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Tiếp mặt sau

※ Ví dụ sản phẩm:
Super fit guide

Bài này sẽ giới thiệu về “Biện pháp cho hiện tượng phôi thừa bị kéo lên khi đột trên vật liệu
được dán màng bọc ni lông” và “Kết hợp sử dụng đệm điều chỉnh chiều cao”

Khi tiến hành gia công đột trên vật liệu có dán màng bọc ni lông thì phát sinh hiện tượng 
phôi thừa bị kéo lên. Có biện pháp nào tốt cho trường hợp này không?

Khi tiến hành gia công đột trên vật liệu được dán một lớp màng ni lông để tránh trầy xước bề 
mặt thì lớp mạng ni lông không được cắt đứt hoàn toàn mà còn dính lại trên vật liệu là nguyên 
nhân gây ra những vết lồi lõm, hiện tượng phôi thừa bị kéo lên.
Trong trường hợp này, có thể có những biện pháp sau.

Biện pháp cho hiện tượng phôi thừa bị kéo lên khi đột trên vật liệu được dán ni lông.

HỎI ĐÁP VỀ CHÀY CỐI ĐỘT

1 Đầu tiên là việc giữ cho lưỡi cắt tại đầu chày và cối luôn ở trạng thái sắc bén.
Lưỡi dao trong trạng thái bị mòn khi tiến hành gia công đột sẽ không cắt đứt được màng ni 
lông. Chúng tôi khuyến khích nhanh tiến hành mài dao hơn so với thông thường. Đặc biệt đối 
với những hình dạng góc cạnh thì bộ phận góc dễ bị mài mòn nên cần lưu ý hơn.

3 Đưa chày sâu vào trong cối. (Tham khảo hình 3)
(Chiều chỉnh tổng chiều dài của chày)

4 Trong trường hợp slug ejector được gắn ở đầu chày đột 
cần thay mới khi slug ejector bị cũ, hỏng.

2 Thu nhỏ khe hở giữa chày và cối so với thông thường. Ngoài ra có phương pháp tăng diện tích 
giữ phôi xung quanh lỗ đột giúp cho màng ni lông ít bị kéo dãn bằng cách thu hẹp khe hở giữa 
áo (guide) và thân chày.

Hình 1: Khe hở giữa chày và cối Hình 2: Khe hở giữa thân chày và áo

Hình 3: Phần chày được đưa vào cối
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Kết hợp đệm

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

Về kết hợp sử dụng đệm (shim) điều chỉnh chiều cao

HỎI ĐÁP VỀ CHÀY CỐI ĐỘT

Tôi đang sử dụng đệm điều chỉnh chiều cao, tuy nhiên tôi không biết kết hợp ra sao?
Cho hỏi có bảng tham khảo về kết hợp đệm điều chỉnh chiều cao không?

Việc điều chỉnh bằng cách thêm đệm chày là rất 
khó khăn.
Những lúc như vậy hãy chuẩn bị đệm cối.
Điều chỉnh đệm cối cho đến khi ra được hình dạng 
tạo hình cần thiết.
Sau khi điều chỉnh xong, lấy một độ dày đúng 
bằng độ dày vừa điều chỉnh tại đệm cối và sử 
dụng cho đệm chày, tháo bỏ đệm cối ra.
Điều chỉnh đệm cối sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Khi sử dụng khuôn tạo hình thì cần thiết phải điều 
chỉnh chiều cao.
Chiều cao thông thường được điều chỉnh theo 
các phương pháp sau:

Tiến hành tại máy đột
( Đối với máy dùng động cơ dầu)

Điều chỉnh phần đầu (head)

Thêm đệm để điều chỉnh.

Bộ đệm điều chỉnh chiều cao là sự kết hợp của 5 
tấm đệm mỗi tấm có độ dày lần lượt
0.4　0.5　0.6　0.7　0.8
Tham khảo bảng bên phải để kết hợp sử dụng.

Bảng kết hợp đệm điều chỉnh chiều cao
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Lời khuyên

Đừng quên tháo
đệm cối nhé!
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