
Khi tiến hành gia công tạo hình bằng máy đột mâm xoay, cần có những điều chỉnh khác với đột lỗ thông 
thường. Bài này sẽ tổng hợp về tên gọi, chức năng các bộ phận và phương pháp điều chỉnh khuôn tạo hình.
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Tiếp mặt sau

Khuôn tạo hình hướng lên

TÊN GỌI CÁC BỘ PHẬN CỦA KHUÔN TẠO HÌNH

Tên gọi và chức năng của các bộ phận khuôn trên (bộ chày)

Tên gọi và chức năng các bộ phận khuôn dưới (bộ cối)

<Tham khảo>
Lượng điều chỉnhvít trên phần khuôn

Phương pháp điều chỉnh chiều dài của khuôn (điều chỉnh chiều cao)

Sơ đồ cấu tạo khuôn tạo hình

Tạo hình hướng lên là tạo hình hướng từ mặt dưới lên mặt trên của phôi.

1 Emboss Punch
Bộ phận trực tiếp tạo hình trên tấm kim loại được gia công.

5 Die punch
Bộ phận trực tiếp tạo hình trên phôi

6 Lower ejector, spring
Giữ phôi trong lúc gia công và kéo rời phần die punch ra khỏi
tấm kim loại sau phôi gia công bằng lực co dãn của lò xo.

7 Stripper bolt (vít gắn đầu chặn)
Bộ phận liên kết giữa die punch và lower ejector

2 Emboss body
Bộ phận giữ khuôn tạo hình (emboss punch).

3 Upper Ejecter
Bộ phận bẩy khuôn ra khỏi phôi.
Ngoài ra cũng có trường hợp có chức năng hỗ trợ
tạo hình trên phôi.

4 Đầu khuôn (head)
Là bộ phận trực tiếp nhận lực từ thanh dẫn và truyền đến
emboss body, emboss punch.
Tiến hành điều chỉnh chiều cao của khuôn để quyết định
chiều cao của hình dạng được tạo hình.

1.  Nới lỏng ốc vít cố định khuôn đầu.
2.  Điều chỉnh chiều dài bằng cách vặn xoay phần đầu.
3.  Xiết phần ốc vít giữ đầu khuôn một cách chính xác và luôn bằng nhau.

Phần cối dưới sẽ cao hơn so với cối đột lỗ thông thường.
Do đó có trường hợp xảy ra sự cố như phôi bị xước, phần tạo hình 
xong bị va chạm vào mâm trên (upper turret).
Hãy lưu ý phương pháp gia công, chương trình cài đặt…

Kích thước ốc vít Lượng điều chỉnh
khi xoay mỗi 1/4 vòng

M 1 2 x P 1. 25

M 2 0 x P 1. 5

M 3 0 x P 2. 0

M 4 0 x P 2. 0

0 . 3 mm

0 . 4 mm

0 . 5 mm

0 . 5 mm
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TÊN GỌI CÁC BỘ PHẬN CỦA KHUÔN TẠO HÌNH

Khuôn tạo hình hướng xuống

Tên gọi và chức năng của các bộ phận khuôn trên  (bộ chày)

Sơ đồ cấu tạo khuôn tạo hình

Tạo hình hướng xuống là tạo hình hướng từ mặt trên xuống mặt dưới của phôi.

Tên gọi và chức năng của các bộ phận khuôn trên tham khảo Hướng dẫn kĩ thuật Vol.4
Phương pháp điều chỉnh dài của chày sẽ khác nhau tùy theo cấu tạo.

Tên gọi và chức năng các bộ phận khuôn dưới (bộ cối)

1 Cối
Bộ phận trực tiếp tạo hình trên phôi

2 Lower ejector 
Bộ phận đẩy phôi ra

3 Lò xo (spring) 
Có chức năng đẩy lower ejector lên

Phương pháp điều chỉnh chiều dài của chày (Hình 1)

1.  Gắn vít điều chỉnh vào 2 lỗ vít trên phần đầu,
vặn đều hai bên.
2.   Dùng cờ lê dây đai vặn xoay phần đầu để điều
chỉnh chiều dài.
3.  Tháo vít điều chỉnh.

<Mách nhỏ>
Khi điều chỉnh nhỏ có thể tiến hành điều chỉnh phần đệm 
cối; sau khi điều chỉnh xong, tháo phần đệm ra khỏi cối và 
sử dụng phần đệm chày có độ dày tương tự thì có thể điều 
chỉnh một cách đơn giản.

Những điểm lưu ý khi sử dụng khuôn tạo hình
1.  Hãy sử dụng đúng theo điều kiện định trước. Trường hợp sử dụng cho vật liệu ngoài vật liệu định sẵn, hoặc kéo
dài chiều dài của dao để tạo hình với độ cao cao hơn kích thước định sẵn sẽ dẫn đến khuôn phải chịu lực nhiều hơn 
và là nguyên nhân gây hư hỏng khuôn tạo hình.
2.  Dù cùng một dòng máy đột nhưng mỗi máy sẽ có chiều cao điều chỉnh (shut height) khác nhau nên cần điều 
chỉnh chiều dài khuôn phù hợp.
Để an toàn khi xuất hàng khỏi nhà máy chiều dài sẽ được thiết lập ngắn lại.

Phương pháp điều chỉnh chiều dài của chày  (Hình 2)

1.  Nới lỏng vít nối với thân chày
2.  Tháo chày đột ra khỏi áo, thêm tấm đệm điều chỉnh

vào giữa chày đột và thân gắn chày đột.
3.  Gắn chày đột lại và vặn vít đóng vít cố định chày.
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