
Bài này sẽ giới thiệu về “Biện pháp hạn chế sứt mẻ khi gia công đột đuổi”

Khi gia công đột đuổi chày và cối bị va chạm vào nhau, phát sinh hiện tượng sứt mẻ chày 
cối. Có biện pháp nào để không xảy ra hiện tượng này không?

Khi gia công đột đuổi, gia công phôi bị hụt một bên, thì giống như mô phỏng trong hình 1 trọng 
lực dồn vào chày khi đột sẽ lệch sang một bên làm cho chày và cối va chạm vào nhau dễ gây 
sứt mẻ.
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Tiếp mặt sau

Biện pháp hạn chế sứt mẻ khi gia công đột đuổi

HỎI ĐÁP VỀ CHÀY CỐI ĐỘT

1
Biện pháp cho hiện tượng này:

Khi gia công đột đuổi cần đảm bảo phần phôi được đột tiếp theo có độ dài từ 2/3 chiều dài
lưỡi dao trở lên. (Tham khảo hình 2)

Hình 1: Lệch trọng lượng khi gia công đột đuổi làm sứt mẻ chày cối.

Hình 2: Phần phôi được đột khi khi gia công đột đuổi.
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chịu trọng lực ít hơn.

Cần thiết để phần phôi
được đột đuổi

dài tối thiểu bằng 2/3 chiều dài
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sẽ lớn hơn nên dễ phát sinh
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Chày và cốI
va chạm vào nhau.



Ngoài ra còn có những trường hợp phát sinh hiện tượng sứt mẻ do phôi thừa bị kéo lên hoặc do tâm của 
mâm xoay (turret) bị lệch, hoặc do chày cối bị mòn, lắp ráp chưa hợp lý.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ về CONIC

“Hướng dẫn kĩ thuật” cũng được đăng trên trang chủ, có thể tham khảo thêm cùng những thông tin

và hình ảnh khác.

HỎI ĐÁP VỀ CHÀY CỐI ĐỘT

2 Thay đổi thứ tự đột đuổi

3 Sử dụng chày cối có gót
Tránh việc chày bị lệch do trọng lượng lệch bên bằng việc thêm phần gót vào chày đột.
(Tham khảo hình 3)

4 Khuyến khích sử dụng khe hở giữa chày và cối lớn hơn khe hở thông thường khi đột đơn
(khoảng 0.1mm).

5 Shear angle (góc vát) được thêm vào đầu chày đột đuổi thì Concave shear hoặc Inverted
roof top shear sẽ có hiệu quả hơn Roof top shear (Tham khảo hình 4)
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Thứ tự đột đuổi thông thường

Hình 3: Tránh việc chày bị lệch bằng khuôn đột có thêm gót.

Hình 4: Shear angle của chày

Thứ tự đột đuổi không bị trọng lực lệch bên.

Trường hợp gia công theo cả hai
hướng trục X và trục Y

thì sẽ tốt nếu dùng
4way inverted shear hoặc

4 way concave shear.
Roof top shear Concave shear Inverted shear

Trước khi tiến hành đột
bộ phận gót được đưa vào
bên trong cối để tránh bị

lệch chày.
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