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Người ta thường tính chiều 
dài triển khai dựa trên cơ sở 

 chấn góc vuông. 

[Mối quan hệ giữa đường trung tâm và quá trình chấn]
Giống như hình bên trên khi chấn mặt trong bị nén lại trong khi mặt ngoài bị kéo dãn ra.
Phát sinh sự chênh lệch về độ dài giữa mặt trong và mặt ngoài so với đường trung tâm.
Khi được thể hiện trên bản vẽ thì sẽ lấy đường trung tâm làm chiều dài triển khai.
Tùy thuộc vào cách chấn mà đường trung tâm sẽ di chuyển ra mặt ngoài hoặc mặt trong của tấm vật 
liệu sau khi chấn.
Khi phải thể hiện một cách chi tiết về chiều dài triển khai thì đường trung tâm sẽ có ảnh hưởng lớn 
đến chất lượng của quá trình chấn.

Trang tiếp theo



■Springback là một hiện tượng luôn xảy ra trong quá trình chấn. Cần hiểu rõ các tính chất cơ học, dao cối, sản phẩm, 
v.v... để nắm bắt và dự đoán được một cách chính xác nhất.

Liệu có thể tính lượng bật lại bằng các phép tính? Mặc dù có công thức để tính  nhưng nó rất phức tạp và về cơ 
bản nó được sử dụng khi chế tạo dao cối, trên thực tế là nó không thể sử dụng trong quá trình chấn vì các lý do 
chính dưới đây.

1. Trên thực tế là dao chấn  có các góc mũi dao như 88°, v.v..., bản thân nó được sản xuất dựa trên ước tính về lượng 
    bật lại để có thể chấn được góc 90° theo như tính toán. Thêm vào đó, rất khó để tính toán sai số.

2. Điều chỉnh đường kính trong (R) sẽ dễ dàng hơn so với tính toán lượng bật lại.

3. Cần kiểm tra lại góc vì sẽ có những thay đổi về độ dày vật liệu, sự khác biệt về thông số kỹ thuật của máy và các 
    yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến các giá trị được tính toán.

[Xu hướng của hiện tượng Spingback]
1. Với cùng 1 bộ dao cối và cùng độ dày tấm SPCC<AL<SUS
2. Với cùng 1 bộ dao cối, độ dày tấm càng mỏng lượng bật lại càng lớn.
3. Lượng bật lại thay đổi tùy thuộc vào góc cần chấn.
4. Góc chấn R càng lớn so với độ dày vật liệu thì lượng bật lại càng lớn.
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