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Máy đột mâm xoay (Turret Punch Press) gia công trên rất nhiều loại vật liệu phôi khác nhau.
Tấm kim loại đem gia công (phôi) thường làm từ vật liệu là sắt thép hoặc phi sắt thép... tên gọi của chúng khác nhau 
tùy theo quy chuẩn của các tổ chức hay các nhà sản xuất.
Trong bài này sẽ tổng hợp về tấm kim loại đem gia công làm từ vật liệu sắt thép.

Vật liệu kim loại tấm đại diện

Sắt thép

Không phải
là sắt thép

Thép tấm cán lạnh (SPCC, SPCD, SPCE)

Thép tấm cán nóng (SPHC, SPHD, SPHE)

Thép tấm mạ kẽm điện (SECC, SEHC, SEHD, SEHE, SECE)

Thép tấm mạ kẽm nóng chảy (SGC, SGH)

Thép tấm mạ thiếc (SPB, SPTE, SPTH)

Thép sử dụng phổ biến trong kết cấu xây dựng (SS400…)

Thép không gỉ (inox) (SUS304, SUS430 …)

Thép đàn hồi (SUP)

Nhôm và hợp kim nhôm (A1050, A5052, A2014 …)

Đồng và hợp kim đồng (C1100, C2600, C5212 …)

Thép tấm cán lạnh (Vật liệu SPC)

Thép tấm cán nóng (Vật liệu SPH)

Đây là nguyên liệu đại diện sử dụng cho ngành kim loại tấm, được cán ở nhiệt độ gần với nhiệt độ thường. 
Giá rẻ dễ gia công, vì được cán ở nhiệt độ thường nên bề mặt láng, đẹp. SPCC thông thường là loại được sử 
dụng rộng rãi, tuy nhiên khi gia công uốn cong có thể không phù hợp, nên chúng tôi khuyến khích dùng SPCD 
(dùng cho uốn cong), SPCE (dùng cho uốn cong sâu).

Vật liệu được cán ở nhiệt độ cao, với độ dày tấm từ 1.2 ~ (14)mm.
Vì cán nóng nên bền mặt có những đường vân. Cũng có những tấm kim loại được xử lý tẩy hoặc phun phủ để 
tẩy bỏ những đường vân trên. 
Chúng tôi khuyến khích khi đột dùng khe hở hơi lớn hơn so với khi sử dụng vật liệu SPC.

Hoàn thiện bề mặt (D: Không đánh sáng    B: Có đánh sáng)

Phân loại nhiệt luyện (S: Tiêu chuẩn    A: Trạng thái ủ    1: Cứng …)

SPCC - S      D

Thép tấm cán lạnh

Thép tấm cán nóng

Loại Kí hiệu

SPCC

SPCD

SPCE

SPHC

SPHD

SPHE

Ứng dụng

Thông thường 270 trở lên 32 ~ 39 trở lên0.4 ~ 3.2

0.4 ~ 3.2

0.4 ~ 3.2

1.2 ~ 14

1.2 ~ 14

1.2 ~ 6

35 ~ 41 trở lên

 36 ~ 43 trở lên

27 ~ 31 trở lên

30 ~ 39 trở lên

31 ~ 41trở lên

270 trở lên

270 trở lên

270 trở lên

270 trở lên

270 trở lên

Thông thường

Dùng cho uốn cong

Dùng cho uốn cong sâu

Dùng cho uốn cong sâu

Dùng cho uốn cong

Độ dày phù hợp
mm

Cường độ chịu nén
N/mm²

Độ dãn
%

(Trích từ JIS G3131:2011 G3141:2011)

<Tham khảo> 1 N/mm² ≒ 0.102kgf/mm²

Tiếp mặt sau

Những
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loại
tấm
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Vol. 2 Thép tấm mạ kẽm điện (Vật liệu SEC, vật liệu SEH)

Thép tấm mạ kẽm nóng chảy (Vật liệu SGC, Vật liệu SGH)

Cường độ chịu nén
N/mm²

Độ dãn
%

(Trích từ JIS G3131:2011 G3141:2011)

(Trích JIS Handbook (Steel): Japan Standards Association)

Là vật liệu được mạ kẽm điện trên nguyên 
liệu gốc là thép tấm cán lạnh hoặc thép 
tấm cán nóng, được sử dụng rộng rãi 
trong các thiết bị điện gia đình, bộ phận 
xe hơi…

Là vật liệu được mạ một lớp kẽm nóng chảy trên nguyên liệu gốc là thép tấm cán nóng hoặc thép tấm cán 
lạnh. Vì lớp kẽm mạ dày nên độ chịu ăn mòn tốt, được sử dụng nhiều cho vật liệu xây dựng ngoài trời, máy 
móc, thiết bị ngoài trời…
Mỗi nhà sản xuất có rất nhiều sản phẩm thép tấm mạ kẽm khác nhau (thép tấm được xử lý bề mặt), tên gọi 
cũng rất đa dạng.

Thép tấm không gỉ (inox, vật liệu SUS)

Thép không gỉ có sức chịu ăn mòn tốt, khó bị gỉ nên được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm công nghiệp. Tuy 
nhiên có nhược điểm là so với SPCC hay SECC thì khó gia công và giá thành cao hơn.
Đại diện là SUS304 , SUS430.

Việc biết được vật liệu, đặc tính của tấm kim loại đem gia công để lựa chọn loại khuôn (vật liệu khuôn, lớp 
mạ…) và điều chỉnh điều kiện gia công (khe hở…) một cách phù hợp sẽ giúp nâng cao chất lượng gia công sản 
phẩm, cắt giảm chi phí gia công.

Tương ứng với từng loại vật liệu đem gia công sẽ có khe hở phù hợp khi gia công đột, có thể tham khảo trong 
Hướng dẫn kĩ thuật Vol. 8 “Về khe hở của khuôn đột”.

Khi gia công thép tấm mạ kẽm, có thể xuất hiện trường hợp sinh lửa do lớp mạ bị 
tróc ra dính vào trong khuôn đột (bộ phận chuyển động trượt). Trường hợp này 
chúng tôi khuyến khích nhanh chóng tiến hành bảo dưỡng, loại bỏ bột kẽm vương.

Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích sử dụng dao đột có qua xử lý mạ bề mặt do 
dễ phát sinh hiện tượng bám dính vào lưỡi dao.

Kí hiệu thép tấm mạ kẽm điện

Ký hiệu loại

Ký hiệu loại

SUS304

SUS430

520 trở lên

45 trở lên

40 trở lên

22 trở lên

Austenite

Ferrite

Ghi chú

Ký hiệu loạiĐộ dày phù hợp Ứng dụng

SPCC

SPCD

SPCE

SPHC

SPHD

SPHE

SPCC

SPCD

SPCE

SPHC

SPHD

SPHE

Thông thường0.4 trở lên 

3.2 trở  xuống

4.5 trở  xuống

1.6 trở lên 

Dùng cho uốn cong

Dùng cho uốn cong sâu

Thông thường

Dùng cho uốn cong

Dùng cho uốn cong sâu

Lời khuyên

Vì thép không gỉ khó gia công nên khi gia công đột chúng tôi khuyến khích sử dụng 
loại khuôn có tuổi thọ cao Super Dry Punch không sử dụng dầu gia công.

Thêm vào đó, khi gia công tạo hình burring chúng tôi khuyến khích sử dụng dao đột 
qua xử lý mạ.
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