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Bảo dương khuôn có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của sản phẩm gia công v à tuổi thọ của khuôn.
Bài này sẽ nói về thời gian và phương pháp bảo dưỡng khuôn phù hợp.

Mài khuôn đột

Thời điểm mài

Trong trường hợp gia công đột khi việc tiếp xúc giữa khuôn đột và vật liệu diễn ra liên tiếp, số lần 
đột tăng lên thì kéo theo độ mài mòn của khuôn cũng tăng lên và sản phẩm gia công sẽ bị các hiện 
tượng sau:

Phương pháp mài

Khi mài luôn sử dụng dung dịch làm mát.
Nếu mài khô hoặc sử dụng dung dịch làm mát không 
phù hợp sẽ là nguyên nhân khiến lươi đột bị bể hoặc 
bị nhiệt làm mềm, gây hư hỏng chày, cối.

Sau khi mài, sẽ phát sinh các bavia nên dùng giưa 
khoảng #600 để mài bỏ các bavia này, bôi chất bôi 
trơn nếu lắp vào các bộ phận khác.

Ngoài ra, điều chỉnh lại chiều cao của chày và cối 
bằng cách điều chỉnh phần đầu (head) hoặc miếng 
đệm (shim) tương ứng với lượng đã bị mài bỏ.

Thông thường, để phán đoán thời điểm mài chày và cối sẽ dựa vào chiều cao của bavia sau gia 
công. Ngoài ra cũng khuyến khích quan sát định kì trạng thái của lươi đột (móp méo, mẻ).

Khi lưỡi dao bị mòn nhiều sẽ dẫn đến các hiện tượng sau:

Chúng tôi khuyến khích tiến hành mài khuôn vào thời điểm phù hợp để duy trì chất lượng sản phẩm.

Tiếp mặt sau
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Bavia lớn hơn.
Giảm mặt cắt chính xác
Độ chính xác của kích thước cần đột giảm
Sản phẩm bị cong
Phần bị nén trên bề mặt lớn
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Việc mài mòn sẽ bị đẩy nhanh.
Chất lượng của sản phẩm gia công sẽ giảm.
Tăng lực đột làm cho chày và cối nhanh hư hỏng.

Phần bị nén

Bavia sau đột Mặt gãy nứt

Mặt cắt

Đá mài

Chất lỏng làm mát

Mài trên bàn mài phẳng
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Bảo dương khóa
Sự mài mòn của khóa trên khuôn, trên mâm xoay (turret) cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản 
phẩm gia công và tuổi thọ của khuôn đột nên cần thay thế định kỳ.
Khi cần thay thế khóa trên khuôn hãy liên hệ chúng tôi.

Vệ sinh bên trong mâm xoay (turret)
Dù khuôn được bảo dương đầy đủ nhưng mâm turret bị bám vụn hoặc phôi thừa trong quá trình đột 
sẽ là nguyên nhân gây lệch tâm của khuôn và dẫn tới va đập.
Khi lắp khuôn vào cần lau chùi sạch bên trong mâm xoay (turret).
Những trạm trong mâm không sử dụng tới có thể lắp thêm cối đặc để ngăn vật lạ rớt vào.

Bảo dương khuôn

Bảo dương thông thường

Bảo dương khuôn đặc biệt (khuôn dùng để tạo hình)

CONIC CO.,LTD.
Trung tâm về Khuôn
10-5 Taiheidai, Shoo-cho, Katsuta – gun, Okayama, 709-4321,Japan
E-mail : tools@conic.co.jp      URL : http://www.conic.co.jp/

Phương pháp loại bỏ bám dính
Trường hợp lươi dao đột bị bám dính nhiều, dùng giũa mắt nhỏ (Oil rasp) 
để mài bỏ phần bám dính.
Giũa Oil Stone, kim cương sẽ làm tổn thương lươi dao.
※Cần thật chú ý không để lươi dao bị hỏng khi thực hiện loại bỏ bám dính.
Đối với những khuôn đột có tần suất sử dụng cao, chúng tôi khuyến khích 
sử dụng loại Super Dry Punch (SDP) với tuổi thọ vượt trội.
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Bôi trơn bộ phận động
Các bộ phận động như thân chày và bên trong áo nên định kì bôi dung dịch làm sạch, bôi trơn 
(grease, molykote…)
Các vụn sắt phát sinh trong quá trình gia công bám dính vào bên trong của áo (guide) sẽ là nguyên 
nhân sinh nhiệt.

Mài khuôn tạo hình
Khuôn tạo hình đặc biệt cũng có nhiều loại có lươi cắt nên cũng có thể tiến hành mài giống như 
khuôn đột thông thường.
※Tùy theo sản phẩm mà có trường hợp sau khi mài hình dạng tạo hình sẽ có thay đổi. Đối với 
những khuôn có tần suất sử dụng cao thì nên dùng “khuôn vật liệu HSS” hoặc “khuôn có thể thay 
thế lươi dao”

Thay thế Urethane spring, spring (lò xo)
Khuôn tạo hình sẽ có những loại được gắn urethane hoặc spring cho bộ phận điều chỉnh (ejector).
Khi lực của urethane spring hoặc spring bị yếu đi sẽ dẫn đến hiện tượng chày cối không thoát ra 
khỏi phôi được làm hư hỏng khuôn nên cần thay thế sớm.
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Phương pháp loại bỏ bám dính bằng giũa Oil rasp.
Di chuyển song song mặt bên của lưỡi dao

trên bề mặt đá mài nhẵn.

CONIC có tiến hành mài khuôn đột và khuôn tạo hình.
Ngoài ra cũng có cung cấp các dụng cụ để tiến hành bảo dương.
Hãy liên lạc với chúng tôi khi cần

Để sử dụng khuôn được lâu bền hơn, hãy tiến hành bảo dưỡng thường xuyên và hợp lý.
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