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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong lĩnh vực khai thác than ở Việt Nam, phƣơng pháp khai thác than
hầm lò ngày càng chiếm tỉ lệ lớn. Nhu cầu tăng nhanh về sản lƣợng, giảm chi
phí sản xuất và đảm bảo an toàn lao động là vấn đề cấp bách đối với các mỏ
than hầm lò, đặc biệt là các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. Một trong
những hƣớng giải quyết là từng bƣớc hoàn thiện công nghệ khai thác, áp dụng
cơ giới hoá từng phần và đồng bộ thiết bị.
Để cơ giới hóa khai thác than hầm lò, máy khấu là một trong ba thiết bị
cấu thành của tổ hợp đồng bộ cơ giới hóa: máy khấu, vì chống, máng cào.
Hiện nay, tại các nƣớc có nền công nghiệp mỏ phát triển đã chế tạo toàn bộ
hoặc một trong ba thiết bị trên nhƣ Nga, Ba Lan, Trung Quốc, Đức, Séc...
Liên Xô trƣớc đây và nay là CHLB Nga và Ucraina hiện nay sản xuất
một số lƣợng lớn chủng loại máy khấu than nhƣ: 2K-52M (đã áp dụng tại mỏ
than Vàng Danh). Ngoài máy khấu 2K-52M của Liên Xô, hiện nay tại Việt
Nam đã sử dụng loại máy khấu do Trung Quốc, Séc chế tạo: Máy MG200W1 và MG150/375-W, MG170/410WD, MB12-2V2P/R- 450E đƣợc sử dụng
tại Công ty than Khe Chàm, Vàng Danh, Hà lầm và một số Công ty trong Vinacomin.
Hiện nay tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh đã áp dụng giàn
chống thủy lực kết hợp với máy khấu để cơ giới hóa quá trình khai thác. Tuy
nhiên phạm vi áp dụng còn hạn chế do nhiều nguyên nhân nhƣ: điều kiện địa
chất mỏ phức tạp, diện khai thác, khả năng đầu tƣ, điều kiện xã hội…, trong
đó các điều kiện kỹ thuật đóng vai trò quan trọng.
Đã có một số nghiên cứu, lựa chọn máy khấu dùng phù hợp trong khai
thác than hầm lò vùng Quảng Ninh nhƣ mỏ Khe Chàm, Hà Lầm, Quang
Hanh, Nam Mẫu, Vàng Danh .... Tuy nhiên chỉ đề cập đến năng suất khấu và
điều kiện địa chất mỏ. Để tăng năng suất khấu cũng nhƣ tăng tuổi thọ của
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máy, bộ phận cắt đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên nghiên cứu ảnh hƣởng
của một số yếu tố đến tuổi thọ của răng cắt trên tang máy khấu dùng trong
khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh nhằm tăng năng suất khai thác than,
tăng tuổi thọ của bộ phận cắt và của máy, làm tài liệu tham khảo cho các mỏ
hầm lò khi lập phƣơng án khai thác, đầu tƣ và dự trữ phụ tùng phục vụ cho
quá trình sản xuất cho đến nay chƣa đƣợc quan tâm nghiên cứu.
Do đó NCS đặt vấn đề: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến
tuổi thọ của răng cắt trên tang máy khấu dùng trong khai thác than hầm lò
vùng Quảng Ninh” làm hƣớng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, nhằm đáp
ứng yêu cầu của thực tế sản xuất, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát
Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các yếu tố cơ bản ảnh hƣởng đến độ
bền mòn của răng cắt máy khấu, nhƣ: độ kiên cố của than, hình dáng hình học
của răng cắt, vật liệu chế tạo răng cắt, góc cắt, chiều sâu căt, bƣớc cắt và tốc
độ cắt làm căn cứ để lựa chọn các yếu tố hợp lý trong chế tạo, sử dụng răng
cắt máy khấu than.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Làm sáng tỏ các quy luật và cơ chế mòn hỏng răng cắt của máy khấu
than từ đó thiết lập một bộ thông số cắt tối ƣu với mục đích nâng cao tuổi thọ
của răng cắt.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Loại răng cắt tiếp tuyến dùng trên máy khấu
khai thác than.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hƣởng của góc cắt, chiều sâu
cắt, bƣớc cắt và tốc độ cắt của răng cắt tiếp tuyến đến tuổi thọ của răng cắt lắp
trên tang máy khấu dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
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- Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm.
- Nghiên cứu lý thuyết phá vỡ đất đá, than bằng dụng cụ cắt và cơ chế
mòn dụng cụ cắt.
- Nghiên cứu thực nghiệm theo phƣơng pháp Taguchi và kiểm chứng.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Từ số liệu tính toán và tham khảo từ các công trình nghiên cứu về
máy khấu, kết hợp với việc lựa chọn phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm
Taguchi và các phần mềm tính toán, thông kê (Microsoft Excel, MiniTab, ...)
đã xây dựng đƣợc mô hình hồi quy dạng đa thức mô tả mối quan hệ của các
yếu tố đầu vào (góc cắt, chiều sâu cắt, bƣớc cắt, vận tốc cắt) với cƣờng độ
mòn răng cắt: Mô hình hồi quy dạng đa thức (4.1).
- Đƣa ra đƣợc bộ tham số để tối ƣu cƣờng độ mòn là: góc cắt 55o, chiều
sâu cắt 30 mm, bƣớc cắt 28 mm, và tốc độ cắt là 1 m/s.
- Kết quả nghiên cứu có thể dùng trong việc tính toán thiết kế, lựa chọn
răng cắt của máy khấu phù hợp trong điều kiện địa chất mỏ khác nhau nhƣng
vẫn đảm bảo tuổi bền của răng cắt máy khấu, có thể làm tài liệu trong giảng
dạy, nghiên cứu khoa học chuyên ngành và các ngành có liên quan.
6. Luận điểm bảo vệ
Luận điểm 1: Nghiên cứu đặc điểm điều kiện địa chất vùng Quảng
Ninh và nghiên cứu quá trình phá vỡ đất đá, than bằng răng cắt từ đó lựa
chọn các yếu tố chính ảnh hƣởng đến độ bền mòn đầu răng cắt máy khấu
than (các yếu tố đƣợc lựa chọn để nghiên cứu sự ảnh hƣởng của chúng
tới độ bền mòn đầu răng cắt: góc cắt, chiều sâu căt, bƣớc cắt và tốc độ cắt).
Luận điểm 2: Nghiên cứu thiết kế thực nghiệm, thực nghiệm, phân
tích kết quả thực nghiệm và xây dựng mô hình hồi quy dạng đa thức mô tả
quan hệ của các yếu tố ảnh hƣởng đã đƣợc lựa chọn với hàm mục tiêu. Từ đó
xác định đƣợc bộ thông số để tối ƣu cƣờng độ mòn là: góc cắt 55o, chiều sâu
cắt 30 mm, bƣớc cắt 28 mm, và tốc độ cắt là 1 m/s.
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7. Tính mới của đề tài
Xây dựng phƣơng pháp xác định tuổi thọ của răng cắt thông qua cƣờng
độ mòn, đồng thời đƣa ra đƣợc bộ thông số để tối ƣu cƣờng độ mòn là: góc
cắt 55o, chiều sâu cắt 30 mm, bƣớc cắt 28 mm, và tốc độ cắt là 1 m/s.
8. Bố cục của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, các công trình khoa học đã công bố và tài
liệu tham khảo, luận án đƣợc bố cục thành 4 chƣơng:
- Chƣơng 1: Tổng quan về răng cắt tiếp tuyến lắp trên máy khấu dùng
trong khai thác than hầm lò
- Chƣơng 2: Nghiên cứu lý thuyết phá vỡ đất đá, than bằng dụng cụ cắt
và cơ chế mòn dụng cụ cắt
- Chƣơng 3: Quy hoạch thực nghiệm đánh giá độ bền mòn răng cắt máy
khấu than
- Chƣơng 4: Phân tích kết quả và thảo luận

5

CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ RĂNG CẮT LẮP TRÊN TANG MÁY KHẤU DÙNG
TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÒ
1.1. Tình hình cơ giới hóa khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Trong thời gian gần đây cùng với sự phát triển của các ngành công
nghiệp đã làm tăng đột biến nhu cầu sử dụng năng lƣợng trong nƣớc. Trong
khi các nguồn năng lƣợng sạch và tái tạo có giá thành khá cao. Vì vậy than
vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu giúp đảm bảo an ninh năng lƣợng
quốc gia. Theo thống kê và dự báo của ngành than (xem biểu đồ hình 1) nhu
cầu sử dụng than trong nƣớc đã vƣợt quá sản lƣợng khai thác trong nƣớc [25,
23]. Trong khi sản lƣợng của các mỏ than lộ thiên đang suy giảm và đi đến
giới hạn thì nâng cao sản lƣợng khai thác của các mỏ than hầm lò [11, 9],
giảm chi phí sản xuất và đảm bảo điều kiện an toàn lao động đi kèm với bảo
vệ môi trƣờng đƣợc xem là vấn đề cấp bách đối với ngành than. Một trong
những hƣớng giải quyết là từng bƣớc hoàn thiện công nghệ khai thác, áp dụng
cơ giới hoá từng phần và đồng bộ thiết bị khai thác than hầm lò [18].

Tổng sản lượng than khai thác
của Việt Nam

Khối lượng than, triệu
tấn
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Nhu cầu sử dụng than trong nước

Lượng than nhập khẩu

2016

2017

2018
Năm

2019

2020

Hình 1. 1 Sản lượng khai thác và nhu cầu tiêu thụ than trong nước [6]
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Để thực hiện kế hoạch này, Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản
Việt Nam (Vinacomin) đang tập trung đầu tƣ cải tạo, mở rộng các mỏ hầm lò
hiện có và đầu tƣ các mỏ mới theo hƣớng hiện đại hóa tăng sản lƣợng than
khai thác [20-22]. Trong đó, để đáp ứng các yêu cầu tăng sản lƣợng than khai
thác hầm lò nhƣ đã đặt ra, cần thiết phải đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa công
nghệ khai thác hầm lò, gắn với đầu tƣ đồng bộ hệ thống vận tải, sàng tuyển
chế biến và phụ trợ [16, 13]; đảm bảo các mỏ than hầm lò khai thác than hợp
lý, hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trƣờng. Do đó, nghiên cứu hoàn
thiện công nghệ khai thác than hầm lò phù hợp với đặc điểm nƣớc ta nói
chung, đặc điểm vùng Quảng Ninh nói riêng luôn là rất có ý nghĩa khoa học
và thực tiễn.
Cơ giới hóa sử dụng máy khấu than có nhiều ƣu điểm nổi trội về khả
năng khai thác, tính cơ giới hoá cao và có thể tiến tới tự động hoá, sử dụng
máy khấu than còn tăng năng suất khai thác [12, 92]. Tuy nhiên việc sử dụng
đại trà máy khấu vào sản xuất than còn có nhiều yếu tố cản trở, nhƣ điều kiện
địa chất phức tạp của vỉa than kéo theo chi phí đầu tƣ cao.
Lƣợng tiêu thụ răng cắt lớn do điều kiện địa chất phức tạp của các mỏ
than hầm lò và việc sử dụng răng cắt không phù hợp với tính chất của đối tƣợng
cắt (vỉa than) khiến răng cắt nhanh chóng bị hỏng (tiêu hao răng cắt lớn) làm
tăng giá thành khai thác, có thể nói đây cũng là một trong nguyên nhân cản trở
việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than có sử dụng máy khấu ở
các mỏ than hầm lò của Việt Nam. Hơn nữa việc chế tạo răng cắt ở trong nƣớc
còn hạn chế. Răng cắt chế tạo trong nƣớc có giá thành rẻ hơn tuy nhiên tuổi thọ
chỉ bằng một nửa răng cắt nhập ngoại dẫn đến giá thành sản xuất tổng thể tăng
lên.
1.2. Đặc điểm cấu tạo địa chất của vỉa than vùng Quảng Ninh
1.1.1. Độ kiên cố của đất đá, than
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Tính chất của đất đá, than đƣợc thể hiện bởi các đặc trƣng nhƣ: Độ cứng,
khả năng mài mòn, tính đàn hồi, tính giòn, khối lƣợng riêng, độ tơi xốp, ... . Tuy
nhiên những tính chất trên chỉ đánh giá những mặt riêng biệt của đất đá, than. Để
đánh giá tổng hợp tính chất của đất đá, than ảnh hƣởng đến quá trình phá hủy cơ
học (nhƣ cắt, khoan, đập vỡ, nổ mìn, ...) ngƣời ta dùng khái niệm độ kiên cố.
Độ kiên cố, theo giáo sƣ M.M. Protodiaconop đƣợc đánh giá bằng hệ số f
và đƣợc xác định gần đúng nhƣ sau [12]:
f 

n
10

(1.1)

Trong đó:
n - Giới hạn bền nén tức thời một trục - Tức là ứng suất nén theo một
trục cho đến khi đất đá bị phá hủy, MPa.
Theo phƣơng pháp này đất đá mỏ đƣợc phân ra 10 cấp (xem bảng 2.1):
loại đất đá có độ kiên cố thấp nhất, giá trị f = 0,3 và loại cao nhất có giá trị f ≥20.
Bảng 1. 1 Phân loại đất đá theo M.M Protodiaconop
Cấp
đất đá

Độ kiên
cố f

Mức độ cứng

I

20

Đất đá có độ
cứng rất cao

II

15

Đất đá rất
cứng

III

10

Đất đá cứng

IIIa

8

Đất đá cứng

IV

6

IVa

5

Đất đá tƣơng
đối cứng
Đất đá tƣơng
đối cứng

Loại đất đá
Bazan, quắcdít rất cứng và đặc.
Những loại đất đá khác đặc biệt
cứng
Granit rất cứng, pocfia thạch anh, đá
phiến silic, cát kết và đá vôi cứng
nhất
Granit đặc, Cát kết và đá vôi rất
cứng. Vỉa quặng thạch anh
cônglômêrát cứng - quặng sắt rất
cứng.
Đá vôi cứng, granit không cứng
lắm, cát kết cứng. Đá hoa cƣơng
Đôlômít, Pirit
Cát kết thƣờng, quặng sắt
Đá phiến thuộc cát, cát kết phiến

Góc nội ma
sát  độ
87008

86011

80018

82053
80032
78041
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Cấp
đất đá

Độ kiên
cố f

Mức độ cứng

V

4

Đất đá cứng
trung bình

Va

3

Đất đá cứng
trung bình

VI

2

Đất đá tƣơng
đối mềm

VIa

1,5

Đất đá tƣơng
đối mềm

VIIa

1,0

Đất đá mềm

VIIb

0,8

Đất đá mềm

VIII

0,6

Đất mặt

IX

0,5

Đất xốp

X

0,3

Đất chảy

Loại đất đá
Đá phiến sét cứng – Cát kết và đá
vôi không cứng lắm. Công lômêrat
mềm
Đá phiến các loại (không cứng lắm)
macnơ đặc.
Đá phiến mềm. Đá vôi rất mềm, đá
phấn, muối mỏ, thạch cao. Đất đóng
băng, Antraxit. Mácnơ thƣờng, cát
kết bị phá huỷ, cuội đƣợc gắn kết,
đất đá silic
Đất đá loại đá dăm. Đá phiến bị phá
huỷ, cuội dính kết, than đá cứng. Sét
hoá cứng
Sét. Than đá mềm. Đất phủ cứng,
đất pha sét
Sét pha cát nhẹ, sỏi, đất lót
Đất trồng trọt, than bùn, cát sét nhẹ,
cát ẩm
Cát, đá lở tích, sỏi nhỏ, đất đắp,
than khai thác
Cát chảy, đất đầm lầy, đất lót chảy
và các loại đất chảy khác

Góc nội ma
sát  độ
75058
71034

63026

56019
45000
38040
30058
26030
16042

1.1.2. Đá kẹp trong vỉa than
- Đá kẹp và các dạng đá cứng trong vỉa than ảnh hƣởng tới chất lƣợng
than khai thác, hiệu quả nổ mìn và năng suất lao động, trong trƣờng hợp áp
dụng cơ giới hoá khai thác bằng máy khấu than, đá kẹp còn ảnh hƣởng lớn tới
độ bền của thiết bị, làm tăng chi phí răng khấu, v.v. Để đánh giá tính chất của
đá kẹp phải thông qua tính chất cơ lý của chúng nhƣ cƣờng độ kháng nén, độ
kiên cố.
- Xác định hệ số phần trăm đá kẹp:
K 1k 

m
mV

k

.100%

trong đó: K1k - Hệ số phần trăm đá kẹp, %;

(1.2)
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mk - Tổng chiều dày các lớp đá kẹp trong vỉa, m;
mV - Chiều dày vỉa than, m.
Đối với các sơ đồ công nghệ cơ giới hóa khai thác, điều kiện thuận lợi
khi K1k < 10 %, có khó khăn cho sơ đồ cơ giới hoá K1k  20 % và rất khó
khăn cho sơ đồ cơ giới hoá khi K1k > 20 %.
- Xác định hệ số lớp đá kẹp: Chỉ tiêu hệ số lớp đá kẹp là số lớp đá kẹp
có trong một mét chiều dày vỉa than (K2).
∑

(1.3)

trong đó:
nlk – Tổng chiều dày trung bình các lớp đá kẹp trong vỉa, m;
mV - Chiều dày trung bình của vỉa, m.
Khi K2  2: Vỉa có cấu tạo đơn giản,
Và khi K2 > 2: Vỉa có cấu tạo phức tạp.
1.1.3. Đặc điểm cấu tạo địa chất một số vỉa than vùng Quảng Ninh
Vỉa than ở vùng Quảng Ninh cấu tạo địa chất và thành phần rất khác nhau,
đặc biệt trong vỉa than thƣờng có đá kẹp với chiều dày và độ kiên cố khác nhau.
Tính chất cơ lý của chúng có ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình khấu than. Một
trong những đặc trƣng cơ bản của tính chất cơ lý của vỉa là độ bền cơ học. Cũng
nhƣ trong lĩnh vực kim loại với đất đá cũng có các giới hạn bền kéo, nén, uốn,
trƣợt, tiếp xúc, mỏi. Với đất đá, than thì giới hạn bền nén đƣợc dùng nhiều hơn
cả.
Theo tài liệu khảo sát, đánh giá của Viện KHCN Mỏ [9] thì một số vỉa
than của các khu vực: Nam Mẫu, Mạo Khê - Tràng Khê, Vàng Danh, Than
Thùng - Yên Tử, Hà Lầm, Núi Béo, Suối Lại, Thống Nhất, Dƣơng Huy, Mông
Dƣơng và Khe Chàm II, IV là các vỉa có khả năng áp dụng cơ giới hóa khai thác
bằng máy khấu và đây cũng là các vỉa than có cấu tạo địa chất đặc trƣng cho
khoáng sàng than vùng Quảng Ninh. Trữ lƣợng địa chất của các vỉa đƣợc huy
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động vào đánh giá tại các khu vực trên chiếm khoảng 26 % tổng trữ lƣợng các
khoáng sàng than vùng Quảng Ninh.
Đá kẹp

