
Ở Vol này hãy cùng tìm hiểu về các biện pháp khắc phục với hiện tượng springback và cong vênh của vật liệu.

Springback là hiện tượng mà phần góc chấn bật ngược trở lại sau khi kết thúc quá trình chấn.
Dưới đây là 3 biện pháp khắc phục điển hình.

Lượng bật lại

Chấn 2 lần trên cùng 1 chi tiết.

Khoảng 80°~90° 90°

1. Nới lỏng lực chấn và chấn tạm thời với góc từ 80°~90° 
    cố ý để cho hiện tượng springback xảy ra.

2. Tiếp tục chấn lần 2 mà không nâng dao chấn lên.

Phương pháp triệt tiêu góc (Striking)
Nó còn được gọi là phương pháp chấn striking, striking được gắn ở cả hai góc của 
bề mặt cạnh dao chấn để ngăn hiện tượng bật lại tương tự như phương pháp coinning.
* Phương pháp này có hình dạng dao chấn đặc biệt, nhưng thích hợp để sản xuất hàng 

loạt.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Trang tiếp theo

Tạo rãnh V
Là phương pháp tạo ra một rãnh chữ V trên vật liệu trước khi chấn sao cho phần rãnh tiếp 
xúc với mũi dao chấn khi nhấn xuống.



1. Tiến hành mài đồng thời các dao cối được sử dụng.
    *Vì thường có nhiều dao cối được đặt cạnh nhau và sử dụng chung nên cần xử lý để đảm bảo độ 
      chính xác đồng nhất.
2. Chấn với phương pháp coining.
3. Trường hợp sử dụng máy cũ, có thể lắp miếng đệm giữa khuôn và giá đỡ nơi xảy ra hiện tượng cong 
     vênh và điều chỉnh.
    Sau khi chấn một lần, chấn lại lần nữa, vì vậy cần chú ý định vị dao cối và thiết lập độ dày miếng đệm. 
4. Chấn ở vị trí có xi lanh áp xuất đối với trường hợp sử dụng máy cũ.
*Đối với máy hiện đại phương pháp  và  có thể được điều chỉnh trên bàn điều khiển hoặc sửa đổi cơ chế của thân máy.

[Những lưu ý khi sử dụng máy cũ]

■Chiều dài càng lớn thì càng phải chỉnh sửa thủ công nhiều.

■Theo hướng dẫn, sai số từ 0,5 đến 2,0mm đối với 
SUS và 0,5mm đối với SPCC khi chấn từ 1m trở lên.

■Tuy nhiên, vì phụ thuộc vào thông số kỹ thuật của 
    dao cối và máy, cũng như vật liệu được xử lý,
    nên cần thiết phải thu thập dữ liệu để đưa ra biện pháp 
    khắc phục phù hợp. Hình ảnh ví dụ về máy cũ

*Mức độ cong vênh phụ thuộc vào vật liệu và độ dày vật liệu.

Cắt bằng máy đột và máy dập Cắt bằng máy laser

Hướng cong vênh Cả hai đầu đều hướng lên Cả hai đầu đều hướng xuống

Mức độ cong vênh

Tốc độ chấn và độ cong vênh

Vật liệu và mức độ cong vênh

Ít hơn gia công bằng máy laser

Độ cong vênh có xu hướng 
giảm khi tốc độ chấn giảm.

SPCC < SUS SPCC < SUS

Độ cong vênh có xu hướng 
giảm khi tốc độ chấn tăng lên.

Nhiều hơn gia công bằng máy đột

Các vấn đề về chấn thường do “hiện tượng bật lại”, “thiếu chính xác về góc”, v.v,... bao gồm “rạn, nứt” 
trong Vol.PB-10, và các vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng tính toán và độ chính xác của khuôn. 
Thực tế là có rất nhiều thứ có thể được giải quyết bằng kinh nghiệm. Mặc dù máy móc và phần mềm 
phân tích đang ngày càng tiến bộ, nhưng trên thực tế, việc hiệu chỉnh sau thử nghiệm là rất cần thiết, 
việc thử nghiệm có thể dựa trên các  kinh nghiệm tùy theo tình huống khác nhau.
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