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CHƯƠNG 1: TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI 
 

1. Khái niệm chung về máy cắt gọt kim loại  

1.1 Khái niệm, phân loại  
* Khái niệm 

 Máy cắt kim loại dùng để gia công các chi tiết kim loại bằng cách cắt hớt 
các lớp kim loại thừa để sau khi gia công các chi tiết có hình  giáng gần đúng yêu 
cấu (Gia công thô) hoặc thoả mãn hoàn toàn yêu cầu đặt hàng với độ chính xác 
nhất định về kích thước và độ bóng cần thiết của bề mặt gia công (gia công tinh) 

* Phân loại 

 - Tuỳ thuộc vào quá trình công nghệ đặc trưng bởi phương pháp gia công, 
dạng dao, đặc tính chuyển động ..v..v, các máy cắt được chia thành các máy cơ 
bản: Tiện, phay, bào, mài, khoan – doa và các nhóm máy gia công răng, ren, vít… 

 - Theo đặc điểm của quá trình sản xuất, cụ thể chia thành các máy vạn năng, 
chuyên dùng và đặc biệt. Máy vạn năng là các máy có thể thực hiện các phương 
pháp gia công khác nhau như tiện, khoan, gia công răng …, để gia công các chi 
tiết khác nhau về hình dạng và kích thước. Các máy chuyên dùng là các máy gia 
công các chi tiết có cùng hình giáng nhưng kích thước khác nhau. Máy đặc biệt là 
máy chỉ thực hiện gia công các chi tiết có cùng hình dáng, kích thước. 

 - Theo kích thước và trọng lượng chi tiết gia công trên máy có thể chia máy 
cắt kim loại thành các máy bình thường (trọng lượng chi tiết từ 100 đến 10.103kg), 
các máy cỡ lớn ( trọng lượng chi tiết từ 10.103 đến 30.103kg), và các máy rất nặng 
(trọng lượng chi tiết từ 30.103 đến 100.103kg). 

 Theo độ chính xác gia công có thể chia thành các máy có độ chính xác bình 
thường, cao và rất cao. 
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1.2 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện 
Trên MCKL, có hai loại chuyển động chủ yếu: chuyển động cơ bản và 

chuyển động phụ. Chuyển động cơ bản là chuyển động tương đối của dao cắt so 
với phôi để đảm bảo quá trình cắt gọt. Chuyển động này chia ra: chuyển đông 
chính và chuyển động ăn dao.  

- Chuyển động chính (chuyển động làm việc) là chuyển động thực hiện quá 
trình cắt gọt kim loại bằng dao cắt.  

- Chuyển động ăn dao là các chuyển động xê dịch của dao hoặc phôi để tạo 
ra một lớp phôi mới.  

Chuyển động phụ là những chuyển động không liên quan trực tiếp đến quá 
trình cắt gọt, chúng cần thiết khi chuẩn bị gia công, nâng cao hiệu suất và chất 
lương gia công, hiệu chỉnh máy v.v… Ví dụ như di chuyển nhanh bàn hoặc phôi 
trong máy tiện, nới siết xà trên trụ trong máy khoan cần, nâng hạ xà trong dao 
trong máy bào giường, bơm dầu của hệ thống bôi trơn, bơm nước làm mát v.v…     

Các chuyển động chính, ăn dao có thể là chuyển động quay hoặc chuyển 
động tịnh tiến của dao hoặc phôi.   

Trên hình 3.1 biểu diễn các dạng gia công điển hình được thực hiện trên các 
MCKL.

 
Hình 1.1. Các dạng gia công trên máy cắt gọt kim loại 

a. Tiện;  b. Khoan; c. Phay; e. Bào 
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- Gia công trên máy tiện (hình 3.1a): n - tốc độ quay của chi tiết (chuyển 
động chính); v - vận tốc xê dịch của dao cắt vào chi tiết (chuyển động ăn dao).  

- Gia công trên máy khoan (hình 3.1b): n- tốc  độ quay của mũi khoan 
(chuyển động chính); v- chuyển động tịnh tiến của mũi khoan vào chi tiết (chuyển 
động ăn dao).  

- Gia công trên máy phay (hình 3.1c): n- tốc độ quay của dao phay (chuyển 
động chính); v- chuyển động tịnh tiến của phôi (chuyển động ăn dao).  

- Gia công trên máy mài tròn ngoài (hình 3.1d): n- tốc độ quay của đá mài 
(chuyển  động chính); v- chuyển động tịnh tiến của đá mài vào chi tiết (chuyển 
động ăn dao).  

- Gia công trên máy bào giường (hình 3.1e): vt, vn- chuyển động qua lại của 
bàn (chuyển động chính), chuyển động di chuyển của dao theo chiều ngang của 
bàn (chuyển động ăn dao).  

2. Trang bị điện nhóm máy tiện 

2.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện  
a. Đặc điểm công nghệ: 

Máy tiện là một loại máy cắt gọt kim loại. Các chi tiết sau khi gia công trên 
máy tiện có hình dáng gần đúng yêu cầu (gia công thô) hoặc thoả mãn phần nào 
yêu cầu về độ chính xác của kích thước và độ bóng bề mặt chi tiết gia công. 

Nhóm máy tiện rất đa dạng, gồm các máy tiện đơn giản, Rơvonve, máy tiện 
vạn năng, chuyên dùng, máy tiện cụt, máy tiện đứng … Trên máy tiện có thể thực 
hiện được nhiều công nghệ tiện khác nhau: Tiện trụ ngoài, tiện trụ trong, tiện mặt 
đầu, tiện côn, tiện định hình. Trên máy tiện cũng có thể thực hiện doa, khoan và 
tiện ren, bằng dao cắt, dao doa, tarô ren … Kích thước gia công trên máy tiện có 
thể từ cỡ mili mét đến hàng chục mét (trên máy tiện đứng) 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2 : Dạng bên ngoài (a) và dạng gia công (b) trên máy tiện 
a) 
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Trên máy tiện có 2 loại chuyển động: 

* Chuyển động cơ bản :  

 - Chuyển động chính: Là chuyển động quay tròn của trục chính có gắn chi 
tiết cần gia công. 

 - Chuyển động ăn dao: Là chuyển động tịnh tiến của bàn dao có gá dao. 

* Chuyển động phụ: Bao gồm các chuyển động: bơm dầu bôi trơn, bơm 
nước làm mát, di chuyển nhanh bàn dao, chuyển động nâng, hạ, kẹp xà… 

b. Yêu cầu trang bị điện 

* Truyền động chính  

     - Đảo chiều quay để đảm bảo quay chi tiết theo cả hai chiều.  

- Ở chế độ xác lập hệ thống TĐ điện phải đảm bảo độ cứng đặc tính cơ 
trong phạm vi điều chỉnh tốc độ với sai số tính nhỏ hơn 10% khi phụ tải thay đổi 
từ không đến định mức.  

    - Quá trình khởi động, hãm yêu cầu phải trơn, tránh va đập trong bộ truyền. 

- Ở những máy tiện công suất nhỏ và rất nhỏ thì thông thường TĐ chính 
không yêu cầu điều chỉnh tốc độ bằng phương pháp điện, hoặc nếu có thì chỉ yêu 
cầu điều chỉnh có cấp và trong phạm vi hẹp.  

     Do đó thường sử dụng động cơ KĐB 3 pha roto lồng sóc một hoặc nhiều 
cấp tốc độ điều chỉnh tốc độ bằng phương pháp thay đổi số đôi cực từ động cơ. 

-Với các máy công suất lớn và máy tiện đứng dùng để gia công chi tiết có 
đường kính lớn để đảm bảo tốc độ cắt tối ưu và không đổi khi đường kính chi tiết 
thay đổi thì thường. Yêu cầu điều chỉnh tốc độ bằng phương pháp điện với giải 
điều chỉnh tương đối rộng và điều chỉnh vô cấp. 

Vì vậy với TĐ chính cho các máy này thường sử dụng động cơ điện một 
chiều kích từ độc lập điều chỉnh tốc độ theo hai vùng. 

* Truyền động ăn dao  

    - Đảo chiều quay để đảm bảo ăn dao theo hai chiều.  

    - Phạm vi điều chỉnh tốc độ: D = ( 50-300 )/1 với độ trơn điều chỉnh  = 
1,06 -1,21 và Mc = const    

Ở chế độ tĩnh sai lệch tĩnh yêu cầu  5% , 

    - Động cơ khởi động và hãm êm.  
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    - Tốc độ di chuyển bàn dao cần liên hệ với tốc độ quay chi tiết để đảm bảo 
giữ nguyên lượng ăn dao. 

- Ở các máy tiện cỡ nhỏ TĐ ăn dao được thực hiện từ động cơ TĐ chính.  

- Máy tiện cỡ lớn thì được thực hiện bởi động cơ riêng KĐMĐ - động cơ 
một chiều hoặc chỉnh lưu có điều khiển - động cơ.  

*  Truyền động phụ 

Như bơm nước, bơm dầu bôi trơn, chuyển động bàn xe dao… thường dùng 
động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc.   
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2.2 Trang bị điện máy tiện 1A64 

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý 
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2.2.2. Giới thiệu trang bị điện của máy  

Trên máy được đặt 3 động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc điện áp 220/380  

-  Động cơ 1M: Truyền động chính có công suất 25 KW, tốc độ 1450 
vòng/ph  

-  Động cơ 2M chạy nhanh bàn có công suất 1,7KW, tốc độ 1420 vòng/ph  

-  Động cơ 3M bơm chất lỏng làm mát, công suất 0,15KW, tốc độ 2800 vg 
/Ph  

2.2.3. Nguyên lý làm việc:  

* Truyền động chính  

Trên máy bố trí hai vị trí nút ấn điều khiển có tác dụng như nhau để điều 
khiển máy được dễ dàng.  

-  Bảng điều khiển thứ nhất gồm các nút ấn: 1KY, 3KY, 4KY, 5KY  

-  Bảng điều khiển thứ hai gồm các nút ấn: 2KY, 6KY, 7KY  

Khởi động theo chiều thuận: Ấn nút 4KY hoặc 6KY khởi động từ KT có 
điện theo mạch (5-6-10-12-4) hoặc theo mạch (5-10-12-4). Khởi động từ KT tác 
động sẽ đóng tiếp điểm KT cung cấp điện chơ rơle πKT. Rơle πKT tác động sẽ 
đóng tiếp điểm πKT (7-8) và πKT (9-11) và mở tiếp điểm πKT (6 – 36) loại bỏ 
rơle kiểm tra tốc độ PKC ra khỏi mạch khống chế. Sau khi các tiếp điểm thường 
mở của rơle πKT đóng lại, khởi động từ KB tác động theo mạch (5-6-7-8-14-12-4) 
hoặc theo mạch (5-7-8-14-12-4) sẽ đóng tiếp điểm thường mở của nó ở mạch động 
lực nối động cơ 1M với lưới điện để làm việc.  

Khởi động truyền động chính theo chiều ngược: thực hiện tương tự bằng 
cách ấn nút 5KY hoặc 7KY. 

Ngừng truyền động chính thực hiện như sau: Ấn 1KY hoặc 2KY khởi động 
từ KT ngừng làm việc rơle πKT mất điện, tiếp điểm πKT (6-36) đóng lại đưa rơle 
kiểm tra tốc độ PKC vào mạch hãm. Các tiếp điểm πKT(7-8) và πKT(9-11) mở ra 
cắt sự làm việc của khởi động từ KB hoặc KH cắt động cơ 1M khỏi lưới. Theo 
quán tính động cơ này vẫn quay theo chiều thuận nên rơle PKC gắn với trục động 
cơ 1M vẫn quay theo chiều thuận làm cho tiếp điểm PKC(9-36) đóng lại khởi 
động từ KH đóng lại nối động cơ trục chính với lưới điện có đổi thứ tự hai pha để 
hãm ngược. Đồng thời ở mạch động lực các tiếp điểm của KT mở ra động cơ 
được cung cấp điện qua điện trở TC giảm bớt điện áp đặt vào động cơ để hạn chế 
dòng điện hãm. Khi tốc độ động cơ giảm đến mức độ nào đó tiếp điểm PKC(9-36) 
mở ra cắt mạch cung cấp điện cho động cơ trục chính và nó được dừng tự do.  
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* Truyền động ăn dao:  

Truyền động ăn dao tự động được truyền từ truyền động chính qua hệ thống 
bánh răng và trục vít me. Điều khiển truyền động ăn dao tự động bằng các tay gạt 
cơ khí. 

* Truyền động nhanh bàn dao:  

Truyền động nhanh bàn dao do động cơ 2M đảm nhiệm. Để điều khiển chạy 
nhanh bàn dao theo các phương dọc hoặc ngang ta chuyển tay gạt cơ khí về phía ta 
muốn để đóng điện cho một trong các ly hợp điện từ, các ly hợp này tác động nối 
cơ khí giữa trục động 2M với trục vít me và bàn xe dao. Ấn nút 10KY khởi động 
từ KK làm việc sẽ đóng các tiếp điểm KK mạch động lực cung cấp điện cho động 
cơ 2M, động cơ 2M quay, bàn xe dao chạy nhanh.  

* Truyền động bơm nước làm mát  

Ấn nút 9KY khởi động từ KO làm việc sẽ đóng các tiếp điểm thường mở 
cung cấp điện cho động cơ bơm nước 3M làm việc. Ngừng động cơ khi ấn 8KY.  

2.3. Trang bị điện máy tiện T18A-HN 
2.3.1. Sơ đồ nguyên lý : Hình vẽ 1.4 

2.3.2. Giới thiệu sơ đồ mạch điện 

-  Động cơ 1M: Truyền động chính có công suất 25 KW, tốc độ 1450 Rpm  

-  Động cơ 3M bơm chất lỏng làm mát, công suất 0,15KW, tốc độ 2800 Rpm 

- Công tắc xoay CTX để điều chỉnh tốc độ động cơ trục chính 

- Tay gạt cơ khí BKC để điều chỉnh chiều quay của động cơ trục chính 

2.3.3. Nguyên lý làm việc 

* Truyền động chính  

- Trước khi cho máy hoạt động ta phải đưa tay gạt cơ khí BKC về vị trí số 0 
để cấp nguồn cho công tắc tơ K1 đóng tiếp điểm K1 để duy trì nguồn cấp cho 
mạch điện. 

