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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngành chế tạo máy hiện đại đòi hỏi độ chính xác gia công của các chi tiết 

máy ngày càng cao để đáp ứng được yêu cầu làm việc của thiết bị. Do vậy, nguyên 

công mài ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn trong gia công các chi tiết máy vì mài là 

phương pháp gia công có thể đạt chính xác cao, đóng vai trò quyết định đến chất 

lượng sản phẩm. Mài được sử dụng nhiều trong gia công cơ khí chính xác vì [12]: 

- Mài có thể gia công các chi tiết đạt độ chính xác cao. Gia công bằng mài cho 

phép đạt độ chính xác 6  7, đôi khi cấp 5 và nhám bề mặt đạt Ra = 0,16  

0,32 m, do đó thường được sử dụng để gia công lần cuối. 

- Mài có thể gia công được các loại vật liệu có độ cứng cao, thép đã qua nhiệt 

luyện v.v… 

- Mài có thể gia công được nhiều dạng bề mặt khác nhau như mặt phẳng, mặt 

trụ trong, mặt trụ ngoài, các bề mặt định hình như bề mặt răng của bánh răng, 

rãnh vòng bi v.v… 

- Mài có thể nâng cao độ chính xác kích thước gia công, giảm nhám bề mặt và  

còn có thể sửa được sai số vị trí, sai số hình dáng do bước hay nguyên công 

trước để lại. 

  Trong nguyên công mài, đá mài đóng vai trò rất quan trọng đến chất lượng 

và giá thành mài, đặc biệt là trong các nguyên công mài định hình như mài bề mặt 

răng của bánh răng, mài các bề mặt dẫn hướng v.v… Vì vậy việc nghiên cứu chế 

tạo ra các loại đá mài mới có khả năng cắt gọt tốt, hệ số mài cao đáp ứng được các 

yêu cầu sản xuất thực tiễn là điều rất cần thiết, đặc biệt để gia công các loại vật liệu 

mới có độ cứng cao và các chi tiết có biên dạng định hình cần gia công chính xác. 

Việc nghiên cứu chế tạo ra các loại đá mài mới và đánh giá khả năng cắt gọt của 

chúng tại Việt Nam để phục vụ sản xuất hiện nay còn hạn chế, đặc biệt là đá mài 

làm từ vật liêu hạt mài bo nitrit lập phương (Cubic Boron Nitride-CBN) nói chung 

và đá CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện nói riêng. Đá mài CBN liên 

kết kim loại bằng phương pháp mạ điện có nhiều ưu điểm trong việc gia công các 
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loại vật liệu có độ cứng cao, các loại vật liệu mới, trong các nguyên công mài định 

hình, hay chế tạo đá mài dùng để sửa các loại đá khác.  

Một ưu điểm nổi bật của đá mài CBN là sử dụng rất hiệu quả khi mài định 

hình các chi tiết làm bằng thép cacbon sau nhiệt luyện, đây là loại vật liệu được sử 

dụng phổ biến trong chế tạo các chi tiết máy nhưng khi mài bằng đá kim cương thì 

gặp nhiều khó khăn do sự khuếch tán của cacbon trong quá trình mài làm đá bị mòn 

nhanh [21], [23], [27]. Ngoài ra, đá mài CBN liên kết kim loại bằng phương pháp 

mạ điện còn có các ưu điểm khác như thời gian chế tạo nhanh, tiết kiệm hạt mài nên 

giá thành thấp. Đặc biệt loại đá mài này không phải sửa đá sau khi chế tạo cũng như 

trong quá trình mài nên rất phù hợp cho việc chế tạo được các đá có biên dạng định 

hình để mài các bề mặt định hình. Đây là vấn đề mất nhiều thời gian, tốn kém và 

khó thực hiện đối với các loại đá mài khác khi tiến hành sửa đá theo một biên dạng 

nào đó. Một ưu điểm nữa của đá mài này là có thể chế tạo được các loại đá mài có 

bề rộng đá rất mỏng để gia công các rãnh nhỏ (dưới 1 mm) hay cắt đứt. Với các ưu 

điểm đó, đá mài CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện đã được nghiên 

cứu chế tạo và đưa vào sử dụng rộng rãi trong gia công cơ khí ở các nước có nền 

sản xuất cơ khí phát triển như Nhật Bản, Đức, Pháp, Mỹ, v.v... Hiện nay ở Việt 

Nam, các loại đá CBN đang được các công ty chế tạo của nước ngoài (ví dụ như 

Yamaha, Honda, v.v) sử dụng để gia công khá phổ biến và chúng chủ yếu được 

nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi ở nước ta chưa có công trình nghiên cứu nào về 

vấn đề này, cũng như chưa nắm được công nghệ sản xuất chúng. Chính vì vậy, đề 

tài “Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài CBN liên kết kim 

loại bằng phương pháp mạ điện” là điều rất cần thiết nhằm đặt cơ sở ban đầu cho 

việc nghiên cứu chế tạo loại đá mài này trong nước.  

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án 

- Nghiên cứu chế tạo đá mài CBN đơn lớp liên kết kim loại bằng phương pháp 

mạ điện.  

- Đánh giá độ bền của cầu liên kết và khả năng cắt gọt của đá mài được chế 

tạo.  

3. Đối tượng nghiên cứu 

Đá mài CBN đơn lớp chế tạo bằng phương pháp mạ điện trên nền thép C45 
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và khả năng cắt gọt của đá mài được chế tạo. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp theo mẫu: Tiến hành các phân tích tổng quan một số mẫu đá 

CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện do Nhật Bản và Trung Quốc sản 

xuất để có các cơ sở lý thuyết và thực tế phục vụ cho quá trình nghiên cứu. 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm: 

Nghiên cứu lý thuyết để tìm hiểu mối quan hệ giữa các các thông số công nghệ khi 

chế tạo đá mài. Nghiên cứu thực nghiệm được sử dụng trong quá trình chế tạo đá và 

thực nghiệm mài để đánh giá đặc tính mài của đá được chế tạo. 

5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo đá mài CBN đơn lớp liên kết kim loại niken 

bằng phương pháp mạ điện dạng hình trụ, có đường kính từ 10  15, chiều dài từ 

10  15 mm, kích cỡ hạt mài CBN để chế tạo đá mài: #140/170 tương ứng với kích 

cỡ hạt mài từ 90  106 m, trên nền thép C45.  

- Đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài khi mài phẳng. Trong phạm vi nghiên 

cứu bước đầu chỉ giới hạn đánh giá hai yếu tố cơ bản đặc trưng cho khả năng cắt gọt 

của đá mài là hệ số mài và nhám bề mặt của chi tiết mài. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án 

+ Ý nghĩa khoa học:  

Kết quả nghiên cứu có những ý nghĩa khoa học sau: 

- Phân tích, đánh giá và lựa chọn công nghệ mạ điện phù hợp để chế tạo đá mài 

đơn lớp CBN; 

- Xây dựng được công thức xác định hệ số phân bố hạt mài (KPBQU và KPBT), căn 

cứ vào đó thiết lập được phương trình xác định chiều dày chôn lấp gần đúng của hạt 

mài khi mạ.  

- Xác định được ảnh hưởng của một số thông số công nghệ cơ bản (mật độ dòng, 

thời gian, tốc độ quay của chi tiết, nhiệt độ) của phương pháp mạ điện niken đến sự 

phân bố của hạt mài trên bề mặt của đá mài chế tạo;  

- Đánh giá được khả năng cắt gọt của đá mài chế tạo theo hai yếu tố là hệ số mài 

G và nhám bề mặt chi tiết mài Ra, Rz. 
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- Bước đầu đặt cơ sở khoa học cho việc đưa ra được công nghệ chế tạo đá mài 

CBN liên kết kim loại niken bằng phương pháp mạ điện tại Việt Nam.  

+ Ý nghĩa thực tiễn:  

Kết quả nghiên cứu của luận án đặt khởi đầu cho việc nghiên cứu chế tạo đá 

mài CBN liên kết kim loại niken bằng phương pháp mạ điện và chế thử ở quy mô 

phòng thí nghiệm, có thể áp dụng vào thực tế sản xuất trong nước. Các kết quả của 

đề tài cũng là tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực chế tạo đá mài. 

7. Đóng góp mới của luận án 

- Đề xuất một phương pháp chế tạo và một bộ các thông số công nghệ để chế 

tạo đá mài CBN đơn lớp liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện niken. 

- Xây dựng được công thức xác định hệ số phân bố hạt mài (KPBQU và KPBT), 

căn cứ và đó thiết lập được phương trình xác định chiều dày chôn lấp gần đúng của 

hạt mài khi mạ.  

- Phương pháp đánh giá được khả năng cắt gọt của đá mài chế tạo bằng 

phương pháp mạ điện. 

8. Nội dung nghiên cứu và bố cục của luận án 

Nội dung của luận án được trình bày trong 4 chương: 

Chương 1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

Chương 2 Vật liệu thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3 Nghiên cứu chế tạo và đánh giá tính năng thiết bị thí nghiệm 

Chương 4 Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài 
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CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁ MÀI CBN VÀ CÔNG 

NGHỆ MẠ ĐIỆN 

1.1. Quá trình mài, đá mài CBN và đá mài CBN đơn lớp 

1.1.1. Quá trình mài  

Mài là phương pháp gia 

công cắt gọt đầu tiên mà con 

người tìm ra, kể từ khi người cổ 

đại cọ xát vũ khí hay công cụ 

lao động của mình xuống các 

phiến đá và nhận thấy điều đó 

có tác dụng làm sắc dụng cụ 

hay vũ khí của mình [12].  

Ngày nay, mài là một trong những phương pháp gia công tinh thông dụng, có 

hiệu quả kinh tế cao và đáp ứng được các đòi hỏi của kỹ thuật gia công hiện đại. 

Mài cho phép gia công được nhiều loại bề mặt như mặt trụ ngoài, mặt trụ trong, mặt 

then hoa, biên dạng răng và nhiều bề mặt phức tạp khác.  

Mài kim loại là một trong những phương pháp gia công cắt gọt, giống như 

gia công tiện, phay, khoan v.v... trên các máy cắt kim loại nói chung. Tuy nhiên, 

mài có những đặc điểm riêng biệt như vận tốc cắt cao, chiều sâu lớp kim loại bị hớt 

bỏ có thể đạt được rất bé (từ vài phần trăm đến vài phần nghìn mm). Thông thường 

vận tốc cắt khi mài nằm trong khoảng 25 m/s đến 35 m/s. Với mài cao tốc, vận tốc 

cắt khoảng 100 m/s hoặc lớn hơn. Vận tốc này lớn hơn 10  60 lần so với vận tốc 

cắt khi tiện. Thời gian cắt của một hạt mài trong một lần cắt diễn ra nhanh khoảng 

0,0001 0,0005 s. Nhiệt cắt trong vùng mài rất cao, có thể đạt tới 1000 
o
C.  

Quá trình cắt khi mài (hình 1.1) được thực hiện bởi rất nhiều lưỡi cắt của 

các hạt mài có hình dạng hình học không giống nhau và thường xuyên thay đổi 

trong quá trình mài được gắn trên bề mặt của đá mài. Khi mài, một phần phoi 

được tạo ra trong quá trình mài sẽ được đưa ra ngoài, trong khi có thể có một phần 

còn lại sẽ được chèn vào các khe hở giữa các hạt mài và bị giữ lại tại đó, làm giảm 

Hình 1.1. Mô hình vùng mài của quá trình mài 
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chiều cao nhô ra của các hạt mài. Sau một thời gian mài, các hạt mài sẽ bị cùn 

dần, khả năng ăn sâu vào vật liệu gia công giảm do đó lực cắt tăng lên, khả năng 

cắt của đá bị suy giảm nhanh. 

  Trong ngành chế tạo máy hiện đại, độ chính xác gia công của các chi tiết 

máy ngày một đòi hỏi phải nâng cao để đáp ứng được yêu cầu làm việc của thiết bị. 

