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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong lĩnh vực khai thác than ở Việt Nam, phương pháp khai
thác than hầm lò ngày càng chiếm tỉ lệ lớn. Nhu cầu tăng nhanh về
sản lượng, 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 hướng giải quyết là từng
bước 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 nước có nền công nghiệp mỏ
phát triển đã chế tạo toàn bộ hoặc một trong ba thiết bị trên như Nga,
Ba Lan, Trung Quốc, Đức, Séc...
Liên Xô trước đây và nay là CHLB Nga và Ucraina hiện nay
sản xuất một số lượng lớn chủng loại máy khấu than như: 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 MG200-W1 và MG150/375-W,
MG170/410WD, MB12-2V2P/R- 450E được 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 như: điều kiện địa chất mỏ phức tạp, diện khai thác, khả năng
đầu tư, 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 như 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 như tăng tuổi thọ của máy, bộ phận cắt đóng vai trò quan
trọng. Tuy nhiên 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 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

2
lò khi lập phương án khai thác, đầu tư và dự trữ phụ tùng phục vụ
cho quá trình sản xuất cho đến nay chưa được 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 hướng 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
hưởng đến độ bền mòn của răng cắt máy khấu, như: độ kiên cố của
than, hình dáng hình học của răng cắt, vật liệu chế tạo răng cắt, góc
cắt, chiều sâu căt, bước 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 ưu với mục
đích nâng cao tuổi thọ của răng cắt.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Loại răng cắt tiếp tuyến dùng trên
máy khấu khai thác than.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng của góc cắt,
chiều sâu cắt, bước 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
- 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 phương 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 phương pháp thiết kế
thực nghiệm Taguchi và các phần mềm tính toán, thông kê
(Microsoft Excel, MiniTab, ...) đã xây dựng được mô hình hồi quy
dạng đa thức mô tả mối quan hệ của các yếu tố đầu vào (góc cắt,
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chiều sâu cắt, bước cắt, vận tốc cắt) với cường độ mòn răng cắt: Mô
hình hồi quy dạng đa thức.
- Đưa ra được bộ tham số để tối ưu cường độ mòn là: góc cắt
o
55 , chiều sâu cắt 30 mm, bước 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 nhưng 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 hưởng đến
độ bền mòn đầu răng cắt máy khấu than (các yếu tố được lựa
chọn để nghiên cứu sự ảnh hưởng của chúng tới độ bền mòn
đầu răng cắt: góc cắt, chiều sâu căt, bước 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 hưởng đã được lựa
chọn với hàm mục tiêu. Từ đó xác định được bộ thông số để tối ưu
cường độ mòn là: góc cắt 55o, chiều sâu cắt 30 mm, bước cắt 28 mm,
và tốc độ cắt là 1 m/s.
7. Tính mới của đề tài
Xây dựng phương pháp xác định tuổi thọ của răng cắt thông
qua cường độ mòn, đồng thời đưa ra được bộ thông số để tối ưu
cường độ mòn là: góc cắt 55o, chiều sâu cắt 30 mm, bước cắt 28 mm,
và tốc độ cắt là 1 m/s.
8. Khối lƣợng và cấu trúc luận án
Luận án bao gồm phần mở đầu, 4 chương nội dung, kết luận,
kiến nghị, danh mục các công trình công bố của tác giả, tài liệu tham
khảo và phục lục. Toàn bộ nội dung của luận án được trình bày trong
124 trên khổ giấy A4, cỡ 14, font chữ Time New Roman, trong đó có
22 bảng và 61 hình.
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CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ RĂNG CẮT TIẾP TUYẾN LẮP TRÊN MÁY
KHẤU DÙNG TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÕ
1.1 Tổng quan về răng cắt tiếp tuyến
Răng cắt tiếp tuyến bắt đầu được sản xuất từ những năm 1970.
Ưu 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 phương 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 đó làm tăng độ bền và tuổi thọ của răng cắt và ụ giá
răng vì phần chuôi chịu chịu nén thay vì chịu uốn như răng hướng tâm.
Các thử nghiệm răng cắt tiếp tuyến được tiến hành tại mỏ ở Nga, Mỹ,
Ba Lan … cho thấy lượng tiêu thụ răng giảm từ 5-10 lần so với việc sử
dụng răng cắt hướng tâm.
Các răng cắt tiếp tuyến tùy theo hãng 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
1.1). Đầu hợp kim được hàn chặt hoặc ép gắn vào phần đầu nón 2. Răng
cắt có thể xoay tự do trong ụ giá răng 3 và được hãm nhờ phanh hãm 5.
Phanh hãm giúp cho răng không bị rơi ra khi hoạt động. Do trong quá
trình cắt lực bên sường 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 thước hình học của răng cắt trong một thời gian dài
gúp tăng tuổi thọ của răng.