- Khởi động theo chiều thuận ta gat tay gạt cơ khí về vị trí số 1 cấp nguồn cho 
công tắc tơ K2 đóng điện để động cơ M1 quay theo chiều thuận. 

- Khởi động theo chiều ngược lại ta đưa tay gạt cơ khí về vị trí số 2 để cấp 
nguồn cho công tắc tơ K3 đóng điện để động cơ M1 quay theo chiều ngược. 

- Để thay đổi tốc độ động cơ M1 ta vặn công tắc xoay CKT để đưa đông cơ 
vào làm việc ở chế độ Y hoặc YY. 
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- Dừng hãm động cơ ta ấn nút dừng D cấp nguồn cho công tắc tơ hãm H để 
đưa nguồn 1 chiều vào 2 trong 3 pha của động cơ thực hiện hãm động năng. 

* Bơm nước làm mát : Ta bất công tắc CT3 cấp nguồn cho công tắc tơ K5 
đóng điện cho động cơ bơm nước làm mát 
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3. Trang bị điện nhóm máy phay 

3.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện 
3.1.1. Đặc điểm 

Máy phay là một loại máy công cụ dùng để gia công bề mặt chi tiết trên một 
hoặc nhiều mặt phẳng với độ chính xác cao. Trên máy phay, phôi được kẹp chặt 
trên bàn máy sau đó dao sẽ tiến hành cắt phoi. 

    

 

 

 

 

 

 

Hình vẽ 1.6.  Các chuyển động khi phay 

 

Chuyển động chính là chuyển động quay của dao.  

Chuyển động ăn dao là chuyển động xê dịch chi tiết gia công để tạo ra một 
lớp phôi mới.  

Chuyển động phụ là chuyển động không liên quan trực tiếp đến quá trình 
cắt gọt.Do có một số lưỡi cắt cùng tham gia vào quá trình cắt gọt nên năng suất 
khi phay cao.  

Diện tích khi phay thay đổi do đó lực cắt thay đổi gây rung động trong quá 
trình cắt.  

Truyền động ăn dao: do bàn dao di chuyển tịnh tiến nên động cơ truyền 
động ăn dao phải đảm bảo một lực cần thiết để di chuyển bàn dao.  

Phạm vi công nghệ: Trên máy phay người ta có thể gia công mặt phẳng định 
hình phức tạp, rãnh then, cắt đứt, gia công mặt tròn xoay , trục then hoa , cắt ren , 
bánh răng…  

3.1.2. Yêu cầu trang bị điện 

* Truyền động trục chính:  

Là truyền động quay dao yêu cầu đảo chiều quay và điều chỉnh tốc độ được. 
Phạm vi điều chỉnh tốc độ là tỉ số giữa tốc độ lớn nhất và nhỏ nhất.   
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Truyền động trục chính của máy phay thường là động cơ không đồng bộ 
rôto lồng sóc đảo chiều quay được và điều chỉnh tốc độ bằng hộp số .   

Quá trình khởi động có thể được thực hiện đổi nối sao –  tam giác hoặc sử 
dụng bộ ly hợp để tách trục chính ra để quá trình khởi động nhẹ hơn.  

Khi dừng máy để dừng máy nhanh người ta sử dụng biện pháp hãm động 
năng, hãm ngược, phanh diện từ … 

 * Truyền động ăn dao:  

Là truyền động di chuyển của bàn máy trong quá trình phay. Truyền động 
ăn dao của máy phay thường là động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc đảo chiều 
quay được và điều chỉnh tốc độ bằng hộp số. 

Hệ thống di chuyển bàn máy phải bảo đảm di chuyển được hai chiều theo 
các phương dọc, ngang và đứng ở chế độ làm việc và chế độ di chuyển nhanh.  

Yêu cầu việc di chuyển bàn máy phải chính xác, để thực hiện được phải 
đảm bảo tính ổn định của quá trình khởi động và dừng động cơ di chuyển bàn 
máy.  

Việc chọn đúng công suất của động cơ truyền động là hết sức quan trọng. 
Ta phải quan sát và tìm hiểu kỹ các thông số của chế độ làm việc đối với máy cần 
chọn công suất. kết cấu cơ khí của máy bao gồm sơ đồ động học và trọng lượng 
các bộ phận chuyển động. 
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3.2. Mạch điện máy phay 6H81 
3.2.1. Sơ đồ nguyên lý 
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Hình 1.7. Sơ đồ mạch điện máy phay 6H81 
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3.2.2. Giới thiệu sơ đồ: 

  Trên máy có sử dụng 3 ĐKB 3 pha rôto lồng sóc ∆ /Y điện áp 220/380v 

 - 1M là động cơ truyền động chính quay dao phay loại AO -51 - 4, P = 
4,5KW, n = 1440vòng/phút 

 - 2M là động cơ truyền động bàn loại θT- 41- 4  P = 1.7kw, n = 
1420vòng/phút 

 - 3M là động cơ bơm nước làm mát пA-22, P = 0.12kw, n = 2800vòng/phút)  

 - Mạch chiếu sáng cục bộ dùng máy biến áp BA 380v/36v 

3.2.3. Nguyên lý làm việc: 

 - Bật công tắc đầu vào BB cung cấp điện cho máy, bật công tắc bп chọn 
chiều quay dao phay 

 - Ấn nút 2KYcuộn dây 1K tác độngcác tiếp điểm thường mở đóng lại 
để duy trì điện cho cuộn dây và đóng tiếp điểm 1K bên mạch động lựcnam 
châm điện эT tác động, lực tác động của nam châm làm nhả phanh hãm trục động 
cơ 1Mđộng cơ 1M bắt đầu quay làm cho dao phay quay 

- Thử nhắp động cơ trục chính bằng nút 3KY 

- Ấn nút 4KYcuộn dây 2K có điện tiếp điểm thường mở 2K(3-7) đóng 
lại duy trì và đóng tiếp điểm thường mở 2K bên mạch động lựcđộng cơ truyền 
động bàn 2M quay. Bàn di chuyển về phía trái hoặc phải, ra ngoài hoặc vào trong, 
đưa ụ lên hoặc xuống với tốc độ ăn dao tuỳ thuộc vào vị trí tay gạt cơ khí đã chọn. 

- Nếu bật công tắc BH sang vị trí đóng động cơ 3M quay thì chất lỏng được 
bơm lên làm mát quá trình cắt gọt 

- Điều khiển đèn chiếu sáng cục bộ bằng công tắc BO ở tủ điện 

- Khi muốn ngừng tất cả các truyền động của máy ấn 1KY, sau đó ngắt 
công tắc BB 

3.2.4. Liên động và bảo vệ:  

- Tương tự như các sơ đồ trước 

- Dừng động cơ trục chính dùng phanh hãm điện từ 

- Để hạn chế hành trình của bàn bố trí hãm cuối KB. Khi hãm cuối KB bị ấn 
sẽ cắt toàn bộ truyền động của máy 



 18

3.3. Mạch điện máy phay 6H82 
3.3.1. Sơ đồ nguyên lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-8: Sơ đồ nguyên lý mạch điện máy phay 6H82 
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3.3.2. Giới thiệu sơ đồ 

- Trên máy sử dụng 3 động cơ điện ĐKB rôto lồng sóc (điện áp  380V / 
220V)  

+ ш là động cơ truyền động chính (động cơ quay dao phay) P =  7kw, n = 
1440vòng/phút. ĐC được  đảo chiều quay bằng công tắc bп , hãm động cơ trục 
chính nhanh dùng phương pháp hãm ngược. Để hạn chế Ih người ta đặt 2 điện trở 
quấn bằng dây điện trở cao trên sứ mắc nối tiếp với stato, khi thực hiện hãm thì 
hãm ngựơc được thực hiện bằng công tắc tơ пT và rơle tốc độ PKC  

+ п là động cơ TĐ bàn máy mang chi tiết gia công P =1.7kw, n = 
1420vòng/phút. Bàn máy tịnh tiến sang trái, phải, lên, xuống, đi ra,  vào bằng các 
cơ cấu chuyển đổi cơ khí 

Hành trình chuyển động của bàn máy đuợc khống chế nhờ các vấu gạt tác 
động vào công tắc hành trình 1KA, 2KA, 3KA. Khi cần thay đổi tốc độ trục chính  
hoặc tốc độ tịnh tiến của bàn máy người thợ kéo kéo bộ cần sang số xoay đi để đặt 
tốc độ, mỗi khi kéo như vậy sẽ chạm vào công tắc 1KB (khi thay đổi tốc độ trục 
chính) và 2KB (khi thay đổi tốc độ bàn máy) làm cho nó bị ấn xuống, ĐC sẽ quay 
nhẹ để các bánh răng được khớp dễ dàng 

- O động cơ bơm nước ( P = 0.125kw, n = 2800vòng/phút) 

- Mạch điều khiển dùng điện áp  U=127v 

-  Mạch chiếu sáng cục bộ U=36v 

3.3.3. Nguyên lý làm việc 

- Truyền động chính: 

Đóng công tắc đầu vào BB cung cấp điện cho mạch khống chế, bật công tắc 
пb chọn chiều quay trục chính, bật công tác пY chọn chế độ làm việc tự động hay 
bằng tay của truyền động bàn 

Ấn nút 1KY-1 hoặc 1KY-2khởi động пш từ tác động  tiếp điểm thường 
mở пш (4-5) đóng lại tự duy trì và đóng các tiếp điểm пш(12-15) cấp điện cho 
mạch khống chế truyền động bàn, đồng thời đóng các tiếp điểm пш bên mạch 
động lựcđộng cơ ш quay làm cho dao phay quay. Bật công tắc BOkhởi động 
từ пO tác động động cơ bơm nước làm mát làm việc 

Khi sang số TĐ chính tiếp điểm thường mở của hãm cắt 1KBH(T2-27) 
đóng lại  tiếp điểm 1KBH( T2-1) mở rakhởi động từ пT tác độngđóng các 
tiếp điểm пT bên mạch động lực, các điện trở C1 và C2 được đưa vào 2 pha stato 
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động cơ шđộng cơ  làm việc với Mq nhỏ để đưa các bánh răng vào ăn khớp. 
Kết thúc quá trình sang số hãm cắt 1KBH lại được đưa về vị trí ban đầu 

Khi hãm động cơ  trục chính ấn 2KY-1 hoặc 2KY-2, ở thời điểm ba đầu các 
tiếp điểm của rơle kiểm tra tốc độ PKC (2 - 27) vẫn đóng khở động từ пT tác 
động  tiếp điểm thường mở пT(1-2) đóng lại để duy trì đồng thời đóng các tiếp 
điểm пT bên mạch động lực đấu động cơ ш vào lưới điện qua các điện trở C1 và 
C2 với từ trường ngược lại để HN. Khi tốc độ giảm đến trị số nào đó tiếp điểm của 
rơle kiểm tra tốc độ PKC(2 - 27) mở ra ,khởi động từ пT mất điện  động cơ  ш 
được cắt ra khỏi lưới điện và ngừng quay 

- Trưyền động bàn: 

+ Khống chế bằng tay: Để TĐ bàn về phía trái hay phải đưa tay gạt cơ khí ở 
trước bàn về trái hay phải. Các tiếp điểm của hãm cắt 1KA-3 (15-21) hay 1KA-1( 
15-16) đóng lại, các tiếp điểm 1KA-4( 13-14) và 1KA-2( 12-14) mở ra khởi 
động từ пλ hoặc пп tác động đóng các tiếp điểm bên mạch động lực пλ hoặc пп  
đưa động cơ п vào làm việc bàn sẽ di chuyển về trái hoặc phải.  

Nếu bàn đang di chuyển với tốc độ ăn dao, ấn 3KY-1 hoặc 3KY-2 khởi 
động từ пb tác động, các tiếp điểm пb(λ16-104) và пb(λ36-105) đóng lại nam 
châm эb hút, lực hút của nam châm sẽ tác động vào khớp ma sát cơ khí làm cho 
bàn di chuyển nhanh theo chiều đang ăn dao của bàn. Để di chuyển bàn ra, vào 
đưa tay gạt cơ khí ở cạnh ụ về phía ngoài hoặc trong. Để di chuyển ụ lên xuống 
đưa tay gạt cơ khí ở cạnh ụ lên phía trên  hoặc phía dưới. 

Trong cả 2 trường hợp này các tiếp điểm hãm cắt 2KA-3(15-21) hoặc 2KA-
1(15-16) đóng, các tiếp điểm 2KA-4( 19-12) và 2KA-2(9-19) mở ra khởi động 
từ пλ hoặc пп tác động đóng các tiếp điểm bên mạch động lực пλ hoặc пп, động 
cơ п làm việc đưa bàn di chuyển ra hoặc vào, đưa ụ lên hoặc xuống với tốc độ ăn 
dao. Nếu bàn và ụ đang làm việc với tốc độ ăn dao ấn nút 3KY-1 hoặc 3KY-
2пb tác động làm cho nam châm điện từ эb hút bàn và ụ di chuyển nhanh 
theo chiều đang làm việc 

 + Khống chế tự động theo chiều dọc bàn: bật công tắc пY đặt ở vị trí tự 
động, các tiếp điểm пY2(4-13), пY3( 17-22) mở ra còn tiếp điểm пY1( 15-23) 
đóng lại. 

