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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong vòng những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam không
ngừng phát triển. Thu nhập bình quân theo đầu người ngày một tăng,
người dân có điều kiện chăm lo đến sức khỏe của mình hơn. Điều
kiện chăm sóc y tế được cải thiện, mạng lưới các bệnh viện được
phát triển ở tất cả các huyện thị trong cả nước. Đồng thời các cơ sở
khám chữa bệnh tư nhân cũng xuất hiện ở hầu hết các vùng miền của
đất nước.

Nâng cao chất lượng và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phát
triển nhanh công nghiệp dược và thiết bị y tế. Phát triển mạnh y học
dân tộc kết hợp với y học hiện đại, quản lý chặt chẽ việc sản xuất và

kinh doanh dược phẩm. Đồng thời, có chính sách đầu tư trang thiết bị
máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại để sản xuất thuốc, khuyến

khích các doanh nghiệp mua bằng sáng chế, chuyển giao và áp dụng
công nghệ mới trong sản xuất. Tiếp tục phát triển công nghiệp bào

chế để đạt được trị giá thuốc sản xuất trong nước, vì vậy nên mẫu mã

thuốc ngày càng đa dạng về chủng loại, đẹp về mẫu mã và tốt về chất
lượng.

Ngày nay khi tự động hóa sản xuất ở mức độ cao thì ngành chế
tạo khuôn mẫu đã có những bước phát triển mới như gia  công khuôn
với tổ hợp điều khiển bằng máy vi tính CAD/CAM/CIM/CNC đã

đem lại hiệu quả về kinh tế và chất lượng sản phẩm.

Vỉ thuốc sử dụng 2 lớp bọc Alumi-Alumi là sản phẩm có hầu hết
trên thị trường thuốc Tây y, là loại vỉ dễ gia công và sử dụng. Vỉ
thuốc có tính năng dán kín tốt, kháng ẩm, chống khí thể và ảnh
hưởng của tia cực tím, nâng cao thời gian bảo hành của sản phẩm.
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Vì những lý do trên, em chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp của
mình: “Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC thiết kế chế tạo
khuôn dâp vỉ thuốc kiểu  Alumi – Alumi” là cần thiết và có ý nghĩa
thực tế cao.

2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn ép vỉ Alumi-Alumi bằng công

nghệ  CAD/CAM/CNC để ứng dụng cho các cơ sở sản xuất dược
phẩm ở khu vực miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

2.2. Phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu hình dạng hình học, thiết kế và mô phỏng khuôn ép

vỉ Alu-Alu trên phần mềm Autodesk Inventor Professional 2012.
- Gia công thực nghiệm khuôn trên máy CNC tại Viện công nghệ

Cơ khí và Tự động hóa – Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà

Nẵng.
3. Phương pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng hợp các tài liệu khuôn, gia công khuôn trên

máy CNC.

- Chế tạo thực nghiệm trên máy gia công CNC.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

- Nghiên cứu khả năng gia công chính xác và biên dạng phức tạp
của máy CNC.

- Phục vụ cho thị trường khuôn thuốc tại Thành phố Đà Nẵng và

khu vực miền Trung.
5. Dự kiến kết quả đạt được:
- Sử dụng được phần mềm thiết kế và mô phỏng kết cấu cơ khí.
- Chương trình gia công bộ khuôn.
- Sản phẩm là bộ khuôn dập định hình vỉ thuốc Alumi-Alumi.
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6. Cấu trúc của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục trong

luận văn còn có các chương sau:
Chương 1: Tổng quan về các loại khuôn mẫu và công nghệ ép vỉ

thuốc
Alumi-Alumi.

Chương 2: Công nghệ gia công trên máy CNC

Chương 3: Công nghệ gia công khuôn dập vỉ thuốc Alumi-Alumi

cho máy ép vỉ trên máy phay CNC MILL 155.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI KHUÔN MẪU

VÀ CÔNG NGHỆ ÉP VỈ THUỐC ALUMI-ALUMI
1.1 CÁC LOẠI KHUÔN PHỔ BIẾN

1.1.1. Khuôn ép nhựa
a. Khái niệm chung về khuôn ép nhựa:
Cấu tạo khuôn gồm 2 tấm, tấm lõm vào sẽ xác định hình dạng

ngoài của sản phẩm gọi là lòng khuôn, tấm xác định hình dạng bên

trong gọi là lõi.

