
Lần này, chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải thích các nội dung thắc mắc trong quá trình làm việc.

Q: Khi chấn, dao cối cấn vào tấm vật liệu làm gián đoạn và phải thiết lập lại quá trình chấn. 
     Có cách nào để biết trước dao cối có bị cấn hay không?

Phương pháp 1: Xác minh bằng cách áp dụng “tấm hình dạng mặt cắt dao cối” vào sản phẩm hoặc bản vẽ 
   kích thước ban đầu.

Phương pháp 2: Có thể nắm bắt được một cách chi tiết bằng việc sử dụng đồ thị giới hạn chấn.
Phương pháp 3: Cũng có thể chọn thứ tự chấn và dao cối bằng cách sử dụng phần mềm CAD.

Hình ảnh về tấm hình dạng mặt cắt ngang khuôn chấn

Q: Kích thước cạnh chấn tối thiểu để chấn chữ V là bao nhiêu?
A: Chiều dài cạnh chấn tối thiểu phải đảm bảo tấm vật liệu không bị rơi khỏi vai của cối V.
     Tránh nhầm lẫn chiều dài cạnh chấn tối thiểu với chiều cao chấn tối thiểu của sản phẩm.

Chiều dài cạnh chấn tối thiểu = V Chiều cao tối thiểu khi chấn
Chiều cao tối thiểu của sản phẩm = Chiều cao tối thiểu của chi tiết chấn

[Chiều dài cạnh chấn tối thiểu để chấn chữ V]
Như trong hình bên dưới, không thể chấn khi cạnh của tấm vật liệu không tiếp xúc với cả hai phía của rãnh chữ V. 
Chiều dài cạnh chấn tối thiểu phụ thuộc vào kích thước chiều rộng rãnh V của dao cối  được sử dụng.

ĐÚNG SAI

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Trang tiếp theo



Phương pháp 1: Chiều dài cạnh chấn tối thiểu (b) ≈ 0.7V là bắt buộc. (V = V chiều rộng của dao cối)
Phương pháp 2: Dưới đây cũng là một trong những phương pháp xem xét các điều kiện hoàn thiện của vật liệu, 
                              chất liệu, góc trong R, v.v...

H : Chiều dài cạnh chấn tối thiểu

t : Độ dày vật liệu

R : Bán kính góc chấn bên trong

Thông thường cạnh chấn tối thiểu phải gấp khoảng 3 lần độ dày vật liệu, vì vậy có thể khó chấn trên tấm vật liệu  
mỏng, chấn từng phần hay các bộ phận điện tử.

Chiều dài cạnh chấn tối thiểu có thể được thu nhỏ hơn bằng cách sử dụng phương pháp chấn shigoki.
Chúng tôi đề xuất  dao cối  chuyên dụng sau đây.

Có thể xử lý nhanh chóng chi tiết cạnh chấn nhỏ (1.5 lần độ dày tấm).
Khi thay đổi độ dày vật liệu, có thể dễ dàng thay đổi cài đặt chấn bằng cách thay thế miếng đệm có cùng độ dày 
với sản phẩm.

Không chỉ chấn được với kích thước nhỏ, mà còn có thể chấn 
được như hình dưới đây.

*Vui lòng liên hệ trước với chúng tôi vì sản phẩm này có thể không cung cấp ở một số quốc gia.
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