Trên máy có thể thực hiện các chu trình sau: 

- Từ hành trình chạy nhanh phải sang ăn dao phải, từ hành trình ăn dao phải 
chạy nhanh về phía trái và ngừng lại ở vị trí biên trái 
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- Từ hành trình chạy nhanh trái sang ăn dao trái, từ hành trình ăn dao trái 
chạy nhanh về phía phải và ngừng lại ở vị trí biên phải 

- Từ hành trình chạy nhanh trái sang chạy nhanh phải, từ chạy nhanh phải 
sang  ăn dao phải, từ ăn dao phải sang chạy nhanh trái, từ chạy nhanh trái sang ăn 
dao trái và lặp lại chu kì đầu 

Chu trình tự động thực hiện như sau: g/s chuyển tay gạt cơ khí ở trước bàn 
về phía trái, tiếp điểm của hãm cắt 1KA-3( 15-21) đóng lại, tiếp điểm 1KA-4(13-
14) mở rakhởi động từ пλ và пb tác động đưa bàn di chuyển nhanh về phía trái, 
khi chi tiết đến gần dao tay gạt cơ khí gắn trên bàn tác động vào cam 8 vấu lồi làm 
cho tiếp điểm của hãm cắt 3KA-1(23-26) mở ra, 3KA-2 (23-25) đóng lại  пb nhả 
ra và cắt hành trình chạy nhanh của bàn. Khi cắt gọt xong tay gạt cơ khí gắn trên 
bàn tác động vào tay gạt cơ khí ở trước bàn làm cho tiếp điểm của hãm cắt 1KA-
1(15-16), 1KA-4(13-14) đóng lại, tiếp điểm 1KA-2(12-14 )và 1KA-3( 15-21) mở 
ra. Lúc đó пλ vẫn làm việc theo mạch (113-T2-1-3-4-9-19-12-15-23-24-21-пλ-22-
18-8-6-T1-112). Sau đó tay gạt cơ  khí gắn trên bàn tác động vào cam 8 vấu làm 
cho tiếp điểm của hãm cắt 3KA-2(23-25) mở ra, tiếp điểm 3KA-1(23-26) đóng 
lạikhởi động từ пλ nhả ra khởi động từ пп và пb tác động bàn di chuyển 
nhanh về phía phải. Đến vị trí bên phải nếu muốn cho bàn ngừng lại đưa tay gạt cơ 
khí ở phía trước bàn về vị trí giữa. Nếu không đưa tay gạt cho bàn ngừng lại thì 
tay gạt cơ khí gắn trên bàn tác động vào cam 8 vấu làm cho tiếp điểm của hãm cắt 
3KA-2(23-25) đóng lại, 3KA-1(23-26) mở ra. Khởi động từ пb ngừng làm việc, 
bàn chuyển sang tốc độ ăn dao. Sau đó tay gạt cơ khí gắn trên bàn tác động vào 
tay gạt trước bàn làm cho tiếp điểm của hãm cắt 1KA-1(15-16), 1KA-4(13-14) mở 
ra, tiếp điểm 1KA-2(12-14 )và 1KA-3( 15-21) đóng lại, khởi động từ пп vẫn làm 
việc theo mạch ( 113-T2-1-3-4-9-19-12-15-23-25-16-пп -17-18-6-T1-112). Tiếp 
theo đó tay gạt cơ khí gắn trên bàn tác động vào cam 8 vấu làm cho tiếp điểm hãm 
cắt 3KA-2(23-25) mở ra, tiếp điểm 3KA-1(23-26) đóng lại, khởi động từ пп nhả 
ra, khở động từ пλ, пb tác động, bàn di chuyển nhanh về bên trái. Khi tay gạt cơ 
khí gắn trên bàn tác động vào cam 8 vấu làm cho tiếp điểm của hãm cắt 3KA-
1(23-26) mở ra, tiếp điểm 3KA-2(23-25) đóng lại. Khởi động từ  пb nhả ra, bàn 
chuyển sang tốc độ ăn dao và lặp lại chu kì đầu 

3.3.4. Liên động và bảo vệ. 

- Bảo vệ quá tải bằng các RN, bảo vệ ngắn mạch bằng các cầu chì 

- Liên động không cho đồng thời chạy 2 động tác bàn nhờ các tiếp điểm của 
hãm cắt 1KA-2, 1KA-4, 2KA-2, 2KA-4 
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- Không cho truyền động bàn làm việc khi trục chính chưa quay nhờ tiếp 
điểm  пш(12-15)  

4 Trang bị điện nhóm máy doa  

4.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện  
4.1.1. Đặc điểm 

Máy doa dùng để gia công chi tiết với các nguyên công: khoét lỗ, khoan lỗ. 
có thể dùng để phay. Thực hiện các nguyên công gia công trên máy doa sẽ đạt 
được độ chính xác và độ bóng cao.   

Máy doa được chia thành hai loại chính: máy doa đứng và máy doa ngang. 
Máy doa ngang dùng để gia công các chi tiết cỡ trung bình và nặng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên bệ máy 1 đặt trụ trước 6, trên đó có ụ trục chính 5. Trụ sau 2 có đặt giá 
3 để giữ trục dao trong quá trình gia công. Bàn quay 4 gá chi tiết có thể dịch 
chuyển ngang hoặc dọc bệ máy. Ụ trục chính có thể dịch chuyển theo chiều thẳng 
đứng cùng trục chính. Bản thân trục chính có thể dịch chuyển theo phương nằm 
ngang.   

Chuyển động chính là chuyển động quay của dao doa (trục chính). Chuyển 
động ăn dao có thể là chuyển động ngang, dọc của bàn máy mang chi tiết hay di 
chuyển dọc của trục chính mang đầu dao. Chuyển động phụ là chuyển động thẳng 
đứng của ụ dao v.v…  

Hình 1.9. Hình dạng bên ngoài máy doa ngang 
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4.1.2. Yêu cầu trang bị điện 

* Truyền động chính:   

Yêu cầu cần phải đảm bảo đảo chiều quay, phạm vi điều chỉnh tốc độ D = 
130/1 với công suất không đổi, độ trơn điều chỉnh φ = 1,26. Hệ thống truyền động 
chính cần phải hãm dừng nhanh.  

Hiện nay hệ truyền  động chính máy doa thường  được sử dụng  động cơ 
không đồng bộ roto lồng sóc và hộp tốc độ (động cơ có một hay nhiều cấp tốc độ). 
Ở những máy doa cỡ nặng có thể sử dụng động cơ điện một chiều, điều chỉnh trơn 
trong phạm vi rộng. Nhờ vậy có thể đơn giản kết cấu, mặt khác có thể hạn chế 
được mômen ở vùng tốc độ thấp bằng phương pháp điều chỉnh tốc độ hai vùng.  

 * Truyền động ăn dao:  

Phạm vi điều chỉnh tốc độ của truyền động ăn dao là D = 1500/1. Lượng ăn 
dao được điều chỉnh trong phạm vi 2 ÷ 600mm/ph; khi di chuyển nhanh, có thể đạt 
đến 2,5 ÷ 3mm/ph. Lượng ăn dao (mm/ph) ở những máy cỡ yêu cầu được giữ 
không đổi khi tốc độ trục chính thay đổi.  

Đặc tính cơ cần có độ cứng cao, với độ ổn định tốc độ <10%. Hệ thống 
truyền động ăn dao phải đảm bảo độ tác động nhanh cao, dừng máy chính xác, 
đảm bảo sự liên động với truyền động chính khi làm việc tự động.  

Ở những máy doa cỡ trung bình và nặng, hệ thống truyền động ăn dao sử 
dụng hệ thống khuếch đại máy điện - động cơ điện một chiều hoặc hệ thống T –Đ. 
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4.2 Trang bị điện máy doa 2A450, 2620 
4.2.1. Trang bị điện máy doa 2A450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.10  Sơ đồ nguyên lý mạch lực máy doa toạ độ 2A450 
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a. Thông số kỹ thuật  

  Máy doa toạ độ 2A450 dùng để gia công nhiều lỗ có toạ độ khác nhau trên 1 
chi tiết gia công tiện. Máy doa này cho phép nhận được độ chính xác gia công cao. 
Trên máy có thể thực hiện được các phép đo kích thước lấy dấu và kiểm tra kích 
thước giữa các tâm của lỗ.   

Hình 3.10 trình bày nguyên lý mạch lực của máy. Động cơ truyền  động 
chính có Pđm = 8kW; Uđm = 220V; nđm = 1440vg/ph. Phạm vi điều chỉnh tốc độ 
D = 10:1.  

  Biến áp động lực BA dùng để phối hợp điện áp giữa điện áp lưới điện và 
động cơ Đ, nhằm hạn chế tốc  độ tăng trưởng dòng  điện (di/dt) để bảo vệ 
Thyristor. Bộ chỉnh lưu cầu 3 pha dùng Thyristor cấp điện cho động cơ Đ. Chỉnh 
lưu cầu 3 pha dùng Điôt cấp điện cho cuộn kích từ CKĐ của động cơ và mạch 
điều khiển công nghệ của máy. Sơ đồ khối chức năng như hình 4-4 

Để nâng cao chất lượng tĩnh và chất lượng động của hệ thống, hệ thống 
truyền động chính là hệ điều khiển kín có hai mạch vòng phản hồi:  

- Phản hồi âm dòng điện: tín hiệu tỉ lệ với dòng điện phần ứng của động cơ 
lấy từ biến dòng 1TI ÷ 3TI và cầu chỉnh lưu 1CL (UI = KIIư).  

  - Phản hồi âm tốc độ: tín hiệu tỷ lệ với tốc độ của động cơ lấy từ máy phát 
tốc FT (UFT = kω.ω).  

  - Bộ điều chỉnh dòng điện RI là khâu tỉ lệ - tích phân  

- Bộ điều chỉnh tốc độ Rω là khâu tỷ lệ 

Sơ đồ điều khiển bộ biến đổi Thyristor có 3 kênh cho các pha A kích mở 
các Thyristor là 1T và 4T; pha B cho 3T và 6T; pha C cho 5T và 2T. 

b. Nguyên lý làm việc 

Nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển công nghệ như sau: ấn M → Đg = 
1, → đóng điện cho các bộ biến đổi và nguồn điều khiển. Điều chỉnh tốc độ động 
cơ dưới tốc độ dưới tốc độ cơ bản bằng chiết áp VR3. Tốc độ động cơ tăng dần 
đến ωđm. Khi điện áp đặt lên động cơ đạt trị số định mức, rơle điện áp RĐA tác 
động →  tiếp điểm RĐA = 1, → KCB = 1, → tiếp điểm KCB mở ra để biến trở 
BT đấu nối tiếp với cuộn kích từ CKĐ làm giảm từ thông, tăng tốc đến trị số cực 
đại đến 3000vg/ph.  

Dừng máy bằng cách ấn nút D, công tắc tơ Đg có điện, tiếp điểm thường 
đóng của nó sẽ làm cho công tắc tơ KH có điện, tiếp điểm của nó sẽ đấu Rh song 
song với phần ứng của động cơ. Quá trình hãm động năng bắt đầu. Khi tốc  độ 
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động cơ giảm dần gần bằng không,  điốt ổn áp Đ14 không bị  đánh thủng, rơle 
RLD không tác động để tiếp điểm của nó sẽ cắt điện cuộn dây công tắc tơ KH.  

- Bảo vệ quá áp cho các tiristo 1T ÷ 6T bằng mạch R-C đấu song song với 
các thyristo.  

-  Bảo vệ mất từ thông bằng rơle dòng điện RTT.  

-  Hệ thống chỉ làm việc khi quạt gió làm mát cho các tiristo đã làm việc 
(RAL đã kín). 

4.2.2. Trang bị điện máy doa 2620 

a. Thông số kỹ thuật  

  Máy doa 2620 là máy có kích thước cỡ trung bình.   

  - Đường kính trục chính : 90mm  

  - Công suất động cơ truyền động chính: 10kW  

  - Tốc độ quay trục chính điều chỉnh trong phạm vi: (12,5 ÷ 1600)vg/ph  

  - Công suất động cơ ăn dao: 2,1kW.  

  - Tốc độ động cơ ăn dao có thể điều chỉnh trong phạm vi (2,1 ÷ 1500)vg/ph  

  - Tốc độ lớn nhất: 3000vg/ph  

 b. Sơ đồ truyền động chính máy doa ngang 

Sơ đồ gồm 2 động cơ không đồng bộ: ĐB là động cơ bơm dầu bôi trơn được 
đóng cắt nhờ công tắc tơ KB. Động cơ truyền động chính Đ là động cơ không 
đồng bộ roto lồng sóc hai cấp tốc độ: 1460vg/ph khi dây quấn stato đấu tam giác ∆ 
và 2890vg/ph khi đấu sao kép (YY).Việc chuyển đổi tốc độ từ thấp lên cao tương 
ứng với chuyển đổi tốc độ từ đấu ∆ sang YY và ngược lại được thực hiện bởi tay 
gạt cơ khí 2KH(5). Nếu 2KH(5) = 0, dây quấn động cơ  được  đấu tương ứng với 
tốc  độ thấp. Khi 2KH(5) = 1, dây quấn động cơ  được  đấu YY tương  ứng với tốc  
độ cao. Tiếp  điểm 1KH(4) liên quan đến thiết bị chuyển đổi tốc độ trục chính. Nó 
ở trạng thái hở trong thời gian chuyển đổi tốc độ và chỉ kín khi đã chuyển đổi 
xong. Động cơ được đảo chiều nhờ các công tắc tơ 1T, 1N, 2T, 2N. 
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Hình 1.11 Sơ đồ điều khiển truyền động chính máy doa 2620 

 

 - Khởi động: Giả sử 1KH(4) = 1, 2KH(5) = 1. Muốn khởi động thuận  ấn 
MT(1) → 1T(1) = 1, → 1T(3) = 0, 1T(8) = 1, 1T(1-2) = 1, → KB(2) = 1, → tđ 
KB(2) = 1, nối với 1T(1-2) tạo mạch duy trì. KB(4) = 1, → Ch(4) = 1, đồng thời 
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RTh(7) = 1. Sau một thời gian chỉnh định, RTh(4) = 0, → Ch(4) = 0; RTh(5) = 1, 
→ 1Nh(5) = 1, → 1Nh(6) = 1, → 2Nh(6) = 1.  

  Kết quả khi ấn MT ta được: KB, 1T, Ch có điện; sau đó KB, 1T, 1Nh, 2Nh 
có điện. KB(đl) = 1, động cơ ĐB quay bơm dầu bôi trơn.  1T(đl) = 1, và Ch(đl) = 
1, → động cơ Đ được nối ∆ khởi động với tốc độ thấp; sau một thời gian duy trì, 
1T(đl) = 1, 1Nh(đl) = 1, 2Nh(đl) = 1, động cơ Đ được nối YY chạy với tốc độ cao. 
Nếu 2KH(5) = 0, → chỉ có 1T(1) và Ch(4) có điện → động cơ chỉ chạy ở tốc độ 
thấp.  

 Khởi động ngược ấn MN.  

