
Tiếp theo Vol. PB-13 chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp các thắc mắc trong quá trình gia công chấn.

Q: Có cách đơn giản nào để chọn dao cối không?

A: Khi chọn dao cối, cần phải xem xét các thông số kỹ thuật của máy, chiều rộng rãnh V, thứ tự chấn 
     và lực chấn cần thiết. 

Để biết quy trình chọn dao cối cơ bản, hãy tham khảo Hướng dẫn kỹ thuật Vol. PB-6.

[TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN DAO CHẤN]

1. Cấn: Sử dụng tấm hình dạng mặt cắt ngang dao chấn hoặc đồ thị giới hạn quá trình 
 chấn để kiểm tra xem dao chấn và tấm vật liệu có bị cấn với nhau hay không để 

              lựa chọn hình dạng của dao (Xem hướng dẫn kỹ thuật Vol. PB-13)

2. Góc R: Góc trong R của sản phẩm chấn được tính bằng “ir ≒ V/6”. 
                 Chọn mũi dao nhỏ hơn một chút so với góc trong R của sản phẩm chấn.
                 Góc R của mũi dao thường được chọn là R0.2. Tuy nhiên:

■Những tiến bộ của máy móc đã cho phép định tâm với độ chính xác cao.
■Làm tù góc R của mũi dao sẽ giúp hạn chế sự mài mòn.
Vì lý do này, có trường hợp mũi dao R0.6 được sử dụng ngay cả khi gia công 

                 trên tấm vật liệu mỏng.

3. Góc của dao chấn: (Trường hợp chấn bằng phương pháp bottoming)

Vật liệu Độ dày Góc Ảnh hưởng

Tấm thép mềm
Tấm vật liệu mỏng Ít bị bật lại

SUS/AL/
Tấm vật liệu dày

Vì lượng bật lại lớn nên hãy
chọn mũi dao nhọn hơn một chút.

[TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN CỐI CHẤN]

Lựa chọn giữa cối 88° và cối 90°

Độ kéo dãn của vật liệu

Lượng bật lại

Trường hợp gia công bằng 
phương pháp coinning

Chọn cối 88° đối với  vật liệu có độ kéo giãn cao,
Chọn cối 90° với vật liệu có độ kéo giãn thấp

Trường hợp nhiều 88°, ít 90°

90°

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Trang tiếp theo



[Về sự biến dạng lỗ gần vị trí chấn]
Q: Muốn gia công burring gần vị trí đường chấn nhưng lỗ đột mồi bị biến dạng vậy phải chừa khoảng cách với đường chấn là 
     bao nhiêu?

A: Lỗ ở gần đường chấn rất dễ bị biến dạng, chúng tôi sẽ hướng dẫn công thức để tính khoảng cách an toàn và biện pháp 
khắc phục dưới đây.

[Cơ chế biến dạng lỗ]
Phần lỗ tròn bị biến dạng

Bị kéo ra bên ngoài

Thu vào góc R

Góc trong R

Thu vào góc R

Hướng tác động của lực gây ra sự biến dạng lỗ được thể hiện như hình trên.
Bán kính góc trong R càng nhỏ thì lực kéo hướng ra ngoài càng lớn và mức độ biến dạng cũng càng lớn.
Khoảng cách để không bị biến dạng lỗ (f) có thể được tính theo công thức sau.

f = Độ dày vật liệu x 1.5 + Rf = Độ dày vật liệu x 1.5 + R

Lỗ

Góc trong R

f: Khoảng cách từ mép lỗ đến mặt trong của góc chấn.

Góc trong R: Góc chấn bên trong R

 Có thể tính toán khoảng cách không bị biến dạng lỗ bằng công thức trên, nhưng vì sẽ có sai số về độ dày vật liệu, vật liệu 
     và kích thước lỗ nên đây chỉ là giá trị để tham khảo.

Đối với các kích thước lỗ có dung sai nhỏ, cho phép chênh lệch +1.0mm độ dày vật liệu với giá trị f thu được theo công 
     thức trên.

 Mặt lăn và mặt bavia cũng ảnh hưởng đến kích thước của lỗ. Xem xét hướng chấn và làm sạch bề mặt cắt cũng sẽ mang 
     lại hiệu quả.

[Thêm lỗ thoát]

Trường hợp bắt buộc phải gia công lỗ gần đường chấn thì có thể tạo một lỗ thoát trên đường chấn để hạn chế 
sự biến dạng của lỗ.

Trường hợp không có lỗ thoát Trường hợp có lỗ thoát

Lỗ bị biến dạng nhiều

Lỗ thoát

Lỗ ít bị biến dạng!

Vì lực để kéo tấm vật liệu không được truyền tới lỗ nên biến dạng của lỗ có thể bị triệt tiêu.
Xem xét hình dạng và khoảng cách của lỗ thoát cũng như hình dạng bên ngoài của sản 
phẩm  trước khi tiến hành gia công lỗ thoát.
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