
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Dao cối được chọn bằng cách xem xét chiều cao của dao, góc trong R, cấn giữa các chi tiết , v.v,... 
điều này phụ thuộc vào vật liệu, độ dày vật liệu và chiều dài của sản phẩm. Vì vậy cần phải hiểu rõ khả 
năng xử lý, giới hạn, v.v,... được hiển thị trên dao cối.

Thực Tiễn

(Ví dụ về hiển thị trên dao chấn)

*Vì máy chấn tác động lên đường thẳng nên lực chấn được hiển thị dưới dạng m, không phải lực chấn trên bề mặt (m²). 
 (áp suất tuyến tính thay vì áp suất bề mặt).

(phóng to phần khắc)

[Chuyển đổi ký hiệu]
*m = mét    *kN = Kilonewton    *ton = tấn (ton/m) = khả năng chịu lực “trên 1m”
Chuyển đổi đơn vị từ ví dụ trên
1kN ≒ 0.102 tấn suy ra 1000kN ≒ 100ton
Có nghĩa là lực chấn tối đa có thể được áp dụng trên 1m khuôn chấn này là 1000kN hoặc ≒ 100 tấn
Tùy thuộc vào từng loại dao cối đôi khi có thể được hiển thị dưới dạng feet.

(VD) Giới hạn chịu lực của dao cối trên ... MAX: 1000 kN/m (100 ton/m)

Bán kính của
mũi dao

Mã số khuôn Góc của mũi dao

Chiều dài khuôn
(S = 415)

[Về phần hiển thị trên dao cối]
Về cơ bản, các thông tin  dưới dây sẽ được hiển thị trên dao chấn. Tuy nhiên cần lưu ý rằng cách hiển thị sẽ 
khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất. Hình ảnh dưới đây là một ví dụ về hiển thị trên dao chấn. 
Ngoài ra, thông tin như chiều rộng V cũng được hiển thị trên cối. Hãy cùng kiểm tra một cách chi tiết.

Trang tiếp theo



Đáp án: 17 x (1.5 / 1.6) 2 x 60/45 x 2  40 tấn (Đã làm tròn)

[Lực chấn]

Điều quan trọng nhất trước khi gia công chấn là phải nắm rõ lực chấn (số tấn) cần thiết. 
Bảng tính lực chấn thường được hiển thị trong catalog, hãy cùng tham khảo cách tính lực chấn theo 
công thức cơ bản dưới đây.
Dữ liệu trong bảng tính lực chấn  dưới đây áp dụng cho phương thức chấn bottoming và vật liệu là SPCC.

[CÔNG THỨC TÍNH LỰC CHẤN GÓC V]

  P : Lực chấn cần thiết ton/m

  C : Hệ số hiệu chỉnh ≒ 1.5(Giá trị tham chiếu vì nó thay đổi theo V/t)

  V : Bề rộng rãnh mm

  L : Chiều dài đường chấn m

  T : Độ dày vật liệu mm

σb : Độ kéo dãn Kgf/mm² ≒ 45 (Theo tiêu chuẩn JIS, trong trường hợp sử 

       dụng SS41 sẽ thay đổi tùy thuộc vào đặc tính của vật liệu)

Là một công thức rút ra từ các giá trị thực nghiệm, lực chấn yêu cầu trên mỗi mét cũng có thể 
được tính bằng công thức sau.

P = 68 x độ dày vật liệu x độ dày vật liệu : chiều rộng V (vật liệu SS)

1) Lực chấn tỉ lệ nghịch với chiều rộng rãnh V.
2) Lực chấn tỉ lệ thuận với chiều dài cần chấn.
3) Lực chấn tỉ lệ thuận với bình phương độ dày tấm.
4) Lực chấn tỉ lệ thuận với độ kéo dãn.

Hệ số hiệu chỉnh chủ yếu là V×8t=1.33 ~ V×4t=1.57, nhưng sai số khoảng 15% tùy thuộc vào các vật liệu khác nhau.

Khi gia công trên nhóm vật liệu SPC có thể sử dụng bảng tính lực chấn ,còn đối với các vật liệu khác 
với bảng tính lực chấn và cần xem xét kĩ 4 mối quan hệ dưới đây. 

VD: Tính lực chấn trong trường hợp vật liệu SUS dày 1.5mm, dài 2m và độ kéo dãn là 60?
1. Lựa chọn chiều rộng V dựa trên công thức (Tham khảo bảng lựa chọn chiều rộng rãnh V ở trang thứ hai Vol.PB-3) và độ 
    dày vật liệu từ 0.5 đến 2.6mm có thể được tính là 6 x t.

2. Vì độ dày 1.5 mm không nằm trong bảng áp suất, nên chọn khoảng gần 1.6mm. 
Từ bảng áp suất, P = 17ton. Dựa trên điều này, tính toán trọng tải cần thiết bằng công thức sau.

[Chú ý]

Từ đáp án ta có thể thấy rằng “lực chấn tỷ lệ với bình phương của độ dày vật liệu” và “tỷ lệ thuận với độ kéo dãn”.

Số “68” của công thức trên là giá trị được tính bằng “hệ số hiệu chỉnh X độ kéo dãn” dựa trên việc tính toán về 
an toàn ở mức tối đa. Khi vật liệu và độ dày thay đổi thì giá trị này cũng sẽ thay đổi.

Ngoài ra, lực chấn cần thiết trên 1m chiều dài vật liệu có thể tính  bằng công thức đơn giản số 2 dưới đây.

P = C ×
V

L × t  × σb
2
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