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Turret Punch Press （Gọi tắt là Tarepan）,  là loại máy đột có thể lắp cùng lúc nhiều khuôn đột trên một mâm hình 
tròn hoặc hình quạt (turret), tấm kim loại đem gia công (phôi) được giữ, di chuyển trên một mặt bàn bằng kẹp 
(clamp), được điều khiển bằng hệ điều khiển số (NC) để xác định các vị trí và thực hiện đột, tạo hình.

Tên gọi của các bộ phận chính và tính năng trên máy đột Turret Punch Press

Mặt mâm trên (upper turret), mặt mâm dưới (lower turret)
Bộ phận lắp và giữ các khuôn đột
Có thể lắp cùng lúc nhiều khuôn đột, các khuôn này được điều khiển bằng hệ điều khiển số (NC),
và được lựa chọn đến vị trí thích hợp khi mâm chuyển động xoay vòng.

Độ lệch tâm của mặt mâm trên và mặt mâm dưới sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và độ bền của 
khuôn đột.
Chúng tôi khuyến khích nên tiến hành bảo dưỡng định kì, kiểm tra tâm chuẩn bằng các dụng cụ lấy tâm.

Tiếp mặt sau

1

Thanh dẫn (Striker)
Bộ phận thanh dẫn truyền lực đến khuôn đột thông qua chuyển động lên xuống nhờ lực sinh ra từ các 
loại động cơ học, động cơ dầu hoặc động cơ servo.
Chuyển động lên xuống đồng thời đẩy xuống và nâng lên phần trên của khuôn đột.

2

Kẹp (clamp)
Bộ phận giữ tấm kim loại đem gia công.
Di chuyển tấm kim loại tới vị trí của khuôn đột được chỉ định 
bằng điều khiển số (NC)
(Có loại bằng áp lực khí, loại bằng áp lực dầu).

3

Việc chốt bị mòn sẽ dẫn đến lệch tâm của khuôn đột, 
lệch vị trí nên có trường hợp sẽ phát sinh các gia công 
lỗi và hư hỏng khuôn đột.
Chúng tôi khuyến khích tiến hành bảo dưỡng định kì.

4 Chốt mâm (khóa mâm) (Turret key)
Quyết định vị trí hướng xoay của các khuôn đột
có hình dạng góc cạnh cơ bản.
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Thân máy đột
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Máy đột động cơ cơ học (Crank Press)
Là phương pháp thông qua chuyển động xoay vòng 
của bánh đà (flywheel) truyền đến trục của crank, 
crank chuyển động lên xuống tác động đến thanh dẫn.

Máy đột động cơ servo ( Servo Press)
Là phương thức khi crank chuyển đổi lực từ chuyển động xoay của động cơ servo một cách trực tiếp hoặc gián 
tiếp thành chuyển động lên xuống làm cho thanh dẫn chuyển động..

Máy đột động cơ dầu (Hydraulic Press)
Là phương pháp thông qua bơm áp lực dầu, xi-lanh 
làm pít-tông chuyển động lên xuống tác động đến 
thanh dẫn.

Đặc điểm chính của máy đột Turret Punch Press

Động cơ của máy đột Turret Punch Press

[Sơ đồ giản lược kết cấu crank động cơ] [Sơ đồ giản lược kết cấu dộng cơ dầu]

Xi –lanh áp lực dầu
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Bên trong bộ phận giữ cối đột, phần phôi thừa hay các vụn khác có thể  rơi vào khiến cho việc lắp đặt khuôn 
đột không được chuẩn và cũng là nguyên nhân làm khuôn dễ bị hư hỏng.
Đối với những đầu kẹp cối đột không dùng đến có thể lắp cối đột thay thế (cối đột có gắn cọ chổi, cối đột 
gắn bi) vừa ngăn vật rác rơi vào vừa ngăn bề mặt dưới của phôi bị trầy xước. 

Khác với máy đột dập một sản phẩm – một khuôn, đây là loại máy có thể tiến hành gia công bằng 
khuôn đột được chỉ định trong số các khuôn đột được lắp sẵn trong mâm Turret tại vị trí chỉ định trên 
tấm kim loại đem gia công bằng chương trình cài đặt.
Do đó, dù là các sản phẩm khác nhau cũng không cần thiết phải chia ra làm nhiều công đoạn để đột, 
giúp rút ngắn thời gian gia công.
Với các sản phẩm khác nhau nhưng hình dạng và kích thước đột giống nhau có thể  sử dụng đồng thời 
cùng một khuôn đột nên có thể giảm thiểu chi phí khuôn.
Có khả năng sản xuất cả các sản phẩm đa dạng số lượng ít sau khi kết hợp với các thiết bị tự động cung 
cấp, lấy vật liệu, tự động thay thế khuôn…

(Trích JIS Handbook (Steel): Japan Standards Association)
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Lifters
Bộ phận giữ và nâng phần trên khuôn đột lên vị trí xác định sau khi gia công.

5

Đầu kẹp cối đột (Die holder)
Là bộ phận gắn cối đột vào mâm dưới (lower turret)

6

Đặc điểm của máy đột áp lực dầu

1 Có thể cài đặt vị trí điểm chết 
dưới của thanh dẫn bằng 
chương trình

3 So với máy đột thông thường 
thì tiếng ồn ít hơn.

2 Có thể cài đặt vị trí điểm chết 
trên của thanh dẫn bằng 
chương trình, bằng việc thu 
ngắn khoảng cách từ khuôn 
đến tấm kim loại đem gia công 
giúp tăng tốc độ gia công

Đặc điểm của máy đột động cơ servo

1 Độ chính xác cao, năng suất cao, ít tiếng 
ồn, tiết kiệm năng lượng.

2 Có thể cài đặt chuyển động đột.
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