
Trầy xước xảy ra trong quá trình chấn ảnh hưởng lớn đến chất lượng của sản phẩm. 
Đặc biệt, các vật liệu như Inox, nhôm, thép tấm PVC, thép màu nói chung thường có nhiều vết xước, vậy nên 
cần phải có biện pháp xử lý chống trầy xước.
Lần này hãy cùng tìm hiểu các loại trầy xước xảy ra trong quá trình chấn và các biện pháp khắc phục.

Ví dụ về vết trầy xước 
(do trượt)

Trầy xước khi chấn được chia làm 3 loại chính.

1. Trầy xước do trượt: Là loại trầy xước xảy ra nhiều nhất khi chấn chữ V. Vết trầy xước xảy ra khi 
    tấm kim loại bị ép vào giữa cối và bị cọ xát với 2 bên vai cối. 
2. Trầy xước giữa các section : Trầy xước xảy ra khi có sự chênh lệch hoặc khoảng trống giữa các 

section của dao cối. 
3. Vết xước do dao chấn : Thường xảy ra khi chấn mũ hoặc chấn chữ U .
    Khi dao chấn nhấn xuống, tấm vật liệu bị ép và kéo dãn ra nên hình thành vết xước do ma sát với 
    dao chấn.

Dưới đây là các biện pháp khắc phục vết xước do trượt, loại trầy xước phổ biến nhất trong quá trình chấn chữ V.

Nếu các biện pháp trên không loại bỏ được tình trạng trầy xước, hãy sử dụng các sản phẩm chống trầy xước 
chuyên dụng mà chúng tôi sẽ giới thiệu ở trang tiếp theo để có hiệu quả cao hơn.

Hình ảnh sau khi chấn có màng nilon bảo vệ.

■Tăng góc của vai cối.

■Bôi dầu lên vai cối.

■Dán màng nilon bảo vệ.
Tuy nhiên tùy thuộc vào chiều rộng rãnh V và góc R vai cối mà sẽ có trường hợp màng nilon bị rách dẫn 
đến bị trầy xước.  

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Trang tiếp theo

[Biện pháp khắc phục trầy xước do trượt]



SẢN PHẨM CHỐNG TRẦY XƯỚCSẢN PHẨM CHỐNG TRẦY XƯỚC

[Tấm chống trầy xước]

Là một tấm vật liệu đặc biệt được gắn vào mặt trên của cối để hạn chế trầy xước.
Ưu điểm của tấm chống trầy xước:
Dễ chuẩn bị  - chỉ cần trải lên cối và cố định bằng băng dính.
Giá rẻ - tiết kiệm chi phí hơn so với việc cải tạo hoặc mua dao cối chuyên dụng.

Hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa trầy xước, thường được làm từ sợi hóa học hoặc sợi nhựa tổng hợp.

Hình ảnh ví dụ về tấm chống trầy

Hình ảnh

[Dao cối chống trầy xước]

Là loại dao cối chuyên dụng trong việc chống trầy xước do trượt bằng cách đóng mở vai cối theo cách thức 
hoạt động của cánh chim.

Dao cối chống trầy xước

Không  bị trầy xướcKhông  bị trầy xước Ít bị biến dạng lỗ gần đường chấnÍt bị biến dạng lỗ gần đường chấn
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■Có thể chấn đến góc nhọn 40°

■Các biến thể chiều dài L = 50.100.200.500mm

Chấn trên vật liệu SUS t=1.5 Chấn trên vật liệu SECC t=1

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