Do vậy, nguyên công mài ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn trong gia công các chi 

tiết máy vì mài là phương pháp gia công chính xác cao, đóng vai trò quyết định đến 

chất lượng sản phẩm. Mài có một số đặc điểm nổi bật như sau [12]: 

- Mài được thực hiện bằng nhiều hành trình, do đó có khả năng sửa sai số hình 

dáng và sai số vị trí của chi tiết gia công;  

- Quá trình cắt được thực hiện bằng nhiều hạt mài có độ cứng cao; 

- Quá trình cắt được thực hiện với vận tốc cắt cao, phổ biến từ 25  35 m/s 

trong các quá trình mài thông thường và có thể lên đến 300 m/s cho mài cao 

tốc; 

- Do tốc độ cắt cao, thông số hình học của lưỡi cắt không hợp lí nên nhiệt độ 

vùng cắt cao, có thể lên đến 1000 
o
C; 

- Điều khiển quá trình mài chỉ có thể thực hiện bằng cách thay đổi chế độ cắt 

như chiều sâu mài, bước tiến dao dọc, dao ngang, bởi vì thay đổi hình học 

của các hạt mài hầu như không thể thực hiện được; 

- Bề mặt mài được hình thành nhờ tác động của các yếu tố hình học đặc trưng 

cho quá trình cắt và quá trình biến dạng dẻo kim loại. 

Ngày nay, mài không chỉ được dùng trong gia công tinh, mà còn được dùng 

ngày càng nhiều ở các nguyên công gia công phá, gia công thô và cắt đứt.  

1.1.2. Đá mài – thành phần và cấu trúc 

Dụng cụ cắt sử dụng trong nguyên công mài là đá mài. Đá mài đóng vai trò 

rất quan trọng đến chất lượng và giá thành mài, đặc biệt là trong các nguyên công 

mài định hình như mài bề mặt răng của bánh răng, mài các bề mặt dẫn hướng v.v… 

Cấu trúc của đá mài là một thể gồm 3 pha: Hạt mài làm nhiệm vụ cắt kim 

loại, chất dính kết có nhiệm vụ liên kết các hạt mài lại với nhau thành một khối và 

lỗ khí có trong đá mài.  
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* Hạt mài: Hạt mài là thành 

phần chính của đá mài, mỗi hạt mài có 

nhiệm vụ như một lưỡi cắt nên nó phải 

có yêu cầu như các loại vật liệu làm 

lưỡi cắt. Hình dạng hình học của các hạt 

mài thường không thuận lợi cho quá 

trình cắt. Hầu hết các hạt mài đều có góc 

cắt âm [12]. Hạt mài phải có độ cứng rất 

cao để có thể cắt được các loại vật liệu 

có độ cứng cao như hợp kim cứng hay 

thép tôi. Trong ngành chế tạo đá mài, hạt 

mài được chia ra hai loại: 

- Loại phổ thông (hạt mài truyền 

thống): như nhôm ôxít (Al2O3), silic 

cacbua (SiC); 

- Loại đặc biệt (hạt mài siêu cứng): gồm CBN và kim cương.  

* Chất dính kết: Chất dính kết có nhiệm vụ liên kết các hạt mài lại với nhau 

thành một khối và giữ cho các hạt mài không bị văng ra khỏi đá khi cắt vào chi tiết 

gia công.  

Các chất dính kết có yêu cầu sau [12]:  

   - Tạo ra được độ kết dính phải đủ bền để có thể chịu được tác động của lực 

mài, nhiệt độ và các lực li tâm mà không bị vỡ ra; 

   - Chịu được các tác dụng hoá học từ các dung dịch trơn nguội khi cắt; 

   - Đảm bảo độ rắn chắc, khả năng giữ được các hạt mài trong suốt quá trình 

gia công; 

   - Có khả năng loại bỏ những hạt mài đã bị cùn trong quá trình mài ra khỏi 

đá (đối với đá mài đa lớp). 

Có 3 loại chất dính kết chủ yếu được sử dụng là: Chất dính kết kim loại, chất 

dính kết thuỷ tinh hoá và chất dính kết nhựa. 

* Lỗ khí: Là các lỗ khí chứa trong đá đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến 

khả năng cắt gọt của đá cũng như thời gian và chất lượng của quá trình sửa đá. Tuy 

nhiên lỗ khí có thể không có một trong một số loại đá mài. 

Hình 1.2. Đá mài đa lớp [77] 
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Hiện nay, đá mài được chế tạo ở hai dạng là đá mài đa lớp (đá mài thông 

thường) và đá mài đơn lớp: 

+ Đá mài đa lớp: Là loại đá mài được chế tạo thành khối gồm nhiều lớp hạt 

mài gắn lên một thân đá hoặc là nguyên khối và các lớp hạt mài này sẽ bị mòn hoặc 

bong ra trong quá trình mài (hình 1.2). Vật liệu hạt mài để chế tạo đá mài này có thể 

là các vật liệu hạt mài thông thường như silic cácbua, nhôm ôxít,… hoặc các vật 

liệu hạt mài siêu cứng như kim cương, CBN. Đối với đá đa lớp của các hạt mài 

thông thường đá được chế tạo cả khối, còn với đá mài chế tạo bằng kim cương và 

CBN thì được chế tạo một lớp mỏng khoảng 3 mm sau đó dán lên lõi làm bằng thép 

hoặc một kim loại hay hợp kim thích hợp nào đó. 

+ Đá mài đơn lớp tạo ra bằng cách tạo một lớp hạt mài bao quanh một lõi 

kim loại (hình 1.3). Đá mài đơn lớp chỉ 

được chế tạo bằng các hạt mài siêu cứng 

như hạt mài CBN hoặc kim cương để đảm 

bảo tuổi thọ của đá. Đá mài đơn lớp sau 

khi chế tạo không cần phải sửa đá như các 

đá mài đa lớp mà chỉ cần làm sạch bề mặt 

là có thể đưa vào gia công. Đối với đá mài 

đơn lớp, lớp phủ tương ứng với đường 

kính trung bình của hạt mài. Phần nhô ra 

khỏi chất dính kết của các hạt mài quyết 

định khoảng không gian thoát phoi và phần 

tham gia quá trình cắt của hạt mài. Do vậy 

khi chế tạo loại đá mài này cần xác định hợp lý phần hạt nằm trong chất dính kết để 

vừa có thể neo giữ hạt mài trong chất dính kết vừa đảm bảo khoảng thoát phoi hợp 

lý. Nếu phần chôn lấp của hạt mài trong chất dính kết lớn thì sẽ làm giảm khoảng 

thoát phoi và phần hạt mài tham gia quá trình cắt. Ngược lại, nếu phần nhô ra của 

hạt mài quá lớn thì khoảng cắt và thoát phoi lớn nhưng lại làm giảm khả năng neo 

giữ hạt mài trong chất dính kết làm hạt mài dễ bị bong ra trong quá trình cắt [22].  

