quá trình thiết kế và gia công 

khuôn 


