
Bằng cách thực hiện các biện pháp an toàn bắt buộc, các phương pháp lắp dao cối an toàn hơn đã 
trở nên phổ biến do những cải tiến các thiết bị an toàn bằng tia lazer và phương pháp kẹp. 
Vì vậy mặc dù số vụ tai nạn lao động đã giảm, nhưng ngay cả đối với những người có kinh nghiệm 
thì khi lắp đặt vẫn có nguy cơ trượt tay gây nguy hiểm. Không được xem nhẹ việc lắp đặt dao cối mà 
phải thật cẩn thận để đảm bảo an toàn.

Tùy thuộc vào tấm trung gian hoặc kẹp mà ngày càng có nhiều cách lắp dao chấn. Để đảm bảo tính 
an toàn, hãy cùng tìm hiểu cách lắp dao cối bằng cách đưa vào từ bên hông. 
Thực hiện theo các bước dưới đây để lắp đặt dao cối.

[TRƯỜNG HỢP CỐI 2V]

1. Gắn giá đỡ vào phần dưới của bàn chấn.
Trường hợp sử dụng nhiều giá đỡ, chừa khoảng 
cách 5mm trở lên giữa các giá đỡ dao cối.

2. Đặt cố định sao cho phần nhô lên của gá đỡ và 
phần rãnh của cối khớp với nhau và nằm ở phía 
máy (mặt sau) để ngăn cối văng vào phía người 
công nhân trong trường hợp xảy ra sự cố cối vỡ.

3. Nới lỏng các bu lông, đưa cối từ phía người công 
nhân vào và căn chỉnh vị trí.

4. Vì cần dùng lực chấn để định tâm nên để khoảng 
    cách giữa dao chấn và tấm trung gian là khoảng từ 
    3-5mm và siết bu lông tạm thời.
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[TRƯỜNG HỢP CỐI 1V]
1. Có rất nhiều loại kẹp sử dụng được cho loại cối chấn vật liệu mỏng (Chiều rộng rãnh V<32mm)
2. Loại cối sử dụng cho vật liệu dày (V≥32mm) thường được gắn trực tiếp vào bàn chấn. 
    Tuy nhiên, có thể cần phải gắn thêm giá đỡ tùy thuộc vào chiều cao và hành trình máy.

*Thông thường phần hãm ở phía sau của giá đỡ cối dùng để làm cơ sở cho việc định tâm nên 
tuyệt đối không được nới lỏng.
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[ĐỐI VỚI DAO CHẤN]

1. Sau khi lắp cối, có thể đặt phần mũi dao chấn vào rãnh V của cối và trượt tới vị trị tùy ý. 
2. Sau khi gắn dao chấn,siết các kẹp kim loại ở một mức độ vừa phải sao cho dao không bị rơi xuống.
    *Chỉnh sửa dao và cối bằng cách dịch chuyển sang trái phải khoảng 5mm để hạn chế việc trầy xước.
3. Mặc dù loại lắp nhanh hiện đang phổ biến và có thể gắn được từ phía trước tuy nhiên đối với những 
    dao chấn có trọng lượng lớn nên gắn bằng cách trượt nó theo bước (1) thay vì chèn nó từ phía trước 
    vì lý do an toàn.

1. Vận hành máy với dao và cối kèm theo, và lực chấn khoảng 1 đến 2 tấn. 
Điều chỉnh lực theo chiều dài dao cối. Cẩn thận không chấn quá mạnh.

2. Giữ nguyên lực chấn và siết chặt bu lông để cố định dao chấn.
3. Tiếp theo siết chặt bu lông cố định cối.
4. Thả dao và cối chấn một cách từ từ và chắc chắn rằng dao cối không bị lỏng.

(Trừ loại kẹp nhanh) *Để biết chi tiết, hãy làm theo quy trình hướng dẫn sử dụng máy.
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