
Chày cối không cần điều chỉnh theo độ dày vật liệu:

Gia công tạo hình được tiến hành nhờ vào phản lực 
sau khi bị nén của lò xo, sau khi tạo hình đã được hoàn 
thành tại vị trí chỉ định, bộ phận thanh dẫn sẽ được lò 
xo thu lại nên dù độ dày của phôi có thay đổi thì việc 
điều chỉnh chiều cao của chày là không cần thiết.

Trường hợp gia công tạo hình bằng máy đột mâm xoay Turret Punch Press thông thường cần dùng loại 
khuôn phù hợp với chiều cao di chuyển cho phép của máy hoặc điều chỉnh chiều cao chày cối trên máy.

Bài này sẽ giới thiệu loại “Chày cối không điều chỉnh theo độ dày vật liệu”
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Tiếp mặt sau
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Sơ đồ cấu tạo chày cối (Ví dụ: Thick turret type)

Không cần điều chỉnh chiều cao của chày cối dù độ 
dày vật liệu gia công có thay đổi hay loại máy sử 

dụng có thay đổi.
Chày cối không điều chỉnh chiều cao Half punch

※　Tùy thuộc vào loại vật liệu và độ dày mà có trường hợp sẽ không
sản xuất được. Hãy liên hệ để trao đổi thêm.

KHÔNG CẦN ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO!

Gia công hướng lên Gia công hướng xuống

Hướng lên Hướng xuống

Sơ đồ giản lược của hình dạng tạo hình

Cách dùng:
• Dùng cho vật liệu có độ dày từ 0.8～1.6 và 1.6～2.3
• Chiều cao tạo hình không đổi.

Kích thước chày cối
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Center point Emboss (Dimple) Marking Chamfering

“Chày cối không điều chỉnh theo độ dày vật liệu” có tác dụng:
• Số lần thay đổi chày cối giảm đi, tăng hiệu quả sản xuất.
• Khả thi trong trường hợp vận hành ca đêm không có người, gia công trên vật liệu có độ dày thay đổi
• Chỉ cần lắp khuôn vào máy là có thể bắt đầu gia công nên có thể dễ dàng phân chia các giai đoạn.

Dạng chày cối không điều chỉnh theo độ dày này có thể sử dụng tạo hình ổn định cả trong 
trường hợp gia công tạo hình lồi mà điểm chết dưới của máy không ổn định vì lò xo sẽ hấp thụ 
toàn bộ sự chênh lệch khoảng cách của chiều cao cho phép di chuyển của máy (shut height).

Do tạo hình được tạo ra từ phản lực của lò xo sau khi bị ép nên trong trường hợp tấm phôi dày 
hoặc hình dạng cần tạo hình lớn sẽ cần thiết phải nâng kích thước chày cối lên một cỡ lớn hơn.
(Trường hợp cụ thể xin hãy trao đổi thêm)

Các loại chày cối không điều chỉnh chiều cao theo độ dày khác

Loại gia công đồng thời sử dụng lực của lò xo

Mách nhỏ

Ngoài Half punch thì còn một số loại chày cối không điều chỉnh chiều cao theo độ dày khác 

Chúng tôi cũng có thể sản xuất những loại hình dạng tạo hình khác. Vui lòng liên hệ chi tiết.

Các loại chày cối dưới đây sử dụng lực của lò xo để gia công đồng thời:
• Đột lỗ và emboss
• Emboss và burring Đồng thời đột lỗ và tạo emboss Đồng thời tạo emboss và burring
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