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Tóm tắt: 

Ở Việt Nam hiện nay, việc ứng dụng công nghệ VARTM cho các chi tiết ô tô chưa được chú 

trọng, làm ảnh hưởng đến năng suất, giá thành, chất lượng sản xuất xe, nhất là cho loại xe 

khách giường nằm hiện đang được sử dụng nhiều ở Việt Nam. Bài báo này giới thiệu việc ứng 

dụng công nghệ VARTM để sản xuất nội địa hóa các sản phẩm của ô tô góp phần nâng cao 

hàm lượng công nghệ và năng suất, hạ giá thành sản phẩm. 

Công nghệ này có khá nhiều ưu điểm: tạo ra những sản phẩm có hình dáng với độ thẫm mỹ 

cao và dễ chế tạo, có sức bền lớn…Do đó, thường áp dụng để sản xuất chi tiết ngoại thất ô 

tô. Toàn bộ thiết bị VARTM đều do Thaco tự thiết kế, lắp đặt. Hiện nay công ty đang hợp 

tác với phòng thí nghiệm composit, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để triển khai công 

nghệ này trên các sản phẩm xe khách và xe tải để nâng cao hàm lượng công nghệ và chất 

lượng sản phẩm ô tô. 

         Từ khóa : Vật liệu composit; Xe khách giường nằm; Công nghệ VARTM; Khuôn mẫu; 

Kỹ thuật ngược. 

Abstract: 

In Vietnam today, not much attention has been paid to application of VARTM technology 

for automobile parts. This causes negative impacts on productivity, prices, quality… of 

automobile’ production, especially sleeper bus production. The paper introduces the 

VARTM technology application to localIize automobile parts, contributing to the 

amelioration of technology, productivity, cheapening prices of automobile parts. 

This application has many advantages: creating products with complex form, highly attractive, 

easy to make and highly durable. Therefore, it is usually used for producing automobile interior 

parts, which requires a complex form, an aesthetic shape. The machinery, equipment and layout 

are designed and installed by Thaco. Currently, the Thaco is in association with Hanoi 

University of Technology Composite Laboratory to develop this technology for buses and trucks 

to enhance high quality and technology contents of automobiles. 
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