Hình 1. 1 Răng cắt quay tiếp tuyến kết cấu dạng mới trên ụ giá

Tùy từ các điều kiện khai thác mà kích thước 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 (hình 1.2 và 1.3).
Hình 1. 2 - Đầu cắt hợp
a,
b,

kim hình trụ (1.2a) và đầu
cắt hợp kim hình nấm
(1.2b)
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Hình 1. 3 Hình dạng phần đầu nón của răng cắt tiếp tuyến
1.2 Tình hình nghiên cứu răng cắt tiếp tuyến trong và ngoài
nƣớc
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 được sử
dụng tại Công ty than Khe Chàm, Vàng Danh, Hà lầm và một số
Công ty trong -Vinacomin.
Các loại máy của nước ngoài chế tạo đưa vào Việt Nam đã
được nhiều năm, do nhiều nguyên nhân như điều kiện địa chất, áp
lực mỏ, góc nghiêng vỉa, chiều dày vỉa, trữ lượng có thể cơ giới hóa
khai thác đã ảnh hưởng đến việc áp dụng, hiệu quả, năng suất và tuổi
thọ của máy.
Trong quá trình làm việc răng cắt của máy khấu than hoạt động
dưới lực nén và lực uốn lớn trong điều kiện tải trọng thay đổi liên tục.
Vì thế nó là chi tiết thường xuyên hỏng hóc. Hơn nữa việc chế tạo răng
cắt ở trong nước còn hạn chế và manh mún, chỉ chế tạo theo mẫu mà
không có một nghiên cứu hay đánh giá nào đáng tin cậy. Răng cắt chế
tạo trong nước 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 nước ít được các nhà sử dụng lựa chọn. Do đó việc
nghiên cứu các yếu tố hình học và chế độ cắt ảnh hưởng đến tuổi thọ
của răng cắt của máy khấu trong các mỏ than hầm lò Việt Nam được
xem là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Kết quả nghiên cứu ở nước ngoài chỉ ra rằng:
- Khi cắt đất đá có độ kiên cố trung bình (f = 4 ÷ 6) thì nguyên
nhân chính gây hư 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
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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;
- Bằng thử nghiệm với đất đá có độ cứng trung bình đã xác
định được việc tăng độ cứng của thân răng cắt sẽ giảm cường độ mài
mòn răng cắt;
- 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 đã
làm tăng lên đáng khả năng chống mài mòn răng cắt (lên đến 1,9
lần);

Hình 1. 4 Quy trình công nghệ sản xuất răng cắt bằng phương pháp
gia công áp lực
- Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn nghiên cứu về sự biến
dạng của răng cắt trong trạng thái làm việc (hình 1.5).

Hình 1. 5 Sự thay đổi ứng suất trên răng cắt với sự thay đổi bên
dạng của thân răng cắt
1.2.2 Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
Qua nghiên cứu tìm hiểu 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 mà chưa nghiên cứu đầy đủ về sự ảnh hưởng của các thông
số công nghệ, chế độ làm việc (góc cắt, chiều sâu cắt, bước cắt, vận
tốc cắt, ..) đến độ bền mòn cũng như tuổi thọ của răng cắt và máy.
Nhận xét:
- Điều kiện địa chất của một số vỉa than hầm lò tại Quảng
Ninh rất phức tạp trong vỉa nhiều lớp đá kẹp có độ kiên cố f từ 4 đến
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7 ảnh hưởng 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, chưa 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 tiến hành nghiên cứu tính toán, thiết
kế, chế tạo được các chi tiết của bộ phận cắt có chất lượng tiệm cận
chất lượng của răng cắt của các nước trên thế giới.
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 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 được xem là có tính chu
kỳ và bước 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).
1

