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Hướng dẫn kĩ thuật 

Hỏi đáp về khuôn đột 

Bài này sẽ giới thiệu về giảm uốn cong khi gia công phần đột rời khỏi tấm phôi được lấy 
làm sản phẩm (blanking)

Ngăn uốn cong khi đột blanking               

Tôi đang tiến hành gia công blanking, sản phẩm sau khi được đột ra bị cong ngược lại, phát sinh 
những bộ phận bị cong vẹo. Hiện tại đang tiến hành chỉnh lạig bằng máy cán thẳng (levelling) nhưng 
có biện pháp khác nào tốt không?

Khi đột trên tấm kim loại về cơ bản thì phôi thừa sẽ biến 
dạng cong lại. (Tham khảo hình 1).
Vì khi đột cùng lúc sẽ có sự tác động của lực cắt và lực uốn 
cong, theo đó phôi sẽ bị biến dạng dẻo.  (Tham khảo hình 2)

Do đó, khi đột mà phôi thừa được lấy làm sản phẩm thì kết 
thúc gia công cần thiết phải có công đoạn chỉnh sửa lại như 
sử dụng thiết bị cán phẳng (levelling).
Biện pháp cho tình huống này:

① Tiến hành đột viền ngoài
Thông thường sẽ áp dụng phương pháp đột ngoài viền của 
sản phẩm cần chứ không phải đột lấy nguyên sản phẩm. 
Trường hợp này sản phẩm được kết nối bằng micro joint 
(điểm kết nối) sau khi gia công sẽ tách rời ra. (Tham khảo 
hình 3)

②  Thu nhỏ khe hở
Khi khe hở lớn thì lực uốn cong tác động lên tấm phôi sẽ 
tăng lên làm tăng độ biến dạng cong của phôi thừa. Chúng 
tôi khuyến khích khi gia công blanking nên sử dụng khe hở 
nhỏ hơn một ít so với khe hở tiêu chuẩn. Tuy nhiên cần lưu ý 
khi gia công trên vật liệu dày nếu chọn khe hở quá nhỏ sẽ 
tăng áp lực lên khuôn đột là nguyên nhân dẫn đến hư hỏng 
khuôn.

③   Tiến hành tái mài sớm.
Lưỡi cắt bị mòn cũng làm tăng lực uốn cong dẫn đến độ 
cong lớn nên hãy tiến hành tái mài lưỡi cắt sớm và thực hiện 
đột bằng lưỡi cắt sắc bén.

Hình 1: Phôi thừa khi đột bị biến dạng cong
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Hình 2: Lực tác động khi tiến hành đột.
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Hình 3: Sản phẩm sử dụng Micro joint

Sản 
phẩm

Sản 
phẩm

Sản 
phẩm

Sản 
phẩm

Vol. 28



Hỏi đáp về khuôn đột 

Ngăn uốn cong khi đột blanking               

④ Điều chỉnh độ dài của slug ejector.
Dù là gia công blanking thì với mục đích ngăn 
không cho sản phẩm blanking không rớt xuống 
dưới mà bị kéo lên trên (hiện tượng phôi thừa bị 
kéo lên) thì vẫn cần gắn thêm slug ejector vào đầu 
lưỡi dao có hình dạng hoặc kích thước tròn.

Do đó tùy theo loại vật liệu và độ dày vật liệu sẽ 
phát sinh hiện tượng biến dạng ngược trên sản 
phẩm blanking.

Khi đó hãy điều chỉnh độ dài hoặc tháo bỏ slug 
ejector. (Tham khảo hình 4)

⑤  Khuôn đột có bộ phận đẩy ngược
Là phương pháp làm thẳng phần cong của tấm phôi đột khi vừa tác 
dụng lực đẩy ngược lại vừa tiến hành đột. (Tham khảo hình 5)
Bước này sẽ tiến hành đột một nửa (half shear), sau đó sẽ đột rời vào 
bước khác

⑥  Tăng lực giữ tấm phôi
Tăng thêm một cỡ (trạm) lớn hơn cho khuôn theo đó tăng lực giữ tấm 
phôi sẽ giảm được độ biến dạng do lực uốn cong đã bị kìm xuống.

⑦ Sản phẩm có lỗ (vật dùng cho máy giặt, rửa) sẽ dễ phát sinh uốn 
cong nhiều. Ngoài ra trường hợp có lỗ ở gần viền ngoài của sản phẩm 
thì bộ phận giữa viền là lỗ sẽ dễ bị cong vẹo. (Tham khảo hình 6)

Trường hợp này sẽ đột lỗ sau và không sử dụng máy đột mâm xoay 
(Turret Punch Press) hoặc đột sẵn trước bộ phận viền có các lỗ ở gần.

⑧ Không thêm shear angle khi gia công blanking
Nếu gia công đột bằng khuôn đột có thêm shear angle thì sản 
phẩm sẽ bị biến dạng.
Hãy mài phẳng bề mặt (mặt tiếp xúc với phôi).

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

Hình 4: Điều chỉnh độ dài của slug ejector
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Hình 5: Khuôn đột có gắn bộ phận đẩy ngược
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Hình 6: Trường hợp sản phẩm 
có lỗ ở gần viền ngoài
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