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Bài này sẽ giới thiệu về gia công countersunk screw (Chamfering)

Hình 1: Chamfering gia công 
bằng Turret Punch Press

Hình 2 – 1

Chamfering có thể gia công 
bằng Turret Punch Press

Hình 2 – 2

Chamfering không thể gia 
công bằng Turret Punch Press

Có thể gia công chamfering bằng máy đột mâm xoay (Turret Punch Press) không?
Có cần lưu ý gì không?

Có thể gia công lỗ để gắn chìm đinh ốc hoặc rivet bằng máy 
đột mâm xoay (Turret Punch Press). (Tham khảo hình 1)

Tuy nhiên, như hình 2 – 2 thì đường xéo dài từ mặt trước 
đến mặt sau của tấm phôi sẽ làm cho chày và cối va đập 
vào nhau nên không thể chế tạo. Cần phải có một bộ phận 
thẳng như hình 2 – 1

Hình dạng của chamfering (như hình 3) có 2 loại:

Loại có thêm bộ phận thẳng ở đầu vào

Loại không có phần thẳng ở đầu vào

Loại        khi gắn ốc vào sẽ đẹp mắt hơn. Đây cũng là loại tiêu 
chuẩn của CONIC.

Về Countersunk screw (Chamfering)
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Hình 3: Hình dạng của chamfering

Loại Loại

Có thể gia công chamfering 
bằng Turret Punch Press
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Hình 5: Các loại gia công Chamfering

Hình 4: Kết cấu của khuôn Chamfering (Ví dụ: Hướng xuống)

Kết cấu của khuôn như hình 4, có 2 loại:

Loại tiêu chuẩn của CONIC: phần xung quanh bộ phận tạo hình được đè bởi áo (guide).

Loại flange: phần xung quanh bộ phận tạo hình được đè bởi flange của chà y đột.
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Hỏi đáp về khuôn đột

Lời khuyên (1) Phần đường kính đầu của ốc vít sẽ bằng hai lần đường kính tên gọi, tuy nhiên khi 
dùng cho sashes sẽ có thể nhỏ hơn 1 – 2 cỡ. Cần lưu ý khi đặt hàng.

(2) Trường hợp dùng cho rivet, góc của taper là 100°, 110°, 120° … hãy tham khảo 
trong catalog của loại rivet đang sử dụng.

(3) Nếu chamfering một lượng lớn thì có thể làm vùng xung quanh phần chamfering 
bị nâng lên hoặc bị phản sáng. Trường hợp này có thể thử tăng độ lớn của lỗ.

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

Gia công hướng uống Gia công hướng lên Gia công Edge – cuttingGia công đồng thời cả
hướng lên và hướng xuống

Loại tiêu chuẩn Loại flange
Khuôn Flange có những tác dụng sau: 

(1) Giữ phần xung quanh hình được tạo 
không bị nhô lên

(2) Tăng độ cứng của chày (ngăn gãy)

(3) Giúp giữ ổn định phần điểm chết dưới 
khi gia công

Tuy nhiên cũng có các khuyết điểm sau:

(4) Không điều chỉnh được độ sâu của 
phần tạo hình

(5) Có để lại vết hằn trên bề mặt

Gia công Chamfering có các loại như hình 5.
Không chỉ là hình tròn, có thể gia công Chamfering hình chữ nhật, hình dạng đặc biệt.
Ngoài ra, khuôn gia công Edge – cutting là loại khuôn chamfering lấy bỏ bavia sau khi gia công đột
Không chỉ là những bộ phận đường thẳng, những phần cong R hoặc đường gấp khúc đều có thể sử 
dụng kết hợp với hình dạng đó để gia công loại bỏ bavia.
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