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Hướng dẫn đặt khuôn đột ④

Về lựa chọn dao (chày)

Khi đặt dao (chày) hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây để lựa chọn và chỉ định.
Lựa chọn vật liệu và xử lý bề mặt chày (punch)

Mức độ

Độ cứng

Tiết kiệm 
chi phí

Loại dao (chày) Đặc điểm

Super Dry Punch 

Thể hiện độ bền ưu việt với hiệu quả kép từ tầng ngoài với độ cứng cực cao và tầng 
thẩm thấu vào vật liệu gốc.
Đáp ứng khi gia công khô không sử dụng dầu.
Phát huy hiệu quả nổi trội trên vật liệu khó gia công như inox.
Hiện tại đáp ứng cho các hình dạng dưới đây.

• RO • SQ • RE • OB

Heavy Duty Punch Lớp mạ có sức chịu nhiệt ưu việt.
Nhiệt phát sinh trong quá trình đột liên tiếp cũng khó làm bong tróc lớp mạ.

Conic Long 
Life Punch (CLP)

Lớp mạ chống ăn mòn trên sắt thép, áp dụng trên phạm vi rộng cho các loại 
vật liệu gia công.

Conic Hard Punch Tiến hành “xử lý cải tiến” trên bề mặt của dao.
Không chỉ có hiệu quả giảm mài mòn mà còn hạn chế bám dính và tiết kiệm chi phí.

HSS Punch
Có phạm vi áp dụng rộng từ nhôm đến thép, inox.
Có độ cứng cao hơn D2 và độ bền cao.

D2 Punch Là loại vật liệu cơ bản nhất. Tiết kiệm chi phí và là loại khuôn cơ bản ứng dụng cho tất 
cả các loại vật liệu gia công.

■ Lựa chọn góc vát tại lưỡi dao

Góc vát tại lưỡi dao có tác dụng giảm trọng lực đột, ngăn phôi thừa bị kéo lên, giảm tiếng ồn…
Khi đặt hàng hãy chỉ định có sử dụng góc vát tại lưỡi dao hay không và lựa chọn loại phù hợp.

Loại shear angle Đặc điểm

Roof top shear
Là loại góc vát tại lưỡi dao phổ biến nhất.
Góc vát tiêu chuẩn tại Conic là từ 2°–  5°
Khách hàng có thể tiến hành mài dễ dàng.

Concave shear 
(Radius shear)

Inverted shear

Phù hợp cho gia công đột đuổi. Khi gia 
công đột lực sẽ dồn hướng ra bên ngoài 
nên đối với các lưỡi dao nhỏ và đột trên vật 
liệu dày thì có thể phát sinh hiện tượng nứt 
ở dưới đáy dao.
Đặc biệt trường hợp có gắn các slug ejector 
thì sẽ nhanh bị hư hỏng. Khách hàng khó 
tiến hành mài bộ phận có góc R

Hướng của lực
 tác động vào lưỡi dao

Trường hợp
 Roof Top Shear

Trường hợp 
Concave Shear

Thông thường đối với những khuôn đột trạm nhỏ thì trọng lực đột nhỏ nên không thêm góc vát tại lưỡi dao.
Ngoài ra, khi đột mà phôi thừa được lấy làm sản phẩm thì sản phẩm có thể bị biến dạng nên không thêm góc vát.
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■ Slug ejector
Slug ejector có tác dụng ngăn phôi thừa bị kéo lên. Tại CONIC, 
các khuôn đột tròn có kích thước từ φ4 và khuôn đột hình góc 
cạnh với cạnh từ 8 trở lên thì lưỡi dao tiêu chuẩn sẽ được 
thêm slug ejector.
Ngoài ra, nếu có yêu cầu thì lưỡi dao góc cạnh tiêu chuẩn có 
cạnh 6mm trở lên cũng có thể thêm slug ejector không tính 
thêm phụ phí.

Hình 1: Phôi thừa bị đẩy xuống bằng slug ejector

Cối Cối

Chày ChàySlug ejector

Phôi thừa

Trong trường hợp sử dụng chày có hình dạng thon nhỏ, bề ngang hẹp để gia công trên vật liệu dày, lỗ tạo để gắn 
slug ejector có thể là nguyên nhân làm hỏng chày nên hãy chỉ thị “không thêm slug ejector”.

■ Góc R cực nhỏ tại lưỡi dao

Tại CONIC để hạn chế mẻ dao, các góc của hình vuông, hình chữ nhật sẽ 
được thêm một góc cực nhỏ R 0.2. 
Hãy chỉ định trong trường hợp không cần thiết.

Hình 2: Góc R tại lưỡi dao tiêu chuẩn 
hình vuông, hình chữ nhật.

Góc R cực nhỏ■ Xử lý mạ lưỡi dao

Các loại mạ Đặc điểm

Mạ CrN

Tiến hành xử lý Salt bath nitriding trên vật liệu HSS đã được lựa chọn khắt khe. 
Khó bị bong tróc.
Độ cứng bề mặt Hv 900 ~ 1100.

Tiến hành mạ CrN trên vật liệu HSS đã được lựa chọn khắt khe. 
Hiệu quả khi gia công nhôm.
Độ cứng bề mặt Hv 1700 ~ 2100

Ngoài Super Dry Punch (SDP), Heavy Duty Punch (HDP), Conic Long Life Punch (CLP), Conic Hard Punch (CHP) cũng có 
thể các xử lý mạ khác để nâng cao tuổi thọ cho dao đột (chày)

■ Lỗ khí

Áp lực khí trong lỗ khí bên trong dao đột sẽ đẩy trực tiếp phôi thừa xuống.

Hình 3: Lỗ khí

Áp lực khí

Phôi thừa
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