Than

Hình 1. 2 Cấu tạo địa chất vỉa than

Cấu tạo địa chất của vỉa than các khu vực trên tƣơng đối phức tạp,
trong vỉa thƣờng có đá kẹp. Đá kẹp có trong địa tầng chứa than của vỉa chủ
yếu gồm: Cát kết, bột kết, sét kết và sét than.
- Khoáng sàng than Nam Mẫu, gồm các vỉa V6, V6a, V7. Trong đó vỉa
V6 là vỉa có cƣờng độ kháng nén của đá kẹp trong vỉa lớn nhất, cụ thể: Chiều
dày toàn vỉa từ 4.93  8.14m, trung bình 6.7m. Chiều dày riêng than từ 4.8 
7.62m, trung bình 6.32m. Trong vỉa có từ 2  5 lớp đá kẹp, chiều dày từ 0.13
 0.52m, trung bình 0.33m. Đá kẹp trong vỉa có cƣờng độ kháng nén (n) từ
24.4 ÷ 62.2 MPa.
- Khoáng sàng than Mạo Khê - Tràng Khê, gồm các vỉa V9b, V9, V7,
V6. Trong đó vỉa V9b là vỉa có cƣờng độ kháng nén của đá kẹp trong vỉa lớn
nhất, cụ thể: Chiều dày riêng than từ 2.69  4.75m, trung bình 3.59m. Chiều
dày toàn vỉa từ 2.69  5.18m, trung bình 3.89m. Cấu tạo vỉa đơn giản có một
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lớp đá kẹp dày 0.12  0.57m, trung bình 0.3m. Đá kẹp là sét kết, sét than xen
kẹp các thấu kính cát kết cứng có cƣờng độ kháng nén (n) từ 28.6  66.7
MPa.
- Khoáng sàng than Vàng Danh, gồm các vỉa V4, V5, V6, V7, V8. Trong
đó vỉa V4 là vỉa có cƣờng độ kháng nén của đá kẹp trong vỉa lớn nhất, cụ thể:
Chiều dày riêng than từ 1.67  8.35m, trung bình 3.76m. Chiều dày toàn vỉa
từ 2.44  11.61m, trung bình 4.52m. Cấu tạo vỉa phức tạp có từ 1  8 lớp đá
kẹp dƣới dạng các thấu kính và phân bố không đều. Chiều dày đá kẹp từ 0.1 
3.26m, trung bình 0.76m. Đá kẹp gồm sét kết, sét than xen kẹp các thấu kính
bột kết thuộc loại đá nửa cứng và phân bố không đều trong vỉa than, tỷ lệ đá
kẹp chiếm từ 8.1  20.3% chiều dày vỉa than. Đá kẹp trong vỉa có cƣờng độ
kháng nén (n) từ 22.5  69.8 MPa.
- Khoáng sàng than Yên Tử, gồm các vỉa V7, V6a, V6, V5, V4. Trong đó
vỉa V6a là vỉa có cƣờng độ kháng nén của đá kẹp trong vỉa lớn nhất, cụ thể:
Chiều dày riêng than từ 2.22  9.46m, trung bình 4.46m. Chiều dày toàn vỉa
từ 2.73  9.73m, trung bình 4.93m. Cấu tạo vỉa tƣơng đối phức tạp có từ 1  4
lớp đá kẹp dày từ 0.11  1.23m, trung bình 0.48m và chiếm tỷ lệ từ 3.4  15.5%
chiều dày vỉa. Đá kẹp thƣờng là các thấu kính sét kết, sét than phân bố không
đều, đôi chỗ có các thấu kính bột kết dày 0.36  0.5m. Đá kẹp trong vỉa có
cƣờng độ kháng nén (n) từ 28.6  68.7 MPa.
- Khoáng sàng than Hà Lầm, gồm các vỉa V14(10), V13(9), V11(8),
V10(7), V9(6), V7(4). Trong đó vỉa V13(9) là vỉa có cƣờng độ kháng nén của
đá kẹp trong vỉa lớn nhất, cụ thể: Chiều dày riêng than từ 0.8  4.61m, trung
bình 2.67m. Chiều dày toàn vỉa từ 0.8  6.75m, trung bình 3.88m. Cấu tạo vỉa
than thuộc loại rất phức tạp, có từ 1  4 lớp đá kẹp dày từ 0.26  1.64m, trung
bình 1.21m chiếm tỷ lệ 31.2 % chiều dày vỉa than. Đá kẹp gồm sét than, sét
kết, bột kết phân bố không đều và có cƣờng độ kháng nén (n) từ 35.5  66.4
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MPa.
- Khoáng sàng than Núi Béo, gồm các vỉa V11, V10, V7. Trong đó vỉa
V10 là vỉa có cƣờng độ kháng nén của đá kẹp trong vỉa lớn nhất, cụ thể:
Chiều dày riêng than từ 2.23  9.36m, trung bình 4.34m. Chiều dày toàn vỉa
từ 2.23  10.83m, trung bình 4.76m. Vỉa than cấu tạo phức tạp từ 1  6 lớp đá
kẹp dày 0.22  3.94m, trung bình 0.42m, chiếm 2.5  11.7% chiều dày vỉa
than. Đá kẹp gồm các thấu kính sét kết, sét than, bột kết phân bố không đều
và có cƣờng độ kháng nén (n) từ 29.9  63.7 MPa.
- Khoáng sàng than Suối Lại, gồm các vỉa V14, V13, V11. Trong đó vỉa
V14 là vỉa có cƣờng độ kháng nén của đá kẹp trong vỉa lớn nhất, cụ thể:
Chiều dày riêng than từ 1.14  16.39m, trung bình 8.55m. Chiều dày toàn vỉa
từ 1.47  16.46m, trung bình 9.33m. Cấu tạo vỉa than rất phức tạp có từ 1  8
lớp đá kẹp dày 0.28  4.51m, trung bình 0.78m, chiếm tỷ lệ từ 3  21.9%
chiều dày vỉa than. Đá kẹp gồm sét kết, sét kết than dạng thấu kính xen kẹp
bột kết, dày từ 0.33  1.78 m thuộc loại đá nửa cứng đến cứng và có cƣờng độ
kháng nén (n) từ 29.5  67.5 MPa.
- Khoáng sàng than khu Lộ Trí – Thống Nhất, gồm các phân vỉa: PV6d,
PV6b, PV5C, PV4C, PV3C, PV1a. Trong đó phân vỉa PV1a có cƣờng độ kháng
nén của đá kẹp trong vỉa lớn nhất, cụ thể: Chiều dày riêng than từ 1.69 
13.79m, trung bình 6.57m. Chiều dày toàn vỉa từ 1.69  19.35m, trung bình
9.32m, thuộc loại vỉa rất dày. Vỉa cấu tạo rất phức tạp có từ 1  15 lớp đá kẹp
dày 0.28  8.83m, trung bình 2.75m, chiếm tỷ lệ từ 22.2  38.4% chiều dày
vỉa. Đá kẹp gồm sét kết, sét than và các lớp than mỏng và bột kết. Bột kết có
chiều dày một lớp từ 0.32  1.1m thuộc loại đá cứng phân bố không đều. Đá
kẹp trong vỉa có cƣờng độ kháng nén (n) từ 27.8  56.2 MPa.
- Khoáng sàng than Khe Tam – Dƣơng Huy, gồm các vỉa V14, V12, V11,
V9, V7, V6. Trong đó vỉa V12 là vỉa có cƣờng độ kháng nén của đá kẹp trong
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vỉa lớn nhất, cụ thể: Chiều dày riêng than từ 3.29  3.95m, trung bình 3.64m.
Chiều dày toàn vỉa từ 3.29  4.23m, trung bình 3.86m. Cấu tạo vỉa đơn giản
có 12 lớp đá kẹp dày trung bình khoảng 0.22m, chiếm tỷ lệ từ 5.7% chiều
dày vỉa. Đá kẹp trong vỉa có cƣờng độ kháng nén (n) từ 32.4  70.6 MPa.
- Khoáng sàng than Mông Dƣơng, gồm các vỉa Vỉa II (11), Vỉa G9, Vỉa
K8. Trong đó vỉa Vỉa II (11) là vỉa có cƣờng độ kháng nén của đá kẹp trong
vỉa lớn nhất, cụ thể: Chiều dày riêng than từ 2.4  6.07m, trung bình 4.09 m.
Chiều dày toàn vỉa từ 2.4  6.27m, trung bình 4.69m. Cấu tạo vỉa từ phức tạp
đến rất phức tạp có 1  5 lớp đá kẹp dày 0.19  1.69m, trung bình 0.6m,
chiếm tỷ lệ 12.8% chiều dày vỉa than. Đá kẹp thƣờng là các thấu kính sét kết,
sét than xen kẹp các thấu kính bột kết. Chiều dày các thấu kính bột kết từ 0.3
 0.67m phân bố không đều trong các vỉa than và có cƣờng độ kháng nén (n)
từ 29.6  58.5 MPa.
- Khoáng sàng than Khe Chàm II, IV, gồm các vỉa V11, V10, V8. Trong
đó vỉa V10 là vỉa có cƣờng độ kháng nén của đá kẹp trong vỉa lớn nhất, cụ thể:
Chiều dày riêng than từ 1.9  14.37m, trung bình 5.75m. Chiều dày toàn vỉa
từ 1.9  14.87m, trung bình 6.98m. Cấu tạo vỉa rất phức tạp có từ 1  5 lớp đá
kẹp dày 0.25  4.54m, trung bình 1.23m chiếm tỷ lệ từ 12.1  23.3% chiều
dày vỉa than. Đá kẹp gồm sét kết, sét than, các thấu kính bột kết với cƣờng độ
kháng nén (n) từ 24.5  62.7 MPa.
Bảng 1. 2 Tổng hợp đặc điểm cấu tạo địa chất một số vỉa than vùng Quảng Ninh

TT

Khoáng sàng than

Chiều dày
trung bình
toàn vỉa, m

Chiều dày
trung bình
đá kẹp, m

Số lớp đá
kẹp trong
vỉa

Cƣờng độ
kháng nén
của đá kẹp
(n), MPa

1

Nam Mẫu

6.70

0.33

2÷5

24.4 ÷ 62.2

2

Mạo Khê - Tràng Khê

3.89

0.30

1÷3

28.6 ÷ 66.7

3

Vàng Danh

4.52

0.76

1÷8

22.5 ÷ 69.8

14
4

Yên tử

4.93

0.48

1÷4

28.6 ÷ 68.7

5

Hà Lầm

3.88

1.21

1÷4

35.5 ÷ 66.4

6

Núi Béo

4.76

0.42

1÷6

29.9 ÷ 63.7

7

Suối Lại

9.33

0.78

1÷8

29.5 ÷ 67.5

8

Lộ Trí - Thống Nhất

9.32

2.75

1 ÷ 15

27.8 ÷ 56.2

9

Khe Tam - Dƣơng Huy

3.86

0.22

1÷2

32.4 ÷ 70.6

10

Mông Dƣơng

4.69

0.60

1÷5

29.6 ÷ 58.5

11

Khe Chàm II, IV

6.98

1.23

1÷5

24.5 ÷ 62.7

Qua việc phân tích và tìm hiểu cấu tạo địa chất của các vỉa than vùng
Quang Ninh ở trên, ta nhận thấy rằng: Cấu tạo địa chất của vỉa là phức tạp, có đá
kẹp với cƣờng độ kháng nén tƣơng đối cao (n max = 70.6 MPa tƣơng đƣơng với f
= 7.06).
Số lớp đá kẹp, chiều dày lớp đá kẹp trong vỉa và độ kiên cố của nó có ảnh
hƣởng trực tiếp đến quá trình phá vỡ than bằng răng cắt máy khấu, gây nên sự
mài mòn, sự va đập và làm giảm độ bền mòn của răng cắt máy khấu than.
Vì vậy đối với các máy khấu dùng trong khai thác than hầm lò vùng
Quảng Ninh thì răng cắt lắp trên máy phải đủ bền để phá vỡ than, đá kẹp có
cƣờng độ kháng nén n > 70.6 MPa tƣơng đƣơng với f > 7.06.
1.3. Đặc điểm cấu tạo của máy khấu than
Máy khấu đƣợc dùng để thực hiện đồng thời hai công đoạn phá vỡ than
khỏi khối nguyên của vỉa [72, 78, 81] và chất than đã đƣợc phá vỡ lên thiết bị
vận tải gƣơng lò (máng cào) [33, 48, 89, 91].
Sự phát triển mạnh mẽ của các máy khấu có tang khấu hẹp đã diễn ra từ
những năm 60-70 của thế kỷ trƣớc [85]. Từ sự nghiên cứu về cấu trúc để đáp
ứng đòi hỏi nâng cao công suất máy mà ngƣời ta đã đƣa ra các máy khấu mới
nhƣ : Temp, RKY, 2K-52, KƜ-1KT, 1K-101, MK-67W, MB-12E, MG200W1,
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MG375/150W, MG170/410WD, ... đồng thời cũng vạch ra những phƣơng
hƣớng khả thi về mô hình hóa cấu trúc của các máy khấu [88].
Việc hiện đại hóa các máy khấu đƣợc chia thành các bƣớc cơ bản sau:
1. Trên các máy khai thác sử dụng thời kỳ đầu [82] cơ chế truyền động
theo rãnh và bằng xích. Trên hình vẽ 1.3 cho thấy mô hình máy khấu K-103 với
cơ chế truyền lực bằng xích.

Hình 1. 3 Máy khấu khai thác K-103 với dây xích
1- Máy khấu khai thác, 2- Xích kéo, 3- Cơ chế truyền động

Trong quá trình phát triển vào năm 1975 ở Nga đã áp dụng vào máy
KƜ3M [60] có cơ chế di chuyển bằng hệ bánh răng thanh răng với hệ thống
truyền động cho bánh răng bằng thủy lực và bộ phận dẫn động có công suất lên
đến 75 kW [94-96, 98, 75].
2. Công suất của động của cơ bộ phận công tác của máy khấu [61] ban
đầu chỉ từ 44-168 kW. Hiện nay trên một số máy mới nhất bộ truyền động đã
đạt công suất 2150 kW [63].
Ngày nay máy khấu hiện đại [73] đƣợc thiết kế với hai guồng xoắn đối
xứng ở hai đầu. Trên hình vẽ 1.4 đƣa ra sơ đồ cấu tạo của máy khấu.
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Hình 1. 4 Kết cấu chung máy khấu than MG200-W1

Bảng 1. 3 Đặc tính kỹ thuật của máy khấu than MG200-W1
Thông số

TT

Giá trị/Quy cách
1,4  3,0

1

Chiều cao khấu, m

2

Bƣớc khấu, m

0,63

3

Lực kéo lớn nhất, KN

320

4

Vận tốc, m/ph

0  5,5

5

Công suất dẫn động cắt, kW

200x2

6

Tốc độ vòng quay, v/ph

1475

7

Tốc độ quay của tang khấu, v/ph

8

Đƣờng kính tang khấu, m

1,25-1,4-1,6

9

Chiều sâu khấu dƣới nền, mm

158-288-388

10

Chiều dài tay khấu, mm

1394

11

Góc lắc của tay khấu, độ

Trên: 58; Dƣới: 20

12

Độ cao mặt máy, mm

1174

13

Khoảng cách giữa hai tay khấu, mm

3786

14

Trọng lƣợng máy, tấn

14,5-48,9-60,5

20
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Hình 1. 5 Máy khấu than MG132/320-WD
Bảng 1. 4 Đặc tính kỹ thuật của máy khấu than MG132/320 - WD
TT

Thông số kỹ thuật

Đơn vị

Trị số

1

Chiều cao khấu

m

1,1  2,0

2

Chiều rộng dải khấu

m

0.6

3

Góc dốc thích hợp

độ

≤ 35

4

Đƣờng kính tang khấu

m

1,4

5

Tốc độ quay của tang khấu

vòng/phút

57,49

6

Độ dài tay khấu

mm

1800

7

Khoảng cách giữa hai tay khấu

mm

4620

8

Lực kéo di chuyển

kN

324

9

Tốc độ di chuyển

m/phút

0~6.98

10

Chiều sâu khấu nền

mm

147；222；297

11

Phƣơng thức dập bụi

12

Công suất máy

kw

465+222+7.5

13

Điện áp

V

1140

14

Năng suất thiết kế

t/h

400

15

Trọng lƣợng máy

t

16

Phun sƣơng
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Hình 1. 6 Máy khấu than MB 12-2V2P/R-450E
Bảng 1. 5 Thông số kỹ thuật MB 12-2V2P/R-450E
TT

Thông số kỹ thuật

Đơn vị

Trị số

1

Chiều dầy vỉa

m

1,3…2,8

2

Chiều rộng khấu

m

0,8

3

Góc nghiêng của vỉa

Độ

 35

4

Lực kéo

kN

2 х 220

5

Vận tốc di chuyển

m/phút

0…11,5

6

Tốc độ quay của tang khấu

vòng/phút

47-54

7

Công suất máy

kW

451,5 (200х2+22
х2+75)

8

Đƣờng kính tang khấu

m

1,25

9

Chiều sâu khấu so với nền

mm

150

10

Chiều cao máy

mm

1057

11

Chiều dài máy

mm

7780

12

Khối lƣợng

Tấn

19,5

Mô men xoắn từ động cơ điện và hộp giảm tốc đƣợc lắp trong tay khấu,
động cơ truyền chuyển động qua các bánh răng hình trụ đƣợc bố trí rọc trong tay
khấu tới bộ truyền động hành tinh đƣợc bố trí trong may ơ của tang khấu [64, 74,
91, 71].
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1

2

3

Hình 1. 7 Tang khấu 3 cánh xoắn của máy khấu K600
1. Răng cắt, 2. Cánh xoắn, 3. Mặt đầu
Tang khấu (hình 1.5) là một dạng chuyền tải kiểu vít có đƣờng kính từ 1m
đến 3m, số lƣợng cánh xoắn có thể từ 2, 3, 4 cánh [72].
Trên tang khấu đƣợc bố trí các ụ gá răng cắt 3, nó đƣợc hàn chặt vào đỉnh
cánh xoắn 4. Răng cắt 2 đƣợc lắp trên ụ giá 3 và đƣợc hãm bởi phanh hãm,
chánh hiện tƣợng răng cắt rơi ra ngoài trong quá trình máy làm việc. Trên ụ giá 3
còn bố trí vòi phun cao áp 1 với hai mục đích chính là dập bụi và làm mát răng 2
(Hình 1.8). Dung dịch làm mát là nƣớc và thƣờng đƣợc phun theo sau răng cắt
[86].

Hình 1. 8 Cấu tạo thiết bị tưới nước của máy khấu K-500
1- Vòi phun, 2- răng cắt tuyến tuyến 3- bộ phận gá dao, 4- Tang xoắn
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Hình 1. 9 Sơ đồ phân bố răng cắt theo đường cắt (máy SL-300)
1. Răng cắt bố trí trong mặt đầu, 2. Răng cắt bố trí trong thân tang khấu

Loại máy khấu sử dụng rộng rãi trong thực tiễn của hãng Aikoff – SL-300
[79] guồng xoắn có tới bốn cánh xoắn với 8 đƣờng cắt ở phần thân của tang
xoắn và 4 đƣờng cắt ở phần mặt đầu.
Góc đặt răng cắt (góc cắt) biến động từ 45o - 65o theo các kết quả nghiên
cứu của Viện máy mỏ mang tên Xkochinxki, LB Nga thì đây chính là khoảng tối
ƣu để lắp đặt răng.
Góc lắp đặt các răng cắt [80] trên guồng tải xoắn ở các nƣớc khác cũng
phù hợp với các giá trị này. Thông số của guồng tải xoắn đƣợc xác định tùy theo
lĩnh vực sử dụng thông thƣờng từ 18 đến 30 độ [62].
1.4. Khái quát về tình hình nghiên cứu, phát triển răng cắt tiếp tuyến
trong và ngoài nƣớc
Hiện nay các máy khấu liên hợp chủ yếu phá vỡ than bằng phƣơng pháp
cơ học sử dụng răng cắt hoặc đĩa cắt lắp trên bộ phận công tác (tang khấu) [83,
101].
Răng cắt trên máy khấu, tùy theo kiểu/dạng lắp ghép với bộ phận công tác
mà chia ra các loại hƣớng tâm hay theo phƣơng tiếp tuyến [83].
Với răng cắt hƣớng tâm thì răng cắt có phần cán lắp vuông góc với bề mặt
cắt.
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Với răng cắt theo tiếp tuyến thì phần căt đƣợc lắp nghiêng với bề mặt cắt
một góc. Răng cắt tiếp tuyến đƣợc chế tạo dƣới hai dạng răng cắt xoay tự do và
cố định [59].
Răng cắt tiếp tuyến bắt đầu đƣợc sản xuất từ những năm 1970. Ƣu điểm
của loại răng cắt này là khả năng tự xoay trong khi làm việc, nhờ vậy răng cắt bị
mài mòn đều và có khả năng tự làm sắc. Điểm đáng chúng ý việc lắp răng theo
phƣơng tiếp tuyến với quỹ đạo cắt sẽ làm giảm thiểu sự lệch trục của phần giá đỡ
do lực cản tác dụng lên răng đa phần là lực nén. Do làm tăng độ bền và tuổi thọ
của răng cắt và ụ giá răng vì phần chuôi chịu chịu nén thay vì chịu uốn nhƣ răng
hƣớng tâm. Các thử nghiệm răng cắt tiếp tuyến đƣợc tiến hành tại mỏ ở Nga,
Mỹ, Ba Lan … cho thấy lƣợng tiêu thụ răng giảm từ 5-10 lần so với việc sử
dụng răng cắt hƣớng tâm [86].
Răng cắt tiếp tuyến đầu tiên sản xuất ở CCCP vào năm 1970 với trên
90% máy khấu sử dụng là loại (P) PKC-1 [84] (hình 1.10).

Hình 1. 10 Răng cắt tiếp tuyến PKC-1

Tuy nhiên trong quá trình sử dụng răng cắt tiếp tuyến loại PKC-1 đã cho
thấy một loạt nhƣợc điểm nhƣ:
- Các mảnh và hạt nhỏ đất đá rơi vào khe hở giữa chuôi và miệng của giá
đỡ dẫn tới sự dừng hoạt động quay của răng cắt.
- Răng cắt kiểu PKC-1 chỉ phù hợp với một loại máy khấu cụ thể.
- Độ bền và tính hiệu quả của ụ gá đỡ răng cắt thấp.
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Từ những nhƣợc điểm trên dẫn tới thúc đẩy nghiên cứu cải tiến các răng
cắt mới khác hẳn về hình thức so với răng cắt loại PKC. Trƣớc tiên, răng cắt kiểu
mới với kích thƣớc đầu cán lớn hơn xuất hiện ở phƣơng Tây vào cuối những
năm 1970 đầu 1980. Các dụng cụ này, khác với loại PKC là có gờ chắn ở vị trí
chuyển tiếp giữa phần đầu và phần đuôi (hình vẽ 1.9). Kiểu này cho phép truyền
toàn bộ tải trọng khi hoạt động vào phần ụ giá đỡ. So với các mẫu trƣớc đó
(PKC) thì tải trọng lại tập trung vào phần gờ của cán khiến cho cấu trúc của nó
phức tạp thêm.

