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Giải pháp cho thiết kế chế tạo khuôn mẫu 
 
 
 
 
Lĩnh vực  
Gia công sản xuất các sản 

phẩm khuôn mẫu gồm khuôn 

dập liên hoàn, khuôn đúc áp 

lực, khuôn dập tấm, khuôn 

dập khối cho các linh kiện ô 

tô xe máy 

 
Thách thức  
Tối ưu hóa chi phí 
thiết kế và chế tạo 
khuôn 
Thiết kế chế tạo các 
sản phẩm mức độ 
phức tạp cao 

 
Điểm thành công  
Tích hợp giải pháp thiết kế và 

gia công 

Thiết kế các sản phẩm khuôn 

mẫu mức độ phức tạp cao, 

công cụ thiết kế bề mặt mạnh 

mẽ linh hoạt 

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 

(Siemens, Fanuc, Okuma, 

Professional…)    
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 

Kết quả 

Áp dụng hiệu quán giải pháp 
phần mềm NX cho thiết kế 
khuôn dập nóng 

Tích hợp đồng bộ với gia công 
CAM cho các trung tâm gia công 
tại nhà máy   

 
 
 
Áp ụng hiệu quả phần mềm NX 
cho thiết kế khuôn dập nóng 
linh kiện ô tô, xe máy và lập 
trình gia công CAM cho các 
trung tâm gia công tại bộ phận 
gia công VPIC1 
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Được thành lập vào năm 2001, Công ty 

TNHH Công nghiệp chính xác số 1 Việt 

Nam (VPIC1) sản xuất và cung cấp các bộ 

phận chế tạo kim loại cho nhiều công ty có 

uy tín như Honda, Ducati và Ford. Qua 

nhiều năm, VPIC1 đã có nhiều chứng chỉ 

ISO và đã phát triển thành một công ty với 

khoảng 3.500 nhân viên. VPIC1 đã dần 

dần hoàn thiện toàn bộ dây chuyền cung 

cấp với đúc, đánh bóng, gia công CNC, 

sơn tĩnh điện, mạ điện, xử lý nhiệt, rèn và  

 

 

 

cắt laser tại Việt Nam. Hiện nay VPIC1 đã 

tập trung chế tạo nhiều loại khuôn mẫu 

phục vụ cho việc sản xuất linh kiện ô tô xe 

máy với nhiều loại khuôn mẫu khác nhau 

bao gồm khuôn đúc, dập liên hoàn, dập 

tấm, dập khối. Với yêu cầu năng suất lớn 

và sản phẩm khuôn ngày một phức tạp, 

VPIC1 đã đầu từ nhiều giải pháp phần 

mềm CAD/CAM/CAE khác nhau để phục 

vụ cho việc thiết kế và chế tạo khuôn mẫu, 

Qua quá trình sử dụng nhiều loại phần 

mềm khác nhau gần đây VPIC1 đã quyết 

định lựa chọn phần mềm NX cho thiết kế 

và gia công khuôn dập nóng và Vietbay 

hận hạnh được là nhà cung cấp nhiều giải 

pháp phần mềm cho VPIC1, trong đó có 

NX. Cho đến thời điểm hiện tại VPIC1 đã 

cung cấp và chuyển giao công nghệ hiệu 

quả cho VPIC1 để đưa vào ứng dụng NX 

 
 



 

Lợi ích của giải pháp: 
‐ Tích  hợp  CAD/CAM  cho 

phép  đồng  bộ  quá  quá 
trình  thiết  kế  và  gia 
công,  cập  nhật  chương  
trình  gia  công  khi  thay 
đổi thiết kế 

‐ Công  cụ  thiết  kế  linh 
hoạt,  mạnh  mẽ  cho 
phép thiết kế sản phẩm 
có độ phức tạp cao 

‐ Hiệu  chỉnh  thiết  kế 
nhanh  với  Synchronous 
modeling 

‐ Thiết  kế  với  tham  số 
cho  phép  cập  nhật  tự 
động  khi  thay đổi  tham 
số thiết kế 

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

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

‐ Công  cụ  lập  trình  gia 
công  tự  động  cho  các 
chi  tiết  dạng  cánh,  các 
chi tiết có mức độ phức 
tạp cao 

 
 
 
 
 
Giải pháp và dịch vụ đã 
cung cấp  
 
NX CAD 

NX CAM 

Post processor 

Đào tạo và chuyển 

giao công nghệ 

phần mềm NX cho 

thiết kế và gia công 

khuôn 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Với giải pháp tích hợp đồng bộ NX 
CAD/CAM hiện tại VPIC1 đã có thể đưa 
vào ứng dụng hiệu quả từ giai đoạn xây 
dựng mô hình sản phẩm, thiết kế khuôn 
dập, lập trình gia công khuôn dập nóng.  
 
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… Như vậy phần mềm có thể 
dể dàng tương thích với hệ thống nhiều 
máy CNC khác nhau mà không cần phải 
đầu tư mua nhiều phần mềm hoặc nhiều 
bộ post khác nhau, điều đó giúp cho VPIC1 
giảm được một cách đáng kể chi phí đầu 
tư phần mềm cho thiết kế và gia công 
 
Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công 
nghệ gia công nhiều trục từ Vietbay  
Công ty TNHH Công Nghệ Vietbay hân 
hạnh đươc ĐHCN Hà Nội tin tưởng và lựa 
chọn là nhà cung cấp phần mềm NX và rất 
nhiều các phần mềm CAD/CAM khác cho 
VPIC1, với cương vi là đối tác vàng đầu tin 
tại Việt Nam với nhiêu chuyên gia có nhiều 
năm kinh nghiệp trong quá trình sử dụng 
và chuyển giao công nghệ phần mềm 
Siemens NX. Chúng tôi đã chuyển giao  
 

 
công nghệ thành công cho ĐHCN về phần 
mềm NX CAD/CAM cho thiết kế và gia 
công khuôn dập nóng. Trước khi đưa đến 
quyết định lựa chọn phần mềm NX cho 
thiết kế và gia công khuôn dập nóng khách 
hàng cũng đã tham khảo rất nhiều các giải 
pháp phần mềm CAD/CAM khác như 
cimatron, Solidworks, Catia, ProE và sau 
cùng khách hàng đã lựa chọn phần mềm 
NX do NX phù hợp hơn cả về mặt chi phí, 
Vấn đề kỹ thuật chuyển giao công nghệ, 
vấn để tính năng của phần mềm cho phép 
thiết kế và thay đổi thiết kế nhanh đồng 
thời tích hợp lập trình gia công CAM Linh 
hoạt và đồng bộ. NX cũng cho phép nhiều 
công cụ thiết kế và xử lý bề mặt tốt để 
khách hàng có thể ứng dụng hiệu quả vào 
công việc thiết kế khuôn với nhiều bề mặt 
phức tạp 
 
 
Liên hệ: 
Công ty TNHH Công Nghệ Vietbay 
Địa chỉ: Địa chỉ: A8-TT1 Fivestar Mỹ Đ.nh, Lô DD, 
KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đ.nh I, quận Nam Từ Liêm 
Tel: (84) 28 3910 3998 |Fax: (84) 24 37755302 
Sales: 091 929 5521|Email: Sales02@vietbay.com.vn 
Tech: 091 929 5527 | email: lanh.cv@vietbay.com.vn


