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Hướng dẫn đặt hàng khuôn đột ①

Bài này sẽ tổng hợp về phương pháp chỉ định và các điểm lưu ý khi đặt hàng khuôn đột.

Về phương pháp chỉ định hình dạng, kích thước

Dựa trên hình dạng lưỡi dao, bảng kích thước dưới đây để chỉ định hình dạng và kích thước của khuôn. 
Ngoài các hình dạng trong bảng dưới hãy gửi bản vẽ về cho chúng tôi.

Tên gọi hình dạng 
lưỡi dao

Hình tròn (RO) Hình vuông (SQ) Hình chữ nhật (RE) Hình bầu dục (OB)

Hình dạng 
lưỡi dao

Phương pháp 
chỉ định kích thước

Ví dụ cách ghi

Hình vuông có góc R Hình chữ nhật
 có góc R

Ví dụ cách chỉ định 
kích thước khuôn

Hình chữ nhật có góc R     6 x 20   R=1.5
(Tên hình dạng lưỡi dao) (Kích thước chỉ định)

Lời khuyên

Tại CONIC dữ liệu thể hiện hình dạng của các khuôn đột có hình dạng 
đặc biệt theo đặt hàng sẽ được gửi kèm email dưới dạng DXF với nội 
dung “Thư hướng dẫn xuất hàng hóa”.
Hãy sử dụng đăng kí hình dạng khuôn đột trên chương trình tự động.

Hình dạng sẽ được gửi 
bằng dữ liệu DXF

Tiếp mặt sau



-

-

A

B

19.7

20.3

Hướng dẫn đặt hàng khuôn đột ①

Về phương pháp chỉ định khe hở

Khi chỉ định về khe hở của cối hãy yêu cầu khe hở của cả hai bên hoặc khe hở 
của 1 bên hoặc chỉ định kích thước đã bao gồm khe hở.

Tên khe hở

Khe hở hai bên

Khe hở một bên

Đã bao gồm khe hở

Viết tắt

(Single C)

(C included) Chỉ định kích thước B

Nội dung

Dao (Chày)

Cối

 Chú ý
 Khe hở thông thường thì cách gọi kích thước sẽ là kích thước của chày (punch), trong trường hợp phôi thừa được lấy 
làm sản phẩm thì cách gọi kích thước sẽ là kích thước của cối (die).

Khe hở hai bên

Khe hở trừ

Kích thước

φ20       minus C=0.3 

φ20   C=0.3

Kích thước chày Kích thước cối

φ20

φ20

[Tham khảo] Cách yêu cầu khe hở

Tham khảo bảng bên phải để tính toán khe hở

Khe hở hai bên = độ dày vật liệu x chỉ số khe hở

Chú ý
1. Phản lực cắt được đảm bảo khi bằng 
khoảng 80% cường lực chịu kéo dãn.

2. Đối với vật liệu dày (t > 3.2) thì lấy kết 
quả của công thức tính trên x 1.4 để 
đảm bảo.

3. Dựa theo loại máy mà khe hở tối 
thiểu sẽ được quyết định.
Hãy kết hợp cùng với hướng dẫn sử 
dụng máy.

4. Tham khảo thêm trong Hướng dẫn kĩ 
thuật Vol. 8 “Về khe hở của khuôn đột”

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

0.15

0.2

400～510

0.1

0.2

Cường lực chịu 
kéo dẫn (N/mm ）2

0.15

0.2 ～0.25

0.2～0.25

0.2～0.3

0.25～0.3

0.15～0.2

Vật liệu

Thép cán lạnh (SPC)

Thép cán nóng (SPH)

Thép dùng trong kết cấu (SS400)

Thép không gỉ inox (SUS304)

Thép không gỉ inox (SUS430)

Nhôm (A1100)

Nhôm (A5052)

Đồng (C1100)

Đồng vàng (C2720)

Thép chịu lực (SPFH590)

Chỉ số khe hở
Động cơ servo AC, 

động cơ dầu,
Động cơ cơ học

520 trở lên

270 trở lên

450 trở lên
95 trở lên

215 trở lên
275 trở lên
410 trở lên
590 trở lên
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