Hình 1. 11 Răng cắt PIII 32-70/16 M1
Trong giai đoạn phát triển hiện tại của ngành công nghệ chế tạo máy, đa
số các hãng nƣớc ngoài sản xuất máy và thiết bị khai thác mỏ nhƣ Sandvik,
Kennametal, Betek, nhà máy Kopeixki, liên hiệp máy mỏ ...đều sản xuất hàng
loạt răng cắt có phần đầu tăng cƣờng chịu lực, khiến cho răng cắt có khả năng
làm việc với đất đá phức tạp và kéo dài tuổi thọ của răng. [90].
Để cải tạo và hoàn thiện răng cắt các nhà nghiên cứu thƣờng tiến hành
theo 2 hƣớng: thay đổi các thông số hình học và thiết kế của dụng cụ ứng với
điều kiện sử dụng, sử dụng những vật liệu có độ bền và chịu mài mòn tốt hơn để
chế tạo dụng cụ cắt [90, 66]. Kết quả các công trình nghiên cứu đó cho phép tăng
số lƣợng cũng nhƣ mở rộng lĩnh vực ứng dụng của chúng.
Việc thay đổi các thông số và chế độ cắt có thể dẫn đến làm giảm lực tác
dụng lên răng cắt và giảm cƣờng độ mài mòn răng cắt mà vẫn đảm bảo hiệu quả
của quá trình cắt là hƣớng nghiên cứu phổ biến hiện nay.
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Quá trình mòn hỏng răng cắt là quá trình phức tạp diễn ra trƣớc đó, nó
phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và có thể chia làm 2 nhóm sau:
- Yếu tố khách quan bao gồm các thông số kỹ thuật và tính chất của vỉa
than (chiều dài, chiều dày, chiều rộng khấu, cƣờng độ kháng cắt trung bình của
than và đất đá kẹp, độ ẩm trong vỉa v.v.);
- Yếu tố chủ quan bao gồm các thông số kỹ thuật trong đó đặc biệt chú ý
đến (chiều sâu cắt, khoảng cách của hai đƣờng cắt cạnh nhau, góc cắt và vận tốc
cắt của răng cắt).
1.5. Kết cấu răng cắt tiếp tuyến
Các răng cắt tiếp tuyến tùy theo hãng chế tạo mà có các tính chất khác
nhau, tuy nhiên chúng đều có đặc điểm chung về cấu tạo. Răng cắt tiếp tuyến có
kết cấu đối xứng, bao gồm phần đầu 2 và phần đuôi 4 (Hình 1.12). Đầu hợp kim
đƣợc hàn chặt hoặc ép gắn vào phần đầu nón 2. Răng cắt có thể xoay tự do trong
ụ giá răng 3 và đƣợc hãm nhờ phanh hãm 5. Phanh hãm giúp cho răng không bị
rơi ra khi hoạt động. Do trong quá trình cắt lực bên sƣờng của răng cắt không
bằng, dẫn tới sinh ra mô-men xoay làm cho răng cắt xoay tự do trong lỗ giá răng.
Thiết kế này góp phần duy trì kích thƣớc hình học của răng cắt trong một thời
gian dài gúp tăng tuổi thọ của răng.

Hình 1. 12 Răng cắt quay tiếp tuyến kết cấu dạng mới trên ụ giá.
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Tùy từ các điều kiện khai thác mà kích thƣớc và hình dạng của phần đầu
nón và phần đầu hợp kim cứng của răng cắt sẽ khác nhau sao cho cho phù hợp
với từng điều kiện địa chất. Theo danh mục sản phẩm, răng cắt PIII 2 có khả
năng phá hủy đá với độ kiên cố lên tới f = 10. Loại PIII-32-70-L90/16SK và răng
cắt PIII-32-70/16SK đƣợc lắp đặt trên máy khấu có thể cắt đất đá có độ kiên cố
tối đa đến f = 2, loại PIII -70/16 – đến f = 5, loại PIII 32-70 / 16M.1 - tối đa f = 8
[20].

Hình 1. 13 Răng cắt sử dụng trên máy khấu

Các nhà sản xuất răng cắt [61, 63, 82] đã sử dụng nhiều loại đầu cắt bằng
hợp kim cứng. Sự đa dạng đó chủ yếu là do đặc điểm của địa chất mỏ mà các
răng cắt này đƣợc sử dụng.
Các loại đầu cắt bằng hợp kim cứng [61, 63, 82] theo quy ƣớc đƣợc phân
làm 2 dạng: Dạng hình trụ và dạng hình nấm (hình vẽ 1.2). Dạng hình nấm (hình
vẽ 1.12b) so với loại hình trụ (hình 1.12a) khác ở chỗ làm tăng chiều dày phần
bao qanh đầu cắt (chỗ ghép giữ đầu nón và đầu hợp kim cứng) giúp kéo dài tuổi
thọ răng cắt trong trƣờng hợp mài mòn của vùng bao quanh đầu hợp kim cứng.
Ngoài ra, đầu cắt kiểu này có khối lƣợng nhỏ hơn với dạng hình trụ trong điều
kiện tƣơng tự [87].
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a,

b,

Hình 1. 14 Đầu cắt hợp kim hình trụ (1.14a) và đầu cắt hợp kim hình nấm
(1.14b)
Ngoài đầu hợp kim, bộ phận cấu thành khác của răng cắt là phần thân
răng cắt. Nó đƣợc dùng để cố định đầu cắt hợp kim cứng và để gắn gá răng cắt
vào bộ phận công tác của máy đào lò hay máy khấu. Thực tế cho thấy, khi sử
dụng răng cắt tiếp tuyến trên máy khấu, đa số các trƣờng hợp, chiều dầy của lớp
cắt lớn hơn chiều cao phần nhô ra của đầu hợp kim, đó là lý do tại sao khi răng
cắt hoạt động thì phần trên của thân răng cũng tham gia quá trình phá vỡ đất đá.
Vì thế, các giá trị về lực, độ chịu mài mòn và độ bền của răng cắt cũng chịu ảnh
hƣởng của các đặc điểm cấu tạo của phần cán cũng nhƣ các thông số về độ bền
của vật liệu chế tạo ra nó.
Các hình dạng hình học của thân răng (hình vẽ 1.17) [82] đƣợc áp dụng
phù hợp với từng điều kiện địa chất mỏ cụ thể.

Hình 1. 15 Hình dạng phần đầu thân răng cắt tiếp tuyến
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1.6. Vật liệu chế tạo răng cắt
Theo thực tế sản của các nƣớc trên thế giới [83], trừ một số ngoại lệ phần
thân răng và đầu nón côn của răng cắt đƣợc chế tạo bằng thép hợp kim có chứa
Crôm – Nikel, Crôm – Nikel – Molipđen – Vanađi, Crôm – Silic – Mangan v.v...
việc sử dụng các loại thép hợp kim này kết hợp với quy trình công nghệ tƣơng
ứng khi chế tạo không những làm giảm ứng suất dƣ trong phần đầu răng cắt khi
lắp ghép với đầu hợp kim cứng mà còn làm tăng độ cứng của lớp bề mặt phần
đầu nón. Theo tiêu chuẩn chất lƣợng OCT 51047-97, các loại thép đƣợc sử
dụng phổ biến là các mác sau:
- 40X, 40XM, 30XCA, 35XCA chế tạo răng cắt cho máy khấu than và
máy đào lò.
- 35XCA, 30XTT, 45XH, 38XH3MP, 40XHZMA, 18X2H4MA,
18X2H4BA chế tạo mũi khoan cho máy khoan xoay đập.
- Mác hợp kim 20XH3A, 17H3MA để chế tạo choòng khoan.
- Mác thép 45, 50 để chế tạo đầu búa khoan.
- X7, X8, K32-55C2, U2255CA, 30XMA để chế tạo cần khoan.
Để giảm sức căng chỗ mối hàn khi làm nguội đột ngột ngƣời ta khuyến
cáo dùng các loại thép mactenxit 38XH3MA và 45XH3MA đƣợc tôi trong
không khí. [83].
Nhằm mục đích nâng cao tính chịu mài mòn của đầu răng cắt máy khấu
ngƣời ta chế tạo bộ phận cắt bằng các hợp kim ceramic hoặc hàn các hợp kim
cứng [83]. Phần đầu hợp kim phải đƣợc làm bằng hợp kim cứng mác BK8,
BK5B, BK11BK, BK10KC, BK12KC theo tiêu chuẩn chất lƣợng CC- 3882,
OCT 20559.
Tùy theo cấu trúc mà các hợp kim cứng đƣợc chia ra các loại hạt nhỏ (chỉ
số index M, kích thƣớc hạt dƣới 1 µ micromet), hạt trung (kích thƣớc hạt 12
micromet) và hạt lớn (chỉ số B, kích thƣớc hạt 12-15 micromet) [83].
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Các hợp kim hạt nhỏ với thành phần hóa học nhƣ nhau sẽ có độ cứng và
độ chịu mài mòn cao, nhƣng không bền bằng loại hạt lớn. Loại hợp kim hạt lớn
thì có độ bền và độ dai va đập lớn hơn, nhƣng độ chịu mài mòn lại rất thấp [83].
Các tác giả LB Nga [100] đã làm theo các nhà sản xuất châu Âu và đã thu đƣợc
các hợp kim hạt lớn với kích thƣớc hạt lên đến 30-50 micromet.
Sử dụng các hợp kim này đã giảm đƣợc mức độ mài mòn và tăng cƣờng
thời hạn sử dụng của răng cắt máy khấu.
1.7. Công nghệ chế tạo răng cắt tiếp tuyến
Trong các nhà máy sản xuất, công nghệ chế tạo dao cắt hiện nay bao
gồm các bƣớc:
- Sản xuất đầu cắm (chốt cắt) bằng hợp kim cứng (WC);
- Chế tạo gá dao (thân dao);
- Liên kết chốt cắt với gá dao;
- Gia công nhiệt luyện;
- Kiểm tra và nghiệm thu.
Thông thƣờng, gá dao đƣợc sản xuất phổ biến bằng phƣơng pháp rèn
dập hoặc bằng gia công cơ khí. Việc rèn áp lực đƣợc tiến hành trên máy rèn
ngang ở chế độ nhiệt phù hợp. Sau khi rèn dập sản phẩm đƣợc làm nguội đến
nhiệt độ trong nhà và đƣợc gia công cơ khí (tạo lỗ ở phần đầu gá dao, tạo rãnh
ở phần chuôi ụ giá dao). Quy trình công nghệ mới nhất là gia công nhiệt (tôi
và ram ở nhiệt độ thấp) nhằm gia tăng độ bền và tính chịu mài mòn của vật
liệu làm ụ giá dao. Tiếp theo là gắn ụ giá dao lên tang khấu. Công đoạn này
thƣờng đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp hàn.
Theo tiêu chuẩn ΓOCT P51047-97 về “ ụ gá dao cắt cho máy đào và
khai thác mỏ - các điều kiện kỹ thuật chung” thì độ cứng của gá dao phải đạt
35-45 HRC, và cho phép tới 55 HRC.
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1.8. Một số công trình nghiên cứu về máy khấu, răng cắt máy khấu than
1.8.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Việc nghiên cứu chế tạo máy khấu than đã đƣợc nhiều nƣớc trên thế
giới quan tâm, Liên Xô trƣớc đây và nay là CHLB Nga và Ucraina, ... hiện
nay đã chế tạo máy khấu than: 2K-52M, OMKTM, M87-M, 2M81, KTY-2M.
Trong đó máy khấu 2K-52M đã đƣợc sử dụng tại Công ty Than Vàng Danh.
Ngoài máy khấu 2K-52M của Liên Xô, hiện nay tại Việt Nam đã sử
dụng loại máy khấu do Trung Quốc chế tạo: Máy MG200-W1 và
MG150/375-W, cả hai loại đều sử dụng tại Công ty than Khe Chàm và một số
Công ty trong -Vinacomin.
Các loại máy do nƣớc ngoài chế tạo đƣa vào Việt Nam đã đƣợc nhiều
năm, do nhiều nguyên nhân nhƣ: điều kiện địa chất, áp lực mỏ, góc nghiêng
vỉa, chiều dày vỉa, trữ lƣợng vỉa có thể cơ giới hóa khai thác đã ảnh hƣởng
đến hiệu quả áp dụng, năng suất và tuổi thọ của máy.
Vấn đề ảnh hƣởng của các yếu tố công nghệ và những nguyên nhân nêu
trên khi áp dụng ở Việt Nam, cho đến nay chƣa có nhiều đề tài nghiên cứu,
nếu có chỉ mang tính chung chung, đặc biệt các vấn đề về nghiên cứu các yếu
tố ảnh hƣởng đến tuổi thọ của răng cắt.
Một số công trình, đề tài đã nghiên cứu trên thế giới:
*/ Luận án tiến sĩ kỹ thuật của tác giả Chupin Stanislav
Aleksandrovich, Trƣờng Đại học khoáng sản Quốc gia, Saint Petersburg –
2016.
Đề tài: “Nghiên cứu cải thiện độ chống mài mòn của răng cắt tiếp tuyến
quay trên máy liên hợp khai thác khi phá vỡ đất đá có độ kiên cố trung bình (f
= 4 ÷ 6)”.
Chuyên ngành: Máy mỏ
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã chỉ ra rằng:
- Khi cắt đất đá có độ kiên cố trung bình (f = 4 ÷ 6) thì nguyên nhân
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chính gây hƣ hỏng răng cắt là sự mài mòn phần đầu nón của thân răng cắt, lực
tác dụng lên chốt cắt (đầu hợp kim) lớn gây biến dạng dẫn đến làm tăng khe
hở giữa chốt cắt và thân răng dẫn tới chốt cắt bị long ra hoặc gãy. Việc thay
thế răng cắt chiếm từ 10 – 30% tổng giá thành khai thác;
- Xây dựng đƣợc mẫu mô phỏng quá trình mài mòn răng cắt tại các
vùng cục bộ ở bề mặt làm việc của răng cắt;
- Bằng thử nghiệm với đất đá có độ cứng trung bình đã xác định đƣợc
việc tăng độ cứng của thân răng cắt sẽ giảm cƣờng độ mài mòn răng cắt;

Hình 1. 16 Quy trình công nghệ sản xuất răng cắt bằng phương pháp gia
công áp lực

Hình 1. 17 Sơ đồng công nghệ của quy trình nhiệt luyện răng cắt tiếp tuyến
của máy khấu

30

- Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng bằng cách tạo ra các vùng tăng
cứng cục bộ từ việc áp dụng quá trình xử lý cơ nhiệt (hình 1.16 và hình 1.17)
đã làm tăng lên đáng khả năng chống mài mòn răng cắt (lên đến 1,9 lần);

Hình 1. 18 Phân bố độ cứng theo các vùng của răng cắt
*/ Luận án tiến sĩ kỹ thuật của tác giả Krestovozdvizhenskaya Pavel
Dmitrievich, Đại học công nghiệp Nhà nƣớc Siberia, Novokuznetsk 2011
Đề tài: “Nâng cao độ bền của răng cắt tiếp tuyến máy liên hợp khai
thác”
Chuyên ngành: Máy khai thác mỏ.
Dựa trên nghiên cứu và thí nghiệm tác giả đã rút ra những kết luận sau:
- Sử dụng lý thuyết đàn hồi để nghiên cứu, phân tích tìm ra mối quan hệ
giữa sự biến dạng với biên dạng của đầu răng cắt. Xây dựng đƣợc mối quan
hệ giữa góc côn đầu răng cắt với lực cắt đất đá.
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Mô hình lực tác dụng lên đỉnh nón vô hạn

Phụ thuộc của lực giới hạn S và góc côn

Hình 1. 19 Quan hệ giữa góc côn đầu răng cắt với lực cắt đất đá
- Sử dụng phƣơng pháp phần tử hữu hạn nghiên cứu về sự biến dạng của
răng cắt trong trạng thái làm việc (hình 1.20 và hình 1.21).

Hình 1. 20 Sự thay đổi ứng suất trên răng cắt với sự thay đổi bên dạng của
thân răng cắt

Hình 1. 21 Sự thay đổi ứng suất trên đỉnh răng cắt với các đầu hợp kim khác
nhau
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- Thiết lập sơ đồ kết cấu hợp lý để chế tạo răng cắt tiếp tuyến nhằm
tăng tuổi thọ của răng cắt (hình 1.20).

Hình 1.22 Tỷ lệ chiều dài trên răng cắt tiếp tuyến
Tác giả đã đƣa ra đƣợc thiết kế thống nhất của răng cắt tiếp tiếp, bản
chất của nó là tỷ lệ giữa chiều dài của phần đầu và chiều dài của phần đuôi
đƣợc chọn trong phạm vi giá trị lz/lx = 0,8 ... 1,2, và sự thay đổi bán kính của
mặt cắt ngang của phần đầu hợp kim đến phần chuôi răng cắt gần nhƣ tuyến
tính.
Phân tích nguyên nhân hỏng răng cắt khi làm việc trong vỉa than có lẫn
đất đá kẹp cho thấy dạng hỏng chủ yếu là hỏng phần thân răng nhanh hơn
phần đầu hợp kim. Tác giả đã đề xuất sử dụng vật liệu Х12МФ (sáng chế số
54628) làm vật liệu của đầu hợp kim, điều này sẽ cho phép tránh đƣợc vỡ đầu
hợp kim và đạt đƣợc độ mòn tƣơng ứng dọc theo phần nhô ra của đầu răng
cắt.
*/ Luận án tiến sĩ kỹ thuật của tác giả When Shao, Đại học Cơ khí và
khai thác mỏ, Đại học Queenland Australia 2016
Đề tài: “Nghiên cứu sự phá vỡ đá bằng răng cắt tiếp tuyến”
Chuyên ngành: Máy khai thác mỏ
Dựa trên nghiên cứu và thí nghiệm tác giả đã đƣa ra những kết luận
sau:
- Các yếu tố góc cắt, chiều sâu cắt, bƣớc cắt và vận tốc cắt có ảnh
hƣởng lớn đến quá trình phá vỡ đá và tuổi bền của răng cắt.
- Lựa chọn hai loại vật liệu (WC – Hợp kim cứng nhóm Vonfram,
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TSDC – Kim cƣơng nhân tạo) để chế tạo đầu răng cắt phục vụ thí nghiệm và
đánh giá kết quả.
+ Vật liệu TSDC: Ƣu điểm hơn về chế độ làm việc nhƣng chi phí
cao
+ Vật liệu WC: Kém hơn TSDC nhƣng chi phí thấp hơn
- Đã nghiên cứu sự ảnh hƣởng của nhiệt độ đến độ bền của răng cắt
trong quá trình làm việc.
- Lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm theo kỹ thuật
Taguchi để tiến hành các thí nghiệm, phân tích và đánh giá kết quả.
- Đƣa ra đƣợc hàm mục tiêu đánh giá hiệu suất phá vỡ đất đá là năng
lƣợng riêng cho quá trình cắt nhỏ nhất.
- Sử dụng phần mềm để thiết lập mảng trực gia Taguchi, phân tích
phƣơng sai (ANOVA), xây dựng hàm hồi quy phản ánh mối quan hệ của các
yếu tố đầu vào với hàm mục tiêu.
Nhận xét: Thí nghiệm cắt đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp bào và các
thí nghiệm đƣợc thực hiện với bộ thông số cắt nhỏ. Ví dụ chiều sâu cắt răng
trong một số thí nghiệm 6 mm là không phù hợp với điều kiện thực tế, vì thế
kết quả nghiên cứu vẫn chƣa phản ánh đúng bản chất của những ảnh hƣởng
của các số đến lực cắt.
1.8.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
Cho đến nay, ở Việt Nam mới chỉ có một số đề tài luận văn thạc sĩ
nghiên cứu về máy khấu, nhƣ sau:
- Phạm Văn Tiến: Nghiên cứu áp dụng máy khấu và giá thủy lực di
động trong khai thác than các mỏ hầm lò vùng Quang Ninh;
Kết quả đề tài đã nghiên cứu và đƣa ra kết luận vùng Quảng Ninh có
nhiều khu vực có khả năng áp dụng cơ giới hóa khai thác, giá thủy lực di
động có thể dùng kết hợp với máy khấu để cơ giới hóa khai thác than hầm lò;
- Đặng Đình Huy: Nghiên cứu lựa chọn máy khấu dùng phù hợp trong
khai thác than hầm lò ở Công ty Than Khe Chàm.
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Kết quả đề tài đã nghiên cứu lựa chọn và đƣa ra kết luận dùng máy
khấu MG150/375-W phù hợp hơn so với máy khấu MG200-W1 dùng ở Công
ty Than Khe Chàm.
- Nguyễn Xuân Thành: Nghiên cứu lựa chọn một số thông số của bộ
phận cắt trên máy khấu liên hợp dùng trong khai thác hầm lò ở Công ty Than
Khe Chàm.
Kết quả đề tài đã nghiên cứu lựa chọn răng cắt máy khấu có hình nón
cụt phù hợp hơn răng cắt kiểu răng đào dùng cho máy khấu trong khai thác
than hầm lò ở Công ty Than Khe Chàm.
- Nguyễn Xuân Khoa: Nghiên cứu công nghệ phục hồi răng cắt của
máy khấu liên hợp đào lò dùng ở Công ty Than Vàng Danh.
Kết quả đề tài nghiên cứu đã lựa chọn đƣợc phƣơng pháp HVOF để
phục hồi răng cắt máy liên hợp đào lò AM 50-RE.
Qua nội dung trình bày ở trên có thể thấy rằng việc nghiên cứu về máy
khấu, răng cắt máy khấu mới chỉ dùng lại ở việc nghiên cứu lựa chọn thiết bị
đồng bộ, điều kiện áp dụng và một số thông số cơ bản về răng cắt cũng nhƣ
phƣơng pháp phục hồi răng cắt mà chƣa nghiên cứu đầy đủ về sự ảnh hƣởng
của các thông số công nghệ, chế độ làm việc (góc cắt, chiều sâu cắt, bƣớc cắt,
vận tốc cắt, ..) đến độ bền mòn cũng nhƣ tuổi thọ của răng cắt và máy.
Trong quá trình làm việc răng cắt của máy khấu than hoạt động dƣới lực
nén và lực uốn lớn trong điều kiện tải trọng thay đổi liên tục. Vì thế nó là chi tiết
thƣờng xuyên hỏng hóc nhất. Hơn nữa việc chế tạo răng cắt ở trong nƣớc còn
hạn chế manh mún, chỉ chế tạo theo mẫu mà không có một nghiên cứu hay đánh
giá nào đáng tin cậy. Răng cắt trong nƣớc có giá thành rẻ hơn tuy nhiên tuổi thọ
rất thấp so với răng cắt nhập ngoại vì vậy khiến cho giá thành sản xuất than tăng
lên. Cũng vì thế răng cắt trong nƣớc ít đƣợc các nhà sử dụng lựa chọn. Vì vậy
việc nghiên cứu các yếu tố hình học và chế độ cắt ảnh hƣởng đến tuổi thọ của
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răng cắt của máy khấu trong các mỏ than hầm lò Việt Nam đƣợc xem là cấp thiết
trong giai đoạn hiện nay.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1:
Thông qua định hƣớng phát triển của ngành Than Việt Nam, qua thống
kê trữ lƣợng than hầm lò có khả năng áp dụng cơ giới hóa, thực trạng áp dụng
cơ giới hóa khai thác than hầm lò bằng máy khấu và từ kết quả tình hình
nghiên cứu ở trong và ngoài nƣớc về máy khấu than, răng cắt máy khấu than
có thể đƣa ra nhận xét sau:
- Điều kiện địa chất của một số vỉa than hầm lò tại Quảng Ninh rất
phức tạp trong vỉa nhiều lớp đá kẹp có hệ số kiên cố f từ 4 đến 7 ảnh hƣởng
rất lớn đến độ bền mòn của răng cắt;
- Các kết quả nghiên cứu về máy khấu mới chỉ dừng ở việc lựa chọn
cho một mỏ cụ thể, chƣa quan tâm đến tuổi thọ của răng cắt và tính đồng bộ
trong việc cơ giới hóa khai thác than hầm lò;
- Cùng với sự phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam tác giả nhận
thấy hoàn toàn có thể tính toán, thiết kế, chế tạo đƣợc các chi tiết của bộ phận
cắt có chất lƣợng tiệm cận chất lƣợng của răng cắt của các nƣớc trên thế giới.
Từ vấn đề nêu trên, luận án tập trung nghiên cứu các nội dung sau:
- Nghiên cứu tổng quan về máy khấu, răng cắt máy khấu dùng trong
khai thác than hầm lò;
- Nghiên cứu lý thuyết phá vỡ đất đá, than bằng dụng cụ cắt và cơ chế
mòn dụng cụ cắt;
- Vật liệu, thiết bị và phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm;
- Phân tích kết quả và thảo luận, nhằm đạt đƣợc mục đích: Nghiên cứu
ảnh hƣởng của một số yếu tố đến tuổi thọ (độ bền mòn) của răng cắt trên tang
máy khấu dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh.