2

3

5

4

A
B

A
B
D

h

C

C

D

vz
v
A A

vy
B B

C

C

D D

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 cắt5 – Vùng ép vụn cục bộ

Quá trình cắt bắt đầu khi răng cắt 2 di chuyển đất đá bị dồn ép
ở phía trước 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 được hình thành, phá vỡ kết cấu tự nhiên của lớp than
với khối than, sau đó lớp than được bóc tách hoàn toàn ra khỏi khối
than.
2.2 Phân tích cơ chế hỏng răng cắt do hiện tƣợng mài mòn
Từ cơ chế phá hủy đất đá bằng răng cắt ta thấy rằng ứng suất tiếp
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xúc trên răng cắt sẽ giảm dần từ đỉnh của hợp kim cứng đến hết phần
tiếp xúc của đất đá đến răng cắt. Cùng sự phân tích cấu tạo và vật liệu
làm răng cắt ta nhận thấy rằng với vật liệu đầu răng thường làm bằng
hợp kim cứng có độ cứng cao (≥ 70 HRC), vật liệu làm thân răng
thường 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. Như vậy dễ dàng nhận thấy vùng dễ tổn thương nhất
là vùng kim loại bao xung quanh hợp kim cứng.

a,

b,

c,

d,

Hình 2. 2 Các dạng mòn hỏng của răng cắt

Theo các kết quả nghiên cứu, răng cắt bị hỏng theo mài mòn
sẽ có các hiện tượng sau:
- Răng cắt làm việc với vỉa than không có đá kẹp f = 0.8÷1.5
lượng mòn răng cắt nhỏ, gần như 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 2.2-a)
cuối cùng dẫn đến mất đầu hợp kim cứng, quá trình mòn diễn ra rất
chậm. Lượng 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 nhưng lượng mòn nhỏ, tuy nhiên phần kim loại
bao quanh đầu hợp kim bị mòn nhanh (hình 2.2-b) dẫn tới suy yếu
liên kết của nó với đầu hợp kim và nhanh chóng mất đầu hợp kim
cứng. Lượng 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 răng (hình 2.2-c,d). Trong các nghiên cứu đã chỉ ra
rằng khi răng làm việc với đất đá có độ kiên cố cao (độ bền nén 120
MPa (tương đương f = 12) với vận tốc cắt v = 2.5 m/s, chiều sâu cắt
h = 10 mm, bước 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 (xem hình
2.3) có thể làm tan chảy kim loại, ngoài ra còn xuất hiện hiện hiện
tượng đánh lửa gây nguy hiểm đến điều kiện an toàn mỏ.
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Hình 2. 3. Biểu đồ tăng nhiệt trên bề mặt của răng cắt trong quá
trình làm việc
2.3 Phân tích cơ chế hỏng răng theo điều kiện phá hủy
Hiện tượng hỏng răng do quá tải thường xuất hiện trong các
trường 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 đường 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 được các thông số như chiều cao
tối đa của phần thò ra của đâu hợp kim và chiều xâu tối thiểu của đầu
hợp kim nằm trong thân răng sẽ giúp nâng cao tuổi thọ của răng cắt
trong quá trình lam việc. Từ cơ sở đó ta có thể dự đoán được tuổi thọ
của răng cắt sau quá trình làm việc.
Lực tác dụng lên răng cắt có thể được xác định theo công thức:

Zcb 

A.(0,35.b  0,3)
1
, N;
.h tb .t tb .k t .k g .k a .k  .
b  h tb .tg
cos

(2.5)

Trong đó: A – Lực cản cắt đơn vị của than, A = 2410 – 3000
N/cm; b – Chiều rộng lưỡi cắt, b = 0,8 cm; htb – Chiều dày cắt trung
bình của răng cơ bản, cm; ttb – Chiều rộng phoi cắt trung bình của
răng cơ bản, cm; kt – Hệ số vết lộ gương, kt = 1,1 ÷ 1,25 chọn kt =
1,2; kg – Hệ số kể đến ảnh hưởng của góc cắt, kg = 0,98; ka – Hệ số
kể đến ảnh hưởng sức đẩy áp lực mỏ, ka = 0,56; kθ – Hệ số kể đến
hình dạng cắt trước của răng, kθ= 0,92; β – Góc lắp răng với phương
di chuyển của bộ phận công tác, độ; θ – Góc vỡ của than, độ.
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độ.

