
Hướng dẫn kĩ thuật 
Tên gọi các bộ phận của khuôn đột lỗ
Khuôn đột sử dụng cho máy đột mâm xoay (Turret Punch Press) được cấu tạo từ nhiều bộ phận khác nhau. Tùy 
vào máy đang sử dụng mà các loại khuôn đột cũng khác nhau. Bài này sẽ giới thiệu về tên gọi và các tính năng các 
bộ phận của khuôn đột.

Loại khuôn đột có áo (guide)

Loại khuôn đột có áo là loại tiếp nhận lực từ phần đầu được truyền từ thanh dẫn của máy đến thân chày (punch 
body) để đầu chày và cối tiến hành đột lỗ trên phôi.
Ngoài ra, sau khi gia công theo phản lực của lò xo áo (guide), đĩa (tripper plate) sẽ giữ vật liệu cho lưỡi dao kéo rời 
khỏi tấm phôi.

Tên gọi và chức năng của các bộ phận

1. Thân dao đột(chày đột), cối
Phôi được đột trực tiếp bằng lưỡi cắt tại dao và cối 

2. Đĩa chặn (Stripper plate)
Bộ phận giữ tấm kim loại khi gia công.
Sau khi gia công nhờ bộ phận này mà lưỡi dao rời ra 
khỏi tấm phôi cần đột.

3. Áo (guide)
Bộ phận được lắp vào mâm xoay để giữ thân dao đột, 
dẫn hướng.

4. Đầu (Head)
Bộ phận trực tiếp tiếp nhận lực từ thanh dẫn và truyền 
lực đến dao đột.
Đối với khuôn kích thước nhỏ, điều chỉnh chiều cao 
bằng cách xoay dao đột.

5. Lò xo (Spring)
Đè giữ tấm kim loại khi đang gia công, nâng rời dao 
đột ra khỏi tấm kim loại sau khi gia công.
Có nhiều loại lò xo được sử dụng: lò xo kim loại, lò xo 
đĩa, urethane.

6. Bộ phận gắn thân dao đột ( Driver) 
Điều chỉnh chiều cao của dao đột bằng cách đệm 
thêm (shim) vào giữa thân gắn dao đột và dao đột.
Đối với loại Protech 3 không cần đệm thêm vẫn có 
thể điều chỉnh được chiều cao của chày.

7. Chặn (Retainer)
Bộ phận gắn áo (guide)
Đồng thời cũng có chức năng giữ bộ phận lò xo co giãn.

8. Spring Canister
Spring Canister là một khối bao gồm toàn bộ phần đầu 
(Head), lò xo (spring), vòng chặn (retainer). Có thể điều chỉnh 
chiều cao của khuôn mà không cần các dụng cụ khác.

Sơ đồ lắp các bộ phận khuôn đột 
(Ví dụ: Amada Thick turret tooling )
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Sơ đồ tháo lắp khuôn đột  (Ví dụ: PROTECH 3)
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Tên gọi các bộ phận của khuôn đột lỗ

Loại khuôn có đầu kẹp (Holder)

Loại khuôn có đầu kẹp (Holder), lực từ bộ phận truyền lực (Ram) của máy được liên kết với đầu kẹp (Holder) truyền tới 
thân dao đột, lưỡi dao và cối sẽ tiến hành đột trên tấm phôi.
Ngoài ra, sau khi gia công Ram sẽ dùng áp lực nâng đầu kẹp (Holder) lên.

Các loại đầu kẹp (Holder)
1. Loại tiêu chuẩn (Loại Urethane): có kết cấu đơn giản, giá thành tiết kiệm.
2. Loại ấn giữ tấm kim loại: phù hợp cho gia công đột đuổi.
3. Loại Vulcan: Tăng thêm lực rút lên khỏi tấm phôi.

Tên gọi và chức năng của các bộ phận
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1. Đầu kẹp thân dao đột (Punch Holder)
Bộ phận giữ thân chày, bộ phận trên của đầu kẹp (Holder) liên kết trực tiếp với pittong truyền lực của máy đột 
(Press Ram).

2. Thân (Body)
Gắn vào mâm xoay, có tác dụng dẫn hướng cho dao đột và đầu kẹp dao đột.

3.Chốt khóa (Key)
Có chức năng quyết định vị trí của bàn xoay và đầu kẹp dao đột (Punch Holder), duy trì vị trí xác định của khuôn khi 
lắp vào bàn xoay.

Thông tin về những bộ phận khác có thể xem trong loại có áo (Guide).
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