36

CHƢƠNG 2
NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT PHÁ VỠ ĐẤT ĐÁ, THAN BẰNG
DỤNG CỤ CẮT VÀ CƠ CHẾ MÒN DỤNG CỤ CẮT
2.1. Nghiên cứu sự phá hủy đất đá, than bằng dụng cụ cắt
2.1.1. Nghiên cứu cơ chế phá hủy đất đá, than bằng răng cắt
Trong quá trình làm máy khấu việc, dụng cụ (răng cắt) cắt than ra từng
lớp từ khối than. Quá trình này đƣợc xem là có tính chu kỳ và bƣớc nhảy do
tính chất dòn của vật liệu bị phá vỡ. Trong đó quá trình phá vỡ gồm 2 giai
đoạn chính: nghiền vụn và phá vỡ (xem hình 2.1) [53, 40, 78, 72].
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Hình 2. 1 Sơ đồ làm việc của răng cắt trong vỉa than

1 – Khối than 2 – Vùng biến dạng đàn hồi

3 – Vùng ép vỡ đàn hồi

4 – Răng cắt 5 – Vùng ép vụn cục bộ
Quá trình cắt bắt đầu khi răng cắt 2 di chuyển đất đá bị dồn ép ở phía
trƣớc đầu răng cắt (vùng 5) và lan rộng ra các vùng xung quanh (vùng biến dạng
đàn hồi 2) thông qua vùng ép vỡ đàn hồi 3. Các vết nứt đƣợc hình thành, phá vỡ
kết cấu tự nhiên của lớp than với khối than, sau đó lớp than đƣợc bóc tách hoàn
toàn ra khỏi khối than [64, 65, 68-70].
Áp lực của đất đá trên răng cắt tỉ lệ thuận với lực cắt và tăng dần từ đỉnh
răng đến hết phần tiếp xúc của răng cắt với đất đá.
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Trị số hợp lý của góc cắt  hiện vẫn chƣa thống nhất, nhƣng hầu hết đều
cho rằng giá trị của nó ≤ 900. Cần chú ý rằng góc cắt  ảnh hƣởng đến độ nhọn
của răng và do đó ảnh hƣởng đến độ bền và khả năng mài mòn của răng [39].
Do những cục khoáng sản bị tách ra có tính chu kỳ, nên lực cắt P (Hình
2.1) cũng thay đổi theo chu kỳ, từ giá trị nhỏ nhất khi bắt đầu cắt (ở một vài
trƣờng hợp có thể bằng 0) đến giá trị lớn nhất, khi khoáng sản bị tách, vỡ.
Lực ấn sâu răng cắt Py xuất hiện do sự biến dạng đàn hồi của khoáng sản
sau khi răng cắt đi qua, gây nên áp lực ở mặt sau của răng cắt. Ngoài ra do răng
bị mòn, nên góc sắc của răng cắt luôn có bán kính cong trên mép cắt, làm tăng
sự nghiền vụn khoáng sản từ nhân đàn hồi. Sự tăng góc sau làm giảm diện tích
tiếp xúc của mặt sau với khoáng sản và do đó giảm lực ấn sâu Py.
Theo mức độ mòn của răng cắt, trên đầu răng tạo thành diện tích tiếp xúc
mặt đầu (hình 2.1) và làm tăng lực ấn sâu.
Nhƣ vậy, lực ấn sâu răng cắt không phụ thuộc vào việc có vận tốc đẩy
răng vn (hình 2.1) hay không có vận tốc đẩy răng vn, (vn = 0). Mức độ đàn hồi
của khoáng sản ở trƣớc răng cắt giảm xuống, khi các cục khoáng sản vỡ ra, và
cùng với điều này áp lực khoáng sản lên mặt sau của răng cắt giảm, nghĩa là lực
Py giảm.
Lực cắt Px là tổng các lực xuất hiện trên mặt trƣớc của răng cắt và lực ma
sát của răng với than (Py).
2.1.2. Phân tích các kiểu cắt của răng máy khấu
Theo lý thuyết mài mòn tốc độ mài mòn của răng cắt phụ thộc vào áp lực
tiếp xúc của răng cắt với đất đá. Vì vậy xác định các thông số tối ƣu và nâng cao
độ bền của dụng cụ cắt bằng lý thuyết và thực nghiệm là xác định lực nhỏ nhất
trên răng cắt từ sự ảnh hƣởng của các yếu tố: hình dạng hình học răng cắt, kích
thƣớc phoi cắt, chế độ cắt và tính chất cơ lý của than hay khoáng sản. Khi xác
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định lực cắt bằng thực nghiệm, kết quả thƣờng không ổn định, nhiều lúc giá trị
rất khác nhau, chủ yếu là do tính chất cơ học của than không đồng nhất.
Thực nghiệm đã chứng tỏ rằng lực tác dụng lên răng cắt trong quá trình
cắt phụ thuộc không chỉ vào tính chất cơ học của khoáng sản mà còn phụ thuộc
vào giá trị và vị trí tƣơng hỗ của mặt thoáng [37, 38]. Ngƣời ta chia các kiểu cắt
ra làm 5 loại [53]:
Trong sự phụ thuộc từ kích thƣớc h và t và sự tƣơng quan giữ chúng
còn từ vị trí mặt thoáng bổ trợ cho quá trình cắt đƣợc đƣa ra trong hình 2.10.
c,
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h
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Hình 2. 2. Các dạng cắt khoáng sản của răng cắt
 Cắt tự do (Hình 2.2-a): Phoi cắt có hai mặt thoáng nhƣng khoảng cách
giữa 2 đƣờng cắt liên tiếp nhỏ hơn chiều rộng răng (t  b), do đó lực cắt là nhỏ
nhất.
 Cắt bán tự do (Hình 2.2-b): Sự tách than đƣợc thực hiện khi đã có bề
mặt thoáng thứ 2 xuất hiện. Điều này xảy ra khi bƣớc cắt t  b, khi t = b +
(5÷6)h thì cắt bán tự do chuyển thành cắt trên bề mặt hở.
 Cắt trên bề mặt hở (Hình 2.2-c): răng cắt trên bề mặt của gƣơng lò với
bƣớc cắt t  b + (5÷6)h. Khi này phoi cắt nghiêng về cả hai phía.
 Cắt bán bao bọc (hình 2.2-d): một thành bên của răng cắt tham gia vào
quá trình cắt còn phía bên kia là mặt thoáng, do đó các cục than tách ra tạo thành
độ nghiêng, chiều rộng phoi cắt lớn hơn chiều rộng răng cắt.
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 Cắt bao bọc (hình 2.2-e): răng cắt đi một lớp khoáng sản (phoi cắt) có
chiều dày h trong một rãnh sâu, do đó chiều rộng phoi cắt bằng chiều rộng răng
cắt. Cắt nhƣ thế này cả hai răng cắt phụ của răng cắt đều tham gia vào quá trình
cắt nên yêu cầu lực cắt là lớn nhất.
Trong 5 trƣờng hợp trên trƣờng hợp thứ 2 là đƣợc sử dụng phổ biến nhất
cho máy khấu than. Trƣờng hợp một tuy có lực cắt nhỏ nhất nhƣng chi phí năng
lƣợng riêng lớn, kèm theo kích thƣớc phoi cắt nhỏ và sinh bụi lớn.
2.1.3. Phân tích ảnh hƣởng của một số thông số đến lực cản cắt trên răng
cắt
Khi thay đổi bƣớc cắt t từ t=b đến t = b + (5÷6)h trong khi chiều sâu h
cố định thì lực cắt tăng lên và đạt đến giá trị hằng số nhƣ hình 2.3. Và Bƣớc
cắt tối ƣu đƣợc xác định khi năng lƣợng riêng đạt giá trị nhỏ nhất ttu = b +
(1÷1,4) h nhƣ hình 2.3 – b.
a,

b,
Z, kN

H w, kWh/m3
h1h2h3

h3=const

Z3

h1=const
h2=const

h2=const

H w1min

Z2
t=b

H w2min

h1=const

h3=const

t=b

Z1
H w3min
t1

t, mm

t2
t3

t'1

t, mm

t'2
t'3

Hình 2. 3. Ảnh hưởng của chiều sâu và bước cắt đến lực cắt (a) và năng
lượng riêng (b)
Theo tài liệu [28] thì khi tăng góc cắt α làm cho lực cắt cũng tăng (Hình
2.4) điều này đƣợc giải thích nhƣ sau: tăng góc cắt làm tăng diện tích tiếp xúc
phía trƣớc của răng nghĩa là mở rộng lớp nén chặt phía trƣớc răng kết quả là
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làm tăng lực cắt. Tuy nhiên lực cắt phần lớn phụ thuộc vào độ kiên cố của đất
đá.
Z, kN

h1h2h3

50 60 70 80 90 100 110 120

, o

Hình 2. 4. Ảnh hưởng của góc cắt đến lực cắt
2.2. Xác định lực cản cắt than
2.2.1. Lực cản cắt than
Lực cản của than tác dụng lên răng cắt là một đại lƣợng luôn luôn thay đổi
vì cấu trúc của than tại các điểm trong vỉa không đồng nhất, do trong vỉa than có
các vết nứt, tạp chất lẫn lộn ... Do đó, trong thực tế để tính toán lực cản cắt hiện
nay đƣợc xác định bằng cách thực nghiệm còn công thức lý thuyết chỉ đƣợc
dùng để tính toán sơ bộ và tham khảo.
Theo công thức thực nghiệm lực cản cắt trung bình Ztb đƣợc xác định sơ
bộ bằng lực cản cắt đon vị nhân với chiều sâu cắt [77, 93]:
Ztb = A.h, N

(2.1)

trong đó: Ztb – Lực cản cắt trung bình, N;
A  Lực cản cắt đơn vị đƣợc xác định bằng thực nghiệm,
h  Chiều sâu cắt, mm.
2.2.2. Lực tác dụng lên răng cắt
Trong quá trình cắt, răng cắt chịu tác dụng của lực cản cắt của than và
có thể phân lực cản đó ra làm ba thành phần (hình 2.5).
Z - Lực cản cắt tác dụng theo phƣơng quỹ đạo cắt tại điểm giữa của
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răng cắt,
Y - Lực cản tiến, tác dụng theo phƣơng di chuyển tịnh tiến của máy,
X - Lực đẩy ngang (lực bên sƣờn).
Lực cản theo hƣớng cắt Z để xác định công suất cắt, lực cản Y để xác
định công suất di chuyển, lực cản X với răng cắt tiếp tuyến thƣờng nhỏ có thể
bỏ qua.
Lực cản tổng cộng lên răng sẽ là [99, 93]:
Zo = Z + .Y, N
trong đó

(2.2)

  là hệ số ma sát giữa than với răng cắt

Hình 2. 5. Lực tác dụng lên răng cắt
1- Than, 2- Răng cắt

Các thành phần lực trên nói lên bản chất của chúng, việc xác định lực
cản cắt theo công thức trên rất khó khăn.
Trong thực tế, để xác định lực cản cắt dùng cách phân tích nhƣ sau: Tại
một điểm trên mặt trƣớc của răng cắt chịu lực cản pháp tuyến N và lực ma sát
.N. Hợp lực R của chúng có thể phân thành hai thành phần:
R = Y1 + Zc , N

(2.3)

Trong đó: Zc – Lực cản cắt theo phƣơng tốc độ cắt Vc , N
Y1 – Lực cản theo phƣơng di chuyển máy, N.
Tùy theo góc trƣớc  của răng cắt dƣơng hay âm mà lực Y1 có hƣớng
ép răng cắt vào gƣơng hay đẩy ra.
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Ngoài ra, còn cần thấy rằng khi mặt sau của răng bị mòn, trên phần
diện tích mòn còn chịu lực đẩy pháp tuyến Y2 và lực ma sát .Y2 .
Trên hai mặt bên của răng bị mòn, cũng chịu lực cản pháp tuyến và lực
ma sát.
Tuy nhiên, để đơn giản, lực cản cắt trung bình tác dụng lên một răng
đƣợc xác định:

Ztb 

A.(0,35.b  0,3)
1
.htb .ttb .kt .kg .ka .k .
, N;
b  htb .tg
cos 

(2.5)

Trong đó:
A – Lực cản cắt đơn vị của than, A = 2410 -:- 3000 N/cm, chọn A =
2500 N/cm
b – Chiều dày lƣỡi cắt của răng, b = 0,8 cm
htb – Chiều dày cắt trung bình của răng cơ bản, biên góc, góc cm
ttb – Chiều rộng phoi cắt trung bình của răng cơ bản, biên góc, góc, cm
kt – Hệ số vết lộ gƣơng, kt = 1,1 -:- 1,25 chọn kt = 1,2
kg – Hệ số kể đến ảnh hƣởng của góc cắt, kg = 0,98
ka – Hệ số kể đến ảnh hƣởng sức đẩy áp lực mỏ, ka = 0,56
- Hệ số kể đến hình dạng cắt trƣớc của răng,

= 0,92

- Góc lắp răng với phƣơng di chuyển của bộ phận công tác,
Với răng cơ bản

=0

Với răng biên góc
Với răng góc

= 23

= 45

– Góc vỡ của than, theo [4]
tg 

0,45.htb  0,023
;
htb

(2.6)

Với htb đƣợc tính theo đơn vị mét (m)
Với răng cắt cơ bản:

=
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Với răng cắt gần biên:
Với răng góc:

=
=

Do đó:
Lực cản cắt tác dụng lên răng cắt cơ bản:
Ztb = 2500.

= 1356 N

Trƣờng hợp 2 với răng tiếp tuyến thì b = 0,4 cm. Lúc này thay vào công thức
trên tính đƣợc Ztb = 1147 N
Từ đây thấy rằng nếu tính tiếp cho các răng khác thì cũng thấy giảm lực
cản.
2.3. Nghiên cứu cơ chế mòn của răng cắt máy khấu than
Một số nghiên cứu của một số mỏ than của Nga chỉ ra rằng khi trong vỉa
xuất hiện đất đá kẹp thì lƣợng tiêu thụ răng cắt tăng nhanh. Khi răng cắt làm việc
trong vỉa than có độ dày 1,8m hệ số kiên cố của than f = 1÷1.5 có 21% cát kết
có độ cứng f = 4÷5 thì lƣợng tiêu thụ răng cắt đã tăng lên hơn khoảng 90 lần so
với điều kiên địa chất tƣơng tự không có đất đá kẹp [45]. Ở Việt nam tuy chƣa
có một nghiên cứu hay báo cáo cụ thể nào nhƣng theo thống kê ở một số mỏ đã
áp dụng máy khấu cũng nhận thấy rằng lƣợng tiêu thụ răng cắt tăng đột biến khi
máy khấu làm việc với vỉa có đất đá kẹp [1].
2.3.1. Nguyên nhân mòn hỏng răng cắt máy khấu than
Điều kiện khí hậu môi trƣờng của nƣớc ta là điều kiện khí hậu nóng ẩm
vì vậy tất cả các máy móc thiết bị cũng đều chịu tác động của điều kiện môi
trƣờng đó (máy chịu sự ôxi hóa từ môi trƣờng). Mặt khác đối với các công
việc trong ngành mỏ nói chung đều là những công việc nặng nhọc, đặc biệt là
mỏ hầm lò có môi trƣờng khắc nghiệt (nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, ...) các máy
móc thiết bị khi làm việc trong mỏ cũng chịu những sự tác động của môi
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trƣờng mỏ gây ra mòn hỏng cho chi tiết và thiết bị. Ngoài ra trong quá trình
làm việc trong mỏ hầm lò máy móc thiết bị cũng chịu sự tác động của áp lực
mỏ làm ảnh hƣởng đến quá trình làm việc của máy móc thiết bị. Những tác
động của môi trƣờng cũng làm giảm năng suất của các thiết bị.
Trong một cụm máy có nhiều loại chi tiết, điều kiện ma sát của từng loại
cũng khác nhau. Các chi tiết khác nhau về vật liệu, gia công chế tạo... Vì vậy,
trong quá trình làm việc các chi tiết của cụm máy có độ mòn không đồng đều.
Khi cụm máy đƣa vào sửa chữa có những chi tiết có thể dùng lại đƣợc, có chi
tiết phải sửa chữa
Hƣ hỏng do chế tạo, hƣ hỏng do vận hành và hƣ hỏng do chất lƣợng vật
liệu... Hƣ hỏng do vận hành là nguyên nhân chủ yếu gây nên các hƣ hỏng
máy. Hƣ hỏng do vận hành đƣợc chia ra làm 3 nhóm chính:
- Mòn cơ học là dạng mòn do các tác dụng cơ học. Đây là dạng hƣ hỏng
do tiếp xúc, mài mòn do tróc dính, do sự phá huỷ các bề mặt liên quan đến sự
hao mòn vật liệu. Các giai đoạn mài mòn đƣợc biểu thị nhƣ hình sau đây:
- Mòn dƣới tác dụng của môi trƣờng. Mòn do dòng chất lỏng, dòng khí
hoặc hoá chất. Mòn dạng này có thể do các chất trên hòa tan khuyếch tán hay
thẩm thấu theo thời gian vào chi tiết máy; cũng có thể do tác dụng hoá học, do
các tác dụng của áp lực có chu kỳ hoặc không chu kỳ tiếp xúc với chi tiết...
Các dạng mòn trên đƣợc gọi là ăn mòn kim loại.

