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Tiếp mặt sau

Khi gia công bằng máy đột mâm xoay NC (Turret Punch Press) thì tuổi thọ của khuôn đột ảnh hưởng lớn 
đến năng suất sản xuất và chi phí. Bài này sẽ tổng hợp một số giải pháp tăng tuổi thọ của khuôn.

Super Dry Punch (SDP)

Bảng: Các loại xử lý bề mặt dao đột phù hợp với vật liệu đem gia công

BIỆN PHÁP TĂNG TUỔI THỌ CỦA KHUÔN ĐỘT

Super Dry Punch (SDP) đáp ứng được cả gia công không sử dụng dầu (gia công khô) phát huy tính năng 
vượt trội khi thực hiện trên vật liệu khó gia công như inox…

Độ chịu đựng cao thông qua hiệu quả kép của tầng bề mặt có độ cứng cực cao (Hv 2500 ~ 3000) và tầng 
thẩm thấu vào vật liệu gốc của dao đột (chày đột).
Khắc phục được nhược điểm lớp mạ bên ngoài bị tróc ra khi gia công trên inox của phương pháp mạ 
truyền thống như TiN (lớp mạ màu vàng) hoặc TiCN (lớp mạ màu xám tro).

Super Dry Punch

Tầng siêu cứng (7～10μ)
Tầng thẩm thấu  (5μ)

Vật liệu gốc

Những loại mạ truyền thống 

Vùng mạ (2～3μ)

Vật liệu gốc 

Xử lý bề mặt

Vật liệu gia công, độ dày

Gia công dầu

Số lần đột

Mạ TiCN

SUS304 t=2.0

Không sử dụng dầu khi gia công

Khoảng 20,000 lần

Super Dry Punch (SDP)

SUS304 t=2.0

Không sử dụng dầu khi gia công

Khoảng 82,000 lần

Loại dao đột (chày đột)Tính năng
tổng hợp

Tính năng
cao

Tiết kiệm
chi phí

Super Dry Punch (SDP)

SUS SPCC AL Galvanized
Đặc điểm

Hiệu quả vượt trội với inox

Chịu nhiệt rất tốt

Chú trọng cân bằng,
tuổi thọ dài

Tiết kiệm chi phí

Loại vật liệu gia công phù hợp

Heavy Duty Punch (HDP)

Conic Long Life Punch (CLP)

Conic Hard Punch (CHP)

HSS…không xử lý bề mặt

D2… không xử lý bề mặt

Kết quả kiểm tra độ chịu đựng của đao đột Super Dry Punch và dao đột mạ TiCN.
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BIỆN PHÁP TĂNG TUỔI THỌ CỦA KHUÔN ĐỘT

Khuôn đột có thêm phần gót (heel)

Thêm bộ phận gót (heel) cố định lưỡi dao, trước khi dao tiếp xúc với phôi thì bộ phận gót đã được đưa 
vào trong cối nên dao đột sẽ không bị lệch khi tiến hành đột.

※ Có giới hạn về hướng đột khi đột đuổi.

Có các loại khuôn mà chiều dài hữu dụng của lưỡi được rút ngắn, làm tăng độ cứng của lưỡi giúp dao 
đột khó bị gãy như loại Narrow, loại Open – end và loại Super narrow.

Chúng tôi khuyến khích lựa chọn khuôn đột phù hợp với các điều kiện gia công, vật liệu phôi, độ dày phôi 
để tăng tuổi thọ của khuôn.

Ngoài ra, còn có loại khuôn Sharp Roof Tool có thể 
thêm bộ phận gót (heel) di động ở phần lưỡi dao, loại 
này giúp giảm giới hạn về hướng đột.

Khi gia công đột đuổi (Nibbling)

Extra back taper tool

Là loại khuôn có thêm bộ phận taper (vát xéo) tại 
lưỡi dao đột làm giảm phần tiếp xúc của dao với 
phôi để giảm hiện tượng nóng chảy và bám dính.

Khi gia công tấm kim loại dày

Những biện pháp khác

Khi gia công bằng khuôn đột cỡ nhỏ (A, B)

1.  Kiểm tra lệch tâm của mâm xoay, sự mài mòn của chốt (khóa) tại mâm xoay.
2.  Sử dụng kết hợp với khuôn hạn chế phôi thừa bị kéo lên.
3.  Tiến hành mài sớm.
4.  Đối với khuôn có hình dáng góc cạnh (hình vuông, hình chữ nhật…) thêm góc R vào góc của lưỡi dao.

Gót (Heel)

Tiêu chuẩn Narrow Open – end Super narrow

Taper hai mặt bên
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