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Hướng dẫn cách đặt khuôn đột ③

Về chỉ định góc độ đối với khuôn đột có thêm góc

Khi đặt hàng khuôn đột có thêm góc hãy chỉ định theo bảng dưới đây

Sơ đồ chỉ định cơ bản cho khuôn đột có góc độ ( K=0° Sơ đồ cối nhìn từ trên xuống)
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Khóa cơ bản Khóa cơ bản Khóa cơ bản Khóa cơ bản Khóa cơ bản

Ví dụ chỉ định kích thước cho khuôn đột có góc (Hình cối nhìn từ trên xuống)
Trên hình vẽ cơ bản trên, mũi tên ứng với hướng 0°, hãy chỉ định hướng mũi tên theo góc độ yêu cầu.
(Ngược chiều kim đồng hồ là “+”, thuận chiều kim đồng hồ là “-”)

Khóa cơ bản Khóa cơ bản Khóa cơ bản

RO
(Tên hình dạng

 lưỡi dao)
(Kích thước 

chỉ định)
(Góc độ 
chỉ định)

RO
(Tên hình dạng

 lưỡi dao)
(Kích thước 

chỉ định)
(Góc độ 
chỉ định)

RO
(Tên hình dạng

 lưỡi dao)
(Kích thước 

chỉ định)
(Góc độ 
chỉ định)

1) Tham khảo Hướng dẫn kĩ thuật Vol. 30 để biết góc độ tiêu chuẩn của lưỡi dao so với khóa cơ bản.
     Chỉ trong trường hợp khác với góc độ tiêu chuẩn hãy sử dụng phương pháp trên để chỉ định.

2) Hãy lưu ý trường hợp cách gọi tên góc độ của máy móc và của chương trình có thể khác nhau.

YÊU CẦU

Tiếp mặt sau



Hướng dẫn cách đặt khuôn đột ③

Về thêm khóa (Hình dưới là ví dụ trên Amada Thick Turret Type, trạm C)

Có thể thêm khóa ở các góc độ khác ngoài vị trí tiêu chuẩn. (Thêm khóa)
Tuy nhiên, có trường hợp không thể thêm khóa tùy vào loại máy và trạm (cỡ) của khuôn.
Khi chỉ định thêm khóa hãy vẽ vị trí của khóa thêm vào bản vẽ cối nhìn từ trên xuống.

Bản vẽ thêm khóa (Ví dụ)

(Hình cối nhìn từ trên xuống)

Khóa thêm

Dao (chày)

Cối

Vị trí khóa tiêu chuẩn

Phương pháp chỉ định khóa thêm (ví dụ)

(Hình cối nhìn từ trên xuống)

30°

Thêm khóa

Khóa cơ bản

Về bản vẽ 4 khóa

CONIC có thể cung cấp khuôn làm theo 4 hướng là 0°, 90°, 180°, 270°.
Hãy chỉ định khi đặt hàng các khuôn cần phương hướng như khuôn tạo hình hoặc khuôn đột các hình dạng đặc biệt.

Lời khuyên Về khóa trên mâm xoay (turret)

Khóa trên mâm xoay (turret) sau thời gian dài sử dụng sẽ bị mài mòn là 
nguyên nhân dẫn đến bavia, va đập chày cối khi gia công đột nên cần thay 
thế định kì.

Nên kết hợp với việc lấy tâm chuẩn cho mâm xoay (turret).
CONIC cũng cung cấp “dụng cụ lấy tâm”. Khi cần hãy liên hệ chúng tôi!

Hãy bảo dưỡng định kỳ!

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

CONIC CO., LTD.
Trung Tâm Về khuôn
10-5 Taiheidai, Shoo-cho, Katsuta - gun, Okayama, 709-4321, Japan
Email: tools@conic.co.jp URL: http://www.conic.co.jp/
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