- Hãm máy:  

   Để chuẩn bị mạch hãm và kiểm tra tốc  độ  động cơ, sơ  đồ sử dụng rơle 
kiểm tra tốc độ RKT nối trục với động cơ Đ (không thể hiện trên sơ đồ). RKT làm 
việc theo nguyên tắc ly tâm: khi tốc độ lớn hơn giá trị chỉnh định (thường khoảng 
10%) tốc độ định mức, nếu động cơ đang quay thuận thì tiếp điểm RKT-1(8)  
đóng; nếu  đang quay ngược thì tiếp  điểm RKT-2(11) đóng.   

  Giả sử động cơ đang quay thuận. RKT-1(8) = 1, → 1RH(8) = 1, → 1RH(8-
9) = 1, và 1RH(13-14) = 1.  

   Nếu đang quay chậm thì KB, 1T, Ch có điện; nếu quay nhanh thì KB, 1T, 
1Nh, 2Nh, RTh có điện. → Ch(13) = 0, hoặc RTh(13) = 0. Muốn dừng, ấn D(1) → 
1T, KB, Ch hoặc 1T, KB, 1Nh, 2Nh, RTh mất điện → Ch(13) = 1, hoặc RTh(13) 
= 1, → 2N(14) = 1. Trên mạch động lực, 1T, KB, Ch, 1Nh, 2Nh mở ra, 2N đóng 
lại → động cơ Đ được đảo hai trong 3 pha làm cho động cơ hãm ngược → tốc độ 
giảm đến dưới 10% định mức thì RKT-1(8) mở → 1RH(8) = 0, → 1RH(13-14) = 
0, → 2N(14) = 0, → động cơ Đ được cắt ra khỏi lưới , động cơ dừng tự do.  

  - Thử máy  

  Muốn điều chỉnh hoặc thử máy, ấn TT (12) hoặc TN(14) → 2T(12) = 1, 
hoặc 2N(14) = 1, → động cơ được nối ∆ với điện trở phụ Rf làm cho động cơ chỉ 
chạy với tốc độ thấp.  

c. Sơ đồ truyền động ăn dao máy doa ngang 2620 

Hệ thống truyền động ăn dao thực hiện theo hệ MĐKĐ có bộ khuếch đại 
điện tử trung gian, thực hiện  theo hệ kín phản hồi âm tốc độ. Tốc độ ăn dao được 
điều chỉnh trong phạm vi (2,2 ÷ 1760)mm/ph. Di chuyển nhanh đầu dao với tốc độ 
3780mm/ph chỉ bằng phương pháp điện khí. Tốc độ ăn dao được thay đổi bằng 
cách chuyển đổi sức điện động của khuếch đại máy điện khi từ thông động cơ là 



 29

định mức, còn di chuyển nhanh đầu dao được thực hiện bằng cách giảm nhỏ từ 
thông động cơ khi sức điện động của MĐKĐ là định mức.  

Kích từ của MĐKĐ là hai cuộn 1CK và 2CK được cung cấp từ bộ khuếch 
đại điện tử hai tầng. Tầng 1 là khuếch đại điện áp (đèn kép 1ĐT) và tầng hai là 
tầng khuếch đại công suất (đèn 2ĐT và 3ĐT). Tín hiệu đặt vào tầng 1 là:  

                            Uv1= Ucđ – γ.ω – Um2  (4-1)  

Trong đó:   Ucđ - điện áp chủ đạo lấy trên biến trở 1BT;  

                   γω  - điện áp phản hồi âm tốc độ động cơ, lấy trên FT  

                   Um2- điện áp phản hồi mềm, tỷ lệ với gia tốc và đạo hàm gia tốc, 
lấy ở đầu ra của cuộn thứ cấp 2BO-2 và 2BO-3 của biến áp 2BO, cuộn sơ cấp của 
2BO (2BO-1) nối tiếp với mạch R, C. Do đó, dòng điện sơ cấp của biến áp vi phân 
2B0-1 gồm hai thành phần tỷ lệ với tốc độ và tỷ lệ với gia tốc của động cơ. Như 
vậy điện áp thứ cấp biến áp 2BO sẽ tỉ lệ với gia tốc và đạo hàm của gia tốc động 
cơ.  

Điện áp đặt vào tầng khuếch đại 2 là Uv2 được xác định bằng biểu thức:   

                             Uv2 = Ur1 – Um1 (4-2)  

Trong đó:   Ur1 - điện áp đầu ra tầng 1, là điện áp rơi trên điện trở R8, R9. 

                              Um1- điện áp phản hồi mềm tỷ lệ với đạo hàm dòng điện 
mạch ngang, được lấy trên hai cuộn thứ cấp 1BO-2 và 1BO-3; cuộn sơ cấp 1BO-1 
mắc nối tiếp trong mạch ngang của MĐKĐ.  

Nguyên lý làm việc: khi điện áp chủ đạo bằng không, do sơ đồ bộ khuếch 
đại  nối theo sơ đồ cân bằng nên dòng điện anôt hai nửa đèn 1ĐT là như nhau (IaP 
= IaT), điện áp rơi trên R8 và R9 bằng nhau, như vậy điện áp ra tầng 1 bằng không.   

                             Ur1 = (IaP - IaT). R8 = 0  
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Hình 1.12. Sơ đồ hệ thống truyền động ăn dao máy doa 2620 
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Và tương tự dòng điện anôt hai đèn 2ĐT và 3ĐT bằng nhau (Ia2 = Ia3), hai 
cuộn dây 1CK và 2CK có điện trở và số vòng như nhau, sức từ động của chúng tác 
dụng ngược chiều nhau nên sức từ động tổng của KĐMĐ bằng không.  

F∑ = F1CK – F2CK = (Ia2 – Ia3). W = 0 

Khi RT = 1, →  Ucđ > 0, do sự phân cực của điện áp chủ đạo nên nửa đèn phải 
thông yếu hơn nửa đèn bên trái của 1ĐT, điện áp trên R8 lớn hơn điện áp trên R9, 
điện áp ra của tầng 1 có cực tính làm cho đèn 3ĐT thông mạnh hơn 2ĐT tức là Ia3 
> Ia2 hay I2CK > I1CK và sức từ động F∑ có dấu tương ứng với chiều quay thuận 
của động cơ. Tốc độ động cơ lớn hay bé tuỳ thuộc vào điện áp chủ đạo.  

Khâu phản hồi âm dòng điện có ngắt: lợi dụng tính chất của MĐKĐ là khi 
có dòng điện phần ứng, điện áp ra của nó sẽ giảm do tác dụng của phản ứng phần 
ứng. Mạch phản hồi âm dòng điện có ngắt gồm có cuộn bù, cầu chỉnh lưu 1V và 
biến trở 2BT. Khi dòng điện phần ứng còn nhỏ và nhỏ hơn dòng điện ngắt (Iư< 
Ing), sụt áp trên cuộn bù nhỏ hơn  điện áp trên biến trở 2BT(U0); cầu chỉnh lưu 1V 
không thông, và dòng điện cuộn bù hoàn toàn tương ứng với dòng điện phần ứng, 
MĐKĐ được bù đủ. Với giả thiết Ib = Iư thì sức từ động của cuộn bù sẽ là:  

                        Fb = Ib. Wb = Iư. Wb (4-3)  

Khi Iư > Ing thì ta có Ub > U0; các van 1V thông, xuất hiện dòng điện phân 
mạch I1V và dòng điện cuộn bù sẽ giảm đi một lượng:   

                        Ib = Iư – I1V (4-4)  

Mức độ bù giảm đi và kết quả điện áp ra của MĐKĐ giảm nhanh khi dòng 
điện phần ứng tăng làm cho dòng điện phần ứng được hạn chế.   

Trong trường hợp này, sức từ động của MĐKĐ là:  

    F∑ = F12 + Fb - Fd = F12 + (Iư – I1V). Wb – Iư. Wb = F12 – I1V. Wb  (4-5)   

 Trong đó : F12 – stđ của hai cuộn 1CK và 2CK  

                   b = Ib. Wb - sức từ động của cuộn bù  

                   Fd =  Iư. Wb - sức từ động dọc trục được bù đủ khi Iư < Ing.  

Từ công thức (4-5) ta thấy: khi Iư > Ing thì sức từ động của MĐKĐ bị giảm 
đi một lượng (Ilv. Wb). Như vậy có thể coi sức từ  động tổng của MĐKĐ được 
sinh ra bởi hai cuộn 1CK- 2CK là F12 và cuộn bù Wb với sức từ động (I1V. Wb) 
ngược chiều sức từ động F12  
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5 Trang bị điện nhóm máy khoan.  

5.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện 
5.1.1. Đặc điểm 

Máy khoan dùng để gia công các lỗ hình trụ, hình côn thông hay không 
thông, để doa và gia công tinh chính xác những lỗ đã được khoan hay là những lỗ 
do đúc, do dập có sẵn, để tiện trong lỗ bằng dao tiện, để cắt đường ren bằng tarô 
và một số công việc khác. Máy khoan gồm các loại  

- Máy khoan đứng 1 trục 

- Máy khoan cần 

- Máy khoan nhiều trục 

- Máy khoan tâm để khoan lỗ tâm ở hai đầu của một phôi 

- Máy khoan chuyên dùng 

 

 

 

 

 

 

  Hình 3.13  Hình dạng và các bộ phận của máy khoan 

1. Trụ đứng; 2. Cần khoan; 3. Đầu khoan; 4. Bàn gá chi tiết 
  

5.1.2. Yêu cầu công nghệ 

Truyền động quay đầu khoan là truyền động chính trong máy; chuyển động 
ăn dao là chuyển động dịch chuyển mũi khoan dọc theo trục quay đi xuống hết chi 
tiết cần khoan. 

Chuyển động chính thường dùng động cơ ro to lồng sóc có đảo chiều quay, 
một hay nhiều cấp tốc độ làm việc dài hạn. Phạm vi điều chỉnh tốc độ trong 
khoảng D = (50 - 60)/ 1. 

Truyền động ăn dao cũng được thực hiện từ động cơ trục chính thông qua hộp 
tốc độ ăn dao. 

Ngoài ra còn có động cơ bơm nước, nâng hạ cần khoan, xiết cần, xiết đầu 
khoan. 
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5.2. Mạch điện máy khoan cần 
5.2.1. Sơ đồ nguyên lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. giới thiệu sơ đồ: 

 Trên máy sử dụng động cơ điện KĐB 3 pha roto lồng sóc Đ điện áp 
380/220V 

 Điện áp mạch điều khiển 380V 

 Điện áp mạch chiếu sáng cục bộ 36V 

5.2.3. Nguyên lý làm việc 

 Muốn ĐC làm việc trước tiên đóng cầu dao CD 

 Muốn ĐC quay theo chiều phải ta ấn nút MF F có điện làm đóng tiếp 
điểm F(5-3) trên mạch điều khiển để duy trì và mở tiếp điểm F(15-13) để khống 
chế không cho T có điện. Đồng thời đóng các tiếp điểm thường mở chính của F 
trên mạch động lực cấp điện cho ĐC quay theo chiều phải 

Khi cần đổi chiều quay ấn MTF mất điện làm mở các tiếp điểm thường 
mở F và đóng tiếp điểm thường đóng F ( 13 - 15)T có điệnđóng tiếp điểm 
T(11-3) để duy trì và mở tiếp điểm T( 9-7) khống chế không cho F có điện. Đồng 
thời đóng các tiếp điểm thường mở T bên mạch động lực cấp điện cho ĐC quay 
theo chiều ngược lại ( tráo 2 pha A và B) 
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Muốn dừng động cơ ấn DT hoặc F mất điện làm mở các tiếp điểm thường 
mở T hoặc F cắt điện vào động cơ cắt cầu dao CD 

Dùng khoá K để đóng cắt đèn chiếu sáng cục bộ 

5.3. Mạch điện máy khoan 2A125 
5.3.1. Sơ đồ nguyên lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Giới thiệu sơ đồ:  

Máy khoan 2A-125 là máy khoan đứng 1 trục. Đường kính khoan lớn nhất 
là 25mm. Ngoài ra máy còn có thể dùng để tarô răng, khoét lỗ 

Trên máy sử dụng 2 động cơ điện KĐB 3 pha rôto lồng sóc điện áp 380V/220V 

 - 1M là động cơ truyền động chính kiểu A42 – 4 ( p = 2.8kw,n = 
1420vòng/phút) quay theo 2 chiều điều khiển bằng ta gạt cơ khí Mп 

 - 2M là động cơ bơm nước kiểu пA – 22 (P = 0.125kw, n = 2800vòng/phút) 

 - Tay gạt cơ khí Mп có các tiếp điểm đóng mở như sau 

 + Ngừng máy để tay gạt cơ khí ở vị trí giữa, tiếp điểm 1Mп (1-2) mở 

 + Chạy phải kéo tay gạt xuống dưới, tiếp điểm 1Mп(1-2) và 3Mп(2-4) đóng 
lại, tiếp điểm 3Mп(2-5) đóng lại tức thời rồi nhả ra ngay 

 + Chạy trái kéo tay gạt lên trên, tiếp điểm 1Mп(1-2) và 2Mп (2-6) đóng lại, 
tiếp điểm 3Mп(2-5) đóng lại tức thời rồi nhả ra ngay 
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- Mạch điều khiển dùng điện áp 380v 

- Mạch chiếu sáng dùng điện áp 36v 

5.3.3. Nguyên lý làm việc 

 Để tay gạt cơ khí ở vị trí giữa, bật công tắc đầu vào BпB để cấp nguồn cho 
toàn mạch 

- Động cơ trục chính quay theo chiều phải đưa tay gạt xuống dưới các tiếp 
điểm 1Mп(1-2) và 2Mп(2-3) đóng lại cuộn dây 1K có điệncác tiếp điểm 
thường mở 1K trên mạch động lực đóng lại nối động cơ 1M vào lưới điện để quay 
trục khoan. Do cấu tạo của cơ cấu tay gạt nên tiếp điểm 2Mп (2-3) chỉ đóng tức 
thời rồi sau đó mở ra ngay. Nhưng vì tiếp điểm thường mở 1K(3-4) đóng lại khi 
1K có điện nên mạch điện cung cấp cho 1K vẫn được duy trì theo mạch ( 1- 2- 3- 
4- λ12).  