Hình 1.1 Lòng khuôn và lõi khuôn.
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b. Phân loại khuôn ép nhựa:
- Khuôn hai tấm:

Hình 1.4 Khuôn 2 tấm

- Khuôn 3 tấm:

Hình 1.7  Khuôn 3 tấm

1.1.2  Khuôn dập
Khuôn dập là dụng cụ dùng để gia công kim loại bằng áp lực, kết

quả sẽ làm biến dạng hình dạng của vật thể kim loại theo yêu cầu  mà

không phá huỷ tính liên tục và độ bền của chúng.
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1.1.3.  Khuôn đúc:

Đối với khuôn kim loại có một số phương pháp đúc như là đúc ly
tâm, đúc áp lực, đúc hút chân không, đúc dập lỏng.

1.2 CÔNG NGHỆ ÉP VỈ THUỐC VÀ KHUÔN ÉP VỈ  ALUMI-

ALUMI:

1.2.1 Sơ lược về máy ép vỉ DPP-260K2
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Hình 1.10: Kích thước và cấu tạo chung máy ép vỉ

1. Màng Alumi hoặc nhựa 2. Trạm định hình

3. Trạm vào viên nén (thuốc) 4. Màng Alumi (trạm dán)

5. Trạm kéo vỉ 6. Trạm dập kín 7. Trạm cắt

Hình 1.11 Các cụm làm việc của máy
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1.2.2 Quy trình ép vỉ Alumi + Alumi
a. Quy trình ép vỉ:
-Tại trạm định hình, màng nhôm được các khuôn làm biến dạng

(Hình 1.14)

Hình 1.14 Màng nhôm đã được định hình

- Trạm kéo được điều khiển bằng khí nén khi kẹp, bộ phận kéo vỉ
được dẫn động nhờ động cơ bước, động cơ này được điều khiển độc lập
với nhịp hoạt động của máy, nó có tốc độ hoạt động trơn tru, cho kết
quả bước kéo đồng bộ chính xác với hoạt động của máy. Chiều dài bước
kéo được thiết kết theo từng loại kích thước vỉ. (Hình 1.15 a,b)

Hình 1.15a Trạm kéo vỉ Hình 1.15b Trục dẫn hướng của trạm

- Khi hoàn thành một hành trình, tại trạm vào thuốc có cơ cấu
đặc biệt xoa các viên thuốc vào các lổ trên vỉ và thuốc sẽ được điền
đầy vào trong vỉ.  (Hình 1.16)
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- Sau khi thuốc được điền đầy vỉ, vỉ được di chuyển đến trạm dán
màng Alumi trên. (Hình 1.17)

Hình 1.16 Trạm vào thuốc Hình 1.17 Trạm dán Alumi

- Sau khi vỉ thuốc được qua trạm dán và đến trạm dập kín, tại đây
bộ khuôn gồm khuôn trên và khuôn dưới được gia nhiệt và ép vào

nhau.( Hình 1.18)

Hình 1.18 Trạm dập kín vỉ, có gia nhiệt

- Vỉ sau khi được dán kín, tiếp tục đi đến trạm cắt vỉ và tại đây
khuôn dập trên và dưới sẽ cắt vỉ theo kích thước định sẵn.
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Hình 1.19 Trạm cắt vỉ

b. Cấu tạo trạm định hình Alumi-Alumi:

1: Gá khuôn 2: Kẹp 3: Khuôn trên 4: Chốt dập

5,7: Ecru khóa 6: Trục dẫn hướng 8: Khuôn dưới

9, 10: Cam + pittong 11: Trục kéo 12: Khuôn giữa

Hình 1.22 Cấu tạo trạm định hình
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c. Nguyên lý hoạt động của trạm tạo hình vỉ Alumi-Alumi:

- Đầu tiên cụm khuôn ở trạng thái mở, khoảng cách giữa khuôn

trên và khuôn dưới so với khuôn giữa được tính toán sao cho thuận

lợi về quãng đường mà các khuôn phải di chuyển. (Hình 1.22a)

- Sau đó khuôn dưới chuyển động lên nhờ hệ thống piston và kẹp

chặt màng nhôm vào khuôn giữa, màng nhôm được cố định để khuôn

trên tác động. (Hình 1.22b)
- Và do tính dẻo nên màng nhôm sẽ giãn ra và thay đổi hình dạng

(Hình 1.22c)

- Khi màng nhôm đã được định hình, cả khuôn trên và khuôn

dưới di chuyển về vị trí ban đầu, cụm kéo vỉ làm việc. Sau khi vỉ

Hình 1.22a Trạm tạo hình khi mở

Hình 1.22b,c Trạm tạo hình khi khuôn dưới và khuôn trên làm việc
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được di chuyển đến trạm cắt vỉ, tại đây trạm cắt sẽ làm việc và vỉ
được cắt thành phẩm với kích thước phụ thuộc theo khuôn cắt.

