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Giải pháp phần NX CAM cho lập trình gia công 

Lĩnh vực  
Máy móc  thiết bị hỗ trợ sản 

xuất, khuôn mẫu 

Thách thức  
Máy CNC nhiều 
Thời gian lập trình 
tay lâu 
Hay sai sót khi lập 
trình bằng tay 
Không lập trình được 
sản phẩm phức tạp 

Điểm thành công  
Tích hợp giải pháp thiết kế và 

gia công 

Dễ dàng thay đổi chương trình 

CAM khi thay đổi thiết kế  
Bộ Post tương thích với 

nhiều loại bộ điều khiển máy 

CNC hiện tại bao gồm 

(Fanuc, Okuma, 

Professional,..) cho các máy 

gia công 3-5 trục, mill-turn   
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên 
nghiệp 
Gia công được các sản 
phẩm phức tạp

Kết quả  
Thời gian lập trình gia công 

nhanh hơn 60-90% 

Không có sai sót trong gia 

công 

Gia công được khuôn mẫu 

phức tạp 

Tận dụng tối đa máy CNC 

Giảm thời gian lập trình gia 
công 60-90%, có thể gia công 
sản phẩm khuôn phức tạp và 
giảm sat sót trong gia công 
 
Phòng PEG  
PEG là phòng chuyên thiết kế và gia 
c ông máy móc  thiết bị hỗ trợ trong quá 
trình sản xuất ô tô xe máy như đồ gá, các 
máy móc đồ gá tự động, các hệ thống 
khuôn đúc, với hệ thống máy CNC gồm 
nhiều máy móc chung loại khác nhau từ 
các máy gia công 3 trục, 4 trục, 5 trục, đến 
các máy tiện phay kết hợp 

Trước khi Vietbay cung cấp phần mềm lập 
trình gia công CAM hầu hết các sản phẩm 
PEG đề phải lập trình gia công bằng tay 
dẫn thời gian lập trình gia công chậm, dễ 
dẫn đến sai sót nhầm lẫn trong quá trình 
lập trình gia công, không khai thác được 
tối đa khả năng của máy CNC, không gia 
công được các sản phẩm khuôn mẫu phức 
tạp 
PEG tiếp tục mở rộng trong việc chủ động 
thiết kế và gia công hệ thống khuôn mẫu 
phục vụ cho quá trình sản xuất hiện tại và 
tận dụng nguồn lực tôi đa máy CNC và 
nguồn lực tại nhà máy bằng cách trang bị 
NX cho thiết kế khuôn và lập trình gia công 



Lợi ích của giải pháp: 
‐ Giải  pháp  lập  trình  gia 

công  tự  động  hóa  giúp 
giảm  thời gian  lập  trình 
gia công 

‐ Tích hợp CAD/CAM/CAE 
cho  phép  đồng  bộ  quá 
quá trình thiết kế và gia 
công,  cập  nhật  chương  
trình  gia  công  khi  thay 
đổi thiết kế 

‐ Đường  chạy  dao  tối  ưu 
hóa  giúp  cải  thiện  chất 
lượng  bề  mặt  và  tăng 
tuổi thọ dao cụ 

‐ Mô  phỏng  gia  công  với 
mô  hình  máy  thực  tể 
giúp  đánh  giá  chương 
trình  gia  công  giảm  dủi 
do  khi  gia  công  thực  tế 
với  các  trung  tâm  gia 
công phức tạp 

‐ Dễ  dàng  thiết  lập  thư 
viện  dao  cụ,  chương 
trình gia công mẫu,  thư 
viện  chế  độ  công  nghệ 
để tái sử dụng 

 
 
 
 
 

 

 
“NX CAM cho phép lập 

trình gia công nhanh 

hơn, giảm sai sót trong 

gia công.” 
 
Mr. Vũ  
Kỹ sư lập trình gia công 
 
Giải pháp và dịch vụ đã 
cung cấp  
 
NX CAM 

NX MOLD 

NX Mach 1 design 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Với giải pháp lập trình gia công CAM trên 
NX đã giúp PEG có thể lập trình gia công 
và kiểm soát tốt toàn bộ 8 máy phay CNC 
khác nhau tại nhà xưởng thay vì phải lập 
trình bằng tay như trước đây bao gồm các 
máy phay 5 trục Okuma, Máy phay 4 trục 
Makino, máy phay 3 trục OKK, Kuraky, 
Yada, máy tiện phay kết hợp Mill-turn 
Mazark. Các máy CNC đã được thừ 
nghiệm với bộ Post của NX và chạy gia 
công thử kết quả đều hoạt động tốt 
 
Trên giải NX đã có sẵn bộ Post Builder cho 
phép tạo vầ hiệu chỉnh Post tương thích 
với hều hết các bộ điều khiển máy CNC 
như Siemens, Fanuc, Okuma, Haidenhain, 
Professional… 
 
Mở rộng đầu tư NX   
Sau khi đầu tư giải pháp NX cho lập trình gia 

công CAM, thấy được lợi ích và đạt được 

những thành công nhất định, PEG đã tiếp tục 

đầu tư giải pháp NX cho thiết kế khuôn mẫu 

và thiết kế sản phẩm để trang bị cho phòng 

thiết kế và cũng tạo vòng giải pháp phần mềm 

đồng bộ khép kín từ thiết kế đến gia công trên 

cùng một hêt thống phần mềm. 
Thay vì trước đây phải  đặt gia công khuôn 
mẫu bên ngoài đến nay PEG đã từng bước 

tự thiết kế và gia công khuôn mẫu tại nhà 
máy tên dụng lợi thế của nhóm thiết kế và 
hệ thống máy CNC sẵn có. 
 
Giải pháp NX cung cấp giải pháp đồng bộ 
từ khâu thiết kế mô hình sản phẩm, thiết kế 
khuôn mẫu và chuyển cho lập trình gia 
công,  giảm thiểu thời gian và lỗi chuyển 
đổi dữ liệu từ khâu thiết kế đến khâu gia 
công. Với NX CAM PEG đã có thể lập trình 
gia công được các sản phẩm khuôn mẫu 
thay vì lập trình bằng tay trước đây không 
làm được 
 
Công nghệ Synschonous technology cho 
phép hiệu chỉnh thay đổi thiết kế và cập 
nhật gia công một cách nhanh chóng đồng 
bộ, kỹ sử có thể dễ dàng sử dụng với môi 
trường thân hiện hiệu quả 
 
Hỗ trợ kỹ thuật: 

- Đào tạo cơ bản và nâng cao lập 
trình gia công trên máy CNC 

- Tạo post và gia công thử trên các 
máy CNC 3 trục, 4 trục, 5 trục, 
mill-turn 

- Đào tạo thiết kế mô hình sản 
phẩm à khuôn mẫu nâng cao 

 


