
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Kiểm tra bảng tính lực chấn trước khi gia công.
Bảng tính lực chấn luôn được chỉ định trong danh mục dao cối và cũng được hiển thị trên máy dưới dạng nameplate ở nơi dễ 
nhìn thấy. Về cơ bản, bạn có thể đọc các điều kiện khác ngoài lực chấn  trong bảng dưới đây. Hiểu rõ biểu đồ này sẽ giúp đảm 
bảo an toàn lao động cho công nhân và chất lượng thành phẩm. Nó liên quan rất nhiều đến thông số kỹ thuật của máy, lựa 
chọn dao cối, độ chính xác và chất lượng sản phẩm, vì vậy hãy hiểu và sử dụng nó để đảm bảo an toàn trong công việc.
Đầu tiên,hãy tham khảo bảng dưới đây.

1 Chiều dài cạnh chấn tối thiểu(b)
2 Chiều rộng của rãnh chấn (V)
3 Lực chấn (tấn) cần thiết trên mỗi mét (F)

V= chiều rộng rãnh V

b= chiều dài cạnh chấn tối thiểu mm

ir= bán kính bên trong của góc chấn R

t= độ dày vật liệu độ kéo dãn 40~50kg/mm
*Độ kéo dãn của thép không gỉ (inox)

       60-75kg/mm, nhôm 25-45kg/mm

F= lực chấn trên 1m kN/m

Vì bảng  tính lực chấn dựa trên phương pháp chấn “kịch đáy” và “vật liệu SS”, nên cần phải xem xét điều kiện gia 
công, độ kéo dãn của vật liệu, v.v... trước khi tiến hành chấn.

Tấm vật liệu phải ở cả hai phía của dao chấn cho đến khi hoàn thành quá trình chấn.
Chiều dài cạnh chấn tối thiểu được tính bằng công thức sau dựa trên phương thức chấn 90°.

b=(V/2) x √2≒0.7V

V

[Các kí hiệu]

Cơ Sở

Trang tiếp theo



Vol. PB - 4 đề cập đến vấn đề này một cách chi tiết, nhưng mối quan hệ giữa lực chấn và độ dày vật liệu rất dễ bị hiểu lầm. 
Một số người nghĩ rằng "độ dày  vật liệu tăng gấp đôi thì sẽ cần lực chấn gấp đôi", nhưng điều này là sai. 
Hãy tham khảo bảng tính lực chấn dưới đây trong trường hợp thay đổi độ dày vật liệu nhưng vẫn giữ nguyên bề rộng của rãnh V.
Có thể thấy rằng khi độ dày vật liệu tăng gấp đôi sẽ cần lực chấn gấp khoảng bốn lần.

Lực chấn tăng tương ứng với tỷ lệ bình phương sự thay đổi độ dày vật liệu, 
và không phải là mối quan hệ tỷ lệ đơn thuần.

Mối quan hệ giữa lực chấn và độ dày vật liệu

t (mm)

P (ton)

1 2

6 22

1.2 2.3

6 27

Trường hợpV=12 Trường hợp V=16

Bottoming

Partial Bending

Coining

0.5 - 2.6 3.0 - 8.0 9.0 - 10

6×t 8×t 10×t

12 - 15×t

Chiều rộng rãnh V

5 - 6×t

Do việc chấn góc tùy chọn nên chiều rộng V được đặt 
sao cho độ chính xác luôn được ổn định một cách dễ dàng.
Gần gấp đôi so với chấn bottoming.

Mục đích là giảm ir để giảm thiểu lượng ăn vào của mũi 
dao lên tấm vật liệu.

Khi gia công cần độ chính xác cao nên sử dụng loại 
dao cối bottoming.

Trường hợp sử dụng cối của Bottoming, vì ir lớn nên 
chú ý cần phải chấn thêm.

Đặc điểm

iR (BÁN KÍNH BÊN TRONG CỦA GÓC CHẤN)

≒V/6

Phương pháp chấn

iR
(Bán kính bên trong của góc chấn)

*Bảng này là một hướng dẫn vui lòng xem xét thêm các điều kiện khác trước khi vận hành.

CHIỀU RỘNG CỐI V

Đây là phương pháp chấn được sử dụng nhiều nhất nên 
có rất nhiều mẫu và được chia nhỏ theo phân đoạn.

Góc R của mũi dao, độ bật lại, v.v... là những tiêu chí cơ bản 
để duy trì độ chính xác ổn định.

Độ dày

Bottoming

Partial Bending

Coining

Phương pháp chấn Đặc điểm
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