(Hình 1.22d)
- Và máy tiếp tục một chu trình mới. (Hình 1.22e)

1.3 KẾT LUẬN.

- Qua chương này cho ta biết được khái niệm về các loại khuôn

trong sản xuất các ngành nhựa, kim loại…
- Biết được cấu tạo các kiểu khuôn, ứng dụng và ưu nhược điểm

của mỗi loại khuôn.

- Hiểu rõ quy trình gia công, đóng gói một sản phẩm thường gặp

là vỉ thuốc kiểu Alumi-Alumi

- Cấu tạo trạm dập định hình vỉ Alumi-Alumi

Hình 1.22d   Trạm cắt vỉ Hình 1.22e Trạm tạo hình khi mở
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CHƯƠNG 2
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC

2.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
CAD/CAM PRO/ENGINEER.

2.1.1.Qui trình thiết kế và gia công tạo hình theo công nghệ
truyền thống.

Hình 2.1 Qui trình thiết kế và gia công tạo hình

theo công nghệ truyền thống.

2.1.2. Qui trình thiết kế và gia công tạo hình theo công nghệ
CAD/CAM.

Hình 2.2 Qui trình thiết kế và gia công tạo hình theo công nghệ

CAD/CAM

2.1.3 Sự  cần  thiết  phải ứng dụng  phần mềm CAD/CAM
Pro/Engineer trong sản xuất khuôn mẫu.
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2.2 MÁY CÔNG CỤ CNC.
2.2.1 So sánh máy công cụ thông thường, NC và CNC

2.2.2 Ưu điềm của máy công cụ CNC
2.2.3 Các hệ trục tọa độ của máy công cụ CNC.
2.2.4 Các điểm chuẩn.

2.3 NGÔN NGỮ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LẬP TRÌNH

2.3.1 Ngôn ngữ lập trình

2.3.2 Các hình thức tổ chức lập trình gia công CNC

2.3.3 Quá trình cho đến khi hoàn thành sản phẩm
2.3.4 Các thuật ngữ lập trình gia công CNC

2.4 MÃ LỆNH LẬP TRÌNH VÀ CÁC CHỨC NĂNG MÃ LỆN
2.4.1 Các dạng mã lệnh
2.4.2  Mã lệnh G code
2.4.3  Mã lệnh M code
2.4.4 Từ và địa chỉ
2.4.5 Mã lệnh S
2.4.6 Mã lệnh F
2.4.7 Mẫu cơ bản của một chương trình

2.5 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 cao hơn rất nhiều.

- Trong chương này nêu tóm gọn lại kiến thức cơ bản khi sử dụng
máy CNC cũng như tính năng kỹ thuật.

- Tự động hóa sản xuất: máy CNC không chỉ quan trọng trong
ngành cơ khí mà còn trong nhiều ngành khác như may mặc, giày

dép, điện tử v.v. Bất cứ máy CNC nào cũng cải thiện trình độ tự
động hóa của doanh nghiệp: người vận hành ít, thậm chí không còn

phải can thiệp vào hoạt động của máy.
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CHƯƠNG 3
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KHUÔN DẬP VỈ THUỐC

ALUMI-ALUMI CHO MÁY ÉP VỈ  TRÊN MÁY PHAY
CNC MILL 155

3.1 GIỚI THIỆU MÁY PHAY CNC MILL 155

3.1.1 Kết  cấu chung của máy:

Hình 3.1 Kết cấu chung của máy CNC MILL 155
1. Sóng trượt bàn máy theo X/Z 8. Hệ thống lặp
2. Vùng làm việc 9. Bể dung dịch làm mát

