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Tóm tắt: 

Bài báo giới thiệu phương pháp xác định ảnh hưởng của lượng tiến dao đến các lực cắt thành 
phần khi gia công tiện thép C45 trên máy tiện CNC Emco Concept Turn 250 bằng dụng cụ đo 
lực cắt DKM 2010 – TeLC. Tín hiệu đo sự thay đổi của các lực cắt thành phần được chuyển đổi 
thành tín hiệu số và xuất ra kết quả dưới dạng đồ thị bằng phần mềm XKM. Sử dụng phương 
pháp qui hoạch thực nghiệm dựa trên tiêu chuẩn Cochran và công cụ Fitting Curve của phần 
mềm Matlab 2014a để xây dựng công thức thực nghiệm đói với lực cắt chính (Pz) theo lượng tiến 
dao dọc (s). Từ công thức thực nghiệm vẽ đồ thị ảnh hưởng của lượng tiến dao s đến lực cắt 
chính khi tiện thép C45 dùng mảnh dao Cacbit Vonfram và kiểm nghiệm độ tin cậy của giá trị 
lực cắt chính. 
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Abstrac: 

The article describes the method of determining the feedrate influence on cutting force on using 
turning material on CNC Emco Concept Turn 250 by cutting force measurement equipment 
named DKM 2010-TeLC. Measurement  signal of changing part cutting forces will be 
transmitted to digital signals, and export result  under graph by XKM software, thereby 
appreciating the changing part cutting forces. Use the experimental planning method relying on 
Cochran standard and the Fitting curve toolbox of Matlab 2014 a software to establish 
experimental formula for the main cutting force (PZ) upon the axial feedrate (s) parameter. From  
experimental formula, draw graph of the influence of axial federate on the main cutting force on 
turning C45 steel by Cacbit Vonfram cutter piece, and test the reliability of the main cutting 
force value.  
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