
Ngay cả với sự tiến bộ của máy móc, vẫn có những vấn đề xảy ra trong quá trình chấn. Điều này là do quá 
trình chấn thường phụ thuộc vào kỹ thuật của người vận hành. Hãy cùng xem xét một số lỗi điển hình dưới đây.

Nếu thực hiện quá trình chấn nhiều lần có thể dễ xảy ra sự sai lệch về kích thước và góc. 
Điều này dẫn đến các vấn đề như hiện tượng springback và bị trũng ở giữa sau này. 
Nguyên nhân không chỉ do dao cối mà còn do máy móc, vật liệu gia công, độ dày vật liệu, v.v,...
Vì các biện pháp khắc phục khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân, nên không thể nêu rõ một lượt, 
lần này chúng tôi sẽ tập trung vào nguyên nhân từ dao cối.

[THIẾU CHÍNH XÁC VỀ KÍCH THƯỚC]

Hầu hết nguyên nhân là do sử dụng nhiều dẫn đến bị mòn góc R của mũi dao chấn và cạnh vai 
của rãnh V.

Hiện tượng dao cối bị mòn diễn ra liên tục, rất khó để nhận ra điều này chỉ bằng cách nhìn bằng mắt thường.
Hiện nay vẫn chưa có dụng cụ chuyên dụng để đo chính xác được độ mòn của dao cối.
Như một biện pháp đối phó là kiểm tra độ chính xác bằng cách chấn thử và thực hiện việc kiểm tra thường xuyên. 
Biện pháp đối phó được giải thích ở mặt sau.

0.04mm sai số cho từng lần chấn

Tiến hành kiểm tra dao cối và kết quả là 
Mũi dao chấn R0.2 → 0.6 Vai rãnh V R0.6 → 1.0 đã bị mòn.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT
Thực Tiễn

Trang tiếp theo



Nếu quan sát thấy hiện tượng sau đây, đó là dấu hiệu cho thấy dao cối bị mòn.
1. Khi thông số kỹ thuật bị thay đổi trong quá trình chấn trên cùng một lô hàng.
2. Khi thấy rõ độ võng ở giữa (hình 1).
3. Sau khi gia công chấn trên vật liệu SUS.
4. Dao cối có tần suất sử dụng cao nhưng không được mài thường xuyên.
5. Dao cối bị rỉ sét.

1. Thực hiện định tâm lại, tâm lệch sẽ dẫn đến việc dao cối bị mòn.
2. Nếu sử dụng nhiều giá đỡ hoặc cối chấn loại cố định bằng ray trượt 

thì hãy kiểm tra kỹ xem chúng có bị hở không.
3. Thay đổi vị trí gắn khuôn đối với trường hợp chấn nhiều bước. 

Có hai loại xi lanh áp suất cho máy chấn , loại đặt ở hai đầu và loại 
đặt ở trung tâm, vì vậy sẽ có thay đổi về độ chính xác của sản phẩm 
tùy thuộc vào vị trí chấn.

Ví dụ về sự lệch tâm

Đọc thông tin bảo trì trong hướng dẫn sử dụng của máy, khởi động bơm thủy lực, thay dầu, 
vặn lại ốc vít và thực hiện bảo dưỡng hàng ngày. Nếu nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào trong máy, 
hãy yêu cầu nhà sản xuất máy kiểm tra và sửa chữa.

(*1)Độ võng ở giữa là góc chấn của phần trung tâm lớn hơn trong quá trình chấn như trong hình.
Đặc biệt dễ nhận ra khi chấn sản phẩm có chiều dài lớn.
Ngoà lý do là dao cối bị mòn, sự cong vênh xảy ra còn do lệch tâm và  cấu tạo của máy móc.

Mòn mũi dao chấn Mòn vai rãnh chấn Bị rỉ sét
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