Lực cắt P và lực uốn N được xác định như sau
(2.1)
P  Z c  Sin và N  Z c  Cos
Trong đó: Zc – Lực cắt tác dụng lên răng cắt, kN; θ – Góc cắt,

Hình 2. 4 Sơ đồ phân bố tải
trọng trên răng

Hình 2. 5 Bểu đồ nội lực của răng cắt

Hình 2. 6 Biểu đồ nội lực trên mặt cắt ngang của răng cắt.
Để đảm bảo điều kiện bền thì:
Với điểm 1 (hình 2.6): ứng suất nén phải nhỏ hơn ứng suất nén
cho phép  td1   n ;
Với điểm 3 (hình 2.6): ứng suất kéo phải nhỏ hơn ứng suất nén
cho phép  td 2   k .
Ta xác định được l2 theo điều kiện bền:


M
N
d3
 y    u   l2 
  u 
Jx
F
5  Z c  Sin

(2.2)

Xác định chiều dài tối thiểu l1 theo thuyết biền thứ 4 (tại mặt
cắt B-B)
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 tdmax   r2   t2   r   t   u 

(2.3)

Trong đó:
Ứng suất pháp tuyến:
r 

 d2  N
d2
. 1  22  . 1
2 
d d  d  F

(2.4)

2
2

Ứng suất tiếp tuyến:
t 

d 2  d 22  N1
. 1   .
d 22  d 2  d 2  F

(2.5)

Với: N – Lực tác dụng vào lớp kim loại bao ngoài của đầu hợp
kim cứng, kN; F – Diện tích xung quanh của lỗ lắp đầu hợp kim
cứng của răng cắt, mm2; d – Đường kính chốt cắt (đầu hợp kim),
mm; d2 – Đường kính trung bình của phần bao quanh đầu hợp kim,
mm.
Giải bất phương trình (2.3) ta có
l1 

trong đó C 

(C l2  1)  (C l2  1)2  2C  l2
C

, mm

(2.6)

 u 

A  B2  A  B
2

với
 Z c  Sin
.
2
  d
Vậy để đảm bảo răng cắt làm việc bình thường thì trong suốt
quá trình làm việc của máy phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:
 d
d
 d 2  Z  Sin và
d2
B  4 2
. 1  22
. 1  22  . c
2 
2
2 
2
d2  d  d
d2  d  d    d
2

2

A  4

2
chiều dài l1 không được nhỏ hơn l1  (C l2  1)  (C l2  1)  2C  l2 và

C

l2 không được lớn hơn

d3
l2 
  u  .
5  Z c  Sin

2.4. Xác định tuổi thọ (tổng chiều dài quãng đƣờng cắt) của răng
cắt theo điều kiện bền mòn
Để xác định chính xác lượng kim loại tối đa mất đi do mòn thì
ta cần xem xét trong trường hợp cụ thể của mỗi loại răng cắt (các
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thông số cụ thể của răng cắt). Ở đây tác giả chỉ đưa ra phương pháp
xác định sơ bộ xác định khối lượng mòn theo lý thuyết.

Hình 2. 7 Lượng mòn tối đa của răng cắt

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


(2.7)
 mmon    d22  d 2   l3      d22  d 2   l2  l4   
4

4

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

I

m


mon

mon

m



 4





 d 22  d 2  l3   







 d 22  d 2   l2  l4   
4
m

(2.8)

Trong đó m – khối lượng của răng cắt, kg.
Tổng chiều dài làm việc trong quãng đời làm việc của răng cắt theo
điều kiện bền mòn có thể được xác định như sau:
(2.9)
 I mon
S
Ih

