
Đến Vol. PB-� chúng ta đã cùng tìm hiểu những điều cần chuẩn bị trước khi chọn dao cối, từ Vol. PB-6 trở đi hãy 
cùng đi vào phương pháp chọn lựa dao cối thực tế. Ở trang này chúng tôi sẽ giới thiệu về chấn góc V và chấn 
góc R, đây là những phương pháp tiêu chuẩn và chiếm phần lớn danh mục trong catalog.

Khi chọn dao cối cần phải kiểm tra các bản vẽ hoàn thiện và bản vẽ triển khai để đưa ra đánh giá toàn 
diện. Vì vậy cần phải thực hiện các bước để xác nhận tất cả các điều kiện cần thiết được đáp ứng và 
chọn dao cối thích hợp. Khi xuất hiện những vấn đề như góc chấn không đạt yêu cầu, độ chính xác 
kém, v.v... thì có thể thấy được những yếu tố dưới đây đã không được đảm bảo.

[Kiểm tra các mục sau đây và đưa ra đánh giá toàn diện]
                       1. Thông số kỹ thuật của máy
                       2. Xác định bề rộng của rãnh V
                       3. Tình trạng dao cối
                       4. Trình tự chấn
                       5. Lực chấn cần thiết

VẬT LIỆU (SPCC/SUS/AL)

ĐỘ DÀY VẬT LIỆU

CHIỀU DÀI ĐƯỜNG CHẤN

GÓC TRONG R

Giới hạn chịu lực, góc của mũi dao chấn

Chiều rộng rãnh V, lực chấn cần thiết, giới hạn chịu lực của dao cối.

Giới hạn chịu lực, chiều dài và chiều sâu của bàn máy.

Conning (R0.8t )
Phương pháp chấn thông thường (R1t 2.8t)
Chấn góc R (Góc trong R2.8t trở lên)

NỘI DUNG CẦN TRACÁC MỤC CẦN KIẾM TRA

Chọn dao cối bằng cách đọc những nội dung trong bảng dưới đây từ bản vẽ.

Hình ảnh lưu trữ dao cối

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Trang tiếp theo

Thực Tiễn



Bạn có thể chọn dao cối cơ bản dựa trên những hướng dẫn ở trang trước, tuy nhiên trong một số trường 
hợp bắt buộc dao cối phải theo bản vẽ chẳng hạn như chấn phức tạp, chấn đa điểm, v.v... 
Vui lòng tham khảo những điều sau.

Cùng với những mục ở trang trước
6. Lựa chọn máy để sử dụng
7. Thông số kỹ thuật của dao cối
8. Điều kiện làm việc

Có rất nhiều trường hợp chỉ chú ý dao chấn mà bỏ qua cối. Tuy nhiên cối chấn có ảnh hưởng lớn đến vật liệu 
gia công như vết trầy xước và lệch trên sản phẩm, vì vậy cần kiểm tra cẩn thận.

CONIC CO., LTD.
Trung tâm về Khuôn
10-5 Taiheidai, Shoo-cho, Katsuta–gun, Okayama, 709-4321, Japan
E-mail: tools@conic.co.jp URL: http://www.conic.co.jp/

Văn phòng đại diện CONIC CO., LTD. tại TP. HCM Việt Nam
362/19 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
TEL: +84(0)287-3000-250 Email: conic_vn@conic.co.jp

CHIỀU CAO VÀ CHIỀU DÀI VỊ TRÍ CHẤN

PHƯƠNG PHÁP CHẤN CHỮ Z

KÍCH THƯỚC TREO

Chiều cao tối thiểu=Chiều rộng rãnh V×0.7
Chiều dài cạnh chấn, hhiều dài và giới hạn của bàn chấn

Chiều sâu của rãnh V
Chiều cao của chi tiết chấn, độ dày, 
đặc điểm kỹ thuật của dao cối

Tổng chiều dài của cối

CHẤN KHUNG

ĐIỂM TẠO HÌNH

CHẤN KHUNG, KÍCH THƯỚC CHIỀU RỘNG

VỊ TRÍ LỖ GẦN ĐƯỜNG CHẤN

ĐỘ CHÍNH XÁC

TÌNH TRẠNG BỀ MẶT 
(KHÔNG BỊ TRẦY XƯỚC)

Tổng chiều dài của dao chấn

Phần cấn của dao chấn

Chú ý biến dạng

Các biện pháp chống trầy xước 
(Vai cối R, xử lý mạ, v.v..)

Xác định trình tự chấn

Số người thực hiện quá trình chấn, nơi để sản phẩm

CÁC MỤC CẦN KIẾM TRA NỘI DUNG CẦN TRA

KÍCH THƯỚC CHIỀU RỘNG, TRỌNG LƯỢNG

Chiều dài các phân đoạn của dao cối