3. Đèn làm việc 10. Bơm dung dịch làm mát

4. Hệ thống cửa bảo vệ 11. Công tắc nguồn
5. ổ chứa dao 12. Tủ điện
6. Nút tắt khẩn cấp 13. Phím điều khiển
7. Khay hệ thống 14. Ngăn chứa bàn phím
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3.1.2 Thông số kỹ thuật máy EMCO PC MILL 155
3.1.3 Hệ tọa độ của máy

3.1.4 Hệ thống dao và cơ cấu kẹp của máy
3.2 CHỌN KIỂU KHUÔN CHO THIẾT KẾ:

- Khuôn dập vỉ thuốc kiểu Alu-Alu có nhiều dạng, kích thước khác
nhau phụ thuộc vào kiểu dáng của viên thuốc được đóng vào trong vỉ.

- Bộ khuôn dập vỉ Alu – Alu gồm 3 khuôn: khuôn giữa dùng để dẫn
hướng và cùng với khuôn dưới kẹp màng nhôm, khuôn dưới chứa vỉ khi
đã được tạo hình, khuôn trên gắn đầu dập có nhiệm vụ tạo hình cho

màng nhôm dẻo.
- Chọn bộ khuôn để dập vỉ TELFADIN của Công ty cổ phần Dược

DANAPHA sản xuất, ộ khuôn này gồm 2 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén.

3.3 CHỌN VẬT LIỆU CHO KHUÔN:
3.3.1. Những yêu cầu vật liệu đối với bộ khuôn:
+  Không gây ra các yếu tố độc hại cho cơ thể người.
+  Phải bền trong môi trường ăn mòn và xâm thực đặc biệt.
+  Phải bảo đảm tính chất cơ lý:

- Phải bảo đảm đủ độ cứng và độ bền cơ học để chống được sự cọ
sát mài mòn và chịu được lực kéo nén.

- Không bị thay đổi tính chất vật liệu khi khử trùng ở nhiệt độ
cao.

- Có khả năng gia công cơ khí thành các chi tiết có hình dạng
khác nhau.

- Dựa vào điều kiện thực tế và các phân tích nêu trên, tôi lựa chọn
mác thép SUS 304 để gia công và thiết kế bộ khuôn.

- Về vật liệu chốt dập, tôi lựa chọn loại nhựa POM (Poly
Acetatic).

3.3.2 Thành phần thép SUS 304: ( tiêu chuẩn ASTM A240)
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3.4 GIA CÔNG KHUÔN:

3.4.1 Gia công khuôn dương:

Hình 3.5 Khuôn dương và chốt dập
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Hình 3.7 Khuôn dương sau khi gia công

a. Kích thước và hình dạng:

b. Chương trình gia công  khuôn dương trên máy phay CNC
MILL 155:

Hình 3.6 Khuôn dương
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Hình 3.9 Chốt dập sau khi gia công

3.4.2 Gia công chốt dập:
a. Kích thước và hình dạng:

b. Chương  trình gia công chốt trên máy phay CNC MILL 155:

Hình 3.8 Chốt dập
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3.4.3 Gia công khuôn giữa:
a. Kích thước và hình dạng:

Hình 3.6 Khuôn giữa
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b. Chương trình gia công khuôn giữa trên máy phay:

3.4.4 Gia công khuôn âm:

a. Kích thước và hình dạng: (Hình 3.13)

Hình 3.12 Khuôn âm
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b. Chương trình gia công khuôn âm trên máy phay CNC MILL

155:

3.5 LÁP RÁP KHUÔN VÀO HỆ THỐNG GÁ VÀ ĐỊNH VỊ
3.5.1 Định vị và dẫn hướng cụm tạo hình đã có sẵn trên máy:

Hình 3.14 Định vị và dẫn hướng

Hình 3.13 Khuôn âm sau khi đã gia công
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- 4 trục dẫn hướng có kích thước Ф 15 mm, có nhiệm vụ dẫn
hướng cho cụm khuôn trên, khuôn giữa và cụm khuôn dưới, giữa 4
trục này có một khoảng có ren dùng để cố định khuôn giữa tại một vị
trí tùy ý.

- Hai trục kéo được dẫn động bằng hệ thống cam sẽ làm cho cụm
khuôn trên đi xuống và tạo lực ép lên bề mặt màng Alu, và màng sẽ
bị biến dạng.

