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Hướng dẫn kĩ thuật 

Về gia công chấn

Bài này sẽ tổng hợp về gia công chấn thông thường.

Có rất nhiều loại gia công chấn.

• Chấn chữ  V

• Chấn chữ  L • Beading

• Hemming

• Chấn chữ  U

Ngoài ra còn có “chấn chữ Z”, 
“curling”,  “chấn chữ R”… và 
nhiều loại khác.

Kích thước của chấn chữ V tiêu chuẩn

Vật liệu Kí hiệu

Sắt thép

Thép không gỉ (inox)

Nhôm

Đồng
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Về gia công chấn

Phương pháp tính kích thước khi gia công chấn

Để tính kích thước khi gia công chấn sử dụng các công thức sau:

R nhỏ

Giới thiệu sản phẩm Khuôn chấn “DANSAR”

“DANSAR” cho phép thay đổi nhiều kích thước bằng cách thêm các miếng đệm (shim) vào giữa thân (body) và 
phần lưỡi (blade).
Đây là loại khuôn chấn chữ Z vượt trội so với các loại thông thường từ trước đến nay do có thể dễ dàng thiết lập 
bằng cách điều chỉnh độ dày mỏng của miếng đệm (shim) và dễ dàng tạo ra tầng chấn.

Blade

Blade

Pingaging

Shim

Shim

Dễ dàng thiết lập!
Chỉ cần thêm các loại shim tương tự để điều 
chỉnh chiều cao của tầng.

● Có loại 1 khối, loại chia ra nhiều phần để có thể 
kết hợp sử dụng.

● Khi chấn inox, có thể sử dụng loại “Dansar – sus” 
có lưỡi (blade) có độ cứng cao.

...Thông tin chi tiết hãy liên hệ CONIC.

Mọi câu hỏi, thắc mắc hãy liên hệ đến Trung tâm khuôn CONIC. 
Ngoài ra có thể tham khảo thêm nội dung, hình ảnh tại “Hướng dẫn kĩ thuật” có đăng tải trên trang chủ của CONIC.
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Điều chỉnh khe hở một cách đơn giản 
bằng pingaging!

CONIC CO., LTD.
Trung Tâm Về khuôn
10-5 Taiheidai, Shoo-cho, Katsuta - gun, Okayama, 709-4321, Japan
Email: tools@conic.co.jp URL: http://www.conic.co.jp/
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