Hình 1.3. Đá mài đơn lớp  
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1.1.3. Đá mài CBN 

1.1.3.1. Đặc điểm của hạt mài CBN 

Hạt mài là thành phần tạo ra các lưỡi cắt của đá mài do đó đặc điểm cơ lý 

hóa tính của hạt mài ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình cắt. CBN là một trong các 

loại hạt mài được sử dụng rộng rãi gần đây. Hạt mài CBN được dùng thay thế cho 

nhôm ôxít để chế tạo đá mài mài ổ bi, các chi tiết ô tô và các chi tiết hàng không vũ 

trụ [73], [74]. CBN được tổng hợp từ bo nitrít ở dạng thù hình là lục giác lớp 

(“graphit trắng”) hay còn gọi là HBN với chất xúc tác, nhiệt độ 1.537 °C   2.038 

°C và áp suất 3,45 MPa  6,2 MPa tạo ra cấu trúc tinh thể bền, cứng, có dạng khối 

với góc sắc bén được gọi là CBN. CBN lần đầu tiên được tổng hợp bởi Wentdorf tại 

Công ty General Electric (GE) vào năm 1957 và được thương mại hóa sau 12 năm 

vào năm 1969 [22]. 

  Do có độ cứng rất cao và độ dai va đập lớn, đá mài CBN có khả năng gia 

công với độ chính xác cao, quá trình cắt ổn định và do vậy có thể tạo ra chất lượng 

bề mặt gia công tốt và ổn định. Hạt mài CBN được coi là loại vật liệu hạt mài tốt 

nhất hiện nay khi mài thép cácbon sau nhiệt luyện vì tính ổn định nhiệt cao hơn kim 

cương và không có ái lực với các bon do vậy không bị mòn do sự khuyếch tán các 

bon như kim cương [21], [23], [27]. Với các đặc tính ưu việt đó, đá mài CBN đã và 

đang là đối tượng nghiên cứu trong các quá trình mài gần đây, đặc biệt là trong mài 

định hình hay mài có chiều sâu cắt lớn và bước tiến dao nhỏ (Feed-Creep Grinding) 

[21], [23].  

a) Các loại hạt CBN 

Nếu phân chia hạt CBN theo sử dụng lớp phủ hay không có lớp phủ, hạt mài 

CBN có 2 loại:  

- Borazon CBN loại 1 là hạt mài không có lớp phủ được sử dụng để chế tạo 

đá mài liên kết kim loại;  

- Borazon CBN loại 2 là các hạt CBN có phủ niken được sử dụng để chế tạo 

đá mài với các liên kết nhựa để mài khô và ướt các chi tiết thép tôi [21], 

[22]. 
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Sự ưu việt của hạt mài CBN thể hiện ở một số đặc tính chính là: độ cứng, độ 

chịu mài mòn, độ bền nén, tính dẫn nhiệt, lực cắt và rung động, những đặc tính này 

rất cần thiết khi mài các vật liệu siêu cứng và mài ở tốc độ tách bỏ vật liệu cao [58]. 

CBN được sản xuất chủ yếu bởi công ty General Electric (GE)  (Hoa Kỳ), bởi 

De Beers từ các địa điểm ở châu Âu và Nam Phi và Showa Denko từ Nhật Bản. Nga 

và Romani cũng đã sản xuất được CBN và gần đây Trung Quốc đã trở thành một 

nhà sản xuất quan trọng loại vật liệu này. Người ta cho rằng dự kiến giá CBN sẽ 

giảm mạnh trong thập kỷ tới, cung cấp những cơ hội mới cho công nghệ mài sử 

dụng hạt mài CBN. Hình 1.4 thể hiện một số hạt mài CBN do GE chế tạo. 

 

a) CBN có lớp phủ 

  

b) CBN không có lớp phủ 

Hình 1.4. Hình ảnh một số loại hạt CBN của GE [22] 

 

Bo nitrit thường ở dạng thù hình là lục giác (như grafit) gọi là HBN hoặc α-

BN tương tự như grafit nhưng các nguyên tử bo và nitơ thay thế cho các nguyên tử 

cácbon. Wentorf 

nhận thấy sự tương 

đồng về cấu trúc của 

nó với grafit và tiến 

hành xác định nhiệt 

độ thích hợp để 

chuyển thành dạng 

cấu trúc khối - CBN 

(-BN). CBN không 

có trong tự nhiên mà 

Hình 1.5. Các mặt phát triển của tinh thể CBN và hình 

thái hình học [22] 
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chỉ tạo ra bằng phương pháp tổng hợp trong điều kiện nhiệt độ và áp suất tương tự 

như tạo ra kim cương tổng hợp [60]. 

Hình thái của hạt CBN, như của 

kim cương, có thể điều khiển khi tổng 

hợp bằng mối quan hệ giữa sự phát 

triển theo mặt bát diện (111) và mặt 

khối (100). Điều đó được điều khiển 

bởi sự phối hợp nhiệt độ và áp suất. 

Khi phát triển nhiều theo mặt (111), 

nhưng vì có cả bo và nitơ trong mạng, 

một vài mặt (111) bị kết thúc bởi các 

nguyên tử bo hoặc các nguyên tử nitơ. 

Khi tạo ra trên mặt (111) kết thúc bởi 

các nguyên tử bo và kết quả là tạo ra 

hình thái của tinh thể là tứ diện cụt nhưng tạo ra các mặt song song hoặc khối bát 

diện cũng thường gặp như trong hình 1.5.  