Trong đó Ih – cường độ mòn của răng cắt trên một km.
Nhận xét
- 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 hướng sát với thực tế và đảm bảo độ tin cậy,
tính kinh tế cao.
- Xây dụng được phương phương pháp xác định chiều dài tối
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đa của phần đầu hợp kim nhô ra từ thân răng (2.2) và chiều dài tối
thiểu của của đầu hợp kim bao bọc bởi thân răng công thức (2.6). Từ
đó xác định tuổi thọ của răng cắt theo điều kiện độ bền mòn trong
quá trình làm việc (công thức 2.8 và 2.9).
- Các kết quả nêu trên tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng
phương pháp thực nghiệm; thực nghiệm và đánh giá ảnh hưởng của
một số yếu tố công nghệ như: chiều sâu cắt, bước cắt, góc cắt, vận
tốc cắt đến độ bền mòn của răng cắt máy khấu than.
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
Ta cũng chọn góc cắt, chiều sâu cắt, khoảng cách của hai
đường 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
Thông số

Ký hiệu

Đơn vị

Góc cắt
Chiều sâu cắt
Bước cắt
Vận tốc cắt


h
s
v

Độ
mm
mm
m/s

Giá trị theo mức độ của các yếu tố
1

2

3

4

5

45
30
28
1

50
35
36
1.5

55
40
42
2

60
45
48
2.5

65
50
54
3

3.2 Phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi
Các thông số: chiều sâu cắt, góc cắt, bước cắt và tốc độ cắt
được lựa chọn làm các biến đầu vào của thí nghiệm. Với 5 mức độ
và 4 yếu tố mảng trực giao L25 được 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 được 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.
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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
18
19
20
21
22
23
24
25

A ()
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65

B (h)
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

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

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
2.5
3
1
2.5
3
1
1.5
2

3.3. Xây dựng hàm hồi quy
Trong nghiên cứu này hàm toán học thể hiện quan hệ của
thông số quá trình cắt đến cường 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 phương pháp tối ưu đa mục tiêu bằng MRWSN
hàm hồi quy dạng đa thức có tính đến tương tác giữa các thông số cắt
theo lý thuyết bởi Gauri đã được sử dụng. Mô hình toán học có dạng
như 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

(3.1)
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Trong đó:
Y - Hàm số biểu diễn tính chất đầu ra được xem xét (lực cản
cắt, cường độ mòn);
a1 , a2 ,..., a16 - Các hệ số của phương trình;

x1 , x2 , x3 , x4 - Các biến thực nghiệm (các yếu tố ảnh hưởng tới độ
bền mòn đầu răng cắt).
Sau khi biến đổi ta được dạng chính tắc sau:
n
n
n
n
n

Yi  a1 1 a2  x1i  ...  a15  x2i x3i x4i  a16  x1i x2i x3i x4i


i 1
i 1
i 1
i 1
i 1

n
n
n
n
n

2
x1iYi  a1  x1i a2  x1i  ...  a15  x1i x2i x3i x4i  a16  x12i x2i x3i x4i



i 1
i 1
i 1
i 1
i 1



n
n
n
n
 n
2
2 2 2
2 2 2 2
 x1i x2i x3i x4iYi  a1  x1i x2i x3i x4i a2  x1i x2i x3i x4i  ...  a15  x1i x2i x3i x4i  a16  x1i x2i x3i x4i
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(3.2)

Giải hệ phương trình 3.2 với các biến là a1 , a2 ,..., a16 của
phương trình toán học bằng thuật Newton – Raphson trên phần mềm
thống kê Minitab. Trên cơ sở đó, xây dựng phương trình toán học
biểu diễn mối quan hệ của thông số nghiên cứu (góc cắt, chiều sâu
cắt, bước cắt, vận tốc cắt) với tính chất đầu ra được xác định (cường
độ mòn).
3.4 Thiết lập thí nghiệm
3.4.1 Thiết kế thiết bị thí nghiệm:
Thiết bị thí nghiệm được cấu tạo từ thân máy trên 1 lắp trên
thân máy dưới 7. Thân máy trên và thân máy dưới có thể trượt dọc
trục ox. Thân máy 1 được bắt chặt với dân xích 10, dây xích 10 được
dẫn động bởi động cơ 8 điều kiển vô cấp kéo thân máy trên 1 di
chuyển. Trên thân máy trên 1 bố trí động cơ điều kiển vô cấp 12
truyền động trực tiếp cho đĩa cắt 4. Động cơ 8 và 12 được điều kiển
vô cấp bằng hệ điều khiển AC Spindle Drives.
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Hình 3. 1 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

3.4.2. Răng cắt thí nghiệm
- Kiểu răng: sử dụng răng cắt tiếp tuyến,
- Hình dạng: giống các răng cắt trên một số máy khấu than
dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh.