- Đảo chiều quay động cơ trục chính. đưa tay gạt điều khiển lên phía trên 
cuộn dây khởi động từ 1K mất điệncuộn dây khởi động từ 2K có điện  theo 
mạch (1 – 2 -5 – 7 -  λ12) và tự duy trì ( 1- 2- 6 - 5- 7 - λ12)các tiếp điểm 
thường mở 2K trong mạch động lực đóng lại động cơ 1M quay trái. Muốn dừng 
ĐC 1 M phải đưa tay gạt về vị trí giữa. 

- Tarô trên máy khoan: Khi dùng máy để tarô trước hết phải đặt cữ chia độ 
phù hợp với chiều sâu cần tarô sau đó cho trục chính quay phải để tarô và máy làm 
việc tự động theo bước tiến đã định trước. Đến hết giới hạn cần tarô thì chiếc cữ 
lắp trên đĩa chia độ qua cơ cấu cơ khí riêng sẽ tác động làm cho tiếp điểm 3Mп( 2-
5) đóng lạicuộn dây khởi động từ 1K mất điện và cuộn dây khởi động từ  2K có 
điện, các tiếp điểm thường mở 2K trên mạch động lực đóng lại làm cho ĐC 1M 
quay theo chiều trái và tarô tự động ra khỏi vật cần ren. Ngay sau đó tiếp điểm 
3Mп( 2-5) tự mở ra nhưng cuộn 2K vẫn có điện. Khi tarô đã ra khỏi vật thì ta đưa 
tay gạt điều khiển về vị trí giữađộng cơ 1M dừng lại 

Muốn động cơ  bơm nuớc làm việc bật công tắc BпH 

Đèn chiếu sáng cục bộ đuợc điều khiển bằng công tắc BO 

5.3.4. Liên động và bảo vệ  

 - Liên đông cơ khí dùng tay gạt Mп 

 - Liên động  về điện dùng các tiếp điểm thường mở duy trì và tiếp điểm 
thường đóng đấu gửi 

 - Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải bằng CC và RN 
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5.4 Trang bị điện máy khoan cần 3A55 
5.4.1. Sơ đồ mạch điện : Hình vẽ 1.16 

5.4.2. Giới thiệu sơ đồ  

Máy khoan cần 2A-55 có thể dùng để khoan, doa, khoét lỗ…, đường kính 
khoan lớn nhất 50mm 

Trên máy sử dụng 5 động cơ KĐB rôto lồng sóc điện áp 380V/220V 

 - 1M là đông cơ quay trục chính loại A051- 4, P = 4.5kw, n = 
1440vòng/phút 

 - 2M là động cơ di chuyển cần khoan và giữ cần khoan trên trụ loại A041- 
4, P = 1.7kw, n = 1420vòng/phút) 

- 3M1 là động cơ kẹp chặt cần khoan vào trụ bằng thuỷ lực loại дPT22 – 4,  
P = 0.5kw, n = 1410vòng/phút) 

- 3M2 là động cơ kẹp chặt đầu khoan trên cần bằng thuỷ lực loại дPT22 – 4, 
P = 0.5kw, n = 1410vòng/phút 

- 4M là động cơ bơm nước làm mát loại A-22, P = 0.125kw, n = 
2800vòng/phút 

- Mạch điều khiển sử dụng điện ápUmđk = 380v 

- Mạch chiếu sáng cục bộ sử dụng điện áp Ucs = 36v 

- Bảo vệ mạch điện trong máy bằng CC 25A, bảo vệ động cơ  bơm nước 
bằng CC 1  
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- Để cung cấp điện và tăng cường tiếp đất cho các bộ phận di động trên máy 
người ta dùng các vành góp điện KT đặt ở phần trên của cột máy khoan 

- Bảo vệ quá tải của động cơ  1M bằng role nhiệt PT, còn các động cơ 2M, 
3M1, 3M2 làm việc trong thời gian ngắn nên chỉ dùng cầu chì 2  để bảo vệ ngắn 
mạch chung 

- Điều khiển 1M bằng tay gạt chữ thập Kп và tay gạt cơ khí có liên quan 
đến hãm cắt BXX (2-3), điều khiển 2M bằng tay gạt chữ thập Kп 

5.4.3. Nguyên lý làm việc  

 Mạch điện được cung cấp từ lưới qua công tắc đầu vào BB, công tắc BH 
cung cấp điện cho động cơ  bơm nước làm mát 4M 

 Điện áp lưới sau khi đặt lên các vành góp điện KT qua các chổi điện dẫn 
đến các khởi động từ 1K1, 1K2, 2K1, 2K2, 3K1 và 3K2 để chuẩn bị đóng điện cho 
các động cơ 1M, 2M, 3M1, 3M2. Đồng thời lưới điện cũng từ các vành góp điện 
dẫn đến mạch điều khiển và biến áp đèn chiếu sáng TO, mạch điều khiển được 
cung cấp điện qua tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt PT( λ25-1) 

Ấn nút 1KY làm cho 3K1 tác động làm đóng các tiếp điểm 3K1bên mạch 
động lực nối động cơ 3M1 và 3M2 vào lưới  trong thời gian ấn nút để kẹp chặt đầu 
khoan và cần khoan. Tiếp điểm thường mở 3K1(1-2) đóng lại làm cho rơle bảo vệ 
điện áp không PH tác động và tự duy trì bằng tiếp điểm thường mở PH(1-2) để 
chuẩn bị làm việc 

Đóng điện cho 1M tuỳ thuộc vào vị trí tay gạt chữ thập Kп và tay gạt cơ khí 
có liên quan tới hãm cắt BXX(2-3).  

Giả thiết gạt tay gạt chữ thập sang vị trí B thì tiếp điểm Kп(3-4) kín và đưa 
tay gạt cơ khí xuống dưới ấn lên hãm cắt BXX làm cho BXX( 2-3 ) đóng lại. 
Đồng thời nối khớp giữa trục động cơ  và trục khoan để quay phải. Khi đó 1K1 có 
điện ( 1-2-3- 4 - λ15) đóng các tiếp điểm 1K1 bên mạch động lực nối động cơ 
1M với lưới để truyền động trục khoan quay phải. Nếu Kп ở vị trí B và đưa tay gạ 
cơ khi lên phía trên thì tiếp điểm BXX(2-3) cũng đóng lại nhưng trục động cơ  và 
trục khoan được nối khớp để quay trái. 

Nếu để tay gạt chữ thập ở vị trí r rồi bằng tay gạt cơ khí điều khiển trục 
khoan thì quá trình xảy ra tương tự như trên nhưng 1K2 có điện và chiều quay của 
trục khoan ngược lại như trên 

Đóng điện cho 2M cũng bằng tay gạt chữ thập Kп. Khi chuyển tay gạt này 
vào vị trí lên thì tiếp điểm Kп(2-6) đóng và 2K1 có điện ( λ25 -1- 2- 6 -7-8-
λ15)các tiếp điểm thường mở 2K1 bên mạch động lực đóng lại nối 2M vào lưới. 
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Đầu tiên động cơ  này quay trục vít để nới lỏng cần khoan, khi cần đã lỏng thì một 
cơ cấu cơ khí riêng làm cho tiếp điểm hình trống пAэ(2-10) đóng lại ( chuẩn bị 
mạch cho việc giữ cần khoan trên trụ sau khi ngừng đi lên), đồng thời tách khỏi 
truyền động nới cần sang chuyển động nâng cần. Khi cần khoan đã lên tới vị trí 
yêu cầu thì đưa tay gạt chữ thập Kп về vị trí giữa làm cho khởi động từ 2K1 mất 
điện, cần ngừng đi lênđóng tiếp điểm 2K1(10-11)2K2 có điện ( λ25 -1- 2- 
пAэ -10-11-λ15), đóng các tiếp điểm 2K2 bên mạch động lực nối 2M vào lưới 
theo chiều ngược lại để bắt đầu quá trình siết cần khoan. Khi cần khoan đã chặt thì 
đồng thời nhờ cơ cấu cơ khí tiếp điểm пAэ(2-10) mở racắt điện 2K2 kết thúc di 
chuyển cần. Các hãm cuối KB(6-7) và KB ( 9-10) dùng để giới hạn khoảng cách 
di chuyển cần ở phía trên và phía dưới 

Khởi động từ 3K1 và 3K2 điều khiển các động cơ 3M1 và 3M2 dùng để mở 
và xiết chặt cần khoan và đầu khoan, các trang bị này chỉ làm việc trong thời gian 
ấn 1KY và 2KY( thời gian ấn nút khoảng vài ba giây) 
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6. Trang bị điện máy mài 

6.1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện 
6.1.1. Đặc điểm 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm máy mài được chia thành 2 loại chính là máy mài tròn và máy mài 
phẳng. Máy mài tròn gồm máy mài mặt ngoài và máy mài trong. Máy mài phẳng 
gồm máy có bàn chữ nhật và máy bàn tròn. Ngoài ra còn một số máy mài khác. 

6.1.2. Yêu cầu công nghệ 

* Truyền đông chính: Thông thường máy không yêu cầu điều chỉnh tốc độ, 
nên sử dụng động cơ không đồng bộ  roto lồng sóc. Ở các máy mài cỡ nặng, để 
duy trì tốc độ cắt là không đổi khi mòn đá hay kích thước chi tiết gia công thay  
đổi, thường sử dụng truyền  động  động cơ có phạm vi  điều chỉnh tốc độ là D = (2 
÷ 4):1 với công suất không đổi.  

   Ở máy mài trung bình và nhỏ v = 50 ÷ 80 m/s nên đá mài có đường kính lớn 
thì tốc độ quay đá khoảng 1000vg/ph. Ở những máy có đường kính nhỏ, tốc độ đá 
rất cao. Động cơ truyền động là các động cơ đặc biêt, đá mài gắn trên trục động 
cơ, động cơ có tốc độ (24000 ÷ 48000) vg/ph, hoặc có thể lên tới (150000 ÷ 
200000) vg/ph. Nguồn của động cơ là các bộ biến tần, có thể là các máy phát tần 
số cao (BBT quay) hoặc là các bộ biến tần tĩnh bằng Thyristor.  

  Mô men cản tĩnh trên trục động cơ thường là 15 ÷ 20% momen định mức. 
Mô men quán tính của đá và cơ cấu truyền lực lại lớn: 500 ÷ 600% momen quán 
tính của động cơ, do đó cần hãm cưỡng bức động cơ quay đá. Không yêu cầu đảo 
chiều quay đá.  

Hình 1.17 Hình dáng chung của máy mài 
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  * Truyền động ăn dao  

- Máy mài tròn : Ở máy cỡ nhỏ, truyền động quay chi tiết dùng động cơ 
không đồng bộ nhiều cấp tốc độ (điều chỉnh số đôi cực) với D = (2 ÷ 4):1. Ở các 
máy lớn thì dùng hệ thống biến đổi - động cơ một chiều (BBĐ-ĐM),  hệ KĐT – 
ĐM có D = 10/1 với điều chỉnh điện áp phần ứng.  

Truyền động ăn dao dọc của bàn máy tròn cỡ lớn thực hiện theo hệ BBĐ-
ĐM với D = (20 ÷ 25)/1.  

Truyền động ăn dao ngang sử dụng thuỷ lực.  

- Máy mài phẳng: Truyền động ăn dao của ụ đá thực hiện lặp lại nhiều chu 
kỳ, sử dụng thuỷ lực. Truyền động ăn dao tịnh tiến qua lại của bàn dùng hệ truyền 
động một chiều với phạm vi điều chỉnh tốc độ D = (8 ÷ 10):1  

* Truyền động phụ trong máy mài và truyền động ăn di chuyển nhanh đầu 
mài, bơm dầu của hệ thống bôi trơn, bơm nước làm mát thường dùng hệ truyền 
động xoay chiều với động cơ không đồng bộ roto lồng sóc.  

 Máy mài tròn có chuyển động chính là chuyển động quay đá mài, chuyển 
động ăn dao là chuyển động quay chi tiết gia công, chuyển động dọc trục mài của 
bàn máy và chuyển động tịnh tiến của ụ đá 

 Máy mài phẳng có chuyển động ăn dao là chuyển động tịnh tiến của bàn 
chữ nhật hay chuyển động quay của bàn tròn, chuyển động tịnh tiến của đá hay 
của bàn theo phương thẳng góc với phương ăn dao dọc, chuyển động của đá theo 
phương thẳng đứng từng khoảng bằng chiều sâu cắt 

 Đặc điểm chủ yếu của trưyền động chính ở máy mài 

 + Thường không yêu cầu điều chỉnh tốc độ 

 + Mở máy không tải, M cản tĩnh trên trục ĐC khi đó chỉ chiếm (15-20) giá 
trị định mức 

 + M quán tính lớn vì vậy cần phải hãm cưỡng bức ĐC khi dừng máy 

 + Không yêu cầu đảo chiều quay. 