CBN có khả năng tạo ra nhiều loại hình dạng của hạt hơn kim cương. Khi 

CBN nguyên chất và cân bằng thì ở dạng không màu, nhưng các hạt mài bán trên 

thị trường (hình 1.6) thường có nhiều dạng từ màu hổ phách đến màu nâu đến màu 

đen phụ thuộc vào mức độ và loại tạp chất mà nó chứa, màu đen thường là sự dư 

thừa của bo.  

b)  Tính chất cơ lý 

b1) Độ cứng 

Độ cứng của CBN ở nhiệt độ phòng xấp xỉ 4.500 kG/mm
2
 bằng khoảng một 

nửa độ cứng của kim cương (8.000 kG/mm
2
) và gấp đôi độ cứng của các hạt mài 

thông thường (2.400 kG/mm
2
) [19], [22]. 

b2) Tính chịu nhiệt của CBN 

CBN có tính ổn định nhiệt trong nitơ và chân không tới nhiệt độ 1500 
o
C. 

CBN tạo ra trên bề mặt một lớp B2O3, lớp này chống lại sự tác động của ôxi vào 

Hình 1.6. Ảnh một số hạt CBN thương 

mại [23] 
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sâu. Lớp này chịu được đến 1300 °C [22], [58]. Tuy nhiên, lớp này phản ứng với 

nước hoặc với hơi nước tại 900 °C và sẽ gây ra sự ôxi hóa hạt CBN [22], [58], [79].  

2BN + 3H2O B2O3 +2NH3   (1-3) 

BN3H2O  
      
→     BO3NH3↑   (1-4) 

4BN3O2 

      
→    2B2O32N2↑   (1-5) 

B2O3 3H2O 
      
→    2H3BO3   (1-6) 

b3) Tính dẫn nhiệt của CBN 

Một nhược điểm cơ bản khi mài bằng đá mài thông thường là ảnh hưởng của 

nhiệt cắt tới chất lượng lớp bề mặt lớn và tạo ra ứng suất dư kéo làm giảm độ bền 

mỏi của chi tiết máy. Hạt mài CBN có tính dẫn nhiệt tốt, tính chất này cho phép 

nhiệt tỏa ra nhanh, nhất là khi mài các vật liệu cứng [8]. 

Độ dẫn nhiệt của CBN cao gần bằng kim cương và cao hơn 4,5 lần so với 

đồng [27]. Ở nhiệt độ phòng, độ nhiệt dẫn từ 200 đến 1300 W/mK tùy vào mức độ 

tinh khiết, lớn hơn rất nhiều so với hạt mài thông thường như SiC (41,5 W/m.K). 

Hệ số khuếch tán nhiệt của CBN là 2,0×10
4
 đến 4,8 × 10

4 
J/m

2
sK. Tính dãn nở nhiệt 

của CBN lớn hơn kim cương khoảng 20%  [19], [21], [22]. Do đó, nhiệt độ khi mài 

bằng đá mài CBN thấp hơn nhiều so với mài bằng hạt mài thông thường (nhiệt độ 

khi mài khô bằng đá CBN thấp hơn cả khi mài ướt bằng đá Al2O3) điều đó làm 

giảm đáng kể hư hỏng bề mặt chi tiết gia công do nhiệt. Cũng do có nhiệt độ mài 

thấp nên đá mài CBN còn được ứng dụng nhiều để mài khô. 

b4) Tính chống mòn 

Vật liệu hạt mài cần cứng hơn vật liệu bị mài, tuy nhiên độ cứng không phải 

là yếu tố quan trọng nhất, do quá trình mòn và sự cùn đi của hạt mài vì cả tác dụng 

hoá học và cơ học. Những ảnh hưởng về mặt hoá học rất lớn. Khi một hạt mài tiếp 

xúc với phôi tại nhiệt độ cao trong vùng mài, rất nhiều phản ứng hoá học có thể xảy 

ra khi có sự kết hợp khác nhau giữa vật liệu hạt mài, kim loại gia công, chất kết 

dính, không khí và chất trơn nguội khi mài. 

     Đá mài kim cương và đá mài CBN có nhiều tính chất tương tự nhau nhưng 

chúng có các ứng dụng khác nhau. Kim cương mặc dù có độ cứng rất cao, lại không 

phải là vật liệu thích hợp để mài các thép cácbon. Quá trình phân hoá kim cương 
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khi tiếp xúc với thép cacbon, do chúng có xu hướng hút cacbon của nhau. Kim 

cương  phản ứng với sắt trong thép, khi làm việc ở tốc độ cao, lượng nhiệt phát sinh 

lớn, ái lực của sắt với cacbon tăng nhanh, các phân tử cacbon tác dụng với sắt làm 

cho kim cương bị ăn mòn [27]. 

Mặt khác ở nhiệt độ 600 ÷ 700 
o
C khi kim cương tiếp xúc với không khí sẽ 

bị ăn mòn do quá trình ôxy hóa. CBN mặc dù mềm hơn kim cương, lại là vật liệu ít 

tham gia vào các phản ứng hoá học ở nhiệt độ cao và ít bị ăn mòn kể cả khi mài các 

thép hợp kim. Do đó, ngày nay đá mài CBN được coi là dụng cụ thích hợp nhất 

trong việc mài các vật liệu chứa sắt vì nó ổn định đến 1371 
o
C và không phản ứng 

với sắt [8], [22]. 

So với các 

loại đá mài thông 

thường thì hạt mài 

CBN có khả năng 

duy trì độ sắc bén lâu 

hơn, do đó làm tăng 

năng suất và tăng độ 

chính xác gia công. 

Người ta đã tiến hành thực nghiệm để so sánh tính chống mài mòn của các loại hạt 

mài CBN, Al2O3 và kim cương: gắn một hạt mài mỗi loại vào một đĩa tròn tương 

ứng có đường kính 6 inch (15,24 cm) và cho các đĩa chuyển động quay tròn. Sau 

mỗi vòng quay các hạt mài lần lượt khắc một vạch vào chi tiết mẫu làm bằng thép 

M2 nhiệt luyện (độ cứng 63HRC). Kết quả thực nghiệm ghi lại trên hình 1.7 cho 

thấy: độ mòn của của hạt mài CBN ở vòng quay thứ 1260 gần bằng độ mòn của kim 

cương ở vòng quay thứ 150 và của Al203 ở vòng quay thứ 20. Như vậy tính chống 

mài mòn của CBN khi mài thép cao hơn 8 lần so với kim cương và 63 lần so với 

Al2O3 [35].  

