
Lần này chúng tôi sẽ giải thích về các nguyên nhân chính gây ra vết nứt và các biện pháp khắc phục.

Nứt là hiện tượng thường được thấy ở các bộ phận bị uốn cong.
Khi quá trình chấn tiếp diễn, nó có thể trở thành một vết nứt.

Vết nứt

Vết nứt ở cạnh

[Quan hệ với hướng cán của vật liệu]
Nếu vật liệu bị uốn cong song song với hướng cán thì dễ xảy ra các vết nứt. 
Do đặc tính của vật liệu, đặc biệt là vật liệu SUS và nhôm dễ bị nứt, gãy.

Hướng cán Dễ bị nứt

Đường chấn Khó bị nứt

Mở rộng góc chấn R, đặc biệt đối với nhôm góc R phải lớn hơn độ dày vật liệu.

[Mối quan hệ với mặt bavia]
Khi chấn một vật liệu được đục lỗ, tỉ lệ nứt giữa bên trong và bên ngoài của mặt bavia 
là khác nhau.

Bề mặt bị phá hủy (Mặt bavia)

Bề mặt cắt

1. Vật liệu có độ nhám bề mặt càng tốt thì giới hạn giãn dài càng lớn = càng khó nứt.
Vật liệu sau khi đột sẽ có bề mặt bị phá hủy ở hướng bavia. Vì vậy, nếu mặt cắt được 
đưa ra bên ngoài thì hiện tượng nứt khó xảy ra.

2. Khi mặt bên ngoài là bề mặt bị phá hủy (mặt bavia) và mặt bên trong là bề mặt cắt, 
cần mài bavia trước để điều chỉnh độ nhám bề mặt, sau đó thực hiện chấn.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT
Thực Tiễn

Trang tiếp theo



[Mối quan hệ giữa hình dạng bên ngoài và đường chấn]

Như trong hình minh họa bên dưới, nếu đường viền bên ngoài và đường chấn trùng 
nhau, khoảng trống để uốn cong bị cản trở nên vật liệu sẽ không thể di chuyển và 
kéo dãn khi chấn.

Đường chấn và đường viền trùng nhau

Đường chấn

Dễ bị nứt

1. Di chuyển đường uốn và đường viền bên ngoài để có được khoảng trống.
2. Chấn với góc R lớn.
3. Nếu không thể thực hiện được cách 1 và 2 thì có thể cắt bỏ như hình bên dưới. 

Đường chấn

1. Tạo khoảng trống

2. Chấn với góc R lớn

Đường chấn

3. Cắt để tạo khoảng trống

[Mối quan hệ với chiều rộng phần chấn]

Khi chiều rộng phần chấn hẹp hơn 8 lần chiều dày vật liệu, phần chấn sẽ bị ép mỏng 
do đó dễ bị nứt, gãy.

Đường chấn
Phần chấn bị ép mỏng

Mặt cắt Trường hợp chiều rộng phần chấn nhỏ hơn 
8 lần độ dày vật liệu.

1. Chấn với tốc độ chậm.
2. Chấn với góc R lớn.
3. Đặt mặt bị phá hủy (mặt bavia) vào bên trong.
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