Hình 2. 6. Sơ đồ các giai đoạn mài mòn cơ học

I- Giai đoạn bắt đầu mài mòn (giai đoạn khi máy bắt đầu làm việc)
II- Giai đoạn mài mòn đã bão hòa (giai đoạn xảy ra mài mòn khi máy
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làm việc bình thường)
III- Giai đoạn mài mòn phát triển nhanh (mài mòn do sự cố, mài mòn đã
phát triển đến mức phải loại bỏ chi tiết)
- Dạng thứ 3 là dạng kết hợp cả cơ học và ăn mòn vật liệu dƣới tác dụng
của các môi trƣờng. Dạng mài mòn (mòn cơ học) thƣờng xuất hiện trên các bề
mặt khô tiếp xúc có chuyển động tƣơng đối với nhau, đặc biệt các bề mặt lắp
ghép quá chặt, ma sát lớn,...Mòn cơ học xuất hiện khi có chuyển động của
kim loại trên kim loại hay có môi trƣờng các chất phi kim loại chuyển động
trên nó. Trong thực tế ngƣời ta phân mòn cơ học ra các loại nhƣ sau [27]:
+ Sự phá huỷ bề mặt do tróc dính (tróc loại 1)
Do ma sát hình thành các mối liên kết cục bộ, gây biến dạng và phá hỏng
mối liên kết đó (quá tải cục bộ). Xuất hiện chủ yếu ở ma sát trƣợt, tốc độ dịch
chuyển nhỏ, thiếu bôi trơn làm áp suất cục bộ tăng quá giới hạn chảy.
+ Sự phá huỷ bề mặt do tróc nhiệt (tróc loại 2 hay mài mòn nhiệt)
Do ma sát nhiệt độ tăng đáng kể hình thành các mối liên kết cục bộ, gây
biến dạng dẻo rồi phá hỏng mối liên kết ấy (quá tải nhiệt). Dạng này xuất hiện
chủ yếu do chuyển dịch tƣơng đối lớn và áp lực riêng p tăng, cấu trúc kim loại
xảy ra hiện tƣợng kết tinh lại, ram, tôi cục bộ. Tróc loại 2 còn tuỳ thuộc vào
độ bền, tính dẫn nhiệt, độ cứng của vật liệu...
+ Sự phá huỷ do mỏi: đây là dạng mài mòn rỗ. Do tác động của ứng suất
biến đổi chu kỳ, ứng suất tăng lên và lớn hơn giới hạn đàn hồi. Hiện tƣợng
này xảy ra do mối liên kết ma sát không liên tục, nó xảy ra trong từng phần
của của bề mặt tiếp xúc. Phá huỷ do mỏi thƣờng gặp ở những bề mặt có nứt tế
vi, vết lõm sâu, độ bóng thấp hoặc không đồng đều. Dạng mòn này thƣờng
xảy ra khi có ma sát lăn, trên bề mặt của ổ lăn và ổ trƣợt, trên bề mặt của bánh
răng...
+ Phá huỷ bề mặt do xói mòn kim loại (Mòn do tác dụng của môi trƣờng
các dòng chảy). Là sự phá huỷ các bề mặt do lực tác dụng va đập và lập lại
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nhiều lần hoặc thời gian kéo dài, áp lực lớn của dòng chất lỏng, dòng khí,
dòng chuyển động của bột mài, sự phóng điện hoặc chùm tia năng
lƣợng...chúng làm cho quá trình mòn do ma sát phức tạp thêm.
+ Phá huỷ bề mặt do hiện tƣợng fretting. Quá trình fretting đƣợc đặc
trƣng:
- Bởi sự có mặt của các chuyển vị nhỏ (bắt đầu có trị số lớn hơn khoảng
cách giữa các nguyên tử;
- Bởi sự đặc tính động của tải trọng;
- Bởi sự ô xy hoá trong không khí làm tạo ra các sản phẩm bị ăn mòn;
- Một số nhà khoa học còn cho rằng quá trình fretting còn do tróc gây
nên thể hiện rõ nhất ở những chỗ tiếp xúc.
- Là hiện tƣợng phá huỷ bề mặt do tróc, gỉ do sự ôxy hoá động, xảy ra do
tổng hợp của nhiều yếu tố: ma sát, áp lực, độ dịch chuyển bề
Mặt mặt tiếp xúc nhỏ, nhất ở điều kiện vận tốc (v) lớn, áp lực cao (p),
nhiệt độ (to) cao.
Muốn giảm hiện tƣợng này ta cần giảm vận tốc, áp lực, nhiệt độ.
Sự phá huỷ bề mặt do ăn mòn kim loại:
Ăn mòn là sự phá huỷ kim loại do tƣơng tác hoá học, điện hoá hoặc sinh
hoá của kim loại với môi trƣờng. Quá trình ăn mòn kèm theo sự ô xy hoá bề
mặt kim loại để tạo thành hợp chất hoá học của kim loại (oxit, hydroxit,
cacbonat...).
Sự phá huỷ bề mặt do ăn mòn điện: Sự phá hỏng bề mặt do tác dụng
phóng điện khi có dòng điện đi qua : cổ góp, chổi than, các cơ cấu đóng và
ngắt điện,...
Từ những điều kiện làm việc trong mỏ và nhũng nguyên nhân ta thấy
rằng nguyên nhân chủ yếu gây mòn hỏng chi tiết máy và thiết bị mỏ là:
- Do ma sát xuất hiện giữa các bề mặt có sự chuyển động tƣơng đối với
nhau, làm bề mặt của các chi tiết bị mài mòn, dẫn đến làm giảm kích thƣớc
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hình học của chi tiết và thay đổi khe hở lắp ghép ban đầu. Kích thƣớc hình
học giảm, làm độ bền của các chi tiết giảm.
- Do các điều kiện làm việc của máy nhƣ tải trọng, nhiệt độ, do điều
chỉnh các thông số làm việc không phù hợp làm cho các chi tiết bị biến dạng,
bị mỏi, dẫn đến hỏng đột ngột. Sự mòn hỏng này thƣờng mang tính quy luật,
phần lớn do ý thức trách nhiệm, do trình độ kỹ thuật non kém của ngƣời sử
dụng gây ra.
- Do ảnh hƣởng của môi trƣờng, do thiết kế (vật liệu không đủ bền, kết
cấu chƣa hợp lý gây tập trung ứng suất), do chế tạo (Phƣơng pháp gia công,
phƣơng pháp lắp giáp...). Những yếu tố này cũng gây ảnh hƣởng không nhỏ
đến quá trình mòn của chi tiết.
2.3.2. Các dạng mòn hỏng của răng cắt máy khấu than
Răng cắt là bộ phận trực tiếp nhận mọi lực tác động từ than nên thƣờng
rất nhanh hỏng (2.7). Răng cắt mòn hỏng nhanh ảnh hƣởng trực tiếp tới năng
suất của máy do phải dừng lại thay răng, đồng thời tăng chi phí răng cắt cho
một tấn than dẫn tới tăng giá thành khai thác. Các dạng mòn hỏng của răng
cắt máy khấu than rất đa dạng và xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau,
vì thế việc nghiên cứu các dạng mòn hỏng của răng sẽ là rất quan trọng và là
cơ sở cho các công việc tếp theo.

a,

b,

Hình 2. 7. Các dạng hỏng của răng cắt
a, Hỏng do mài mòn b, Hỏng do quá tải
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Bảng 2. 1 Các kiểu mài mòn răng cắt

Các kiểu mài mòn răng cắt

Các kiểu mài mòn răng cắt

Răng cắt mới:

Phá hủy chốt cắt:

Chốt cắt bằng hợp kim

Gãy do tính dòn của

cứng đƣợc liên kết cứng

chốt cắt, do ứng suất

với thân răng bằng thép.

cắt cao.

Răng mài mòn:

Chốt cắt bị tuột khỏi

Mòn không đối xứng của

thân răng:

đỉnh chốt cắt.

Toàn bộ vật liệu chốt
cắt bị tuột khỏi thân
răng.

Mài mòn không đối xứng:
Các răng cắt bị mài mòn ở
một phía

Mài mòn phần thân thép:
Mài mòn của phần nón
thép theo đƣờng kính là kết
quả của sự chà xát

Răng bị mài mòn
tƣơng đƣơng mà
không hề có sự tuột
chốt cắt.
Phá hủy trục thép của
thân răng cắt:
Răng cắt bị hƣ hỏng
phần dƣới trục thép
bên dƣới nón thép và
bên trên ngàm đỡ

2.3.3. Phân tích các dạng hỏng của răng cắt trong quá trình làm việc
2.3.3.1. Phân tích cơ chế hỏng răng cắt do hiện tượng mài mòn
Từ cơ chế phá hủy đất đá bằng răng cắt ta thấy rằng ứng suất tiếp xúc trên
răng cắt sẽ giảm dần từ đỉnh của hợp kim cứng đến hết phần tiếp xúc của đất đá
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đến răng cắt. Cùng sự phân tích cấu tạo và vật liệu làm răng cắt ta nhận thấy
rằng với vật liệu đầu răng thƣờng làm bằng hợp kim cứng có độ cứng cao (≥ 70
HRC), vật liệu làm thân răng thƣờng làm 30XM, 40X, 40XM, ... có độ cứng đến
54 HRC thấp hơn nhiều so với đầu hợp kim cứng tuy nhiên áp suất tiếp xúc giữa
nó với đất đá vẫn rất lớn. Nhƣ vậy dễ dàng nhận thấy vùng dễ tổn thƣơng nhất là
vùng kim loại bao xung quanh hợp kim cứng.

a,
b,
c,
d,
Hình 2. 8. Các dạng mòn hỏng của răng cắt
Theo các kết quả nghiên cứu, răng cắt bị hỏng theo mài mòn sẽ có các
hiện tƣợng sau:
- Răng cắt làm việc với vỉa than không có đá kẹp f = 0.8÷1.5 lƣợng mòn
răng cắt nhỏ, gần nhƣ đầu hợp kim cứng không bị mài mòn. Răng cắt chỉ bị
mài mòn xung quanh đầu hợp kim cứng đến khi làm suy yếu liên kết giữa đầu
hợp kim cứng và thân răng (hình 2.8-a) cuối cùng sẽ dẫn đến mất đầu hợp
kim cứng, quá trình mòn diễn ra rất chậm. Lƣợng tiêu thụ răng cắt nhỏ chỉ
0.5÷2 răng/1000 tấn than;
- Răng cắt làm việc với vỉa có độ kiên cố trung bình (than cùng đất đá
kẹp có độ kiên cố f = 2÷5) qua quá trình sử dụng đầu hợp kim cứng bị mài
mòn nhƣng lƣợng mòn nhỏ, tuy nhiên phần kim loại bao quanh đầu hợp kim
bị mòn nhanh (hình 2.8-b) dẫn tới suy yếu liên kết của nó với đầu hợp kim và
nhanh chóng mất đầu hợp kim cứng. Lƣợng tiêu thụ răng cắt từ 12÷50
răng/1.000 tấn than;
- Răng cắt làm việc với vỉa có độ kiên cố cao (than cùng với đất đá kẹp f
= 5÷10) quá trình sử dụng răng cắt bị mài mòn cả phần đỉnh răng và thân
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răng (hình 2.8-c,d). Trong nghiên cứu của [46] đã chỉ ra rằng khi răng làm
việc với đất đá có độ kiên cố cao (độ bền nén 120 MPa (tƣơng đƣơng f = 12)
với vận tốc cắt v = 2.5 m/s, chiều sâu cắt h = 10 mm, bƣớc cắt t = 50 mm)
nhiệt độ ở bề mặt tiếp xúc của răng và đất đá tăng lên nhanh chóng có thể đạt
trên 1.100 oC [46] (xem hình 2.9) có thể làm tan chảy kim loại, ngoài ra còn
xuất hiện hiện hiện tƣợng đánh lửa gây nguy hiểm đến điều kiện an toàn mỏ.

Hình 2. 9. Biểu đồ tăng nhiệt trên bề mặt của răng cắt trong quá trình làm việc

2.3.3.2. Phân tích cơ chế hỏng răng theo điều kiện phá hủy
Từ công thức (2.5) ta thấy rằng lực cắt tỉ lệ thuận với chiều sâu cắt trong
một số trƣờng hợp gặp đất đá cứng lực cắt tăng đột ngột làm phá hủy răng cắt.
Hiện tƣợng hỏng răng do quá tải thƣờng xuất hiện trong các trƣờng hợp răng
bị lỗi khi chế tạo (khuyết tật trong khi gia công hoặc nhiệt luyện), tính toán
lựa chọn răng cắt không phù hợp với điều kiện địa chất mỏ. Phổ biến hơn do
kết hợp của quá trình mài mòn và tải trọng lớn khi gặp đất đá kẹp là nguyên
nhân chính làm tăng nhanh quá trình hỏng răng cắt. Nếu một răng cắt bị hỏng
răng cắt tiếp theo trên một đƣờng cắt sẽ phải cắt lớp đất đá có chiều dày lớn
hơn nghĩa là lực cắt trên nó sẽ tăng đột biến gây quá tải và khiến nó bị hỏng
nhanh hơn. Vì vậy việc xác định đƣợc các thông số nhƣ chiều cao tối đa của
phần thò ra của đầu hợp kim và chiều sâu tối thiểu của đầu hợp kim nằm
trong thân răng sẽ giúp nâng cao tuổi thọ của răng cắt trong quá trình làm
việc. Ngoài ra từ cơ sở đó ta có thể dự đoán đƣợc tuổi thọ của răng cắt sau
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quá trình làm việc.
Lực cắt P và lực uốn N đƣợc xác định nhƣ sau
P  Z c  Sin

(2.9)

N  Z c  Cos

(2.10)

Trong đó:
Zc – Lực cắt tác dụng lên răng cắt đƣợc xác định theo công thức
(2.5), kN;
θ – Góc cắt, độ.

Hình 2. 10 Sơ đồ phân bố tải trọng trên răng

Hình 2. 11 Bểu đồ nội lực của răng cắt
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Hình 2. 12 Biểu đồ nội lực trên mặt cắt ngang của răng cắt.

Để đảm bảo điều kiện bền thì:
Với điểm 1 (hình 2.12): ứng suất nén phải nhỏ hơn ứng suất nén cho
phép  td1   n ;
Với điểm 3 (hình 2.12): ứng suất kéo phải nhỏ hơn ứng suất nén cho
phép  td 2   k .
Phƣơng trình đƣờng trung hòa có dạng



M
N
y 0
Jx
F

l2  Z c  Sin
Z  cos 
 y  4. c 2  0
4
0,1d
d

(2.11)

0,127  cotg   d 2
 y
l2

Xác định l2 theo điều kiện bền:


M
N
 y    u 
Jx
F

d3
 l2 
  u 
5  Z c  Sin

(2.12)

Xác định chiều dài tối thiểu l1 theo thuyết biền thứ 4 (tại mặt cắt B-B)

 tdmax   r2   t2   r   t

(2.13)

Trong đó:
Ứng suất pháp tuyến:
d 2  d 22  N1
 r  2 2 . 1  2  .
d2  d  d  F

(2.14)
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Ứng suất tiếp tuyến:
d 2  d 22  N1
 t  2 2 . 1  2  .
d2  d  d  F

(2.15)

Với:
N – Lực tác dụng vào lớp kim loại bao ngoài của đầu hợp kim cứng
N1 

Z c  Sin  l
, kN;
l1 

 l2  
2


F – Diện tích xung quanh của lỗ lắp đầu hợp kim cứng của răng cắt ,mm2
F

  d 2  l1
4

;

Thay tất cả vào phƣơng trình 2.13 ta có:

 tdmax   r2   t2   r   t
2


 

2
2
2
2



 d 
 d 
Z c  Sin  l
Z c  Sin  l 
d
d
4 2
  4 2

. 1  22  .
. 1  22  .
2 
2 
 d 2  d  d    d 2  l  l  l1    d 2  d  d    d 2  l  l  l1  
1 2
1 2


 
2   
2  


4 

 d 22 
d2
.
1   .
d 22  d 2  d 2 

 d 22 
Z c  Sin  l
Z c  Sin  l
d2
.4  2
.
1 2 .
2 
l  d2  d  d 
l 


  d 2  l1  l2  1 
  d 2  l1  l2  1 
2
2



Đặt

 d 22  Z c  Sin
d2
A  4 2
. 1   .
d2  d 2  d 2    d 2
 d 22  Z c  Sin
d2
B  4 2
. 1 
.
d2  d 2  d 2    d 2

X

Thay vào (2.16) ta có

l
l1 

 l2    l1
2


2

(2.16)
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 tdmax  A2  X 2  B2  X 2  A  B  X 2
Theo điều kiện bền σtdmax≤ [σu]
Ta có
X 

 u 
A  B  A B
2

2

C

Hay
l
C
l1 

 l2    l1
2

l 

 l1  l2  C   l2  1   l1
2

2
 C  l1  2l1  C  l2  1  2l2  0

(2.17)

Giải bất phƣơng trình (2.17) ta đƣợc
(C l2  1)  (C l2  1)2  2C  l2
l1 
, mm
C

(2.18)

Vậy để đảm bảo răng cắt làm việc bình thƣờng thì trong suốt quá trình
làm việc của máy phải thỏa mãn đồi thời hai điều kiện: chiều dài l1 không

(C l2  1)  (C l2  1)2  2C  l2
đƣợc nhỏ hơn l1 
và l2 không đƣợc lớn
C
d3
l2 
  u  .
5  Z c  Sin

hơn

Xác định tuổi thọ (tổng chiều dài quãng đường cắt) của răng cắt theo điều kiện
bền mòn
Để xác định chính xác lƣợng kim loại tối đa mất đi do mòn thì ta cần xem xét
trong trƣờng hợp cụ thể của mỗi loại răng cắt (các thông số cụ thể của răng cắt). Ở
đây tác giả chỉ đƣa ra phƣơng pháp xác định sơ bộ xác định khối lƣợng mòn theo lý
thuyết.
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Hình 2. 13 Lượng mòn tối đa của răng cắt

Khối lƣợng mòn tổng cộng của răng từ lức ban đầu đến lúc hỏng đƣợc
tính theo công thức sau:

m

mon




4

  d 22  d 2   l3   


4

  d 22  d 2    l2  l4   

(2.19)

Trong đó:
l3 – Chiều dài tối đa phần mòn, mm;
d3 – Đƣờng kính trung bình phần mòn, mm;
 – Khối lƣợng riêng của vật liệu làm răng, cắt kg/m3.
Tổng % lƣợng mòn tối đa trong quãng đời của răng cắt

 I mon 

 mmon
m


 4





 d 22  d 2  l3   







 d 22  d 2   l2  l4   

4
m

(2.20)

Trong đó: m – Khối lƣợng của răng cắt, kg.
Tổng chiều dài làm việc trong quãng đời làm việc của răng cắt theo điều kiện
bền mòn có thể đƣợc xác định nhƣ sau:
S

I

mon

Ih

(2.21)

Trong đó: Ih – Cƣờng độ mòn của răng cắt trên một km.
2.4 Nghiên cứu xác định điều kiện cắt theo ứng suất tối ƣu trên răng cắt
2.4.1 Lựa chọn thông số đầu vào cho mô phỏng
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Có thể nói rằng độ bền của răng cắt đƣợc xác định thông qua lực cắt trên
răng cắt. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi lực cắt tăng lên thì tốc độ mài mòn,
cƣờng độ mòn hay gãy răng do quá tải cũng tăng. Vì vậy việc nghiên cứu đánh
giá độ bền mòn của răng cắt khi thay đổi các thông số của răng đƣợc xem là
đánh giá sự thay đổi của lực cắt.
Tác giả When Shao đã thực thử nghiệm cắt đá với mảng trực giao L25 với
các thông số cắt: góc cắt, chiều sâu cắt, khoảng cách của hai đƣờng cắt cạnh
nhau và vận tốc cắt của răng cắt. Kết quả thử nghiệm đƣợc trình bày trong bảng
2.2. Kết quả thực nghiệm này sẽ là đầu vào cho mô phỏng xác định ứng suất trên
răng.


Fc
F cn

Fn
Hình 2. 14 Lực tác dụng lên răng cắt
Bảng 2. 2 Kết quả thử nghiệm với mảng trực giao L25

Thực
nghiệm

Góc cắt
()

Chiều sâu
cắt (h)

Bƣớc cắt
(t)

Vận tốc
cắt (v)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
55
55

6
9
12
15
18
6
9
12
15
18
6
9

24
36
48
60
72
36
48
60
72
24
48
60

0.5
1
1.5
2
2.5
1.5
2
2.5
0.5
1
2.5
0.5

Lực cản cắt
Theo phƣơng
OX (Fc)
2.66
4.58
6.32
8.88
11.35
3.41
5.70
7.03
7.20
5.76
3.05
3.36

Phản lực
theo phƣơng
OZ (Fn)
3.20
6.27
9.69
14.45
19.09
5.08
10.01
12.58
8.50
6.46
4.63
3.39
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

55
55
55
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65

12
15
18
6
9
12
15
18
6
9
12
15
18

72
24
36
60
72
24
36
48
72
24
36
48
60

1
1.5
2
1
1.5
2
2.5
0.5
2
2.5
0.5
1
1.5

5.25
4.78
7.12
2.20
3.59
3.47
6.13
6.31
3.03
3.51
4.50
7.47
8.90

5.83
5.58
8.63
2.41
4.29
3.73
7.20
5.69
3.56
4.13
3.96
7.08
8.40

2.4.2 Xây dựng mô hình mô phỏng

Từ kết quả thử nghiệm trên răng cắt (sử dụng kết quả nghiên cứu When
Shao làm đầu vào cho mô phỏng) ta tiến hành nghiên cứu sự thay đổi của ứng
suất trên răng cắt theo lực cản cắt.