Hình 3. 2 Dạng răng cắt dùng để thí nghiệm

- Kết cấu răng cắt gồm hai phần chính:
*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;
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giới hạn bền nén n= 500 MPa; khối lượng 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.
Sau khi hoàn tất các công việc chuẩn bị ta tiến hành thí
nghiệm và ghi chép kết quả. Cần lưu ý rằng các đường cắt gần mép
mẫu nên được loại bỏ khỏi phân tích vì các thí nghiệm này có thể
cho các lực và khối lượng mẫu phá vỡ không đáng tin cậy.
Nhận xét: Trong chương 3 đã lựa chọn được vật liệu, thiết bị
và phương pháp thực nghiệm. Cụ thể, xây dụng mẫu thử nghiệm có
tính chất gần như tương 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 phương pháp thực nghiệm theo Taguchi, ... tạo cơ sở cho
việc thực nghiệm, xác định phương pháp đánh giá ảnh hưởng của các
yếu tố đến tuổi thọ của răng cắt trên tang máy khấu dùng trong khai
thác than hầm lò vùng Quảng Ninh.
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
được xem là chỉ tiêu quan trọng nhất trong đánh giá độ bền của răng
cắt. Vì vậy kết quả thu được sau đây có ý nghĩa rất quan trọng trong
việc đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tới tuổi thọ của răng [58].
Các kết quả thu được từ các thí nghiệm cắt đá được thể hiện trong
Bảng 4.1. Trong phương pháp Taguchi, hàm tổn thất được chuyển
đổi thành các tỷ lệ tín hiệu thành nhiễu (S/N) được sử dụng để đo đặc
tính chất lượng lệch khỏi các giá trị mong muốn. Vì các giá trị nhỏ
nhất của lượng mòn được ưu tiên trong quá trình cắt, do đó đặc tính
chất lượng yi cần đạt càng nhỏ càng tốt được ưu tiên trong nghiên
cứu này. Tỷ lệ S/N được đưa ra như Bảng 4.1.
Bảng 4. 1 Cường độ mòn và tỷ lệ S/N tương ứng
Thực
nghiệm
1
2
3
4
5

Kết quả thí nghiệm
Ih, %
S/N (dB)
0.120
18.416
0.145
16.773
0.172
15.289
0.243
12.288
0.274
11.245

Thực nghiệm
14
15
16
17
18

Kết quả thí nghiệm
Ih, %
S/N (dB)
0.141
17.016
0.184
14.704
0.115
18.786
0.132
17.589
0.131
17.655

18
6
7
8
9
10
11
12
13

0.135
0.196
0.237
0.178
0.159
0.139
0.122
0.142

17.393
14.155
12.505
14.992
15.972
17.140
18.273
16.954

19
20
21
22
23
24
25

0.197
0.161
0.131
0.181
0.128
0.174
0.19

14.111
15.863
17.655
14.846
17.856
15.189
14.425

4.2. Xác định điều kiện cắt tối ƣu
Tỷ lệ S/N trung bình của từng yếu tố ở các mức thí nghiệm khác
nhau được lấy bằng cách trung bình tỷ lệ S/N ở các mức tương ứng. Ví
dụ, tỷ lệ S/N trung bình cho góc cắt ở mức 1 được 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 được 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 được tính
theo cách tương tự. Tất cả các tỷ lệ S/N trung bình này đưa ra các giá trị
tương ứng S/N, như trong hình 4.1, thể hiện các giá trị tương ứng S/N
cho cường độ mòn.

