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Hỏi đáp về chày cối đột

Bài này cũng sẽ giải đáp một số thắc mắc liên quan đến chày cối đột.

Khi khoảng cách giữa các hình đột gần sẽ dẫn đến phát sinh hiện tượng tấm phôi bị cong vẹo. Khoảng 
cách đột là bao nhiêu thì tấm phôi không bị hiện tượng này?

Khe giữa hai khoảng trống gọi là “San haba” (Tham khảo hình 1)
Khi “San haba” nhỏ thì phần “san haba” sẽ bị cong hoặc biến dạng.
“San haba” cần thiết như sau:
・SPCC, nhôm: từ 2 lần độ dày phôi trở lên
・Inox: từ 4 lần độ dày phôi trở lên

Về khoảng cách khi đột 

Hình 1: “San haba”

Lời khuyên
Trường hợp gia công “San haba” hẹp cần kết hợp 
các biện pháp sau:
1. Tăng lực giữ tấm phôi được gia công
2. Thu hẹp khe hở giữa chày và áo (guide)

Biện pháp hạn chế dao bị gãy ở các khuôn nhỏ

Ｑ Trên vật liệu SPCC 3.2mm có thể gia công đột được lỗ 2.5 mm không?
Nếu muốn đột lỗ 0.8 mm bằng máy đột Turret Punch Press thì có khả thi không?

Khi gia công lỗ rất nhỏ hoặc lỗ nhỏ hơn độ dày của tấm kim loại có những trường 
hợp tuổi thọ của khuôn bị giảm do lưỡi dao bị nóng chảy do nhiệt, bị sứt mẻ hoặc 
khuôn không còn sử dụng được do bị gãy.

Thông thường tương ứng với độ dày vật liệu gia công sẽ có kích thước lỗ tối thiểu 
được yêu cầu như sau:
・SPCC, nhôm: Từ độ dày trở lên
・Inox: Gấp đôi độ dày trở lên

Những lỗ có kích thước nhỏ hơn kích thước trên sẽ cần giảm chiều dài của phần 
lưỡi dao để hạn chế gãy dao.
Chiều dài thông thường của lưỡi dao sẽ tương ứng với kích thước của hình cần 
đột và chia thành 2 loại: loại tiêu chuẩn (Standard type) và loại hẹp (Narrow type).
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Tuy nhiên, trường hợp gia công lỗ nhỏ cần kết hợp với độ dày vật liệu đem gia công để chọn các loại 
khuôn có chiều dài lưỡi cắt ngắn hơn như: Special narrow type, Super narrow type và Open ended type.
Ngoài ra, cũng có những loại khuôn chuyên dành để gia công vật liệu dày.
Khi đặt hàng, hãy cũng cấp kích thước lưỡi dao cùng với loại vật liệu đem gia công, độ dày vật liệu, 
chúng tôi sẽ tư vấn sản phẩm phù hợp nhất với những điều kiện trên.

Về phần dính lại và nhô lên tại điểm kết nối

Khi tiến hành gia công bằng khuôn Micro joint (lấy điểm kết nối nhỏ) để lấy nhiều sản phẩm, thì phần 
viền ngoài sản phẩm bị dính lại và nhô lên tại điểm kết nối, xử lý sau gia công rất khó khăn. Có cách 
nào để giải quyết tình trạng trên không?

Như hình 2, bằng việc sử dụng khuôn joint có 
điểm kết nối được ăn sâu vào góc hơn so với 
hình được đột thì có thể hạn chế được phần 
dính lại và nhô lên tại viền ngoài của sản 
phẩm.

Hình 2: Micro joint

Hình 3: Liner joint

Liner 
Joint (LJ)

Sản phẩm

Vật liệu gốc

Ngoài gia cũng có thể tạo hình bằng khuôn 
Liner joint để không làm lộ phần kết nối.

Khuôn Liner Joint (LJ )

Khuôn Liner Joint là loại khuôn hạn chế để lộ ra vết nối phát sinh khi gia công với micro joint hoặc Wire 
Joint bằng cách kết nối vật liệu gốc và sản phẩm qua half piercing (đột đẩy một nửa).
Có thể điều chỉnh độ cứng của kết nối bằng cách thay đổi bề rộng của điểm kết nối.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Khuôn mẫu Conic.
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