1.1.3.2. Đá mài CBN 

Đá mài CBN là loại đá mài mà vật liệu hạt mài là CBN. Đến năm 1994, 

khoảng 25% quá trình mài ở Nhật Bản, 15% ở châu Âu và 10% ở Mỹ sử dụng đá 

mài CBN [17]. Do ưu điểm của hạt mài CBN nên đá mài CBN ngày càng được sử 

Hình 1.7. So sánh tính chống mài mòn của CBN với 

các vật liệu hạt mài khác [35]. 
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dụng rộng rãi trong lĩnh vực mài. Cho đến 

nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu 

liên quan đến sử dụng đá mài này như 

[17], [27], [41], [42], [45], [52], [53], [58], 

[70], [71], [78], [80],... CBN là loại hạt 

mài có độ cứng thứ hai, sau kim cương. 

Một ưu điểm nổi bật của đá mài CBN là sử 

dụng rất hiệu quả khi mài chi tiết làm bằng 

thép cácbon sau nhiệt luyện, đây là loại vật 

liệu được sử dụng phổ biến trong chế tạo 

các chi tiết máy. Đá mài CBN được chế tạo ở dạng đơn lớp hoặc đa lớp.  

+ Đá mài đa lớp: Do hạt mài CBN có giá thành cao, nên đá mài CBN không 

chế tạo nguyên khối như đá mài chế tạo bằng các hạt mài truyền thống và được chế 

tạo thành một vành mỏng có chiều dày từ 3-5mm (gồm nhiều lớp hạt mài) sau đó 

dán lên lõi kim loại.  

Hình 1.8 là hình dạng của đá mài CBN đa lớp. Bề mặt của đá mài CBN đa 

lớp chế tạo bằng phương pháp thiêu kết với chất liên kết thủy tinh hóa được chỉ ra 

trên hình 1.9 và hình 1.10.  

+ Đá mài đơn lớp: Đá mài CBN đơn lớp nói chung rẻ hơn các loại đá mài 

CBN đa lớp vì chúng chứa ít hạt mài CBN hơn. Trên hình 1.11 và hình 1.12 cho 

thấy hình ảnh của đá mài và bề mặt của đá mài CBN đơn lớp chế tạo bằng phương 

pháp mạ điện.  

Hình 1.9. Bề mặt của đá mài CBN 

đa lớp [23] 

 

Hình 1.10. Cấu trúc tế vi bề mặt 

của đá mài CBN đa lớp [45] 

 

Hình 1.8. Đá mài CBN đa lớp  

 



15 

 

 

1.1.4. Các phương pháp chế tạo đá mài CBN 

1.1.4.1. Đá mài CBN đa lớp (đá mài phổ thông) 

Đá mài CBN đa lớp chủ yếu được chế tạo bằng phương pháp thiêu kết với 

chất dính kết là chất thủy tinh hóa và kim loại, ngoài ra có thể chế tạo bằng phương 

pháp lưu hóa (ở 150  200 
o
C) với chất liên kết nhựa. Hạt mài được trộn đều với 

chất dính kết theo một tỷ lệ nhất định, sau đó ép thành khối theo hình dạng của lớp 

đá mài yêu cầu, sau đó đưa đi thiêu kết hoặc lưu hóa. Sau khi thiêu kết hoặc lưu 

hóa, các chất dính kết liên kết các hạt mài lại với nhau thành một khối. Sau đó tiến 

hành dán lớp đá mài lên bề mặt lõi kim loại.  

Quá trình chế tạo đá mài CBN đa lớp gồm các bước như hình 1.13: 

Bước 1: Các hạt và chất dính kết được phân loại (hình 1.13a); 

Bước 2: Căn cứ vào loại đá, xác định tỷ lệ cần thiết (hình 1.13b); 

Bước 3: Trộn đều chất dính kết và hạt mài (hình 1.13c); 

Bước 4: Ép tạo hình dạng của đá (hình 1.13d);  

Bước 5: Quá trình thiêu kết với chất liên kết thủy tinh hóa, lưu hóa với 

chất liên kết nhựa. Các chất dính kết liên kết các hạt mài tạo thành 1 khối 

(hình 1.13e); 

Bước 6: Dán lên bề mặt lõi (hình 1.13f); 

Bước 7: Sửa đá theo biên dạng mong muốn (hình 1.13g). 

Hình 1.11. Đá mài CBN đơn lớp 

chế tạo bằng phương pháp mạ điện  

Hình 1.12. Bề mặt của đá mài CBN 

chế tạo bằng phương pháp mạ điện  
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1.1.4.2. Đá mài CBN đơn lớp 

Đá mài đơn lớp CBN được chế tạo bằng 3 phương pháp sau: phương pháp 

hàn cứng, phương pháp mạ hóa học và phương pháp mạ điện [21], [22], [46]. 

a) Phương pháp hàn cứng 

     Đây là phương pháp gắn 

hạt mài lên lõi đá bằng kim loại 

bằng cách sử dụng thuốc hàn hoạt 

hóa có độ thấm ướt cao. Hình ảnh 

đá mài và bề mặt của đá mài liên 

kết bằng phương pháp hàn cứng 

có thể thấy trên hình 1.14, hình 

1.15 và hình 1.16. Khác với phương 

pháp mạ, liên kết trong đá mài chế tạo 

bằng phương pháp hàn cứng là tạo ra 

phản ứng hóa học giữa hạt mài, hợp 

kim hàn và lõi đá. Hợp kim hàn có thể 

chứa hai hoặc nhiều hơn hai thành 

phần, trong đó ít nhất một thành phần 

có khả năng phản ứng hóa học mạnh 

với ôxi, cácbon hoặc nitơ, là một 

trong các thành phần của các vật liệu 

Hình 1.13. Quá trình chế tạo đá mài CBN thông thường [46] 

 

Hình 1.15. Bề mặt đá mài chế tạo 

bằng phương pháp hàn cứng cỡ hạt 

B251 [30] 

 

Hình 1.14. Đá mài chế tạo bằng phương 

pháp hàn cứng 
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hạt mài siêu cứng. Tuy nhiên, khả năng phản 

ứng hóa học mạnh của các nguyên tử kim loại 

hoạt động trong thuốc hàn đối với thành phần 

phi kim loại trong vật liệu hạt mài gây giảm hóa 

tính của các nguyên tử của hạt mài, do các 

nguyên tử hoạt động kim loại trong liên kết bị 

ôxi hóa, các bua hóa hoặc nitrit hóa ở vùng tiếp 

giáp với các hạt. Quá trình này diễn ra trong giai 

đoạn nóng chảy của thuốc hàn trong quá trình 

hàn, bởi vậy tạo ra liên kết rất chắc và có độ bền 

kéo cao giữa chất dính kết, hạt mài và lõi đá. 