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

Trong Hình 4.1, tỷ số S/N của cường độ mòn là nhỏ nhất ở góc
cắt 55o (mức 3), chiều sâu cắt 30 mm (mức 1), bước cắt 28 mm (mức
1) và tốc độ cắt 1 m/s (mức 1). Do đó, sự kết hợp tham số tối ưu cho
cường độ mòn là A3B1C1D1.
4.3. Phân tích phƣơng sai (ANOVA)
Các kết quả của ANOVA cho cường độ mòn được trình bày
trong Bảng 4.2 tương ứng. Tỷ lệ phần trăm đóng góp của từng thông
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số cắt trên các cường độ mòn được thể hiện trong Hình 4.2.
Bảng 4. 2. Kết quả ANOVA cho cường độ mòn
Yếu tố

DF

Góc cắt

4

18.345 18.345 4.5861

11.30 0.002

Mức ảnh hưởng
(%)
18.5

Chiều sâu cắt

4

38.189 38.189 9.5471

23.53 0.000

38.6

Bước cắt

4

7.231

Vận tốc cắt

4

31.909 31.909 7.9772

Sai số

8

3.246

Tổng

24

98.919

Seq SS Adj SS Adj MS F ratio

Vận tốc
32.26%

7.231
3.246

1.8077

4.45

P

0.075

7.3

19.66 0.000

32.3

0.4058

3.3
100.00

Sai số
3.28%

Góc cắt
18.55%

Chiều
Bước
sâu
cắt
cắt
38.61%
7.31%
Hình 4. 2. Phần trăm ảnh hưởng của các thông số A, B, C, D tới cường độ
mòn

Từ việc phân tích dữ liệu cường 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 cường độ mòn. Bước cắt là yếu tố không đáng kể vì giá trị P
của các yếu tố này vượt 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, bước cắt
ảnh hưởng đến cường độ mòn lần lượt là 38,61%, 32,26 %, 18,55 %,
và 7,31%.
4.4. Ảnh hƣởng của thông số cắt đến kết quả quá trình cắt
Ảnh hưởng của các thông số cắt chính đến các giá trị của cường
độ mòn thể hiện trong Hình 4.3. Ta thấy rằng cường độ mòn giảm
nhanh khi góc cắt tăng dần, đạt giá trị nhỏ nhất ở góc cắt là 55o, sau đó
cường độ mòn bắt đầu tăng khi tăng thêm góc cắt. Khi tăng chiều sâu
cắt, bước cắt và tốc độ cắt làm tăng cường độ mòn.
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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 phương pháp thống kê của hồi quy tuyến tính đã được sử
dụng rộng rãi để dự đoán và dự báo trong kỹ thuật khai thác và đào
hầm được áp dụng để phát triển các mô hình thực nghiệm về cường
độ mòn của răng cắt.
4.5.1 Hồi quy tuyến tính đa biến
Trong nghiên cứu này, nhiều mô hình hồi quy tuyến tính đã
được xây dụng để dự đoán mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc của
cường độ mòn từ các biến độc lập như chiều sâu cắt, góc cắt, bước
cắt và tốc độ cắt. Phương trình (4.1) mô hình hóa cường độ mòn đã
thu được bằng sử dụng phần mềm thống kê Minitab.
Mô hình hồi quy dạng đa thức của cường 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*s0.000809**h*v – 0.000967*h*s*v - 0.000749**s*v
+0.000018**h*s*v
Trong đó Ih là cường độn mòn , h, s và v lần lượt biểu thị góc
cắt, chiều sâu cắt, bước cắt và tốc độ cắt tương ứng.
Từ phương trình (4.1), sử dụng phần mềm Matlab vẽ đồ thị
dạng 3D phản ánh ảnh hưởng của các yếu tố đến cường độ mòn đầu
răng cắt như hình 4.4 đến hình 4.9.
Nhìn đồ thị Hình 4.4 cho thấy cường độ mài mòn tăng khi chiều
sâu cắt tăng và góc cắt giảm. Hiện tượng này có thể được giải thích như
sau: khi chiều sâu cắt giảm thì phần thân răng tiếp xúc đất đá giảm
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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 cường độ mòn giảm. Khi tăng góc cắt dẫn
đến mở rộng phần đất đá phía trước 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