Hình 2. 15 Mô phỏng xác định ứng suất trên răng cắt
Bảng 2. 3 Đặc điểm vật liệu làm răng cắt
Name
General

Stress
Part Name(s)

WC
Khối lƣợng riêng

21.45 g/cm^3

Độ bền nén

1600 MPa

Độ bền kéo

125 MPa

Mô đun đàn hồi

171 GPa

Tỷ lệ Poisson

0.39 ul

Mô đun cắt

61.5108 GPa

CHOT CAT
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Name
General

Stress
Part Name(s)

Steel 40X
Khối lƣợng riêng

7.85 g/cm^3

Độ bền nén

785 MPa

Độ bền kéo

1261 MPa

Mô đun đàn hồi

210 GPa

Tỷ lệ Poisson

0.3 ul

Mô đun cắt

80.7692 GPa

THAN RANG CAT

Hình 2. 16 Kết quả mô phỏng ứng suất trên răng cắt theo mảng trực giao Taguchi

2.4.3 Kết quả mô phỏng
Bảng 2. 4 Kết quả mô phỏng ứng suất trên răng cắt theo mảng trực giao Taguchi
Thực
nghiệm

Lực cản cắt
Theo phƣơng
OX

Phản lực theo
phƣơng OZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2.66
4.58
6.32
8.88
11.35
3.41
5.70
7.03
7.20
5.76
3.05
3.36

3.20
6.27
9.69
14.45
19.09
5.08
10.01
12.58
8.50
6.46
4.63
3.39

Ứng suất trên
răng cắt (MPa)

30.39
70.91
123.00
193.30
262.20
32.03
96.30
97.57
48.17
40.45
26.38
44.01
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5.25
4.78
7.12
2.20
3.59
3.47
6.13
6.31
3.03
3.51
4.50
7.47
8.90

5.83
5.58
8.63
2.41
4.29
3.73
7.20
5.69
3.56
4.13
3.96
7.08
8.40

62.93
54.23
77.30
34.68
52.86
55.47
91.68
112.49
34.70
40.10
61.94
98.98
118.2

Các kết quả thu đƣợc từ các thí nghiệm cắt đá đƣợc thể hiện trong bảng
2.4. Trong phƣơng pháp Taguchi, hàm tổn thất đƣợc chuyển đổi thành các tỷ
lệ tín hiệu thành nhiễu (S/N) đƣợc sử dụng để đo đặc tính chất lƣợng lệch
khỏi các giá trị mong muốn. Vì các giá trị nhỏ nhất của cƣờng độ mòn có thể
đƣợc ƣu tiên trong quá trình cắt, đặc tính chất lƣợng yi cần đạt càng nhỏ càng
tốt đƣợc ƣu tiên trong nghiên cứu này. Vì vậy tỷ lệ S/N tính bằng phƣơng
trình (3.4) và đƣợc đƣa ra nhƣ bảng 2.5.
Bảng 2. 5 Các lực và tỷ lệ S/N tương ứng
Thực
nghiệm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kết quả thí nghiệm
Thực nghiệm
σc (MPa)
S/N (dB)
30.39
14
-29.655
70.91
15
-37.014
123.00
16
-41.798
193.30
17
-45.723
262.20
18
-48.373
32.03
19
-30.111
96.30
20
-39.672
97.57
21
-39.786
48.17
22
-33.655
40.45
23
-32.139
26.38
24
-28.425
44.01
25
-32.872
62.93
-35.977

Kết quả thí nghiệm
σc (MPa)
S/N (dB)
7.38
-34.685
11.22
-37.764
3.34
-30.802
5.68
-34.463
5.22
-34.881
9.61
-39.246
8.89
-41.022
4.84
-30.807
5.61
-32.062
6.46
-35.839
10.96
-39.911
13.05
-41.454

60

2.4.4 Xác định điều kiện cắt tối ưu theo ứng suất trên răng cắt
Tỷ lệ S/N trung bình của từng yếu tố quy trình ở các mức thử nghiệm
khác nhau đƣợc lấy bằng cách trung bình tỷ lệ S/N ở các mức tƣơng ứng. Tất cả
các tỷ lệ S/N trung bình này đƣa ra các giá trị tƣơng ứng S/N, nhƣ trong. Bảng
2.6.
Đặc tính chất lƣợng của nghiên cứu này là nhỏ hơn-tốt hơn, có nghĩa là độ
lớn nhỏ nhất của ứng suất sẽ là trƣờng hợp lý tƣởng. Do đó, điều kiện cắt tối ƣu
của nghiên cứu này nên đƣợc lấy với tỷ lệ S/N trung bình lớn nhất của từng yếu
tố của quá trình theo phƣơng pháp Taguchi. Mức tối ƣu của mỗi tham số có tỷ lệ
S/N cao nhất đƣợc đánh dấu bằng các vòng tròn màu đỏ trong đồ thị phản ứng
S/N (hình 2.16).
Bảng 2. 6 Bảng phản hồi S/N cho ứng xuất trên răng cắt

Ký hiệu
viết tắt

Thông số

Tỉ lệ S/N trung bình (dB)
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Max-Min

Góc cắt

-40.51 -35.07

-33.94

-36.08

-36.01

6.57

h

Chiều sâu cắt

-29.96 -35.22

-37.66

-38.64

-40.15

10.19

s

Bƣớc cắt

-32.68 -35.99

-38.17

-38.13

-36.66

v

Vận tốc cắt

-34.61 -35.17

-36.5

-37.77

-37.58

Tỷ lệ S/N trung bình



Hình 2. 17 Biểu đồ tỷ lệ S / N trung bình cho ứng suất trên răng cắt

Nhƣ có thể thấy trong Hình 2.13, tỷ lệ S/N cao nhất cho ứng suất thu
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đƣợc ở góc cắt 60o (mức 4), chiều sâu cắt 6 mm (mức 1), khoảng cách các lát
cắt 24 mm (mức 1) và tốc độ cắt 0.5 m/s (mức 1). Do đó, sự kết hợp tham số
tối ƣu cho ứng suất là 4h1s1v1.
2.4.5 Phân tích phương sai (ANOVA)
Các kết quả của ANOVA cho ứng suất đƣợc trình bày trong bảng 2.7.
Tỷ lệ phần trăm đóng góp của từng thông số cắt trên các lực này đƣợc thể
hiện trong hình 2.17.
Bảng 2. 7 Kết quả ANOVA cho ứng suất

Yếu tố

DF

Seq SS

Adj SS

Adj MS

F ratio

P

Mức ảnh
hƣởng
(%)

Góc cắt

4

21689

21689

5422

5.19

0.023

14,52

Chiều sâu cắt

4

23836

23836

5959

5.71

0.018

65,66

Bƣớc cắt

4

10180

10180

2545

2.44

0.132

11,95

Vận tốc cắt

4

7263

7263

1816

1.74

0.234

4,47

Sai số

4

21689

21689

5422

5.19

0.023

3,07

24

71322

Tổng

Hình 2. 18 Phần trăm ảnh hưởng của các thông số , h, s và v tới ứng suất

Có thể thấy trong bảng 2.7 rằng góc cắt, chiều sâu cắt và khoảng cách
giữa các đƣờng cắt là các yếu tố có ý nghĩa thống kê ảnh hƣởng đến ứng suất
vì giá trị P của các yếu tố này nhỏ hơn 0,05. Ta cũng nhận thấy trong bảng 2.7
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và hình 2.14, yếu tố ảnh hƣởng lớn nhất đến ứng suất là chiều sâu cắt với tỷ lệ
đóng góp là 65,66%, sau đó là góc cắt và khoảng cách đóng góp lần lƣợt
14,52% và 11,95%. Tốc độ cắt (đóng góp 4,77%) có ảnh hƣởng không đáng
kể đến ứng suất.
2.4.6 Ảnh hưởng của thông số cắt đến ứng suất trên răng cắt
Nhƣ trong hình 2.15 ứng suất giảm nhanh khi góc cắt tăng dần, đạt giá trị
nhỏ nhất ở góc cắt là 60o, có nghĩa là ứng suất bắt đầu tăng khi tăng thêm góc
cắt. Trong khi tăng chiều sâu cắt, bƣớc cắt và tốc độ cắt sẽ dẫn đến sự gia tăng

Ứng suất trên răng cắt , MPa

cƣờng độ của ứng suất.

Hình 2. 19 Ảnh hưởng của các thông số cắt và vận hành đến ứng suất
(đường nét đứt màu đỏ biểu thị giá trị trung bình)

Nhƣ đƣợc đƣa ra trong hình 2.18, chiều sâu cắt gây ra sự gia tăng
nhanh ứng suất và mối quan hệ tuyến tính giữa độ sâu với ứng suất. Nhƣ theo
dự đoán, ứng suất tăng lên cùng với sự gia tăng khoảng cách. Sự phụ thuộc
ứng suất vào bƣớc cắt là rất rõ ràng khi tăng bƣớc cắt từ 28 mm đến 54 mm.
Đối với khoảng cách giữa các đƣờng cắt lớn hơn 54 mm trong khi chiều sâu
cắt là hàng số thì ứng suất có xu hƣớng không đổi. Khi tốc độ cắt tăng, ứng
suất cũng tăng, nhƣng cƣờng độ không bằng độ sâu cắt.
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2.4.7 Xây dựng mô hình hồi quy
Trong nghiên cứu này mô hình hồi quy tuyến tính đã đƣợc xây dụng để
dự đoán mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc của ứng suất từ các biến độc lập
nhƣ chiều sâu cắt, góc cắt, bƣớc cắt và tốc độ cắt. Phƣơng trình (2.22) mô
hình hóa ứng suất thu đƣợc bằng việc sử dụng phần mềm thống kê Minitab.
- Mô hình hồi quy dạng đa thức của lực cắt:
Smax = 41.4 - 2.5* A + 7.3 * B + 1.1 * C + 23.6 * D
(2.22)
Trong đó Smax là ứng suất trên răng cắt còn A, B, C, và D lần lƣợt biểu
thị góc cắt, chiều sâu cắt, bƣớc cắt và tốc độ cắt tƣơng ứng.
2.4.8 Thực nghiệm kiểm chứng các thông số phù hợp xác định được
Kết quả kiểm đánh giá độ tin cậy của hàm hồi quy so với kết quả mô
phỏng cho thấy giá trị trong mô phỏng và dự đoán là khá tƣơng đồng chứng tỏ

Dự đóan σc (MPa)

độ tin cậy của phƣơng trình hồi quy.

Giá trị đo thực tế σc (MPa)
Hình 2. 20 Mối quan hệ giữa các giá trị đo được và dự đoán của ứng suất theo hồi quy
tuyến tính đa biến

Các giá trị nhiễu phƣơng sai của các biến độc lập trong hai mô hình này
đều bằng 1, có nghĩa là không có vấn đề đa cộng tuyến trong các mô hình.

64

Các hệ số xác định (R2) của các mô hình là 0,884. Điều này cho thấy 88,4%
phƣơng sai trong Fc có thể đƣợc giải thích bằng các biến A, B, C, và D. Các
sai số chuẩn của ƣớc tính là độ lệch chuẩn của sai số dự đoán. Việc phân tích
phƣơng sai của các mô hình hồi quy cho Fc cho giá trị p là 0,0000. Điều này
có nghĩa là các mô hình dẫn xuất có ý nghĩa thống kê.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2:
- Qua nghiên cứu, phân tích đặc điểm cấu tạo địa chất của các vỉa than
vùng Quảng Ninh, cho thấy độ kiên cố của than, đá kẹp trong vỉa than dao động
từ f = 0,3 đến f = 7,06. Do vậy việc lựa chọn phạm vi nghiên cứu loại đá kẹp,
than có giá trị đại diện là yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả nghiên cứu độ
bền mòn của răng cắt máy khấu than theo hƣớng sát với thực tế và đảm bảo độ
tin cậy, tính kinh tế cao.
- Các dạng mòn răng cắt đƣợc khảo sát cho thấy đặc trƣng cho quá trình
mòn, phá hủy, phù hợp với quy luật mòn và có tính tƣơng đồng với các dạng
mòn đã đƣợc nghiên cứu và công bố.
- Xây dụng đƣợc phƣơng phƣơng pháp xác định chiều dài tối đa của phần
đầu hợp kim nhô ra từ thân răng (2.12) và chiều dài tối thiểu của của đầu hợp
kim đƣợc bao bọc bởi thân răng công thức (2.18).
- Xây dụng đƣợc phƣơng phƣơng pháp xác định tuổi thọ của răng cắt
theo điều kiện độ bền mòn trong quá trình làm việc (công thức 2.20 và 2.21).
- Kết quả mô phỏng đã chứng mình tính đúng đắn của lý thuyết nghiên
cứu đồng thời xây đựng đƣợc phƣơng trình hồi quy đa biến cho lực cắt.
- Các kết quả nêu trên tạo cơ sở khoa học, vật lý cho việc xây dựng
phƣơng pháp thực nghiệm; thực nghiệm và đánh giá ảnh hƣởng của một số yếu
tố công nghệ nhƣ: chiều sâu cắt, bƣớc cắt, góc cắt, vận tốc cắt đến độ bền mòn
của răng cắt máy khấu than.

65

CHƢƠNG 3
QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN MÒN
RĂNG CẮT MÁY KHẤU THAN
3.1. Lựa chọn thông số đầu vào cho thực nghiệm để đánh giá độ bền răng
cắt
Hỏng răng cắt là quá trình phức tạp diễn ra trƣớc đó, nó phụ thuộc vào rất
nhiều yếu tố và có thể chia làm 2 nhóm sau [2, 1, 97, 95, 94]:
- Yếu tố chủ quan bao gồm các thông số kỹ thuật [19]: Chiều sâu cắt,
khoảng cách của hai đƣờng cắt cạnh nhau (bƣớc cắt), góc cắt và vận tốc cắt của
răng cắt, ...
- Yếu tố khách quan bao gồm các thông số và tính chất của vỉa than:
Chiều dài, chiều dày, chiều rộng khấu, cƣờng độ kháng cắt trung bình (than và
đất đá kẹp), độ ẩm trong vỉa, ...
Nhƣ phân tích ở mục 2.5.1 trong chƣơng 2 ở đây ta cũng chọn góc cắt,
chiều sâu cắt, khoảng cách của hai đƣờng cắt cạnh nhau và vận tốc cắt của
răng cắt là những thông số đầu vào cho thực nghiệm để đánh giá độ bền mòn
của răng cắt máy khấu than.
Bảng 3. 1 Các thông số và giá trị đầu vào

Giá trị theo mức độ của các yếu tố
Thông số

Ký hiệu Đơn vị
1

2

3

4

5

Góc cắt



Độ

45

50

55

60

65

Chiều sâu cắt

h

mm

30

35

40

45

50

Bƣớc cắt

s

mm

28

36

42

48

54

Vận tốc cắt

v

m/s

1

1.5

2

2.5

3
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3.2 Phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi [56]
Phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi là một công cụ có ƣu thế lớn
dùng để thiết kế các hệ yêu cầu chất lƣợng cao. Phƣơng pháp này đƣợc phát triển
bởi Genichi Taguchi, một kỹ sƣ ngƣời Nhật vào cuối những năm 40 của thế kỷ
20. Trong phƣơng pháp này khoảng sai lệch giữa giá trị thực tế với giá trị mục
tiêu của một đại lƣợng là một tổn thất cần khắc phục. Do đó Taguchi đã đƣa ra
dạng hàm tổn thất là hàm bậc 2:
L  k ( y  y0 )2

(3.1)

với k, y, y0 lần lƣợt là hệ số tổn thất, giá trị đo và giá trị mục tiêu.
Theo phƣơng pháp Taguchi, sự kết hợp của các yếu tố ảnh hƣởng tới hàm
mục tiêu đƣợc thực hiện thông qua các mảng trực giao (OAs) [4, 14, 5, 42]. Ký
hiệu tổng quát mảng trực giao là: Ln(xy)
trong đó: n - số hàng trong mảng tƣơng ứng với số thí nghiệm, x - số mức
trong cột, y - số cột trong mảng.
Do đó trong nghiên cứu này với bốn thông số và mỗi thông số đƣợc chia
thành năm mức phù hợp với mảng trực giao L25 để xây dựng ma trận thực
nghiệm. Các thông số cắt (chiều sâu cắt, góc cắt , khoảng cách của hai đƣờng cắt
cạnh nhau và vận tốc cắt của răng cắt) đƣợc ký hiệu lần lƣợt là A,B,C,D (các
thông số này đƣợc chọn trong mục 3.1). Mỗi thông số cắt đƣợc chia làm năm
mức và áp dụng mảng trực giao L25 theo thết kế thực nghiệm Taguchi để xây
dựng mô hình thực nghiệm và tiến hành phân tích các kết quả [8, 7, 47].
Trong mảng trực giao theo phƣơng pháp Taguchi, các cột của mảng là
trực giao hoặc cân bằng nghĩa là trong một cột có số lƣợng các mức là tƣơng
đƣơng. Giữa 2 cột bất kỳ cũng phải cân bằng. Điều này có nghĩa rằng các
mức kết hợp tồn tại với số lƣợng bằng nhau [57, 31]. Các kết quả thử nghiệm
đƣợc phân tích bằng các phƣơng pháp thống kê dựa trên tỷ lệ giữa giá trị
trung bình của tín hiệu (S) với độ lệch chuẩn (N) hay còn gọi là tỷ lệ tín hiệu
trên nhiễu (S/N) đƣợc dùng để đo lƣờng ảnh hƣởng của các yếu tố đầu vào
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đến hàm mục tiêu [49, 35, 50]. Thông qua việc tối đa hóa tỷ lệ S/N thì hàm
tổn thất sẽ là tối thiểu, khi đó chất lƣợng của yếu tố đầu ra nghiên cứu sẽ đƣợc
cải thiện [44, 45, 41, 54]. Trong phƣơng pháp Taguchi, các tỷ số S/N đƣợc
tính toán dựa trên ba đặc trƣng chất lƣợng bao gồm:
+ Lớn hơn thì tốt hơn:
S / N  10log(

1
1
)

n
yi 2

(3.2)

+ Bình thƣờng thì tốt hơn:
2

S / N  10log( y / D2 )

(3.3)

+ Nhỏ hơn thì tốt hơn:
S / N  10 log(

1
yi 2 )

n

(3.4)

trong đó: S/N - tỷ lệ tín hiệu/ nhiễu, yi - giá trị đo của thử nghiệm thứ i, y giá trị trung bình của tất cả các lần đo, D - phƣơng sai, n - tổng số thử nghiệm
(thí nghiệm) cần thực hiện.
Các bƣớc của phƣơng pháp Taguchi
Các thông số: chiều sâu cắt, góc cắt, bƣớc cắt và tốc độ cắt đƣợc lựa
chọn nhƣ các biến đầu vào của thí nghiệm. Với 5 mức độ và 4 yếu tố mảng
trực giao L25 đƣợc sử dụng để lập kế hoạch thực hiện các thí nghiệm. Cách
bố trí thí nghiệm cho các thông số cắt sử dụng mảng trực giao L25 Taguchi
đƣợc thể hiện trong Bảng 3.2. Bằng các thao tác của ma trận thiết kế trực giao
của Taguchi, các thí nghiệm cần thiết đã giảm từ 625 (54) xuống còn 25 thí
nghiệm, do đó giảm đáng kể chi phí, thời gian và công sức thực hiện [17].
Xác định các yếu tố đầu vào: A, B, C, D
Xác định các mức của yếu tố đầu vào: 1, 2, 3, 4, 5
Lựa chọn mảng trực giao phù hợp: L25
Gán các yếu tố vào các cột của mảng trực giao
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Phân tích dữ liệu (phần mềm MiniTab)
Dự đoán hiệu suất

Sự tác động
của từng
yếu tố

Sự tƣơng
tác giữa các
yếu tố liên
quan

Xác định
mức tối ƣu

ANOVA và
phân tích
S/N

Hiệu suất
trong điều
kiện lựa
chọn

Xác định mức tối ƣu của các thông số: A, B, C, D
Hình 3. 1 Các bước phân tích của phương pháp Taguchi
Bảng 3. 2 Thiết kế thực nghiệm với mảng trực giao L25 của Taguchi
Thực nghiệm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A ()
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
60
60

B (h)
30
35
40
45
50
30
35
40
45
50
30
35
40
45
50
30
35

C (s)
28
36
42
48
54
36
42
48
54
28
42
48
54
36
36
48
54

D (v)
1
1.5
2
2.5
3
2
2.5
3
1
1.5
3
1
1.5
2
2.5
1.5
2
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18
19
20
21
22
23
24
25

60
60
60
65
65
65
65
65

40
45
50
30
35
40
45
50

28
36
42
54
28
36
42
48

2.5
3
1
2.5
3
1
1.5
2

3.3 Phân tích phƣơng sai
Phân tích phƣơng sai (ANOVA) là kỹ thuật thống kê sử dụng khi so sánh
số từ ba tham số tham số đầu vào trở lên, kỹ thuật này chia phƣơng sai của
một quan sát gồm [6, 15, 55]:
+ Phƣơng sai giữa các nhóm
+ Phƣơng sai nội nhóm
Do phƣơng sai là độ phân tán tƣơng đối của các quan sát so với số trung
bình nên việc phân tích phƣơng sai giúp so sánh các số trung bình dễ dàng (so
sánh giữa các phƣơng sai). Bằng phân tích ANOVA cho phép xác định mức
độ ảnh hƣởng tƣơng đối của các thông số đầu vào tới hàm mục tiêu [36, 50,
35, 49]. Trên cơ sở đó, xác định đƣợc mức độ quan trọng của các thông số
đầu vào.
Quá trình phân tích phương sai bao gồm các bước sau [10, 5, 14]:
+ Bước 1: Tính trung bình của các tỷ số S/N ứng với từng mức của mỗi
thông số đầu vào mji . Vẽ biểu đồ phân mức các yếu tố thể hiện tác động trung
bình của các yếu tố, trên cơ sở mức thông số tối ƣu đƣợc lựa chọn là mức có
tỷ số S/N cao nhất luôn là tốt nhất.
m ji 