Các thành phần hoạt hóa phản ứng rất mạnh với ôxi, do đó quá trình hàn được thực 

hiện trong chân không [32].  

Các hợp kim được sử dụng phổ biến dựa trên cơ sở của Ag-Cu, Cu-Sn hoặc 

Ni-Cr. Để chế tạo đá mài bằng phương pháp hàn cứng cần phải tạo được liên kết 

hợp kim hàn với hạt mài. Do sức căng bề mặt thấp của hạt mài CBN nên không 

nhiều kim loại nóng chảy thỏa mãn điều kiện dính ướt để phản ứng tại vùng giao 

giữa 2 bề mặt. Titan thường được thêm vào thành phần thuốc hàn và đóng vai trò 

quan trọng trong việc tăng tính dính ướt hóa học. Hỗn hợp titan tập trung trên bề 

mặt của hạt CBN để tạo ra lớp hợp chất như Ti-Ni và Ti-B bởi phản ứng giữa Ti, N 

và B tại nhiệt độ cao. Quá trình hàn yêu cầu ở nhiệt độ cao để làm nóng chảy kim 

loại và đối với phản ứng của kim loại hoạt hóa với hạt mài.  

Sử dụng các thuốc hàn có chứa titan thực hiện trong môi trường chân không 

với áp suất nhỏ hơn 10
-5 

MPa hoặc trong môi trường khí argon hoặc sử dụng hỗn 

hợp thuốc hàn dựa trên Ni-Cr-Bo-Si và thực hiện trong môi trường khí bảo vệ khi 

chế tạo. Ngoài ra, người ta có thể thực hiện liên kết hóa học của hạt CBN với lõi  

thép bằng sử dụng các hợp kim có nhiệt độ nóng chảy tương đối cao ví dụ như 

Ni/Cr.  

Bằng cách sử dụng thuốc hàn hoạt hóa và khả năng thấm ướt cao, chiều dầy 

lớp phủ khoảng 20-30 % đường kính trung bình của hạt mài cho phép tạo ra khoảng 

thoát phoi lớn và giảm được lực mài. Sơ đồ mặt cắt và hình ảnh bề mặt của đá mài 

liên kết bằng phương pháp hàn cứng có thể thấy trên hình 1.17.  

Hình 1.16. Hạt CBN được 

hàn cứng trên bề mặt thân 

đá [66] 
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Nhược điểm 

của phương pháp 

hàn cứng: Quá trình 

hàn thực hiện ở 

nhiệt độ lên đến 

1000 °C, điều đó có 

thể làm giảm độ 

bền của các hạt và 

gây biến dạng lõi 

đá. Hàn cứng cũng 

có thể tạo ra xung quanh vị trí đặt hạt mài chịu ứng suất kéo khi nguội bởi vậy sẽ 

làm liên kết này bị yếu đi. Thiết bị sử dụng để chế tạo đá mài bằng phương pháp 

này rất đắt và yêu cầu khắt khe với vật liệu làm lõi đá vì thực hiện ở nhiệt độ cao. 

Thêm vào đó, biên dạng của lõi đá chế tạo bằng phương pháp này đòi hỏi có độ 

chính xác cao là rất khó do khi chế tạo có sự giãn nở vì nhiệt. Do đó, việc sử dụng 

các đá mài bằng phương pháp hàn cứng phù hợp với gia công thô với mức độ loại 

bỏ phoi lớn hoặc trong các trường hợp có dung sai lớn hơn 2 µm [21], [22]. 

b) Phương pháp mạ hóa học 

Sử dụng phương pháp mạ hóa học niken-photpho cùng với xử lý nhiệt cho 

phép tăng độ bền của lớp mạ điện niken. Phương pháp này phù hợp đặc biệt với đá 

mài có chiều sâu profile lớn để tạo ra lớp phủ dầy.  

Nhược điểm của phương pháp này là năng suất thấp, giá thành thiết bị cao, 

nhiệt độ kết tủa cao dễ xuất hiện vết nứt do độ dòn của lớp liên kết [21], [22]. 

c) Phương pháp mạ điện 

Phương pháp mạ điện là phương pháp phổ biến để chế tạo đá mài đơn lớp. 

Mạ điện là quá trình thực hiện ở nhiệt độ thấp (dưới 100 
o
C), niken không có phản 

ứng với CBN nên việc giữ hạt chủ yếu là giữ cơ học, chính vì vậy chiều cao nhô lên 

của hạt mài nhỏ hơn 50% đường kính hạt để đảm bảo lực giữ hạt mài [18], [34], 

[70], [71], [76]. 

Hình 1.17. Đá mài chế tạo bằng phương pháp hàn cứng 

[21],[22] 

a) Sơ đồ mặt cắt              b) hình dạng bề mặt của đá 
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Đá mài CBN chế tạo bằng phương pháp mạ điện được sử dụng trong gia 

công mài với tốc độ cao. Đá mài CBN chế tạo bằng phương pháp mạ điện có chứa 

một lớp hạt mài CBN 

gắn trên lõi đá kim loại 

bằng lớp mạ niken. 

Loại đá mài này càng 

ngày càng được sử 

dụng rộng rãi, đặc biệt 

để gia công các chi tiết 

trong lĩnh vực hàng 

không vũ trụ và ô tô 

[17], [28], [36], [47], 

[54]. Hình ảnh bề mặt của đá mài và sơ đồ mặt cắt ngang của đá như hình 1.18. Ưu 

điểm của đá mài chế tạo bằng phương pháp mạ điện là các hạt mài phân bố đồng 

mức trên bề mặt dụng cụ, bởi vậy để đảm bảo phân bố đều lưỡi cắt thì chọn dung 

sai lưới sàng hạt và hình dạng của hạt mài thích hợp. Khi dung sai lưới sàng hạt nhỏ 

thì sẽ đảm bảo sự phân bố đồng mức của lưỡi cắt và nâng cao được hiệu quả của 

quá trình mài [22]. 

