
Lần này, hãy thảo luận về thiếu hụt góc chấn.

Sự thiếu hụt về góc chủ yếu bị ảnh hưởng bởi máy móc và vật liệu.
Cùng xem xét các biện pháp khắc phục dưới đây.

Vết xước, mẻ

Trường hợp này không đủ độ chính xác

Thường xuyên mài lại mũi dao chấn và kiểm tra dao cối.

VD: Trường hợp không có chấn 
tiêu chuẩn và sử dụng chấn 
cổ ngỗng để thay thế.

Chấn tiêu chuẩn Chấn cổ ngỗng

Phần lõm vào nhỏ Phần lõm vào lớn

Trọng tâm lực
chấn từ máy

Phần lõm vào (hình chữ C) của dao chấn tiêu chuẩn nhỏ hơn so với chấn cổ ngỗng do đó ít bị lệch và độ chính 
xác vượt trội hơn.

Cần thiết phải chọn dao cối phù hợp nhất cho sản phẩm chấn.

Nếu nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào như trên hãy yêu cầu sửa chữa, bảo trì từ nhà sản xuất máy.

■ Không bằng phẳng.

■ Vị trí nâng lên của bàn chấn và vị trí hạ xuống của dao chấn không khớp nhau.

■ Có vết xước trên bề mặt lắp dao cối  ở máy.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT
Thực Tiễn

Trang tiếp theo



1. Sửa chữa hoặc thay thế nếu có biến dạng, trầy xước hoặc hư hỏng.
Cần phải sửa chữa nếu bề mặt gắn dao cối bị sờn khi chạm ngón tay vào.

2. Siết chặt lại những bu-lông bị lỏng.
3. Gắn lại nếu tấm trung gian không chịu lực chấn.

Kiểm tra định kì

Nếu nêm bị di chuyển,lực tác dụng 
lên tấm trung gian trong quá trình 
chấn sẽ trở nên không đồng đều, 
dẫn đến thiếu chính xác về góc.

Có thể dùng đồng hồ
để đo độ song song.

1. Sự khác biệt giữa độ dày thực tế với độ dày được khai báo.
2. Sự thay đổi độ dày vật liệu giữa các lô hàng.
3. Chênh lệch so với bảng thông số kỹ thuật tiêu chuẩn.
4. Sự khác biệt về tính chất vật liệu giữa các nhà sản xuất (độ dính, v.v,…)
5. Sử dụng vật liệu có sai số lớn để cắt giảm chi phí.

Trường hợp cần chấn với độ chính xác cao nên sử dụng loại vật liệu chất lượng tốt sẽ giảm thiểu được sự sai 
lệch về kích thước so với loại vật liệu tiêu chuẩn.

■Sự sai lệch về kích thước càng ít thì thời gian sản xuất càng được rút ngắn.

■Sản phẩm chấn với góc tù sẽ có độ chính xác cao và ổn định hơn.

Máy móc là nguyên nhân chính gây ra sự sai lệch về kích thước. Sau đây là một số lời khuyên về tầm quan trọng 
của việc bảo trì máy thường xuyên.

Bảo trì thiết bị là quan trọng nhất. Nội dung kiểm tra bao gồm “kiểm tra định kì” và “kiểm tra 
tự giác”, mục đích là duy trì hiệu suất và độ chính xác của máy móc. Điều quan trọng là nên 
kiểm tra một cách tự giác và thường xuyên. Nếu thực hiện chu kỳ kiểm tra như một thói quen 
sẽ có thể nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường trong máy.

Là công đoạn tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố và tiến hành sửa chữa. Khi hư hỏng máy sẽ 
“dừng chức năng” hoặc “suy giảm chức năng”. Nếu kiểm tra thường xuyên và phát hiện sớm 
sự cố của máy thì sẽ có thể sửa chữa với chi phí tương đối thấp mà không ảnh hưởng đáng 
kể đến sản xuất.

Điều quan trọng là phải luôn duy trì máy móc ở tình trạng ổn định. 
Đảm bảo và thay thế các bộ phận tiêu hao trước khi chúng hư hỏng.
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Những điều này giúp cải thiện chất lượng gia công kim loại tấm.

Mặc dù có nhược điểm là chi phí sản xuất cao nhưng quan trọng nhất là giảm thiểu được sự sai lệch kích thước.