1 4
  (S / N ) j i
4 i 1

(3.5)

Trong đó:
mji - Trung

bình của các tỉ số nhiễu ứng với từng mức i (i=1,2,3,4)
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j - Các tham số ảnh hƣởng (j=A,B,C,D)
Tiếp theo ta tính tổng bình phƣơng phƣơng sai theo công thức sau:
s j  4  m ji  m   4  m ji  m   4  m ji  m   4  m ji  m 
2

2

2

2

(3.6)

Với m là trung bình của các tỉ số nhiễu tính theo công thức sau:
m

1 25
 ( S / N )i
25 i 1

(3.7)

Dựa trên mức tối ƣu đƣợc xác định trên biểu đồ phân mức, dự đoán giá
trị tối ƣu đƣợc xác định theo công thức:
n

Yopt  T   ( ji  T )

(3.8)

j 1

Trong đó:
j - là các yếu tố ảnh hƣởng (j= A,B,C,D)
i - là mức tối ƣu dự đoán lấy từ biểu đồ ảnh hƣởng trung bình của các
yếu tố.
+ Bước 2: Tính tổng các kết quả thí nghiệm
n

T   Yi

(3.9)

i 1

Với Yi là kết quả đo ở điều kiện thử nghiệm thứ i
+ Bƣớc 3: Tính hệ số điều chỉnh CF
CF 

T2
n

(3.10)

Với n là tổng số thử nghiệm
+ Bước 4: Tính tổng bình phƣơng các yếu tố:
n ji

Sj  
i 1

ji2
 CF
n ji

nji - là số thử nghiệm của yếu tố j ở mức i
ji - là tổng các kết quả của yếu tố j ở mức i
+ Bước 5: Tính bậc tự do của thực nghiệm và bậc tự do các yếu tố.
fT = n – l

(3.11)
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fj = l – 1
l

(3.12)

- là số mức của yếu tố j,

n - là số thí nghiệm
+ Bước 6: Tính bình phƣơng trung bình (phƣơng sai của các yếu tố).
Vj 

Sj
fj

(3.13)

+ Bước 7: Tính tổng bình phƣơng làm cơ sở để so sánh sự biến thiên
xung quanh giá trị trung bình.
n

ST   S j

(3.14)

j 1

+ Bước 8: Tính phần trăm phân bố ảnh hƣởng của các yếu tố tới hàm
mục tiêu:
Pj 

Sj
ST

(3.15)

+ Bước 9: Tổng hợp các kết quả trong Bảng ANOVA
3.4. Xây dựng hàm hồi quy [10]
Trong nghiên cứu này hàm toán học thể hiện quan hệ của thông số quá
trình cắt đến cƣờng độ mòn, cho phép dự đoán giá trị mong muốn dựa trên
thông cắt nằm trong khoảng cho phép. Trong luận án này sử dụng phƣơng
pháp tối ƣu đa mục tiêu bằng MRWSN hàm hồi quy dạng đa thức có tính đến
tƣơng tác giữa các thông số cắt theo lý thuyết bởi Gauri [52] đã đƣợc sử dụng.
Mô hình toán học có dạng nhƣ sau:
Y  a1  a2 x1  a3 x2  a 4 x3  a 5 x4  a6 x1 x2  a7 x1x3  a8 x1x4  a9 x2 x3
 a10 x2 x4  a11 x3 x4  a12 x1 x2 x3  a13 x1 x2 x4  a14 x1 x3 x4  a15 x2 x3 x4  a16 x1 x2 x3 x4

(3.16)

trong đó:
Y - Hàm số biểu diễn tính chất đầu ra đƣợc xem xét (lực cản cắt, cường
độ mòn)
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a1 , a2 ,..., a16 - các hệ số của phƣơng trình
x1 , x2 , x3 , x4 - các biến thực nghiệm (các yếu tố ảnh hưởng tới độ bền mòn
đầu răng cắt)
Mô hình toán học ở công thức 3.16 là mô hình tƣơng quan giữa các biến
khác nhau đến tính chất đầu ra đƣợc xem xét. Do đó, để xây dựng đƣợc
phƣơng trình toán học về mối tƣơng quan giữa chúng nhƣ trên thì bài toán cần
phải xác định các hệ số

a1 , a2 ,..., a16

dựa trên các dải kết quả từ thông số nghiên

cứu và kết quả thực nghiệm.
Phƣơng pháp ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ nhất là phƣơng pháp tối ƣu
hóa để lựa chọn một đƣờng (phƣơng trình) khớp nhất cho một dải dữ liệu ứng
với cực trị của tổng các sai số thống kê giữa đƣờng khớp và dữ liệu đƣợc sử
dụng để xác định phƣơng trình (3.16). Phƣơng pháp này dựa trên nguyên tắc
tổng các bình phƣơng của các sai số đạt giá trị nhỏ nhất, nghĩa là tổng bình
phƣơng sai số S đảm bảo nhỏ nhất:
n

S   (a1  a2 x1i  a3 x2i  a 4 x3i  a 5 x4i  a6 x1i x2i  a7 x1i x3i  a8 x1i x4i  a9 x2i x3i  a10 x2i x4i
i 1

 a11 x3i x4i  a12 x1i x2i x3i  a13 x1i x2i x4i  a14 x1i x3i x4i  a15 x2i x3i x4i  a16 x1i x2i x3i x4i  yi )

(3.17)
2

trong đó:
x1i , x2 i , x3i , x4i -

giá trị của biến thực nghiệm trong thí nghiệm thứ i

Do vậy các hệ số của phƣơng trình (3.17) phải thỏa mãn lần lƣợt các
phƣơng trình đạo hàm riêng tổng quát:
16
S
2
  Yi  yi   0
a j i 1

Nhƣ vậy

a1 , a2 ,..., a16

là nghiệm của hệ phƣơng trình sau:

(3.18)
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 S
 a  0
 1
 S
 a  0
 2

 

 S
 a  0
 16


(3.19)


S n Yi  (a1  a2 x1i  a3 x2i  a 4 x3i  a 5 x4i  a6 x1i x2i  a7 x1i x3i  a8 x1i x4i  a9 x2i x3i  a10 x2 i x4 i 
 


a1 i 1   a11 x3i x4i  a12 x1i x2i x3i  a13 x1i x2i x4i  a14 x1i x3i x4i  a15 x2 i x3i x4 i  a16 x1i x2 i x3i x4 i )  0



n
Yi  (a1  a2 x1i  a3 x2i  a 4 x3i  a 5 x4i  a6 x1i x2i  a7 x1i x3i  a8 x1i x4i  a9 x2i x3i  a10 x2i x4i 
S

  x1i 


a2 i 1   a11 x3i x4i  a12 x1i x2i x3i  a13 x1i x2i x4i  a14 x1i x3i x4i  a15 x2 i x3i x4 i  a16 x1i x2 i x3i x4 i )  0

 




n
 S
Yi  (a1  a2 x1i  a3 x2i  a 4 x3i  a 5 x4i  a6 x1i x2i  a7 x1i x3i  a8 x1i x4i  a9 x2i x3i  a10 x2i x4i 
  x1i x2i x3i x4i 


 a16 i 1
  a11 x3i x4i  a12 x1i x2i x3i  a13 x1i x2i x4i  a14 x1i x3i x4i  a15 x2 i x3i x4 i  a16 x1i x2 i x3i x4 i )  0




(3.20)
Trên cơ sở đó rút gọn hệ phƣơng trình (3.20) về dạng chính tắc sau:
n
n
n
n
n

Y

a
1

a
x

...

a
x
x
x

a

i
1
2  1i
15  2 i 3i 4 i
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Giải hệ phƣơng trình 3.21 với các biến là

a1 , a2 ,..., a16

của phƣơng trình

toán học bằng thuật Newton – Raphson trên phần mềm thống kê Minitab.
Trên cơ sở đó, xây dựng phƣơng trình toán học biểu diễn mối quan hệ của
thông số nghiên cứu (góc cắt, chiều sâu cắt, bƣớc cắt, vận tốc cắt) với tính
chất đầu ra đƣợc xác định (cƣờng độ mòn).
Tuy nhiên theo lý thuyết về hồi quy thực nghiệm, mỗi mô hình thực
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nghiệm có thể phù hợp nhất với một loại hàm hồi quy xác định tùy theo sự
phân bố kết quả thực nghiệm. Vì vậy, lựa chọn đƣợc một mô hình toán học
phù hợp là rất quan trọng bởi nó cho phép dự đoán và cho kết quả có độ tin
cậy cao. Thông thƣờng để đánh giá sự phù hợp của hàm hồi quy đƣợc xác
định thông qua chỉ số R2 (Hệ số xác định của hàm) và

2
Radj

(Hệ số xác định

điều chỉnh của hàm). Nếu các giá trị này càng gần với 1 thì độ tin cậy của
2
hàm càng cao và độ lệch của R2 và Radj không quá 0,2.
2
Giá trị của R2 và Radj
đƣợc xác định để chứng tỏ sự phù hợp của mô hình toán

học tìm đƣợc.
SSR
SST

(3.22)

(1  R 2 )( n  1)
n  k 1

(3.23)

R2  1 
2
Radj
 1 (

trong đó:
n

SSR   ( yi  yitb )2

(3.24)

i 1
n

SST   ( yi  yitb )2

(3.25)

i 1

trong đó:
yi : giá trị đo của thí nghiệm thứ i,
yi : giá trị của thí nghiệm thứ i tính qua hàm số (3.16) sau khi đƣợc xác

định,
yitb :

giá trị trung bình của các kết quả đo của thí nghiệm,

SSR - tổng bình phƣơng tất cả các phần dƣ,
SST - tổng bình phƣơng tất cả các sai lệch,
n - số lƣợng các hệ số,
k - số các quan sát trong tập dữ liệu.
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3.5 Thiết lập thí nghiệm
3.5.1 Thiết kế thiết bị thí nghiệm:
Thiết bị thí nghiệm đƣợc cấu tạo từ thân máy trên 1 lắp trên thân máy
dƣới 7. Thân máy trên và thân máy dƣới có thể trƣợt theo dọc trục ox. Thân
máy 1 đƣợc bắt chặt với dân xích 10, dây xích 10 đƣợc dẫn động bởi động cơ
8 điều kiển vô cấp kéo thân máy trên 1 di chuyển. Trên thân máy trên 1 đƣợc
bố trí động cơ điều kiển vô cấp 12 truyền động trực tiếp cho đĩa cắt 4. Động
cơ 8 và 12 đƣợc điều kiển vô cấp bằng hệ điều khiển AC Spindle Drives.
1 2 3
z

4

v

5

7

6

8

x
o

12 11

10
9

y
x
o

Hình 3. 2 Sơ đồ thiết bị thí nghiệm
1 – Thân máy trên; 2 – Thanh dẫn hướng 3 – Răng cắt; 4- Đĩa cắt; 5 –
Mẫu; 6 – Bàn cắt; 7 – Thân máy dưới; 8 – Động cơ dẫn động di
chuyển; 9 – Bộ chuyền xích; 10 – Xích đi chuyển; 11 – gối đỡ; 12 –
Động cơ dẫn động đĩa cắt
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3.5.2 Nguyên lý hoạt dộng
Sau khi kiểm tra các đồng hồ và dụng cụ đo đảm bảo chúng hoạt động
tốt, sau đó đóng điện cho động cơ 12 chạy không tải. tiếp theo dẫn động cho
thân máy trên 1 qua xích kéo 10 bàn máy trên chuyển động từ trái sang phải
cắt khối vật mẫu, sau khi đi hết hành trình di chuyển máy về vị trí ban đầu
tháo răng cắt khỏi đĩa cắt cân đo lƣợng mòn, tiếp theo cài đặt các thông số
khác để tiến hành thử nghiệm các mẫu răng tiếp theo.
3.5.3 Tính chọn các thông số chính của máy
3.5.3.1 Tính chọn động cơ dẫn động đĩa cắt
D
 2  Zc  n
M n 2
0,5 1,147.153
P


 9,19 ,
9,55
9,55
9,55

kW

(3.26)

Trong đó:
P – Công suất động cơ cắt, kW;
M – Mô mem trên trục động cơ, kN.m;
n – Số vòng quay của động cơ, vòng/phút;
D – Đƣờng kính cắt, m;
Zc – Lực cản cắt trên một răng cắt, kN
Chọn động cơ Mitsubishi ac spindle motor SJ-11 A công suất 11 kW.

Hình 3. 3 Động cơ Mitsubishi AC Spindle Motor
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Bảng 3. 3 Thông số của động cơ Mitsubishi ac spindle motor
Mô hình
Số vòng quay
Điện áp định mức
AMP
Nhiệt độ làm việc
LOCATION

1500

SJ-11 A
4500
200 V
96 A
40 OC
L35/C

6000

Hình 3.4 Bộ điều kiển động cơ dẫn động đĩa cắt và di chuyển
Bảng 3. 4 Thông số kỹ thuật của bộ điều kiển động cơ dẫn động đĩa cắt và di
chuyển
Chủng loại:

AC Spindle Drives / VFD Repair Service

Nhà sản xuất

Mitsubishi Electric Corp.

Mfg ID / Part số:

FRSF215KRC or FR-SF 2 15K-RC

Điện áp định mức:

200-220V AC 50/60Hz

Công suất tối đa

15 kW

Mô tả thiết bị

FREQROL Bộ điều khiển trục chính AC kiểu FR-SF
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3.5.3.2 Bộ phận cắt
- Đƣờng kính ngoài (đỉnh răng cắt): 500 mm
- Đƣờng kính đĩa cắt 300 mm
- Công suất động cơ dẫn động đĩa cắt: 11 kW
- Tốc độ động cơ đĩa cắt – vô cấp
3.5.3.3 Bộ phận di chuyển
-

Công suất động cơ: 11 kW

- Tốc độ động di chuyển – vô cấp
- Chiều dài hành trình di chuyển: 2000 mm
- Tốc độ di chuyển lớn nhất: 6 m/phút
3.5.4. Thiết lập các thông số chính của máy
a, Thiết lập các thông số làm việc của bộ phận cắt
Tốc độ trên trục độ cơ dẫn động đĩa cắt:
nt  60 

vc
D

(3.27)

Trong đó:
vc – Vận tốc cắt, (m/s)
D – Đƣờng kính cắt (tính từ đỉnh răng cắt), mm
Bảng 3. 5 Vận tốc vòng quay của của đĩa cắt
STT

1

2

3

4

5

Vận tốc cắt (m/s)

1

1.5

2

2.5

3

38,2

57,3

76,43

95,5

114,6

Số vòng quay của đĩa cắt (v/p)

b, Thiết lập các thông số làm việc của bộ phận di chuyển
Tốc độ di chuyển của máy:
vm  3.

h  vc
50   D

, m/phút

(3.28)
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Trong đó:
h – Chiều sâu cắt, mm;
vc – Vận tốc cắt, (m/s);
D – Đƣờng kính cắt (tính từ đỉnh răng cắt), mm.
Bảng 3. 6 Các thông số cơ bản của bộ phận di chuyển theo vận tốc và chiều
sâu cắt
Thực
nghiệm

Chiều sâu cắt
(mm)

Vận tốc cắt
(m/s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

30
35
40
45
50
30
35
40
45
50
30
35
40
45
50
30
35
40
45
50
30
35
40
45
50

1
1.5
2
2.5
3
2
2.5
3
1
1.5
3
1
1.5
2
2.5
1.5
2
2.5
3
1
2.5
3
1
1.5
2

Vận tốc di
chuyển của
máy (m/phút)
1.1
2.0
3.1
4.3
5.7
2.3
3.3
4.6
1.7
2.9
3.4
1.3
2.3
3.4
4.8
1.7
2.7
3.8
5.2
1.9
2.9
4.0
1.5
2.6
3.8
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3.5.5. Thiết kế mẫu thí nghiệm
Nhƣ đã đề cập ở mục 2.3. lƣợng tiêu thụ răng cắt tăng nhanh khi trong vỉa
có đá kẹp có độ kiên cố cao và để thuận tiện cho nghiên cứu ta nghiên cứu chế
tạo mẫu cắt có tính chất tƣơng đƣơng với đặc tính của vỉa đƣợc trình bày trong
bảng 3.7.
Bảng 3.7 Thuộc tính của vỉa than điển hình ở vùng Quảng Ninh
Khu vực

Vỉa than

Tính chất của vỉa

1

2

3

V6, V6a, V7

Chiều dày vỉa 4.8  7.62m, độ kiên cố than f =
1,5, độ kiên cố của đất đá kẹp f = 2-6

Nam Mẫu

Mạo Khê

V9 , V9, V7, V6

Chiều dày vỉa 2.69  4.75 m, độ kiên cố than f =
1,5, lớp đá kẹp dày trung bình 0.3 m. Độ kiên cố
kiên cố của đất đá kẹp f = 27

Vàng Danh

V 4 , V5 , V6 , V7 ,
V8

Chiều dày vỉa 1.67  8.35 m, trung bình 3.76 m,
có từ 1  8 lớp đá. Chiều dày trung bình 0.76m.
Độ kiên cố kiên cố của đất đá kẹp f = 27

Yên Tử

V 7 , V6 a , V6 , V5 ,
V4

Chiều dày vỉa 2.22  9.46m, trung bình 4.46m,
có từ 1  8 lớp đá. Chiều dày 0.36  0.5 m. Độ
kiên cố kiên cố của đất đá kẹp f = 37

Hà Lầm

"Giant"
№ 42

Chiều dày vỉa 0.8  6.75m, trung bình 3.76 m, có
từ 1  8 lớp đá. Chiều dày trung bình 1.21 m. Độ
kiên cố kiên cố của đất đá kẹp f = 47

b

Cát kết

Than đá Quảng Ninh

Hình 3. 5 Mẫu đá, than khu vực vùng Quảng Ninh
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Do điều kiện thí nghiệm trực tiếp tại hiện trƣờng vỉa than là khó khả thi
vì vậy tác giả đề xuất chế tạo vật liệu tƣơng đƣơng nhƣ sau:
- Vật liệu tƣơng đƣơng với than (VM1): Là bê tông mác M150 cƣờng
độ kháng nén 12,84 MPa.
- Vật liệu tƣơng đƣơng (VM2) với đất đá kẹp là bê tông mác M500
cƣờng độ kháng nén 51,37 MPa.

VM1

VM2

Hình 3. 6 Vật liệu tương đương làm mẫu

Nén đơn trục

Nén theo đường sinh

Hình 3. 7 Kiểm tra tính chất của mẫu trên máy nén 1 trục
Sao khi thử nghiệm độ bền của vật liệu làm mẫu, tiếp theo xây dụng mẫu
vật thí nghiệm theo kết cấu của vỉa than bằng cách đổ vật liệu theo từng lớp
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nhƣ hình 3.8.

d

L

H

H1

Hình 3. 8 Mẫu thí nghiệm

Chiều cao mẫu H = 0,5 m chiều cao vật liệu tƣơng đƣơng với đát đá kẹp
là H1 = 0,05 m chiếu 10% vật mẫu, chiều rộng mẫu vật L = 0,5 m chiều dài d
= 2 m.
3.5.4. Răng cắt thí nghiệm
- Kiểu răng: răng cắt tiếp tuyến,
- Kết cấu: Nhƣ hình vẽ dƣới đây.

Hình 3. 9 Răng cắt thí nghiệm

Kết cấu răng cắt gồm hai phần chính:
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- Phần thân răng: Vật liệu chế tạo là thép các bon hợp kim 40X, có giới
hạn bền b= 980 MPa; giới hạn chảy ch= 785 MPa; giới hạn bền nén n= 500
MPa; khối lƣợng riêng 7.85 g/cm3.
- Phần đầu răng cắt: vật liệu chế tạo là hợp kim cứng nhóm WC (WC08,
BK8), có giới hạn bền b= 1600 MPa.
3.5.6 Thiết bị đo xác định độ mòn
Để xác định lƣợng mài mòn của răng cắt sau mỗi lần thí nghiệm ta sử
dụngcân chính xác.

