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ASIA BOLT

Altracs

®

Là ...

Loại đinh vít tốt nhất bắt vào vật đối ứng là nguyên liệu
hợp kim nhẹ tổng hợp(Sắt,Nhôm,Magie)
ALtracs®

Góc cánh ren 330

Mặt cắt ngang
tròn

Hình thành ren đinh
Phần không tròn
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ALtracs® screw và Machine screw
Ví dụ về tiết kiệm chi phí

ALtracs®

Machine
screw
Casting

Drilling

Thread
cutting

Cleaning

Assembly

ALtracs®
screw
Casting

Assembly

ALtracs® là loại đinh vít tự tạo ren trực tiếp vào lỗ bắt nên tiết kiệm tới 40% chi
phí so với vít ren machine thông thường
Với loại vít ren Machine thông thường, cần phải khoan tạo ren, làm sạch
bavia rồi mới taro ren trong
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Khoan
Tạo taro
Làm sạch baiva
Chi phí ng.liệu

ALtracs®

Chi phí qtrình
Chi phí lắp ráp

Machine

Altracs ®

ALtracs® screw và Self tapping screw
Do có dung sai khá cao nên ALtracs® có thể bắt trực tiếp vào lỗ mà không cần taro ren
trong.
Do có thể xử lý được khoảng dung sai lơn nên ALtracs® đều có thể sử dụng trong casting
có lỗ nhỏ dạng Porosity hay hình dạng Ovality
Do độ kết dính rất tốt với ren trong nên dù phải bắt vào lỗ nông nhưng ALtracs® vẫn đảm
bảo độ chắc chắn
Khi đúc Casting mà phải sử dụng Core pin sẽ tăng tuổi thọ và giảm chi phí
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Thiết kế ren đinh

Do bản thân sắt và hợp kim có độ cứng khác nhau nên vấn đề lớn nhất là
hiện tượng sứt mẻ vật đối ứng khi bắt vít.
Nhằm tăng hiệu quả kết nối nên phát sinh nhu cầu cần một loại đinh vít sắt
đặc biệt

Anut

60°

ALtracs

®

σscrew

σnut

Khi bắt vào hợp kim

бscrew

Tỷ lệ Độ cứng vật liệu

бnut

Tỷ lệ an toàn giữa ren

A nut

trong và ren ngoài khi

A screw

3

=

1
3
=

1

kết hợp với nhau

Ascrew
Ren

60o

60°

Anut

Tỷ lệ trọng lượng của
vít có ren 60o

A nut
A screw

1.5
=

1

Ascrew
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Ren ALtracs ®
Anut
Tỷ lệ ổn định theo hình
học của ren đinh
Altracs ®

33°
ALtracs®
Ascrew

A nut
A screw

3
=

1

Loại Altracs® ren 33o khi kết hợp với nguyên liệu hợp kim có ren to
hơn so với loại ren 60o nên khi bắt vào nguyên liệu sắt sẽ rất khó bị
mòn.

Góc 22o tạo diện tích tiếp xúc rộng với vật đối ứng và tăng độ kết nối

Phần 11o chống gãy đinh và giảm lệch đinh khi vật đối ứng di chuyển

Khi bắt ren có góc 33o vào vật đối ứng kim loại sẽ giảm tối đa mức độ
hư hỏng.

(flank root support)

Loại vít có độ kết nối tốt vào vật đối ứng nên sẽ tránh được hiện tượng
gãy đinh và cánh ren đinh cũng có thiết kế bám sát vào ren của vật đối
ứng
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Phần không tròn cấu thành ren đinh
Phần không tròn cấu thành ren đinh có thiết kế
dần tạo ren nên khi vít luôn đem lại hiệu quả như
khi bắt đầu.
* Khi bắt thẳng đứng hạn chế tốt độ lỏng
* Không ứng dụng với đinh vít nhỏ được

ALtracs®
Mặt cắt tròn
Thân của ALtracs ® dạng trụ tròn nếu đem so sánh với loại vít
Machine screw thường thân trụ tròn và loại vít có thân dạng
trụ kiểu tam giác thì ALtracs ® vẫn mang lại lực vít tốt nhất.
* Làm tăng lực bắt vít và tránh bung khi rung

ALtracs®

60° machine tapped

ALtracs ®
Tỷ lệ khớp 100%

p0

p0

p0

>

Machine screw
Tỷ lệ khớp 83%

60° trilobular

>

Trilobular screw
Tỷ lệ khớp
PAGE75%
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Khi dùng ALtracs® screw bắt vào tấm hợp kim sẽ đem lại hiệu quả giảm chi phí, thậm chí so
sánh với các loại vít khác thì nó còn có vài thế mạnh hơn.

*Lực bắt chặt hơn(stripping torque).
*Duy trì lực siết ổn định(clamp load)
*Ổn định kể cả trong điều kiện nhiệt độ cao

ALtracs®

So sánh lực bắt giữa Altracs® và đinh vít tự tạo ren

Độ kết nối cao

Độ bắt tốt , ren cứng

Giảm trượt ren

Tạo sự cân bằng giữa ren trong và ren
ngoài so với độ cứng của vật liệu
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So sánh độ duy trì kết nối giữa
ALtracs® vs Machine screw

ALtracs®

Không chỉ giảm chi phí giá thành mà
ALtracs®
ALtracs
® còn có những tính năng khác so với
Machine screw.
screw.
•Lực kết nối tương đương
đương((clamp load).
•Giảm tối đa tính trượt trên cùng một tiêu
chuẩn..
chuẩn
•Chống bung trong trạng thái rung tốt hơn
Machine screw

ALtracs® 80
Machine screw M8
Graph Temperature
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Thiết kế vật đối ứng
Tấm Casting nhôm/magie/Kẽm
1. Lỗ đinh đúc Casting và lỗ đinh khoan
2. Counter Bore 30o
3. Drift Angle 1.0o ~ 1.5o
4. Độ cao treo te = 1.5 – 2.0 x d1

ALtracs®

d1= Đkính trong
dm= Đkính trong lỗ đúc Casting hoặc lỗ khoan giữa
dt= Đkính trong lỗ đúc Casting trên cùng
te= Độ cao treo

Lỗ đinh đúc Casting và lỗ đinh khoan
d1

Dung sai cho phép

1,6 ~ 2,0

± 0.03

2,2 ~ 3,5

± 0.04

4,0 ~ 5,0

± 0.05

6,0 ~ 7,0

± 0.07

8,0 ~ 14,0

± 0.10

Hiệu quả xử lý bề mặt
Tùy từng cách xử lý bề mặt mà phát
sinh nhiều loại ma sát nên sau khi
mạ cần test trước
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Tấm Casting Nhôm/ magie/ kẽm

Tiêu chuẩn
thiết kế vật
đối ứng

Đơn vị : mm
®

ALtracs

※ Riêng loại M1.4 là loại vít đặc biệt
nên nếu có thắc mắc xin được liên hệ
trực tiếp với Asia Bolt chúng tôi
Chọn lỗ vít theo dm hoặc dt
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Tấm ép Magie và nhôm
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ALtracs®
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