Hình 4. 5. Sự ảnh hưởng của góc cắt,
bước cắt tới cường độ mòn đầu răng
cắt

Nhìn đồ thị Hình 4.5 cho thấy cường độ mài mòn nhỏ nhất khi
chiều sâu cắt và góc cắt nhỏ nhất.
Từ đồ thị Hình 4.6 cho thấy vận tốc cắt tăng làm cho cường độ
mòn tăng nhanh hiện tượng này có thể được giải thích như 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 nhưng chưa
kịp khuếch tán vào thân răng, gây ảnh hưởng 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

Hình 4. 7. Sự ảnh hưởng của chiều
sâu cắt, bước cắt tới cường độ mòn
đầu răng cắt
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Từ đồ thị Hình 4.7 cho thấy cường độ mài mòn tăng rất nhanh
khi giảm bước cắt và tăng chiều sâu cắt lúc này chế độ cắt chuyển sang
cắt bao bọc. Vì vậy khi thiết kế cần phải tối ưu tỉ lệ giữa chiều sâu cắt và
bước 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 hưởng nhiều đến cường độ mòn.
Tương tự như vậy khi chiều sâu là 28 mm thì vận tốc cũng cho thấy
không có ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên khi vận tốc và chiều sâu cắt
tăng lên thì cường độ mòn tăng đột biến.

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

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 chiều sâu cắt tăng thì cường độ
mài mòn tăng nhanh. Nhưng khi bước cắt 28 mm thì vận tốc cắt cũng
cho thấy không có ảnh hưởng đáng kể.
Nhận xét
Khi sử dụng phương pháp thực nghiệm Taguchi sẽ cho thuận
lợi: với số lượng thí nghiệm ít vẫn có thể đánh giá được ảnh hưởng
của các thông số, chế độ làm việc của răng cắt như: góc cắt, độ sâu
cắt, khoảng cách và tốc độ đến tuổi bền của răng cắt.
Các thông số cắt được tối ưu hóa để giảm thiểu lượng mòn nhờ
kết quả thu được dựa trên tỷ lệ S/N trung bình.
Sự kết hợp tham số để tối ưu cường độ mòn là: góc cắt 55o,
chiều sâu cắt 30 mm, bước cắt 28 mm, và tốc độ cắt là 1 m/s.
Kết quả thu được từ quy hoạch thực nghiệm Taguchi về cơ bản
tương đồng với kết quả bằng các phương pháp của nghiên cứu khác,
cụ thể: Chiều sâu lớp cắt và vận tốc cắt càng tăng thì cường độ mòn
càng tăng.
Từ phân tích ANOVA, cho thấy rằng: đối với cường độ mòn, ba
yếu tố đều có ý nghĩa thống kê với thứ tự quan trọng là góc cắt >
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chiều sâu cắt > tốc độ cắt. Bước cắt có ảnh hưởng ít nhất.
- Đã xây dựng được mô hình hồi quy dạng đa thức cho cường
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*s0.000809**h*v
–
0.000967*h*s*v
0.000749**s*v
+0.000018**h*s*v
Trong đó: Ih là cường độn mòn , h, s và v lần lượt biểu thị góc
cắt, chiều sâu cắt, bước cắt và tốc độ cắt tương 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
nhưng 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 hưởng của
một số yếu tố đến tuổi thọ của răng cắt lắp trên tang máy khấu dùng
trong khai thác than hầm lò đã đưa ra được kết luận như 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 hư hỏng của răng cắt máy khấu
than.
3. Xây dụng được phương 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 được 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 được mô hình hồi quy dạng đa thức mô tả mối
quan hệ của các yếu tố đầu vào (góc cắt, chiều sâu cắt, bước cắt, vận
tốc cắt) với cường 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*s0.000809**h*v
–
0.000967*h*s*v
0.000749**s*v
+0.000018**h*s*v
Trong đó Ih là cường độn mòn , h, s và v lần lượt biểu thị góc
cắt, chiều sâu cắt, bước cắt và tốc độ cắt tương ứng.
5. Đưa ra được bộ tham số để tối ưu cường độ mòn là: góc cắt
55o, chiều sâu cắt 30 mm, bước 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 nhưng 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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