Hình 3. 10 - Cân điện tử chính xác cao KERN EW4200-2NM
Thông số kỹ thuật
Dải cân : 4200g
Ðộ chia : 0,01g
Độ lặp lại: 0,01g
Ðộ tuyến tính : ± 0,02g
Chuẩn cân : Ngoài
Đơn vị : ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt,tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw),
pen
Màn hình hiển thị LCD, chiều cao chữ số hiển thị 17 mm
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Kích thƣớc mặt đĩa cân: WxD 180x160 mm
Kích thƣớc: Không gồm tấm kính chắn WxDxH 192x265x87 mm
Nhiệt độ hoạt động : + 10° C ~ + 30° C
Trọng lƣợng: ~1,3 kg
Nguồn cung cấp : Nguồn chuyển đổi 230V/50hz
Sau khi hoàn tất các công việc chuẩn bị ta tiến hành thí nghiệm và ghi
chép kết quả. Cần lƣu ý rằng các đƣờng cắt gần mép mẫu nên đƣợc loại bỏ
khỏi phân tích vì các thí nghiệm này có thể cho các lực và khối lƣợng mẫu
phá vỡ không đáng tin cậy. Lƣợng mòn tối đa không đƣợc vƣợt quá giá trị lớn
nhất của lực kế, áp kế.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3:
Trong chƣơng 3 đã lựa chọn đƣợc vật liệu, thiết bị và phƣơng pháp
thực nghiệm. Cụ thể, xây dụng mẫu thử nghiệm có tính chất gần nhƣ tƣơng tự
với đất đá, than ở vùng Quảng Ninh.
Xây dụng mô hình thực nghiệm đảm bảo các yêu cầu cho quá trình thử
nghiệm và phƣơng pháp thực nghiệm theo Taguchi, ... tạo cơ sở cho việc thực
nghiệm, xác định phƣơng pháp đánh giá ảnh hƣởng của các yếu tố đến tuổi
thọ của răng cắt trên tang máy khấu dùng trong khai thác than hầm lò vùng
Quảng Ninh.
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CHƢƠNG 4
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1 Kết quả thí nghiệm
Từ thực nghiệm và lý thuyết đã chứng minh rằng độ bền mòn đƣợc xem
là chỉ tiêu quan trọng nhất trong đánh giá độ bền của răng cắt. Vì vậy kết quả
thu đƣợc sau đây có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá ảnh hƣởng của
các yếu tố tới tuổi thọ của răng [58]. Các kết quả thu đƣợc từ các thí nghiệm
cắt đá đƣợc thể hiện trong Bảng 4.1. Trong phƣơng pháp Taguchi, hàm tổn
thất đƣợc chuyển đổi thành các tỷ lệ tín hiệu thành nhiễu (S/N) đƣợc sử dụng
để đo đặc tính chất lƣợng lệch khỏi các giá trị mong muốn. Vì các giá trị nhỏ
nhất của lƣợng mòn đƣợc ƣu tiên trong quá trình cắt, do đó đặc tính chất
lƣợng yi cần đạt càng nhỏ càng tốt đƣợc ƣu tiên trong nghiên cứu này. Tỷ lệ
S/N đƣợc đƣa ra nhƣ Bảng 4.1.
Bảng 4. 1 Cường độ mòn và tỷ lệ S/N tương ứng

Thực
nghiệm

Kết quả thí nghiệm
Ih , %

S/N (dB)

1

0.120

18.416

2

0.145

3

Thực nghiệm

Kết quả thí nghiệm
Ih , %

S/N (dB)

14

0.141

17.016

16.773

15

0.184

14.704

0.172

15.289

16

0.115

18.786

4

0.243

12.288

17

0.132

17.589

5

0.274

11.245

18

0.131

17.655

6

0.135

17.393

19

0.197

14.111

7

0.196

14.155

20

0.161

15.863

8

0.237

12.505

21

0.131

17.655

9

0.178

14.992

22

0.181

14.846

10

0.159

15.972

23

0.128

17.856
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11

0.139

17.140

24

0.174

15.189

12

0.122

18.273

25

0.19

14.425

13

0.142

16.954

4.2. Xác định điều kiện cắt tối ưu
Tỷ lệ S/N trung bình của từng yếu tố ở các mức thí nghiệm khác nhau đƣợc
lấy bằng cách trung bình tỷ lệ S/N ở các mức tƣơng ứng. Ví dụ, tỷ lệ S/N trung
bình cho góc cắt ở mức 1 đƣợc xác định bằng cách lấy trung bình tỷ lệ S/N cho
các thử nghiệm 1-5 trong Bảng 4.1. Tỷ lệ S/N trung bình cho chiều sâu cắt cắt ở
mức 1 đƣợc tính bằng cách lấy trung bình các chỉ số S/N cho các lần thí nghiệm
1, 6, 11, 16 và 21. Tỷ lệ S/N trung bình cho các yếu tố khác ở các mức khác
nhau đƣợc tính theo cách tƣơng tự. Tất cả các tỷ lệ S/N trung bình này đƣa ra các
giá trị tƣơng ứng S/N, nhƣ trong hình 4.1, thể hiện các giá trị tƣơng ứng S/N cho
cƣờng độ mòn.
Bảng 4. 2 Bảng đáp ứng S/N cho cường độ mòn

Ký hiệu
viết tắt

Tỉ lệ S/N trung bình (dB)
Thông số
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

MaxMin

A

Góc cắt

14.8

15

16.82

16.8

15.99

2.01

B

Chiều sâu cắt

17.88

16.33

16.05

14.72

14.44

3.44

C

Bƣớc cắt

16.78

16.17

15.53

15.26

15.69

1.53

D

Vận tốc cắt

17.08

16.73

16.34

15.29

13.97

3.11
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Hình 4. 1 Biểu đồ tỷ lệ S/N trung bình cường độ mòn

Trong Hình 4.1, tỷ số S/N của cƣờng độ mòn là nhỏ nhất ở góc cắt 55 o
(mức 3), chiều sâu cắt 30 mm (mức 1), bƣớc cắt 28 mm (mức 1) và tốc độ cắt
1 m/s (mức 1). Do đó, sự kết hợp tham số tối ƣu cho cƣờng độ mòn là
A3B1C1D1.
4.3. Phân tích phương sai (ANOVA)
Các kết quả của ANOVA cho cƣờng độ mòn đƣợc trình bày trong Bảng
4.3 tƣơng ứng. Tỷ lệ phần trăm đóng góp của từng thông số cắt cho cƣờng độ
mòn đƣợc thể hiện trong Hình 4.2.
Từ việc phân tích dữ liệu cƣờng độ mòn (bảng 4.2) và hình 4.2, cho thấy
chỉ có chiều sâu cắt, vận tốc cắt và góc cắt có ý nghĩa thống kê trên cƣờng độ
mòn. Bƣớc cắt là yếu tố không đáng kể vì giá trị P của các yếu tố này vƣợt
quá 0,05. Thứ tự đóng góp của các yếu tố quá trình cắt mẫu là chiều sâu cắt,
vận tốc cắt và góc cắt, bƣớc cắt ảnh hƣởng đến cƣờng độ mòn lần lƣợt là
38,61%, 32,26 %, 18,55 %, và 7,31%.
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Bảng 4. 3. Kết quả ANOVA cho cường độ mòn
Mức ảnh
hƣởng
(%)

Yếu tố

DF

Seq SS

Adj SS Adj MS F ratio

Góc cắt

4

18.345

18.345 4.5861 11.30 0.002

18.5

Chiều sâu
cắt

4

38.189

38.189 9.5471 23.53 0.000

38.6

Bƣớc cắt

4

7.231

7.231 1.8077

0.075

7.3

Vận tốc cắt

4

31.909

31.909 7.9772 19.66 0.000

32.3

Sai số

8

3.246

3.246 0.4058

3.3

Tổng

24

98.919

100.00

Sai số
3.28%
Vận tốc
32.26%

4.45

P

Góc cắt
18.55%

Bước cắt
7.31%

Chiều sâu cắt
38.61%

Hình 4. 2. Phần trăm ảnh hưởng của các thông số A, B, C, D tới cường độ mòn

4.4. Ảnh hưởng của thông số cắt đến kết quả quá trình cắt
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Ảnh hƣởng của các thông số cắt chính đến các giá trị của cƣờng độ mòn
thể hiện trong Hình 4.3. Ta thấy rằng cƣờng độ mòn giảm nhanh khi góc cắt tăng
dần, đạt giá trị nhỏ nhất ở góc cắt là 55o, sau đó cƣờng độ mòn bắt đầu tăng khi
tăng thêm góc cắt. Khi tăng chiều sâu cắt, bƣớc cắt và tốc độ cắt làm tăng cƣờng
độ mòn.

Hình 4. 3. Ảnh hưởng của các thông số cắt và vận hành đến cường độ mòn
(đường nét đứt màu đỏ biểu thị giá trị trung bình)

4.5. Xây dựng mô hình hồi quy
Các phƣơng pháp thống kê của hồi quy tuyến tính đã đƣợc sử dụng
rộng rãi để dự đoán và dự báo trong kỹ thuật khai thác và đào hầm đƣợc áp
dụng để phát triển các mô hình thực nghiệm về cƣờng độ mòn của răng cắt.
4.5.1 Hồi quy tuyến tính đa biến
Hồi quy tuyến tính đa biến là một kỹ thuật phân tích thống kê để dự
đoán mối quan hệ tuyến tính giữa một biến phụ thuộc và hai hoặc nhiều biến
độc lập với công thức toán học. Công thức toán học này nhằm mục đích khớp
một dòng với các điểm dữ liệu với tổng bình phƣơng nhỏ nhất từ sự khác biệt
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giữa các giá trị đƣợc quan sát và dự đoán. Do đó, mô hình hồi quy tuyến tính
nhiều lần đôi khi cũng đƣợc gọi là mô hình bình phƣơng nhỏ nhất.
Trong phân tích hồi quy cần phải kiểm tra độ đa hình. Với tính đa
hƣớng, sai số chuẩn của các hệ số bị ảnh hƣởng có xu hƣớng lớn, do đó dẫn
đến phân tích hồi quy tuyến tính đa biến không đáng tin cậy. Yếu tố nhiễu
phƣơng sai và dung sai là những công cụ phổ biến để phát hiện mức độ
nghiêm trọng của vấn đề. Dung sai là số đối ứng của yếu tố nhiễu phƣơng sai.
Nói chung, nếu hệ số nhiễu phƣơng sai hoặc dung sai bằng 1, không có mối
tƣơng quan tuyến tính giữa các biến độc lập. Nếu hệ số nhiễu phƣơng sai lớn
hơn 1, các vấn đề đa hình nghiêm trọng tồn tại trong mô hình hồi quy.
Trong nghiên cứu này, nhiều mô hình hồi quy tuyến tính đã đƣợc xây
dụng để dự đoán mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc của cƣờng độ mòn từ
các biến độc lập nhƣ chiều sâu cắt, góc cắt, bƣớc cắt và tốc độ cắt. Phƣơng
trình (4.1) mô hình hóa cƣờng độ mòn đã thu đƣợc bằng sử dụng phần mềm
thống kê Minitab.
Mô hình hồi quy dạng đa thức của cƣờng độ mòn:
Ih = 4.61833 - 0.0853666*A - 0.116005*B - 0.091763*C - 1.87565*D
+ 0.00229*A*B + 0.00169*A*C + 0.034102*A*D + 0.002526*B*C
+ 0.042443*B*D + 0.04185*C*D –0.00005*A*B*C- 0.000809*A*B*D
– 0.000967*B*C*D - 0.000749*A*C*D +0.000018*A*B*C*D

(4.1)
Trả lại biến ban đầu cho phƣơng trình (4.1), ta đƣợc:
Ih = 4.61833 - 0.0853666* - 0.116005*h - 0.091763*s - 1.87565*v
+ 0.00229**h + 0.00169**s + 0.034102**v + 0.002526*h*s
+ 0.042443*h*v + 0.04185*s*v –0.00005**h*s- 0.000809**h*v
– 0.000967*h*s*v - 0.000749**s*v +0.000018**h*s*v
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Trong đó Ih là cƣờng độn mòn , h, s và v lần lƣợt biểu thị góc cắt, chiều
sâu cắt, bƣớc cắt và tốc độ cắt tƣơng ứng.
Từ phƣơng trình (4.1), sử dụng phần mềm Matlab vẽ đồ thị dạng 3D
phản ánh ảnh hƣởng của các yếu tố đến cƣờng độ mòn đầu răng cắt nhƣ hình
4.4 đến hình 4.9.
Nhìn đồ thị Hình 4.4 cho thấy cƣờng độ mài mòn tăng khi chiều sâu cắt
tăng và góc cắt giảm. Hiện tƣợng này có thể đƣợc giải thích nhƣ sau: khi chiều
sâu cắt giảm thì phần thân răng tiếp xúc đất đá giảm xuống đây là phần có độ
cứng nhỏ hơn nhiều so với đầu hợp kim cứng, hơn nữa chiều sâu cắt giảm khiến
cho áp lực lên bề mặt răng cắt tiếp xúc với đất đá giảm xuống, do đó cƣờng độ
mòn giảm. Khi tăng góc cắt dẫn đến mở rộng phần đất đá phía trƣớc răng cắt bị
nén chặt (lõi cứng) khi đó lõi cứng này là thành phần trung gian bao bọc lấy răng
cắt truyền lực phá hủy sang đất đá do đó làm độ mòn giảm xuống.

Hình 4. 4. Sự ảnh hưởng của góc cắt, chiều sâu cắt tới cường độ mòn đầu răng cắt

Nhìn đồ thị Hình 4.5 cho thấy cƣờng độ mài mòn nhỏ nhất khi chiều
sâu cắt và góc cắt nhỏ nhất.
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Hình 4. 5. Sự ảnh hưởng của góc cắt, bước cắt tới cường độ mòn đầu răng cắt

Từ đồ thị Hình 4.6 cho thấy vận tốc cắt tăng làm cho cƣờng độ mòn tăng
nhanh hiện tƣợng này có thể đƣợc giải thích nhƣ sau: vận tốc răng cắt tăng làm
cho nhiệt độ cục bộ trên bề mặt răng cắt gây ra bởi ma sát giữa đất đá và bề mặt
làm việc của răng cắt tăng nhanh nhƣng chƣa kịp khuếch tán vào thân răng, gây
ảnh hƣởng trầm trọng đến độ bền của lớp vật liệu bên ngoài này dẫn đến tốc độ
mòn tăng nhanh.

Hình 4. 6. Sự ảnh hưởng của góc cắt, vận tốc cắt tới cường độ mòn đầu răng cắt
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Từ đồ thị Hình 4.7 cho thấy cƣờng độ mài mòn tăng rất nhanh khi giảm
bƣớc cắt và tăng chiều sâu cắt lúc này chế độ cắt chuyển sang cắt bao bọc. Vì
vậy khi thiết kế cần phải tối ƣu tỉ lệ giữa chiều sâu cắt và bƣớc cắt.

Hình 4. 7. Sự ảnh hưởng của chiều sâu cắt, bước cắt tới cường độ mòn đầu răng cắt

Nhìn đồ thị Hình 4.8 cho thấy khi răng cắt làm việc với vận tốc 1 m/s thì
chiều sâu cắt không ảnh hƣởng nhiều đến cƣờng độ mòn. Tƣơng tự nhƣ vậy khi
chiều sâu là 28 mm thì vận tốc cũng cho thấy không có ảnh hƣởng đáng kể. Tuy
nhiên khi vận tốc và chiều sâu cắt tăng lên thì cƣờng độ mòn tăng đột biến.

Hình 4. 8. Sự ảnh hưởng của bước cắt, vận tốc cắt tới cường độ mòn đầu răng cắt
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Hình 4. 9. Sự ảnh hưởng của chiều sâu, vận tốc cắt tới cường độ mòn đầu răng cắt

Nhìn đồ thị Hình 4.9 cho thấy khi răng cắt làm việc với vận tốc 1 m/s thì
khi bƣớc cắt tăng gần nhƣ không ảnh hƣởng đến cƣờng độ mòn. Tƣơng tự nhƣ
vậy khi bƣớc cắt 24 mm thì vận tốc cắt cũng cho thấy không có ảnh hƣởng đáng
kể.
4.5.2 Thực nghiệm kiểm chứng các thông số phù hợp xác định được
Kết quả kiểm đánh giá độ tin cậy của hàm hồi quy so với kết quả thí
nghiệm cho thấy giá trị đo đƣợc trong thí nghiệm và dự đoán là khá tƣơng
đồng chứng tỏ độ tin cậy của phƣơng trình hồi quy.
Các giá trị nhiễu phƣơng sai của các biến độc lập trong hai mô hình này
đều bằng 1, có nghĩa là không có vấn đề đa cộng tuyến trong các mô hình. Hệ
số xác định (R2) của mô hình lần lƣợt là 0,958. Điều này cho thấy 95,8
phƣơng sai trong Ih có thể đƣợc giải thích bằng các biến A, B, C và D. Các sai
số chuẩn của ƣớc tính là độ lệch chuẩn của sai số dự đoán. Việc phân tích
phƣơng sai của các mô hình hồi quy cho Ih cho giá trị p là 0,0000. Điều này có
nghĩa là các mô hình dẫn xuất có ý nghĩa thống kê.

Dự đóan Ih (%)
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Giá trị đo thực tế Ih (%)
Hình 4. 10 Mối quan hệ giữa các giá trị đo được và dự đoán của cường độ mòn
theo hồi quy tuyến tính đa biến

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN CHƢƠNG 4
Khi sử dụng phƣơng pháp thực nghiệm Taguchi sẽ cho thuận lợi: với số
lƣợng thí nghiệm ít vẫn có thể đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của các thông số, chế
độ làm việc của răng cắt nhƣ: góc cắt, độ sâu cắt, khoảng cách và tốc độ đến
tuổi bền của răng cắt.
Các thông số cắt đƣợc tối ƣu hóa để giảm thiểu lƣợng mòn nhờ kết quả
thu đƣợc dựa trên tỷ lệ S/N trung bình.
Sự kết hợp tham số để tối ƣu cƣờng độ mòn là: góc cắt 55o, chiều sâu
cắt 30 mm, bƣớc cắt 28 mm, và tốc độ cắt là 1 m/s.
Kết quả thu đƣợc từ quy hoạch thực nghiệm Taguchi về cơ bản tƣơng
đồng với kết quả bằng các phƣơng pháp của nghiên cứu khác, cụ thể: Chiều
sâu lớp cắt và vận tốc cắt càng tăng thì cƣờng độ mòn càng tăng.
Từ phân tích ANOVA, cho thấy rằng: đối với cƣờng độ mòn, ba yếu tố
đều có ý nghĩa thống kê với thứ tự quan trọng là góc cắt > chiều sâu cắt > tốc
độ cắt. Bƣớc cắt có ảnh hƣởng ít nhất.
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- Đã xây dựng đƣợc mô hình hồi quy dạng đa thức cho cƣờng độ mòn
Ih = 4.61833 - 0.0853666* - 0.116005*h - 0.091763*s - 1.87565*v +
0.00229**h + 0.00169**s + 0.034102**v + 0.002526*h*s +
0.042443*h*v + 0.04185*s*v –0.00005**h*s- 0.000809**h*v –
0.000967*h*s*v - 0.000749**s*v +0.000018**h*s*v
Trong đó: Ih là cƣờng độn mòn , h, s và v lần lƣợt biểu thị góc cắt,
chiều sâu cắt, bƣớc cắt và tốc độ cắt tƣơng ứng.
Kết quả nghiên cứu có thể dùng trong việc tính toán thiết kế, lựa chọn
răng cắt của máy khấu làm việc trong điều kiện khắc nghiệt nhƣng vẫn thỏa
mãn tiêu chí đảm bảo tuổi bền của răng cắt máy khấu dùng trong khai thác
hầm lò ở Việt Nam.
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KẾT LUẬN CHUNG

Quá trình nghiên cứu, thực nghiệm đánh giá ảnh hƣởng của một số yếu
tố đến tuổi thọ của răng cắt lắp trên tang máy khấu dùng trong khai thác than
hầm lò đã đƣa ra đƣợc kết luận nhƣ sau:
1. Đã làm rõ cơ chế phá vỡ đất đá, than bằng dụng cụ cắt (răng cắt tiếp
tuyến).
2. Đã làm rõ cơ chế mòn răng cắt của máy khấu than (loại răng cắt
tiếp tuyến), nguyên nhân hƣ hỏng của răng cắt máy khấu than.
3.

Xây dụng đƣợc phƣơng pháp xác định chiều dài tối đa của phần

đầu hợp kim nhô ra từ thân răng (2.2) và chiều dài tối thiểu của của đầu hợp
kim đƣợc bao bọc bởi thân răng công thức (2.6). Từ đó là cơ sở để xác định
tuổi thọ của răng cắt trong quá trình làm việc (2.9).
4. Đã xây dựng đƣợc mô hình hồi quy dạng đa thức mô tả mối quan
hệ của các yếu tố đầu vào (góc cắt, chiều sâu cắt, bƣớc cắt, vận tốc cắt) với
cƣờng độ mòn răng cắt.
Ih = 4.61833 – 0.0853666* – 0.116005*h – 0.091763*s – 1.87565*v +
0.00229**h

+

0.00169**s

+

0.034102**v

+

0.002526*h*s

+

0.042443*h*v + 0.04185*s*v – 0.00005**h*s – 0.000809**h*v –
0.000967*h*s*v – 0.000749**s*v + 0.000018**h*s*v
Trong đó Ih là cƣờng độn mòn , h, s và v lần lƣợt biểu thị góc cắt,
chiều sâu cắt, bƣớc cắt và tốc độ cắt tƣơng ứng.
5. Đƣa ra đƣợc bộ tham số để tối ƣu cƣờng độ mòn là: góc cắt 55 o,
chiều sâu cắt 30 mm, bƣớc cắt 28 mm, và tốc độ cắt là 1 m/s.
6. Kết quả nghiên cứu có thể dùng trong việc tính toán thiết kế, lựa
chọn răng cắt của máy khấu phù hợp trong điều kiện địa chất mỏ khác nhau
nhƣng vẫn đảm bảo tuổi bền của răng cắt máy khấu, có thể làm tài liệu trong
giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên ngành và các ngành có liên quan.
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