Do những yêu cầu trên để quay đá mài người ta thường dùng ĐC lồng sóc 
một hay nhiều tốc độ. 
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6.2. Mạch điện máy mài mặt phẳng 
6.2.1. Sơ đồ nguyên lý: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Giới thiệu sơ đồ:  

Trên sơ đồ sử dùng 3 động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc 380V/220V 

- Đ1 là động cơ quay máy mài P = 2,8KW, n = 1400vòng/phút 

- Đ2 là động cơ bơm nước khởi động cùng động cơ quay đá P = 0,125KW, 
n = 2800vòng/phút 

 - Hệ thống áp lực dầu điều khiển bàn lui, tới, trái, phải cho động cơ Đ2 kéo 
P = 0,8KW, n = 930 vòng/phút 

 - Mạch điều khiển dùng U = 380v 

 - Dùng bàn điện từ (nam châm điện) dùng để giữ chi tiết gia công 

 - Nguồn điện một chiều cung cấp cho NCĐ dùng 2 đèn điện tử 2 cực mắc 
theo sơ đồ 2 nửa chu kì.  Máy biến áp có cuộn sơ cấp nhiều đầu dây, điều chỉnh số 
vòng cuộn dây sơ cấp sẽ điều chỉnh được lực hút của NCĐ 

6.2.3. Nguyên lý làm việc 

 Muốn cho máy làm việc trứơc tiên đóng cầu dao CD cung cấp điện cdo 
mạch chuẩn bị làm việc 

Đ2 

  A  B  C 

Đ2 Đ1 

K1 

CD 

Đ3 

K2 

RN RN

CC1 

CC2 

RN RN

K1 
K1 

K2 
K2 

P1 BA 

P2 

1 6 

2 4 

5 3 

7 9 

Cuộn dây 
NCĐ Bơm dầu Bơm nước Quay đá 

Hình 1-18: Sơ đồ nguyên lý mạch điện máy mài mặt phẳng 

MĐ NC1 

NC2 MĐ

Đ1 
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 Sau đó ấn MĐ1 có điện K1 có điệnđóng tiếp điểm thường mở K1 để cấp 
nguồn điện cho động cơ quay đá Đ1 và động cơ bơm nứơc làm mát Đ làm việc 
đồng thời và đóng tiếp điểm bên mạch điều khiển để tự duy trì 

Muốn dừng động cơ  ấn nút NC1 K1 mất điện 

Muốn động cơ  bơm dầu làm việc ấn MĐ2 K2 có điệnđóng tiếp điểm 
bên mạch điều khiển và mạch động lực để duy trì và cấp diện cho Đ2 làm việc. 
Muốn dừng động cơ  ấn NC2  

Đóng điện cho MBA dùng công tắc P1, đóng điện cho nam châm điện bằng 
công tắc P2 

6.3 Trang bị điện máy mài 3A616 
6.3.1. Sơ đồ nguyên lý : Hình vẽ 1.19 

6.3.2. Giới thiệu sơ đồ  

Máy mài tròn 3A161 được dùng  để gia công mặt trụ của các chi tiết có chiều 
dài dưới 1000mm và đường kính dưới 280mm; đường kính đá mài lớn nhất là 
600mm. Sơ đồ điều khiển máy mài 3A161 (đơn giản hoá) được trình bày trên hình 
5-19.  

   Động cơ ĐM (7 kW, 930vg/ph) quay đá mài.  

Động cơ ĐT (1,7 kW, 930 vg/ph) bơm dầu cho hệ thống thuỷ lực để thực 
hiện dao ăn ngang của ụ đá, ăn dao dọc của bàn máy và di chuyển nhanh ụ đá ăn 
vào chi tiết hoặc ra khỏi chi tiết.  

   Động cơ ĐC (0,76 kW, 250 ÷ 2500 vg/ph) quay chi tiết mài.  

   Động cơ ĐB (0,125 kW, 2800 vg/ph) truyền động bơm nước.  

   Đóng mở van thuỷ lực nhờ các nam châm điện 1NC, 2NC và các tiếp điểm 
2KT và  3KT.  

   Động cơ quay chi tiết được cung cấp điện từ khuếch đại từ KĐT. KĐT nối 
theo sơ đồ ba pha kết hợp với các điốt chỉnh lưu, có 6 cuộn làm việc và 3 cuộn dây 
điều khiển CK1, CK2 và CK3. Cuộn CK3 được nối với điện áp chỉnh lưu 3CL tạo 
ra sức từ hoá chuyển dịch. Cuộn CK1 vừa là cuộn chủ đạo vừa là cuộn phản hồi 
âm điện áp phần ứng. Điện áp chủ đạo Ucđ lấy trên biến trở 1BT, còn điện áp 
phản hồi Uph âm áp lấy trên phần ứng động cơ.  
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Hình 1-19. Sơ đồ điều khiển máy mài 3A161 
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 Điện áp đặt vào cuộn dây CK1 là:  

         UCK1 = Ucđ - Uph = Ucđ - kUư                       (5-1)  

  Cuộn CK2 là cuộn phản hồi dương dòng điện phần ứng động cơ. Nó được 
nối vào điện áp thứ cấp của biến dòng BD qua bộ chỉnh lưu 2CL. Vì dòng điện sơ 
cấp biến dòng tỉ lệ với dòng điện phần ứng động cơ (I1= 0,815Iư) nên dòng điện 
trong cuộn CK2 cũng tỷ lệ với dòng điện phần ứng. Sức từ hoá phản hồi được điều 
chỉnh nhờ biến trở 2BT.  

  Tốc độ động cơ được điều chỉnh bằng cách thay đổi điện áp chủ đạo Ucđ 
(nhờ biến trở 1BT). Để làm cứng đặc tính cơ ở vùng tốc độ thấp, khi giảm Ucđ cần 
phải tăng hệ số phản hổi dương dòng điện. Vì vây, người ta đã đặt sẵn khâu liên hệ 
cơ khí  giữa con trượt 2BT và  1BT.  

   Để thành lập đặc tính tĩnh của động cơ ta dựa vào các phương trình sau:   

   Điện áp tổng trên cuộn CK1 là UCK1∑:  

              UCK1∑ = Ucđ – Uư + Kqđ.UCK2 = Ucđ – Uư + Kqđ.Ki.Iư              (5-2)  

  Trong đó: UCK2 = Kqđ2.Ki.Iư là điện áp trên cuộn CK2 qui đổi về CK1.  

 Sức điện động của khuếch đại từ (với giả thiết điểm làm việc của nó nằm ở  

đoạn tuyến tính)  

                    EKĐT = KKĐT.UCK1∑                                                          (5-3)  

  Trong đó: KKĐT - hệ số khuếch đại điện áp của KĐT  

  Phương trình cân bằng điện áp trong mạch phần ứng là:   

                   EKĐT = K.Ф.ω + Iư.RưΣ                                                          (5-4)  

  Từ các phương trình (5-2), (5-3), (5-4) và một số biến đổi ta nhận được 
phương trình đặc tính tĩnh của hệ như sau:  

  

 

Đặc tính tĩnh của hệ thống được vẽ trên hình 5.20 

Sơ đồ cấu trúc của hệ thống được trình bày trên hình 5.21 
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Nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển tự động như sau:  

  Sơ đồ cho phép điều khiển máy ở chế độ thử máy và chế độ làm việc tự 
động. Ở chế độ thử máy các công tắc 1CT, 2CT, 3CT được đóng sang vị trí 1. Mở 
máy động cơ ĐT nhờ ấn nút MT, sau đó có thể khởi động đồng thời ĐM và ĐB 
bằng nút ấn MN. Động cơ ĐC được khởi động bằng nút ấn MC.  

   Ở chế độ tự động, quá trình hoạt động của máy gồm 3 giai đoạn theo thứ tự:  

  - Đưa nhanh ụ đá vào chi tiết gia công nhờ truyền động thuỷ lực, đóng các 
động cơ ĐC và ĐB.  

   - Mài thô, rồi tự động chuyển sang mài tinh nhờ tác động của công tắc tơ.  

    - Tự động đưa nhanh ụ đá ra khỏi chi tiết và cắt điện các động cơ ĐC, ĐB  

  Trước hết đóng các công tắc tơ 1CT, 2CT, 3CT sang vị trí 2. Kéo tay gạt 
điều khiển (được bố trí trên máy) về vị trí di chuyển nhanh ụ đá vào chi tiết (nhờ 
hệ thống thuỷ lực). Khi ụ đá đi đến vị trí cần thiết, công tắc hành trình 1KT tác 
động, đóng mạch cho các cuộn dây công tắc tơ KC và KB, các động cơ ĐC và ĐB 
được khởi động. Đồng thời truyền động thuỷ lực của các máy được khởi động. 
Quá trình gia công bắt đầu. Khi kết thúc giai đoạn mài thô, công tắc hành trình 
2KT tác  động,  đóng mạch cuộn dây rơle 1RTr. Tiếp điểm của nó  đóng  điện cho 
cuộn dây nam châm 1NC,  để chuyển  đổi van thuỷ lực, làm giảm tốc độ ăn dao 
của ụ đá. Như vậy giai đoạn mài tinh bắt đầu. Khi kích thước chi tiết  đã  đạt yêu 
cầu, công tắc hành trình 3KT tác động,  đóng mạch cuộn dây rơle 2RTr. Tiếp  
điểm rơle này  đóng  điện cho cuộn dây nam châm 2NC để chuyển đổi van thuỷ 
lực, đưa nhanh ụ đá về vị trí ban đầu. Sau đó, công tắc 1KT phục hồi cắt điện công 
tắc tơ KC và KB; động cơ ĐC được cắt điện và được hãm động năng nhờ công tắc 
tơ H. Khi tốc độ động cơ đủ nhỏ, tiếp điểm rơle tốc độ RKT mở ra, cắt điện cuộn 
dây công tắc tơ H. Tiếp điểm của H cắt điện trở hãm ra khỏi phần ứng động cơ.  

Hình 1.20. Sơ đồ cấu trúc hệ điều khiển 
máy mài 3A161 

Hình 1.21. Đặc tính tĩnh của  
động cơ 
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CHƯƠNG 2: TRANG BỊ ĐIỆN NHÓM MÁY NÂNG – VẬN CHUYỂN 

1. Trang bị điện cầu trục 

1.1. Đặc điểm truyền động và trang bị điện cầu trục 
1.1.1. Đặc điểm truyền động 

Cầu trục là loại máy dùng để nâng bốc; vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu 
trên bến cảng, công trường xây dựng hoặc các nhà máy công nghiệp lớn. 

Cầu trục có thể chuyển động tới - lui; qua - lại và lên - xuống để bốc dỡ hàng 
hóa theo yêu cầu. Các bộ phận chính của cầu trục gồm: 

 - Hệ thống xe cầu: Còn gọi là xe lớn phục vụ cho chuyển động tới - lui của 
cầu trục. Trên bệ cao của nhà xưởng có bố trí đường ray; xe cầu sẽ di chuyển dọc 
theo đường ray này nhờ động cơ và cơ cấu truyền động. 

 - Hệ thống xe trục: Còn gọi là xe con, có bố trí móc câu được đặt trên 
đường ray của xe cầu để thực hiện chuyển động qua - lại. 

 - Cơ cấu nâng hạ: Bao gồm dây cáp, móc câu hoặc nam châm điện đặt trên 
xe trục. Đây là bộ phận quan trọng dùng nâng hạ hàng hóa. 

 - Ngoài ra trên xe trục còn đặt buồng điều khiển: toàn bộ hệ thống đóng 
cắt, bảo vệ, các khóa an toàn cho cả hệ thống đều được đặt ở đây để công nhân 
thuận tiện thao tác. 

1.1.2. Yêu cầu trang bị điện cho cầu trục 

- Cầu trục phải làm việc an toàn ở chế độ tải nặng nề nhất. 

- Động cơ phải đảo được chiều quay, công suất đủ lớn để đảm bảo khởi động 
trong thời gian qui định; Không cần điều chỉnh vô cấp nhưng cũng không được 
nhảy cấp quá lớn; làm việc ở chế độ ngắn hạn lập lại. 

- Gia tốc của cơ cấu nâng hạ không quá 0,2m/s2. 

- Phải có các biện pháp an toàn để dừng khẩn cấp khi sự cố và đảm bảo an 
toàn cho người và hàng hóa. 

- Phải tín hiệu rõ ràng các trạng thái làm việc. 

1.2. Sơ đồ nguyên lý 
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1.3. Giới thiệu trang bị điện của máy  
- 1Đ: Động cơ di chuyển xe cầu. 
- 2Đ: Động cơ di chuyển xe trục. 
- 3Đ: Động cơ nâng hạ móc câu. 
- 1FH - 3FH: Các phanh hãm điện từ. 
- Đ: Đèn chiếu sáng làm việc. 
- CĐ: Còi điện. 

1.4. Nguyên lý làm việc 
- Cấp nguồn cho mạch động lực bằng cầu dao 1CD; mạch tín hiệu bằng cầu 

dao 2CD và mạch điều khiển. 

- Ấn nút 1M(1,3) để chuẩn bị vận hành cầu trục. 

- Di chuyển xe cầu thì ấn và giữ 2M (tới) hoặc 3M (lui). Công tắc hành trình 
1KH, 2KH dùng giới hạn hành trình tới, lui của xe cầu. 

- Xe trục được di chuyển qua - lại bằng bộ nút bấm 4M và 5M. 

- Điều khiển cơ cấu nâng hạ bằng tay gạt KC ở vị trí 1 (lên) hoặc 2 (xuống). 

2. Trang bị điện thang máy 

2.1. Đặc điểm truyền động và yêu cầu công nghệ 
2.1.1. Đặc điểm truyền động 

Thang máy là thiết bị nâng hạ để chở người và hàng hóa theo phương thẳng 
đứng lên xuống trong các nhà cao tầng. 

Thang máy có loại tốc độ chậm (V < 0,5m/s); Tốc độ nhanh (V = 1 - 2,5m/s). 
Nếu tốc độ từ 2,5m/s đến 5m/s gọi là thang máy cao tốc. 

Theo tải trọng (Q) thang máy cở nhỏ (Q < 160Kg); Thang máy trung bình 
(160 Kg < Q  2000Kg). Nếu Q > 2000kg là thang máy loại lớn. 

2.1.2. Yêu cầu công nghệ của thang máy 

Độ bền cao, tuổi thọ vận hành lớn (trên 20.000giờ), dễ điều khiển, dừng chính 
xác ở sàn tầng (+5mm). 

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, phải bố trí phanh hãm để dừng khẩn cấp khi có sự 
cố. 

Gia tốc và độ dật phải nằm trong phạm vi cho phép để không gây cảm giác 

khó chịu cho người. (a = 
dt
dV < 1,5m/s2;  = 

2

2

dt
Vd < 10m/s3  độ giật) 

Vốn đầu tư vừa phải tương ứng với từng loại nhà, chi phí vận hành thấp. 
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2.2. Mạch thang máy nhà 3 tầng dùng động cơ ro to lồng sóc 
 * Sơ đồ mạch (xem hình 3.17) 
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2.3. Giới thiệu trang bị điện của máy 
- Khởi động từ L2, L3 (quay thuận) nâng thang lên tầng 2 và tầng 3. 

- Khởi động từ X1, X2 (quay nghịch) hạ thang xuống tầng 2 và tầng 1. 

- C1, C2, C3: Các công tác cửa đặt ở cửa buồng thang, khi cửa đã đóng kín 
thì các công tắc này mới đóng lại cho phép thang hoạt động. 

- ML2, ML3, MX2, MX1: là các nút ấn để gọi và điều khiển buồng thang được 
lắp song song nhau đặt ở buồng điều khiển và các tầng. 