- 2 tấm gá khuôn trên và khuôn dưới: 2 chi tiết này có kích thước
và hình dạng giống nhau, dùng  để gắn chặt khuôn và dẫn hướng cả
cụm khuôn trượt theo trục.

3.5.2 Lắp ráp khuôn:
a. Lắp ráp cụm khuôn trên: (Hình 3.15 a,b)

- Các chốt dập được liên kết chặt vào khuôn trên bằng bulon M4
x 20mm (Hình 3.15 a)

- Cụm khuôn trên được kẹp chặt vào tấm gá khuôn bằng 2 chi tiết
kẹp bằng bulon  M8 x 20mm. (Hình 3.15 b)

Hình 3.15 a, b Lắp ráp cụm khuôn trên
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b. Lắp ráp cụm khuôn dưới : (Hình 3.16 a,b)

c. Lắp ráp khuôn  vào hệ thống dẫn động  :
+ Cụm khuôn dưới: (Hình 3.17 a,b)

Cụm khuôn được liên kết chặt vào hệ thống chuyển động bằng
piston và cam bằng 4 chi tiết kẹp. (Hình 3.17 b)

+ Khuôn giữa: (Hình 3.18 a, b)

- Lắp ráp khuôn giữa cố định trên các trục bằng các vòng chặn có
ren, các vòng chặn này có tác dụng cố định và điều chỉnh vị trí .

Hình 3.16 a,b Lắp ráp cụm khuôn dưới

Hình 3.17 a,b Lắp ráp khuôn  vào hệ thống dẫn động
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+ Cụm khuôn trên: (Hình 3.19 a, b)

- Khuôn trên được lắp vào sau cùng, khuôn trên được cố định trên

hai trục dẫn động bằng các vòng chặn. Tương tự như khuôn giữa,
cụm khuôn trên có thể điều chỉnh vị trí cao thấp khác nhau nhờ các
vòng chặn có ren.

- Cụm khuôn trên được dẫn động bằng cơ cấu cam ở phía dưới
máy, hệ thống cam sẽ được điều chỉnh tốc độ cho đồng bộ với hoạt
động của các cụm làm việc khác ở trên máy.

3.6 KẾT LUẬN:
- Việc ứng dụng phần mềm để thiết kế hình học và mô phỏng là

điều cần thiết khi thiết kế khuôn, đặc biệt để áp dụng cho máy CNC.
- Chương 3 giúp cho ta hình dung được qui trình gia công của các

kiểu khuôn khác nhau theo yêu cầu.
- Gia công được cụm khuôn tạo hình vỉ Alumi-Alumi.

Hình 3.18 a,b Khuôn giữa

Hình 3.19 b Cụm khuôn trên
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KẾT LUẬN VÀ TRIỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI

Kết luận:
- Khuôn ép vỉ thuốc kiểu Alumi-Alumi là loại khuôn có biên

dạng phức tạp trong số các khuôn ép vỉ thuốc hiện đang được sử
dụng trong các nhà máy dược phẩm ở khu vực miền Trung. Để đáp
ứng nhu cầu chế tạo khuôn ép vỉ cho các cơ sở sản xuất, tác giả đã

khảo sát thực tế tại nhà máy dược phẩm tại Công ty cổ phần dược
DANAPHA và chọn kiểu khuôn định hình vỉ thuốc Alumi-Alumi

làm đối tượng nghiên cứu. Qúa trình nghiên cứu đã đạt được kết quả
như sau:

- Nghiên cứu thiết kế biên dạng khuôn ép vỉ Alumi-Alumi, mô

phỏng hoạt động, gia công bằng phần mềm Autodesk Inventor
Professional 2012 và Pro/Engineer.

- Lập trình gia công hoàn chỉnh bộ khuôn ép vỉ Alumi-Alumi

trên máy CNC tại Viện Cơ khí và tự động hóa tại Trường Đại học
Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Kết quả này có thể ứng dụng để chế
tạo và gia công các loại  khuôn ép vỉ thuốc cho thị trường của Thành

phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.
- Đã thiết kế, gia công và lắp ráp bộ khuôn ép vỉ Alumi-Alumi

hoàn chỉnh .
Hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Tiếp tục nghiên cứu chế tạo các loại khuôn ép vỉ thuốc khác

nhau cho nhiều sản phẩm thuốc có hình dạng khác nhau để cho mẫu
mã thuốc ngày càng đa dạng và phong phú .


