
Lần này hãy cũng tìm hiểu cách để quản lý dao cối. Cần phải nắm bắt rõ tình trạng của dao cối và duy trì ở 
trạng thái có thể sử dụng được bất cứ lúc nào.
Với mục đích đó, điều quan trọng là phải hình dung được hai điểm: (1) Thông tin cơ bản về dao cối (loại và số 
lượng dao cối) và (2) Tình trạng của dao cối.

Phân loại để quản lý.
A: Loại tốt     B: Loại cần chú ý (bị trầy xước,v.v,...)     C: Loại cần phải mài lại     D: Loại không sử dụng được

Có thể quản lý bằng cách dán nhãn (mài lại lần cuối ngày/ tháng/ năm) để nhanh chóng nhận biết được có bị 
rỉ sét hay không.

Chất lượng của dao cối không chỉ bị ảnh hưởng bởi tần suất sử dụng mà còn từ nhiều yếu tố khác vậy nên cần kiểm tra 
thường xuyên.

Ví dụ về sắp xếp tool

Rất khó để xác định tuổi thọ của dao cối vì vật liệu được xử lý, độ dày vật liệu và dao cối không thể cố định.
Nhà sản xuất không đảm bảo tuổi thọ vì nó bị ảnh hưởng bởi việc xử lý dao cối (lắp đặt, định tâm, v.v,...).
Vì vậy mài dao cối là một trong những phương pháp bảo dưỡng để kéo dài tuổi thọ của dao cối nhiều nhất 
có thể. 

[MÀI LẠI]

Tiêu chuẩn cơ bản để mài lại dao chấn.
1. Lượng mài lại mỗi lần khoảng 0.3mm đến 0.5mm.
2. Số lần mài lại trên một bộ dao cối là 4 lần, tuy nhiên tùy theo tình trạng của dao cối mà có thể mài tới 5 lần.
    Khi sử dụng nhiều dao cối được xếp cạnh nhau, phải tiến hành mài đồng loạt để đảm đảo độ chính xác giữa các dao. 
    Trong trường hợp này lấy dao cối bị mòn nhiều nhất làm tiêu chuẩn và tiến hành mài, mài 1 lần khoảng 0.5mm hoặc có 
    thể hơn. 
    Cần thiết phải có phần vát ở mũi dao khoảng 1- 1.5mm để nhấn sâu hơn, hạn chế hiện tượng bật lại. 

Mũi dao bị mòn

1. Mũi dao bị mòn
2. Mài lại phần vát của mũi dao

Cối bị mòn

1. Mài lại phần vai cối
2. Mài lại phần đáy cối tùy vào trạng thái của cối

Đối với dao cối, giảm số lượng mài trong một lần và lặp lại số lần mài để tăng tuổi thọ.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Trang tiếp theo



Ngoài phương pháp mài lại hãy cùng tham khảo thêm một số phương pháp kéo dài tuổi thọ của dao cối dưới đây.
1. Sử dụng dao cối có đủ giới hạn chịu lực.
2. Không để dao cối bị rỉ sét.
3. Khi xếp dao cối  phải đảm bảo đặt ở nơi chắc chắn , tránh đặt lên giá gỗ hoặc nơi dễ gây trầy xước.
4. Không chấn tập trung vào một vị trí trên dao cối.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các dao cối được giới thiệu.

[Hiện tượng rỉ sét]
Hiện tượng rỉ sét xảy ra trên bề mặt kim loại làm ảnh hưởng đến 
chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Khi bị rỉ sét, ăn mòn, 
độ cứng của dao cối sẽ bị giảm đáng kể, dễ bị mài mòn, gây mất 
cân bằng và dễ bị gãy. Nếu phát hiện thấy rỉ sét, nên xử lý để loại 
bỏ nhanh chóng và sử dụng chất chống rỉ để bảo vệ dao cối.

Dao cối bị rỉ sét

Nguyên nhân làm giảm tính chịu lực của dao cối

Trường hợp dao chấn được thêm phần khuyết hoặc ngàm...
Điều này thường thấy ở các dao chấn có hình dạng  gần giống nhau. 

Trường hợp ảnh hưởng bởi nhiệt làm giảm độ cứng...
     Khi gia công liên tục có thể xảy ra hiện tượng tích nhiệt do bị ma sát, 
     điều này thường chủ yếu xảy ra trên inox.

Trường hợp bị nứt...
Thường thấy ở các dao bị biến dạng, có thể nguy hiểm do hư hỏng do 

     đó không nên sử dụng những dao này.

Dao chấn bị biến dạng

Conic chuyên cung cấp dao cối nguyên bản EURO với tuổi thọ cao.

Thực hiện tôi phần mũi dao và cối để tăng độ cứng và  tuổi thọ cho dao cối.

Đặc trưng
1. Tuổi thọ cao gấp 4 lần so với loại tiêu chuẩn.
2. Độ cứng cao, khó bị trầy xước.
3. Giảm chi phí khi mài lại.
4. Tiết kiệm thời gian cho việc lắp ráp dao cối.

Ví dụ: Dữ liệu so sánh của H Electric khi chấn bằng dao cối ER-00402, 
vật liệu SUS t = 1 với L = 835
● Dao cối thông thường (tiêu chuẩn): Xấp xỉ 200.000 lần (cho đến lần mài lại đầu tiên)
● Dao cối loại EURO: Có thể thực hiện chấn trên 800.000 lần trở lên mà không cần 
   mài lại. Do đó, có thể giảm được chi phí mài lại so với loại tiêu chuẩn.

Phần tạo hình thậm chí còn được làm khó hơn 
với công nghệ độc quyền của chúng tôi.
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