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Hình 1: Vệt hình trăng khuyết

Hình 2: Cối bị mài nghiêng

Hình 3: Có vật lạ găm vào khi lắp cối 

Hình 4: Khi gia công mà cạnh đó 
có cối với chiều cao cao hơn

Sau khi tiến hành mài khuôn trên mặt phôi xuất hiện vệt hình trăng khuyết.
Tại sao lại như vậy?

Thông thường vết hằn còn lại ở mặt trên và mặt dưới 
của tấm phôi được cho là do những nguyên nhân sau:

Về dấu hằn của áo (guide)

Tiếp mặt sau

Mặt cối hoặc mặt của áo không được phẳng. Có 
những trường hợp cối, áo hoặc đĩa (stripper) khi 
được đem đi mài đã không được đặt chuẩn xác 
trên bề mặt của đế mài khiến cho bề mặt bị 
nghiêng. (Tham khảo hình 2)
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Có khuôn tạo hình hướng lên ngay gần khuôn đột.

Thông thường cối của khuôn tạo hình hướng lên 
sẽ được làm cao hơn khuôn đột thông thường. Do 
đó, trường hợp tiến hành gia công đột lỗ mà ngay 
gần đó có khuôn tạo hình hướng lên thì tấm phôi 
sẽ bị biến dạng như hình 4 và vệt hằn sẽ còn trên 
tấm phôi.

Trong trường hợp này hãy lấy bỏ cối có chiều cao 
cao hơn đó ra khỏi vùng đó trước khi gia công.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có loại cối có chiều cao 
thấp hơn tùy thuộc vào điều kiện gia công. Hãy 
thảo luận với chúng tôi khi cần.

(Tham khảo cùng Hướng dẫn sử dụng Vol. 24)
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Khi lắp cối ở dưới mặt đáy của cối có các vật lạ 
(bavia sau đột…) găm vào làm cho cối không 
được lắp một cách chuẩn xác. (Tham khảo hình 
3)
Khi lắp cối vào bộ phận giữ cối nên vệ sinh sạch 
dưới đáy và các phần xung quanh.
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Ａ

Nghiêng

Vật lạ

Cối tạo hình hướng lên

Phát sinh
vết xước

Cối đột lỗ



Hình 5: Cối có lò xo bên ngoài
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Trong trường hợp gia công hướng lên, bằng việc sử 
dụng loại cối giúp tăng lực đè tấm phôi để giảm biến 
dạng cong. (Tham khảo hình 5)

(Lưu ý: một số loại máy không phù hợp để lắp loại cối 
này.)

Ngoài ra, việc sử dụng khuôn ở một trạm lớn hơn sẽ 
tăng lực giữ tấm phôi cũng là một phương pháp có thể 
áp dụng.
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Mở lỗ hở 

Trước khi tạo hình có thể đột lỗ trước để giảm biến 
dạng cong.

Ngoài ra, nếu có thể tạo các lỗ bỏ ở xung quanh trên 
bề mặt sản phẩm cũng có thể giảm hiện tượng cong.
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Khi gia công gần biên của tấm phôi, dễ phát sinh hiện tượng phôi bị rút méo, nên chúng 
tôi khuyến khích tiến hành đột biên sau khi gia công tạo hình emboss.

Chúng tôi có khuôn đột biên có thể gia công đột biên sau khi tạo hình mà không làm 
hỏng phần tạo hình gia công trước đó.
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Khi đang gia công tạo hình emboss thì tấm phôi bị cong, có cách nào để xử lý tình huống này 
không?

Khi tiến hành gia công tạo hình nâng lên (emboss) thì sẽ tấm phôi sẽ bị cong đặc biệt trong 
trường hợp tấm phôi mỏng thì có thể toàn bộ tấm phôi sẽ bị biến dạng cong.

Về hiện tượng tấm phôi bị cong phát sinh khi gia công đẩy tạo hình.

Ａ

Biện pháp 

Bộ cối có lò xo bên ngoài 
tăng lực giữ tấm phôi là 

loại cối tăng lực kéo khuôn 
rời hỏi tấm phôi.

Đục lỗ trước khi 
tạo hình

Đục lỗ bỏ

Phần bị rút méo


	Vol. 25-1 VN
	Vol. 25-2 VN

