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Tiếp mặt sau

Máy đột mâm xoay (Turret Punch Press) không chỉ gia công đột mà còn gia công được rất nhiều tạo hình 
khác. Bài này sẽ tổng hợp một số gia công tạo hình tiêu biểu.

Gia công tạo hình tiêu biểu

KHUÔN DÙNG CHO GIA CÔNG TẠO HÌNH

Burring for thread form
Đây là gia công tạo hình để taro

Center point

Burring hướng xuống
Đột lỗ đồng thời

Burring hướng lên
Đột lỗ không đồng thời 

Burring hướng lên
Đột lỗ đồng thời

[ Hướng lên ]

[ Hướng xuống ]

[ Hướng lên ]

[ Hướng xuống ]

Đột lỗ đồng thời

Khuôn đột tạo hình có 2 loại như sau:

Là khuôn tạo hình gia công
đột lỗ và tạo hình đồng thời.

Đột lỗ không đồng thời
Là khuôn tạo hình tiến hành
tạo hình sau khi gia công đột lỗ.

Bảng kích thước tiêu chuẩn tại CONIC:
(Ngoại trừ dạng đột lỗ đồng thời hướng lên)

•    Tiêu chuẩn là loại không điều chỉnh độ dày phôi.
(Loại khuôn không cần điều chỉnh chiều dài của dao đột (punch) theo độ dày của phôi)

•    Góc của khuôn center point tiêu chuẩn là 90°.
Khách hàng có thể chỉ định khi có nhu cầu làm góc khác 90°.

•    Độ sâu của center point có thể được điều chỉnh tùy ý.

※ Chúng tôi cũng sản xuất loại có thể điều chỉnh cố định chiều dài của dao đột (punch)
theo độ dày của phôi.

※ Dạng hướng lên thì phần đầu burring pin sẽ được mạ TiN.
※ Trường hợp ngoài kích thước tiêu chuẩn trên hãy chỉ định đường kính pin.

Kích thước ốc vít
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M 3

M 4
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M 6

Đường kính pin
(đường kính trong

của burring)
Kích thước lỗ

Phôi thừa sau đột sẽ được chứa
tại phần trên của dao đột.
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Một số ví dụ khác về những gia công tạo hình chủ yếu.

KHUÔN DÙNG CHO GIA CÔNG TẠO HÌNH

Tên gọi Tên gọiCách sử dụng chủ yếu Cách sử dụng chủ yếu 

Countersink for
countersunk screw

Half shear

Knockout

Emboss (Dimple)

Emboss

Countersink

Buring, Curlling

• Giấu chìm đầu
của ốc vít, revit…

• Tạo góc sau khi gia công
• Đánh dấu, chỉ dẫn cho

gia công tapping

• Định vị trí, điểm hãm
của ốc vít, revit…

• Chiều cao của bộ phận
nhô lên là phù hợp nếu
nhỏ hơn 60% độ dày của
tấm phôi

• Giữ phần phôi thừa sau
đột vẫn dính với vật liệu
gốc, khi sử dụng dùng
búa gõ vào để tháo rời

• Định vị trí, điểm hãm…

• Sử dụng để làm giá đỡ
(bộ phận đáy) cho sản
phẩm, đinh vít

• Chỗ dán biển hiệu,
thông báo…

• Để luồn, dẫn và bảo vệ
ống dẫn, dây điện…

• Dẫn thoát nước, thông gió

• Gắn chìm đầu của ốc vít
• Chống trơn trượt

• Dùng để định vị trí…

Bridge, Double bridge

Lance (Z – Bending)

Lance (L – Bending)

Beading

Louver for air flow

Lance for air flow

Card guide

• Dùng làm bệ đỡ cho
sản phẩm

• Gắn thiết bị trong
bảng mạch

• Định vị trí

• Móc, định vị trí, hãm…i

• Định vị trí, hãm…

• Lỗ thông gió
• Những louver nhỏ dùng

để định vị trí, hãm…

• Gắn thiết bị trong
bảng mạch

• Thông gió

• Tăng cường độ cứng cáp
của tấm kim loại

Ngoài ra còn có rất nhiều dạng tạo hình khác.
Có thể tham khảo thông thông tin, hình ảnh trên trang chủ.
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