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Khi gia công bằng máy đột mâm xoay rất nhiều khuôn đột có hình dạng đặc biệt được sử dụng.
Trong bài này sẽ giới thiệu một số khuôn đột đại diện.

Số lượng và độ rộng của điểm kết nối khác nhau phụ thuộc vào độ dày, chất liệu của phôi và hình dạng, độ lớn của 
sản phẩm. Chúng tôi khuyến khích tham khảo kích thước trên để gia công thử nghiệm và xác nhận lại.

Khi lấy cùng lúc nhiều sản phẩm thì tạo điểm kết nối (Joint)

Micro joint

ĐA DẠNG CÁC KHUÔN ĐỘT CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

Trong trường hợp gia công lấy nhiều sản phẩm trên cùng một tấm phôi, điểm kết nối được sử dụng để 
nối và giữ các sản phẩm không bị rời ra.

Phương pháp lấy kết nối điểm này có hai loại là micro joint và wire joint.

Phương pháp tạo những bộ phận điểm kết nối nhỏ cố định trên vật liệu gốc, sau khi gia công thì rung, 
gõ lên tấm phôi để tháo rời các sản phẩm.

1.  Trường hợp lấy kết nối điểm tại góc
Khi tiến hành đột viền ngoài bằng dao đột vuông hoặc hình chữ nhật thì không đột hết toàn bộ các bộ 
phận góc mà để lại một phần kết nối như hình bên dưới.

2.  Trường hợp lấy điểm kết nối trên bộ phận đường thẳng (tại phần góc có các góc R)
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Chi tiết bộ phận điểm kết nối
Ví dụ về gia công micro joint

(Trường hợp lấy điểm kết nối tại bộ phận góc)

Ví dụ gia công mirco joint
(Trường hợp lấy điểm kết nối trên bộ phận đường thẳng)
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Wire joint

ĐA DẠNG CÁC KHUÔN ĐỘT CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

Trong trường hợp để kết nối và giữ các sản phẩm lớn, hình thức lấy điểm kết nối lớn hơn wire joint được 
sử dụng thay cho micro joint.

Dạng corner radius được sử dụng cho các bộ phận góc của hình vuông có thêm R.

Khi thêm các góc R vào các bộ phận góc cạnh của sản phẩm thì sẽ sử dụng khuôn corner radius.
Dưới đây là một số hình dạng corner radius đại diện.
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Chi tiết bộ phận điểm kết nối Ví dụ gia công wire joint

0.5～1mm

Phía sản phẩm

Hình dạng tiêu chuẩn

Sản phẩm

Tại điểm tiếp xúc tạo
các đường tiếp xúc mượt

Loại kết hợp với joint
(điểm liên kết)

Khi gia công các lỗ lớn đột đuổi bằng khuôn đột hình vòm cung

Trường hợp kích thước lỗ cần đột lớn vượt kích thước của khuôn đột có thể áp dụng phương pháp gia công đột đuổi 
bằng sử dụng khuôn đột tròn hoặc khuôn đột hình vòm cung.

Trường hợp đột đuổi
bằng khuôn đột tròn

Trường hợp đột đuổi
bằng khuôn đột hình vòm cung

Trường hợp đột lấy điểm kết nối
bằng khuôn đột hình vòm cung

Mặt phẳng đột bị gợn sóng
Phần trung tâm được đột bỏ bằng

khuôn tròn hoặc khuôn hình vuông sau đó
đột đuổi bằng khuôn đột hình vòm cung

Tạo bộ phận điểm kết nối, sau khi gia công
xong sẽ tháo bỏ khỏi điểm kết nối.
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