
Có nhiều hình dạng chấn khác nhau, và có thể phải sử dụng nhiều loại dao cối khác nhau hay phải chấn nhiều 
lần tùy thuộc vào kích thước và độ chính xác của sản phẩm. Trong những năm gần đây, các loại dao cối chuyên 
dụng đã được phát triển và ứng dụng để nâng cao hiệu quả, an toàn và chất lượng cho quá trình sản xuất.

[Ví dụ về hình dạng chấn]

1. CHẤN ÉP BẸP 2. CHẤN CHỮ Z 4. CHẤN UỐN TRÒN3. CHẤN CHỮ V

5. CHẤN CHỮ U (1) 6. CHẤN CHỮ U (2) 7. CHẤN MŨ 8. CHẤN ỐNG

Hãy cùng tìm hiểu (1) Chấn ép bẹp (2) chấn chữ Z, và  dao cối chuyên dụng dưới đây.

1. CHẤN ÉP BẸP

Đây là một phương pháp chấn có tác dụng uốn cong và gấp mép của sản phẩm, chủ 
yếu nhằm mục đích đảm bảo độ bền và tính an toàn cho sản phẩm. Việc gia công 
bằng dao cối tiêu chuẩn, không chỉ có sự thay đổi về chất lượng tấm kim loại mà còn 
tạo ra gờ ở phần uốn cong, do đó cần có hai loại dao cối để uốn và ép.

Dao cối chuyên dụng “Feather Hemming (Die)” có thể xử lý cả hai quá trình chấn, ép bẹp trên cùng một bộ dao cối.
việc điều chỉnh có thể dễ dàng thực hiện trên chiều dài của dao cối và ngay cả trong môi trường lực chấn của máy không 
đồng đều.

Bước 1: Uốn cong Bước 2: Ép bẹp

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Trang tiếp theo



*Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các dao cối được giới thiệu lần này.

2. CHẤN CHỮ Z

Là một phương pháp gia công những hình dạng có nhiều bậc. Chấn chữ Z có thể 
được thực hiện bằng cách chấn 2 bước với phương phương pháp chấn chữ V, 
hoặc có thể được xử lý trong một bước bằng cách sử dụng dao cối  chuyên dụng.

VÍ DỤ VỀ CHẤN HAI BƯỚC

[VD1]

[VD2]

Trên đây là 2 ví dụ về chấn 2 bước. Việc sử dụng dao cối tiêu chuẩn có ưu điểm là rẻ tuy nhiên sẽ tăng 
thêm công đoạn làm việc và thiếu ổn định về kích thước. Ngoài ra cần đòi hỏi nhiều kinh nghiệm trong 
việc xác định vị trí chấn trên phôi.

Có thể dễ dàng điều chỉnh độ cao của các bậc bằng cách chèn một miếng đệm có cùng độ dày với độ 
cao của bậc. Điều chỉnh dễ dàng ngay cả khi lực chấn của máy không đồng đều và độ chính xác về kích 
thước được ổn định.
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