- KHL2, KHL3, KHX2, KHX1: là các công tắc hành trình để dừng chính 
xác buồng thang được lắp ở các tầng tương ứng. 

- Các đèn Đ1, Đ2, Đ3 được lắp ở các tầng tương ứng cho biết vị trí đang dừng 
lại của thang. 

2.4. Nguyên lý làm việc. 
- Giã sử thang đang ở tầng 1, muốn lên tầng 2 thì ấn nút ML2; Khi đó khởi 

động từ L2 làm việc động cơ quay thuận chiều đưa thang lên tầng 2. Đồng thời các 
tiếp điểm L2(19,21) và L2(45,47) mở ra để cô lập các khởi động từ L3, X1 và X2. 

- Khi thang đến tầng 2 sẽ chạm vào công tắc hành trình KHL2, làm cho 
KHL2(59,61) mở ra cắt điện cuộn L2 và đóng tiếp điểm KHL2(17,53) cấp nguồn 
cho đèn Đ2 sáng lên báo hiệu thang đã dừng ở tầng 2. 

- Còn nếu đang ở tầng 1 muốn lên thẳng tầng 3 thì ấn ML3. Mạch khởi động 
từ L3 tác động để nâng thang lên thẳng tầng 3 (khi đó các khởi động từ L2, X1 và 
X2 bị vô hiệu hóa). Trường hợp này khi đi ngang qua tầng 2 công tắc hành trình 
KHL2 vẫn bị tác động, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến trạng thái làm việc 
của mạch do khởi động từ L2 đã bị vô hiệu ngay từ đầu. 

- Muốn đến các vị trí khác thì ấn các nút tương ứng, quá trình xãy ra tương 
tự. 

- Trường hợp thang không ở vị trí mà khách muốn sử dụng (khách ở tầng 2 
mà thang đang ở tầng 3 chẳn hạn) thì căn cứ vào đèn tín hiệu mà ấn các nút tương 
ứng để “gọi thang đến”. Sau đó vận hành thang như quá trình ở trên. 
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CHƯƠNG 3: TRANG BỊ ĐIỆN CÁC MÁY NÉN, QUẠT GIÓ 

1. Trang bị điện máy bơm 

1.1. Đặc điểm truyền động và  trang bị điện máy bơm  
1.1.1. Đặc điểm truyền động 

Máy bơm là thiết bị được sử dụng rất phổ biến trong mọi hoạt động sản 
xuẩt và đời sống của con người, từ công nghiệp, nông nghiệp sinh hoạt cho đến 
rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Máy bơm dùng để bơm chất lỏng (nước, nhiên liệu, 
nguyên liệu cho các quá trình sản xuất …) từ nơi này đến nơi khác, có thể có 
chênh lệch chiều cao, chênh lệch áp suất ….Để truyền động cho máy bơm có thể 
dùng các động cơ nổ, song phổ biến nhất là các máy bơm được dẫn động từ động 
cơ điện 

1.1.2. Yêu cầu về trang bị điện cho bơm 
Máy bơm là loại máy công tác thông thường không yêu cầu điều chỉnh tốc 

độ, không đảo chiều quay. Tuy nhiên trong một số trường hợp tùy theo yêu cầu 
sử dụng chất lỏng, nhất là trong các hệ thống bơm liên tục (cấp nước sinh hoạt, 
bơm nhiên liệu cung cấp cho các lò nung bằng dầu – lò nhiệt điện) có thể điều 
chỉnh lưu lượng của chất lỏng trong đường ống nhưng phạm vi đièu chỉnh tốc độ 
không cao. Do đặc điểm của chế độ làm việc như vậy nên truyền động cho máy 
bơm chủ yếu sử dụng động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc, mở máy trực tiếp 
hoặc qua các thiết bị khởi động nếu công suất trung bình hoặc lớn. 

1.2. Sơ đồ nguyên lý: Hình 3.1 

1.3. Giới thiệu trang bị điện của máy 
* Sơ đồ khống chế máy bơm: 
Hệ truyền động bơm dùng động cơ đồng bộ thường dùng bộ nguồn cấp 

kích từ bằng máy phát kích từ hoặc bằng bộ chỉnh lưu dùng thyristor. 
Bộ nguồn kích từ dùng thyristor có nhiều ưu điểm hơn so với dùng máy 

phát do: 
- Công suất lắp đặt bé. 
- Độ tác động nhanh, đặc biệt là các khâu bảo vệ 
Động cơ truyền động bơm dùng loại DCK-260-24/36, Pđm  = 625kW, n = 

165vg/ph. 
* Bộ nguồn kích từ gồm có các phần tử chính sau: 



 53

- Biến áp động lực 1BA 
- Cầu chỉnh lưu gồm hai bộ chỉnh lưu cầu ba pha đấu song song cấu thành 

từ các thyristor 1T1 ÷ 6T1 và 1T2 ÷ 6T2. 
- Biến áp 4BA, 5BA, 6BA có chức năng cân bằng dòng cho hai thyristor 

làm việc song song. 
* Thiết bị vào đồng bộ tự động: Gồm hai thyristor 1T và 2T; ĐZ1 và ĐZ2. 
* Mạch đo lường 
- 2BA là biến điện áp để đo điện áp nguồn cấp và đưa tín hiệu về mạch  

điều khiển để  tăng cưỡng bức kích từ trong trường hợp điện áp lưới giảm sẽ dẫn 
đến động cơ bị mất đồng bộ 

- TI1: biến dòng đo lường dòng tiêu thụ của động cơ và đưa tín hiệu về 
mạch điều khiển bảo vệ ngắn mạch cho mạch kích từ. 

1.4. Nguyên lý làm việc 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong truyền động bơm dùng 

động cơ đồng bộ là quá trình khởi động chúng. 

Quá trình khởi động động cơ đồng bộ bằng phương pháp không đồng bộ 
diễn ra như sau: 

Đóng máy cắt MC, động cơ làm việc như một động cơ không đồng bộ roto 
lồng sóc. Khi tốc độ động cơ còn thấp (s≥ 0,05) điện áp cảm ứng ra ở cuộn kích 
từ lớn, làm cho điện áp ra ĐZ1 và ĐZ2 thông, thyristor 1T và 2T thông, cuộn kích 
từ được nối song song với điện trở dập từ Rdt và rơle liên động RLĐ tác động, 
tiếp điểm của nó ở mạch điều khiển mở nên chưa có nguồn cấp cho công tắc tơ 
KC. Trong quá trình khởi động, tốc độ động cơ tăng dần lên đến khi tốc độ động 
cơ đạt gần tốc độ đồng bộ (s ≤ 0,05) thì 1T và 2T khóa, điện trở dập từ Rdt cắt ra 
khỏi cuộn kích từ, rơle liên động không tác động, tiếp điểm thường kín của nó sẽ 
cấp nguồn cho cuộn dây công tắc tơ KC đóng nguồn một chiều với cuộn dây kích 
từ của động cơ. Dưới tác dụng của hai từ trường: từ trường xoay chiều ở dây quấn 
stato của động cơ và từ trường của dây quấn kích thích của động cơ do dòng điện 
một chiều sinh ra, kết quả động cơ tự kéo vào đồng bộ, quá trình mở máy động cơ 
đồng bộ kết thúc. 
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Hình 3.1: Sơ đồ mạch điều khiển máy bơm 
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2. Trang bị điện quạt gió 

2.1. Đặc điểm phân loại và trang bị điện quạt gió 
2.1.1. Đặc điểm 

Quạt là thiết bị dùng để hút hoặc đẩy không khí nhằm thông gió, làm mát 
cho môi trường làm việc, sinh sống của con người.  

Trong khai thác hầm lò, thông gió là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, nhằm 
đảm bảo sức khỏe cho người lao động, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ do các khí độc 
tích tụ trong quá trình khai thác... 

2.2.1. Yêu cầu trang bị điện quạt gió 

Các quạt công suất nhỏ hơn 200kW thường dùng động cơ không đồng bộ 
rotor lồng sóc, mở máy trực tiếp hoặc gián tiếp với các biện pháp thông thường ... 
cũng có thể dùng động cơ rotor dây quá khi có yêu cầu điều chỉnh tốc độ trong 
phạm vi hẹp 

Với quạt có công suất trên 200kW thường dùng động cơ đồng bộ cao áp, 
đặc biệt là các quạt thông gió của hầm lò. Quá trình khởi động không đồng bộ của 
động cơ đồng bộ có thể trực tiếp hoặc hạn chế điện áp qua diện kháng phụ, biến áp 
tự ngẫu... 

2.2. Sơ đồ nguyên lý 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3.2: Sơ đồ mạch điều khiển quạt H7304 của liên xô 
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2.3. Giới thiệu trang bị điện của máy 

2.4. Nguyên lý hoạt động: 
Sơ đồ này thường dùng cho quạt hầm, lò. Mở máy động cơ như sau: Đóng 

cầu dao cách ly CL, đóng máy cắt dầu CD để cấp nguồn cho Stator động cơ và 
động cơ tăng tốc ở chế độ không đồng bộ. Mạch rotor nối qua máy phát kích FK 
và điện trở dập từ R. Dòng mở máy lớn làm rơ le dòng điện 3RD tác động đóng tiếp 
điểm 3RD cấp nguồn cho rơ le thời gian 1R. Tiếp điểm thường mở mở chậm 1R 
đóng lại cấp nguồn cho Rơ le thời gian 2R, tiếp điểm thường đóng đóng chậm 2R 
mở ra cắt nguồn cấp cho cuộn dây công tắc tơ K. Khi tốc độ động cơ đạt gần tốc 
độ đồng bộ, dòng Stator giảm nên rơ le dòng 3RD thôi tác động nên 1R mất điện. 
Sau thời gian từ 1 ÷ 1,5s tiếp điểm thường mở mở chậm 1R mở ra cắt nguồn cấp 
cho 2R và tiếp điểm thường đóng đóng chậm 1R đòng lại cấp nguồn cấp cho cuộn 
hút K tác động đóng tiếp điểm K bên mạch động lực lại nối tắt điện trở dập từ R. 
Động cơ đồng bộ được kích từ và kéo vào làm việc ở chế độ đồng bộ. Khi 2R có 
điện, sau thời gian khoảng từ 2 ÷ 3s, tiếp điểm thường mở mở chậm 2R mở ra 
nhưng K vẫn có điện nhờ có chốt điện cơ tự giữ. Khi ngắt máy cắt dầu CD, cuộn 
KC được cấp nguồn mở chốt tự giữ làm công tắc tơ K thôi tác động, tiếp điểm 
thường mở K mở ra đưa điện trở R vào mạch dập từ. 

Để bảo vệ động cơ khỏi ngắn mạch, quá tải cũng như mất đồng bộ ta dùng 
rơ le dòng điện 1RD và 2 RD. Khi xảy ra sự cố, dòng qua stator tăng làm 2 rơ le 
1RD, 2RD tác động ngắt điện cấp cho cuộn dây bảo vệ điện áp không RD để từ đó 
ngắt máy cắt dầu CD cắt nguồn cấp bảo vệ động cơ. 

Khi mất điện áp lưới hay điện áp tụt mạnh thì cuộn RD cũng thôi tác động, 
cắt máy cắt dầu CD cắt nguồn cấp bảo vệ động cơ. 

Trường hợp điện áp lưới tụt mất 15 ÷ 20 % thì cần tăng dòng kích từ động 
cơ để duy trì chế độ đồng bộ. Lúc này rơ le R thôi tác động và công tắc tơ  
được cấp điện để nối tắt điện trở kích từ RKT của máy phát kích FK để tăng dòng 
kích từ máy phát, tăng điện áp phát ra, tăng dòng kích từ cho động cơ đồng bộ. 
Lúc điện áp lưới khôi phục bình thường thì hệ cưỡng bức dòng kích từ trở về trạng 
thái ban đầu do rơ le R tác động cắt công tắc tơ . 
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3. Trang bị điện máy nén khí 

3.1. Đặc điểm và yêu cầu công nghệ. 
Máy nén khí là một thiết bị dùng để nén khí và cấp khí nén theo đường ống 

dẫn khí đến các hộ tiêu thụ khí nén. Khí nén được sử dụng rộng rãi trong ngành 
xây dựng, trong các xí nghiệp công nghiệp như máy khoan dùng khí nén, bủa khí 
nén, thiết bị phun cát v.v… 

Nền sản xuất hiện đại có nhu cầu rất lớn về sử dụng khí nén (có áp suất 
lớn). Khí nén được sử dụng như một trong các dạng sau: 

Nguyên liệu cho quá trình sản xuất: trong công nghiệp điều chế ô xy hóa 
lỏng, không khí được nén lên áp suất cao rồi giãn nở đột ngột. Quá trình giãn nở 
của khí làm nhiệt độ khí giảm đột ngột và hóa lỏng. Do nhiệt độ hóa lỏng của 
không khí khác nhau nên dễ dàng tách được 2 loại khí chính là ô xy và ni tơ. 

Tác nhân mang năng lượng: Được sử dụng trong các cơ cấu chấp hành sử 
dụng khí nén. Chênh lệch áp suất của các ngăn chứa khí nén sẽ tạo động lực để 
dịch chuyển cơ học (dịch chuyển của pitton trong cilinder, kéo theo các bộ phận 
công tác di chuyển) 

Tác nhân mang tín hiệu điều khiển: Dùng trong các bộ phận diều khiển 
áp suất, lưu lượng của các hệ thống truyền động khí nén  

Là nguồn động lực: Các thiết bị phục vụ trong công nghiệp lắp ráp, sửa 
chữa như kích khí nén, hệ thống phanh các thiết bị di chuyển, dập hồ quang điện 
trong các thiết bị đóng cắt (máy căt điện) 

3.2. Sơ đồ nguyên lý 
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Hình 3.4: Sơ đồ mạch điều khiển máy nén khí 
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3.3. Giới thiệu trang bị điện của máy 

3.4. Nguyên lý làm việc 
Sơ đồ được thiết kế có ba chế độ làm việc: làm việc tự động (TĐ), làm việc 

bằng tay (BT) và chế độ dự phòng (DP). Chọn chế độ làm việc bằng khoá chuyển 
mạch 

* Mở máy nén khí (chế độ bằng tay) 

Chuyển mạch CM chuyển từ “0” sang vị trí BT, tiếp điểm (5-7) kín, cuộn 
dây công tắc tơ KQ có điện, đóng điện cấp nguồn cho động cơ ĐQ truyền động quạt gió 
làm mát máy nén khí. Đồng thời cuộn dây rơle thời gian RTh có điện; sau một thời 
gian tiếp điểm RTh (4-6) đóng, rơle trung gian 1RTr có điện sẽ đóng tiếp điểm cấp 
nguồn cho cuộn dây công tắc tơ KK, động cơ ĐK truyền động máy nén khí được 
cấp điện. 

