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Tiếp mặt sau

Bài này tiếp nối bài trước tổng hợp về phương pháp chỉ thị hình dạng, kích thước và những điểm lưu ý khi 
yêu cầu khuôn tạo hình.

VỀ CÁCH CHỈ THỊ HÌNH DẠNG CỦA KHUÔN TẠO HÌNH

■　Bridge, Double bridge

Bản vẽ hình dạng tạo hình

Phương pháp chỉ thị kích thước các loại khuôn tạo hình

Khi yêu cầu khuôn hãy
chỉ thị loại vật liệu,
độ dày vật liệu, khoảng
cách giữa các tạo hình.

Phương pháp yêu cầu

Loại vật liệu, độ dày vật liệu gia công Hướng tạo hình

Khoảng cách (pitch) gia công, tránh khi gia công khuôn
có thể va chạm vào các tạo hình khác.

■　Lance

Trường hợp có gia công cắt nhỏ

※ Tuổi thọ của khuôn tạo hình sẽ dài hơn

nếu tiến hành sau khi gia công cắt nhỏ vật liệu

Cầu đơn (single bridge) Cầu đôi (double bridge)

Chấn thẳng Chấn chữ Z

Khi yêu cầu khuôn tạo hình, ngoài kích thước hình dạng
còn phải lưu ý các điểm sau:

1. Khuyến khích góc độ (C) trên 5°

(Hạn chế hiện tượng miss stripping – phôi bị kéo lên cùng 

với dao đột.)

2. Trường hợp tiến hành gia công tạo hình sau khi đã gia công 

cắt nhỏ tấm kim loại hãy thông báo cho chúng tôi biết.

1. Trường hợp tiến hành gia công tạo hình sau khi đã gia công 

cắt nhỏ tấm kim loại hãy thông báo cho chúng tôi biết.

2. Chỉ thị kích thước đường kính trong của lỗ (D) trong trường 

hợp có lỗ tại cầu đơn (single bridge). Ngoài ra, chỉ thị lỗ (D) 

được gia công trước hay gia công sau.

(Trường hợp gia công sau, có thể phát sinh sự biến dạng 

của lỗ (D))

3. Trường hợp cầu đôi (double bridge), nếu khoảng cách D có 

sai số hãy thông báo cho chúng tôi.
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Louver for air flow 

Bản vẽ hình dạng tạo hình Phương pháp yêu cầu

Lance for air flow

Marking (Stamping, Emboss)

Ａ
Stamping

Mọi câu hỏi, thắc mắc hãy liên hệ đến Trung tâm khuôn CONIC. Ngoài ra có thể tham khảo thêm nội 
dung, hình ảnh tại “Hướng dẫn kĩ thuật” có đăng tải trên trang chủ của CONIC.

VỀ CÁCH CHỈ THỊ HÌNH DẠNG CỦA KHUÔN TẠO HÌNH

1. Điều kiện gia công (đảm bảo)

Độ dày .

Bề rộng (A)  hai lần chiều cao (H)

Khoảng cách tâm pitch

Px  bề rộng (A) +

Py  chiều dài (B) + độ dày .

Py  chiều dài (B) + 8 độ dày .

Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện gia công trên hãy thảo 

luận với chúng tôi.

2. Trường hợp không chỉ thị, kích thước R sẽ bằng kích thước A.

1. Điều kiện gia công (đảm bảo)

Độ dày 2.3

Độ dày + chiều cao (H) < 10mm

Khoảng cách tâm pitch

Px  bề rộng (A) 

Py  chiều dài (B) + 5mm

• Bề rộng (A) được khuyến khích lớn từ 5 lần độ dày tấm phôi.

• Góc độ C được khuyến khích từ 5°trở lên và 20°trở xuống.

• Chiều cao của góc độ (D) được khuyến khích dưới 45°để duy trì độ 

cứng của khuôn tạo hình.

Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện gia công trên hãy thảo 

luận với chúng tôi.

1. Marking có 2 loại một là làm lõm, đóng dấu lên tấm phôi 

“Stamping” và một loại là tạo độ phồng lên bền mặt tấm phôi là 

“Emboss”

2. Trường hợp bóp phồng tấm phôi, hãy chỉ định mặt phồng lên hay 

mặt lõm vào là mặt phải để đọc chữ.

3. Chúng tôi cũng có thể cung cấp khuôn tạo hình có thể thay thế 

phần dao đột tức là có thể thay đổi chỉ bộ phận làm marking.
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