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ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 
 
Giải pháp phần mềm NX CAM cho lập trình gia công 5 trục 
 
 
 
 
Lĩnh vực  
Đạo tạo  

Gia công sản xuất các sản 

phẩm khuôn mẫu và chế tạo 

máy 

 
Thách thức  
Lập trình gia công 5 
trục đồng thời cho các 
sản phẩm mức độ 
phức tạp và độ chính 
xác cao 
Bộ Post tương thích 
với trung tâm gia công 
CNC 5 trục DMU50 

 
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 

(Siemens, 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 
Mô phỏng gia công với mô hình 
máy CNC giúp giảm thiểu nguy 
cơ va trạm 

Kết quả  
Tạo Post và cài đặt mô hình 

máy CNC (DMU50) trên máy 

tính để mô phỏng trước 

Gia công được các sản phẩm 

phức tạp như cánh turbin, bánh 

răng công xoắn 

 
 
 
 
Làm chủ công nghệ gia công 5 
trục, có thể gia công sản phẩm 
phức tạp và giảm sai sót, an 
toàn trong gia công 
 
Khoa cơ khí-DHCN  

Lịch sử thành lập và phát triển của khoa 

Cơ khí gắn liền với lịch sử thành lập và 

phát triển của nhà Trường. Trải qua hơn 

119 năm xây dựng và trưởng thành, khoa 

Cơ khí đã đào tạo và cung cấp cho đất 

nước nhiều Cán bộ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân có trình độ chuyên môn vững, có kỹ 

năng tốt đáp ứng được các yêu cầu của xã 

hội, Hiện tại trường ĐH Công nghiệp HN 

nói chung và khoa cơ khí nói riêng được  

 

 
 
 

 
 

 

đầu tư rất nhiều máy mọc thiết bị hiện đại, 

trong đó bao gồm nhiều hệ thống máy 

CNC gồm cả máy CNC 3 trục và máy CNC 

5 trục hiện đại, với nhu cầu đào tạo ra thế 

sinh viên nắm vững các kiến thức, vận 

hành tốt các máy mọc công nghệ cao như 

trung tâm gia công đồng thời 5 trục cũng 

như phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm khoa 

học, Khoa cơ khí trường ĐH Công Nghiệp 

HN đã được đầu tư máy CNC 5 trục DMU 

50 và phần mềm NX để lập trình gia công 

các sản phẩm phức tạp, yêu cầu độ chính 

xác cao. Công ty Vietbay đã được tín 

nhiệm là nhà cung cấp và chuyển giao 

công nghệ phần mềm NX CAM cho lập 

trình gia công 5 trục 

 
 
 



 

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  tế 
giúp  đánh  giá  chương 
trình  gia  công  giảm  rủi 
ro  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 

‐ 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 Acedamic 

Post processor 

Chuyển giao công 

nghệ lập trình gia 

công trên trung tâm 

gia công 5 trục 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Với giải pháp lập trình gia công CAM trên 
NX đã giúp gia công tốt hơn, có thể làm 
chủ được quá trình công nghệ gia công 
sản phẩm phức tạp trên máy trung tâm gia 
công 5 trục đồng thời. 
 
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… 
 
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 cho 
nhà trường, với cương vụ 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 CAM cho lập trình gia công 
trên máy 5 trục đồng thời DMU50 của nhà 
trường, đồng thời Vietbay cung đã viết 
Post, thiết lập thư viện máy DMU50 trên 
phần mềm để có thể mô phỏng gia công 
trực tiếp trên phần mềm NX với mô hình  
 

 
máy thực tế của nhà trường giúp cho việc 
gia công án toàn hơn với máy và dao cụ 
Trong quá trình chuyển giao công nghệ các 
chuyên gia của Vietbay đã phối hợp cùng 
nhà trường đã gia công thử sản phẩm 
cánh turbin khí với mức độ phức tạp cao 
bằng việc sử dụng công cụ lập trình gia 
công tự động cho các chi tiết dạng cánh 
(Multi-Blade), với công cụ lập trình gia công 
tự động này người dùng có thể dễ dàng lập 
trình gia công cho các chi tiết dạng cánh 
mức độ phức tạp cao 
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