* Cắt máy nén khí (ở chế độ bằng tay) 

Chuyển mạch CM từ  vị trí BT sang vị trí “0”. Tiếp điểm (5-7) hở, các nguồn 
cấp cho các cuộn dây KQ, rơle thời gian 1RTh và rơle trung gian 1RTr, các tiếp 
điểm của chúng cắt nguồn cấp cho động cơ ĐQ và ĐK. 

* Chế độ tự động 

Điều khiển đóng - cắt máy nén khí tự động khi khoá chuyển mạch CM 
chuyển sang vị trí TĐ (2-4) kín hoặc vị trí dự phòng DP(2-3) kín. Việc đóng cắt tự 
động máy nén khí tuỳ thuộc vào trạng thái làm việc của hai rơle liên động 1RLĐ 
và 2RLĐ. Thứ tự khởi động các động cơ ĐK và ĐQ tương tự như chế độ bằng tay. 

* Sấy dầu trong hệ thống bôi trơn máy nén khí 

Khi nhiệt độ dầu bôi trơn trong hộp cacte của máy nén khí gỉam, rơle nhiệt 
không tác động, tiếp điểm thường kín RN đóng nguồn cấp nguồn cấp cuộn dây 
rơle trung gian 2RTr, đóng nguồn cấp cho dây điên trở DĐ để sấy dầu. Đồng thời 
tiếp điểm thường đóng 2RTr mở ra cắt nguồn cấp cho cuộn dây RTh và KQ, cắt 
điện động cơ ĐQ và ĐK. Khi nhiệt độ của dầu bôi trơn lớn hơn 100C, rơle nhiệt tác 
động, cắt nguồn cấp của 2RTr và cắt nguồn cấp của dây điện trở DĐ. 

* Mạch bảo vệ 

Trong máy nén khí có ba khâu bảo vệ sau: 

- Bảo vệ khi áp suất trong hệ thống cấp khí cao hơn trị  số định mức bằng 
cảm biến áp lực 3RAL. 

- Bảo vệ áp suất thấp khi khởi động máy nén khí bằng cảm biến áp lực thấp 
1RAL. 
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- Bảo vệ áp lực dầu bôi trơn thấp bằng cảm biến 2RAL. Khi một trong ba 
khâu bảo vệ trên tác động sẽ cấp điện cuộn dây rơle bảo vệ RBV; tiếp điểm của nó 
sẽ cắt điện các cuộn dây KQ, 1RTh. 
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CHƯƠNG 4: TRANG BỊ ĐIỆN LÒ ĐIỆN 

1. Lò điện trở 

1.1. Đặc điểm 
Lò điện trở là thiết bị biến đổi điện năng thành nhiệt năng thông qua dây đôt 

( dây điện trở). Từ dây đốt qua bức xạ đối lưu và truyền nhiệt, dẫn nhiệt, nhiệt 
năng được truyền tới vật cần gia nhiệt. Lò điện trở thường dùng để nung, nhiệt 
luyện, nấu chảy kim loại màu và hợp kim màu. 

Lò điện trở thường phân thành 2 nhóm chính: 

- Lò nung theo chu kỳ bao gồm:  

+ Lò buồng thường dùng để nhiệt luyện kim loại. 

+ Lò giếng thường dùng để tôi kim loại và nhiệt luyện kim loại. 

+ Lò đẩy có buồng kích thước chữ nhật dài. 

- Lò nung nóng liên tục bao gồm: 

+ Lò băng: buồng lò có tiết diện chữ nhật dài, có băng tải chuyển động liên 
tục trong buồng lò. 

+ Lò quay thường dùng để nhiệt luyện các chi tiết có kích thước nhỏ. 

1.2. Sơ đồ nguyên lý 
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1.3. Nguyên lý hoạt động 
 Mạch động lực được cấp từ lưới 220/ 380V hay qua máy biến áp hạ áp. Dòng 
điện cấp cho lò được đo qua ampe kế với biến dòng  

 Khoá K dùng chuyển đổi chế độ điều khiển bằng tay T hay tự động TĐ ở chế 
độ khống chế nhiệt độ tự động tự động TĐ dụng cụ kiểm tra nhiệt độ ĐT được nối 
mạch. Lúc nhiệt độ thấp dưới mức quy định ( hoặc lúc mới khởi động lò). Thì tiếp 
điểm 2 đóng, tiếp điểm 1 mở, rơ le R tác động đóng tiếp điểm R cấp điện cho công 
tắc tơ K, đóng tiếp điểm K mạch động lực cấp điện cho lò. đèn 2L sáng báo sự 
hoạt động bình thường của lò khi được nối điện. Lúc nhiệt độ cao hơn định mức 
quy định thì tiếp điểm 1 sẽ đóng, tiếp điểm 2 mở đèn 1L sáng báo quá nhiệt độ và 
rơle R mất điện, công tắc tơ K cắt nguồn cấp cho lò, đèn 3L báo lò không được 
cấp điện. 

2. Lò hồ quang 

2.1. Đặc điểm 
Lò hồ quang là lò lợi dụng nhiệt độ ngọn lửa hồ quang giữa các điện cực 

hoặc giữa điện cực và kim loại để nấu chảy kim loại. Lò điện hồ quang dùng để 
nấu thép hợp kim chất lượng cao. 

- Các thông số quan trọng của lò hồ quang là: 

+ Dung tích định mức của lò: số tấn kim loại lỏng của một mẻ nấu. 

+ Công suất định mức của biến áp lò: ảnh hưởng quyết định tới thời gian 
nấu luyện và năng suất của lò. 

-  Chu trình nấu luyện của lò hồ quang gồm ba giai đoạn với các đặc điểm 
công nghệ sau: 

+ Giai đoạn nung nóng nguyên liệu và nấu chảy kim loại. Trong giai đoạn 
này, lò cần công suất nhiệt lớn nhất, điện năng tiêu thụ chiếm khoảng 60 ÷ 80% 
năng lượng của toàn mẻ nấu luyện và thời gian chiếm 50 ÷ 60% toàn bộ thời gian 
một chu trình (thời gian một mẻ nấu luyện). Trong giai đoạn này thường xuyên 
xảy ra hiện tượng ngắn mạch làm việc, ngọn lửa hồ quang cháy kém ổn định, công 
suất nhiệt không cao do ngọn lửa hồ quang ngắn (1 ÷ 10mm). 

+ Giai đoạn ôxy hoá là giai đoạn khử cacbon (C) của kim loại đến một trị số 
hạn định tuỳ theo mác thép, khử phốt pho (P) và khử lưu huỳnh trong mẻ nấu. Ở 
giai đoạn này, công suất nhiệt chủ yếu để bù lại tổn hao nhiệt trong quá trình nấu 
luyện; nó chiếm khoảng 60% công suất nhiệt của giai đoạn nấu chảy kim loại. 
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+ Giai đoạn hoàn nguyên là giai đoạn khử oxy, khử sulfua trước khi thép ra 
lò. Công suất nhiệt của ngọn lửa hồ quang trong giai đoạn này khá ổn định. Công 
suất yêu cầu chiếm khoảng 30% của giai đoạn nấu chảy kim loại. Độ dài cung lửa 
hồ quang khoảng 20mm 

- Có hai loại lò hồ quang:  

 + Lò hồ quang nung nóng gián tiếp: Nhiệt của ngọn lửa xảy ra giữa hai điện 
cực (than grafit ) dùng để nấu chảt kim loại hình a. 

 + Lò hồ quàn nung nóng gián tiếp: Nhiệt của ngọn lửa hồ quang xảy ra giữa 
điện cực và kim loại dùng để nấu chảy kim loại hình b. 

 
 

2.2. Sơ đồ nguyên lý  

2.3. Giới thiệu trang bị điện của máy 
Sơ đồ cung cấp điện cho lò hồ quang được giới thiệu trên hình vẽ. Nguồn 

cấp cho lò hồ quang được lấy từ trạm phân phối trung gian với cấp điện áp 6, 10, 
20 hoặc 22kV (tuỳ theo cấp điện áp của trạm phân phối). Sơ đồ cấp điện có các 
thiết bị chính sau: 

- Cầu dao cách ly, đóng cắt không tải dùng để cách ly mạch lực của lò và 
lưới điên trong trường hợp cần sửa chữa. 

- Máy cắt dầu 1MC, đóng cắt có tải cấp điện cho lò. 

- Cuộn kháng CK dùng để hạn chế dòng ngắn mạch làm việc (dòng ngắn 
mạch làm việc không được lớn hơn 3 lần dòng định mức), ngoài ra cuộn kháng còn 
có chức năng đảm bảo cho ngọn lửa hồ quang cháy ổn định, đặc biệt là trong giai  
đoạn nung nóng và nấu chảy kim loại. Sau đó cuộn kháng CK được ngắn mạch 
bằng máy cắt dầu 2MC.  
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- Máy cắt dầu 3MC và 4MC dùng để đổi nối sơ đồ đầu dây cuộn sơ cấp của 
biến áp lò (BAL) thành hình sao (Y) hoặc tam giác (∆).  

- Biến áp lò (BAL) dùng để hạ áp và điều chỉnh điện áp cấp cho lò.  
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2.4. Nguyên lý làm việc 
Nguyên lý hoạt động của lò hồ quang được thực hiện theo các yêu cầu sau:  

- Đủ nhạy để đảm bảo chế độ làm việc đã cho của lò, duy trì dòng điện hồ 
quang không tụt quá (4÷5)% trị số dòng điện làm việc. Vùng không nhạy của bộ 
điều chỉnh không quá ± (3÷6)% trong khi nấu chảy và ± (2÷4)% trong các giai 
đoạn khác 

- Tác động nhanh, đảm bảo khử ngắn mạch hay đứt hồ quang trong thời gian 
(1,5 ÷3)s. Điều đó sẽ làm giảm số lần ngắt máy cắt chính, giảm sự thấm Carbon 
của kim loại… Các lò hồ quang hiện đại không cho phép ngắt máy cắt chính quá 2 
lần trong giai đoạn nấu chảy. Đảm bảo yêu cầu này nhờ tốc độ dịch cực nhanh tới 
(2,5÷3)m/ph trong giai đoạn nấu chảy (khi dùng truyền động điện cơ) và 
(5÷6)m/ph (khi truyền động thuỷ lực). Dòng điện hồ quang càng lệch xa vị trí đặt 
thì tốc độ dịch cực phải nhanh  

- Thời gian điều chỉnh ngắn  

- Hạn chế tối thiểu sự dịch cực không cần thiết như khi chế độ làm việc bị 
phá vỡ trong thời gian rất ngắn hay trong chế độ thay đổi tính đối xứng. Yêu cầu 
này càng cần đối với lò 3 pha không có dây trung tính. Chế độ hồ quang của một 
pha nào đó bị phá huỷ sẽ dẫn theo phá huỷ chế độ hồ quang của pha còn lại. Điện 
cực các pha còn lại đang ở vị trí chuẩn cũng có thể bị dịch chuyển. Do vậy mỗi pha 
cần có hệ điều chỉnh độc lập để sự làm việc của nó không ảnh hưởng tới chế độ 
làm việc của các pha khác 5. Thay đổi công suất lò trơn trong giới hạn 20÷125% 
trị số định mức với sai số không quá 5%  

- Có thể di chuyển nhanh từ chế độ điều khiển tự động sang chế độ điều 
khiển bằng tay do phải thực hiện thao tác phụ nào đó (chẳng hạn nâng điện  
cực trước khi chất liệu vào lò) và ngược lại, chuyển nhanh về chế độ điều khiển tự 
động. 

- Tự động châm lửa hồ quang khi bắt đầu làm việc và sau khi đứt hồ quang 
Khi ngắn mạch thì việc nâng điện cực lên không làm đứt hồ quang. 

- Dừng mọi điện cực khi mất điện lưới. Cơ cấu chấp hành (cơ cấu dịch cực ) 
có thể truyền động bằng điện - cơ hay thuỷ lực. Trong cơ cấu điện - cơ, động cơ 
được dùng phổ biến là động cơ điện một chiều kích từ độc lập vì nó có mômen 
khởi động lớn, giải điều chỉnh rộng, bằng phẳng, dễ điều chỉnh và có thể dễ mở 
máy, đảo chiều, hãm. Đôi khi cũng dùng động cơ không đồng bộ có mômen quán 
tính của roto nhỏ. 
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* Sơ đồ chức năng một pha khống chế dịch cực hồ quang 

 
 

Hệ gồm đối tượng điều chỉnh 7 (lò hồ quang) và bộ điều chỉnh vi sai. Bộ 
điều chỉnh gồm các phần tử cảm biến dòng 1 và biến áp 2, phần tử so sánh 3, bộ 
khuếch đại 5, cơ cấu chấp hành 6 và thiết bị đặt 3. Trên phần tử so sánh 4 có hai tín 
hiệu từ đối tượng tới (từ đối tượng dòng và áp) và một tín hiệu từ thiết bị đặt tới. 
Tín hiệu so lệch từ phần tử so sánh được khuếch đại qua bộ khuếch đại 5 rồi đến 
cơ cấu chấp hành 6 để dịch cực theo hướng giảm sai lệch. Để hoàn thiện đặc tính 
động của hệ, nâng cao chất lượng điều chỉnh, thường sơ đồ còn có các phần tử 
phản hồi về tốc độ dịch cực, về tốc độ thay đổi dòng , áp hồ quang v.v…Trong sơ 
đồ cũng có thể có các phần tử chương trình hoá, máy tính v.v… Hệ điều chỉnh có 
thể dùng khuếch đại từ, khuếch đại máy điện, Thyristor, thuỷ lực, ly hợp điện từ… 
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