Không như các đá mài thông thường, topography của đá mài đơn lớp không 

dựa vào việc sửa đá [71]. Profile của đá mài CBN chế tạo bằng phương pháp mạ 

điện phụ thuộc vào profile của lõi kim loại. Dựa trên lõi kim loại được chế tạo chính 

xác một lớp hạt mài được phân bố trên bề mặt lõi. Chính vì vậy rất phù hợp để chế 

tạo các đá mài có bề dày mỏng, các đá mài định hình có các góc nhọn và cung tròn 

để gia công các mặt định hình.    

Khi đá bị mòn, đá được gửi đến nơi sản xuất để bóc lớp mạ cũ và được phủ 

lại một lớp CBN mới. Loại đá này phù hợp với sản xuất hàng loạt và hàng khối, khi 

biên dạng của các bề mặt cần gia công giống nhau với số lượng lớn. 

Chế tạo đá mài bằng phương pháp mạ điện được thực hiện như sau (hình 

1.19) [46]:  

Bước 1: Phần thân đá được chế tạo đảm bảo độ chính xác yêu cầu; 

Bước 2: Che phần không phủ hạt mài; 

Bước 3: Chuẩn bị bề mặt trước khi phủ lớp hạt mài; 

Hình 1.18. Đá mài CBN chế tạo bằng phương pháp mạ 

điện [21], [22] 

a) Sơ đồ mặt cắt              b) Bề mặt của đá mài  



20 

 

Bước 4: Gắn lớp hạt mài lên bề mặt; 

Bước 5: Nghiền bề mặt đá để đảm bảo biên dạng cần thiết đối với đá mài yêu 

cầu độ chính xác gia công cao. Còn khi yêu cầu không cao, không cần bước này… 

 

Như vậy, chế tạo đá mài CBN bằng phương pháp mạ điện có ưu điểm là 

năng suất cao và thiết bị đơn giản. Dễ dàng chế tạo đá mài mỏng, đá mài định hình 

để gia công các bề mặt định hình mà không cần sửa đá. Đồng thời, có thể tái sử 

dụng phôi đá sau khi các hạt mài bị mòn do đó nâng cao hiệu quá kinh tế khi sử 

dụng loại đá mài này. 

1.2. Chế tạo đá mài bằng phƣơng pháp mạ điện 

1.2.1. Khái niệm về phương pháp mạ điện  

1.2.1.1.  Sự hình thành lớp phủ kim loại mạ trên catốt  

Mạ điện nhằm thực hiện các quá trình phản ứng điện hóa trên các điện cực.  

Quá trình tổng quát đối với anốt tan là [9]: 

- Trên anôt kim loại làm điện cực sẽ bị ôxi hóa và thực hiện quá trình hòa tan 

để cung cấp ion kim loại cho dung dịch mạ: 

M – ne → M
n+ 

           (1-7) 

- Trên catốt sẽ xảy ra quá trình phóng điện của các cation kim loại, nghĩa là 

bị khử để trở thành kim loại cần mạ làm cho lượng ion kim loại trong dung dịch bị 

nghèo đi: 

M
n+

 + ne → M    (1-8) 

Hình 1.19. Quá trình chế tạo đá mài CBN bằng phương pháp mạ điện [46] 
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Trong quá trình mạ điện, vật cần mạ được gắn với cực âm của nguồn điện là 

catốt, kim loại cung cấp cation trong dung dịch điện ly để mạ được gắn với cực 

dương của nguồn điện gọi là anốt. Quá trình hòa tan kim loại ở anốt (cực dương) 

của nguồn điện sẽ để lại các electron (e
-
) trên điện cực do quá trình ôxi hóa và giải 

phóng các cation kim loại. Dưới tác dụng lực tĩnh điện, các cation này sẽ di chuyển 

về catốt (cực âm) để tại đây chúng nhận lại e
-
 thực hiện quá trình khử và hình thành 

lớp kim loại bám trên bề mặt của vật được mạ. Do lượng cation được cung cấp từ 

quá trình hòa tan anôt cân bằng với quá trình tạo lớp mạ ở catốt nên nồng độ cation 

kim loại trong dung dịch cơ bản không thay đổi. Trong quá trình mạ, độ dày của lớp 

mạ tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện của nguồn và thời gian mạ.  

1.2.1.2. Thành phần chất điện ly  

Chất điện ly dùng trong mạ điện thường là dung dịch nước của muối đơn hay 

muối phức [2]. Dung dịch muối đơn thường là dung dịch của các muối axit. Cấu tử 

chính của dung dịch này là muối của các axit vô cơ hòa tan nhiều trong nước và 

phân ly hoàn toàn trong dung dịch thành các ion tự do. Ở dung dịch này, phân cực 

nồng độ và phân cực hóa học không lớn lắm nên lớp mạ thu được thô, to, dày mỏng 

không đều, rất dễ bị lỗi. Mặt khác, dung dịch muối đơn cho hiệu suất dòng điện cao, 

và càng cao khi mật độ dòng lớn. Chúng thường được dùng để mạ những chi tiết có 

hình thù đơn giản như dạng tấm, dạng thanh… Dung dịch muối phức được tạo 

thành khi pha chế dung dịch từ các cấu tử ban đầu, ion kim loại mạ sẽ tạo phức với 

các phối tử (ligan) thành ion phức, hoạt độ của ion kim loại tự do giảm đi rất nhiều, 

do đó điện thế tiêu chuẩn dịch về phía âm rất nhiều. Điều này giúp cho lớp mạ mịn, 

phủ kín, dày đều. Dung dịch muối phức được dùng để mạ các chi tiết có hình thù 

phức tạp… Để tăng độ dẫn điện cho dung dịch, các chất điện giải trơ thường được 

pha thêm vào dung dịch. Các chất này không tham gia vào quá trình catốt và anôt 

mà chỉ đóng vai trò chuyển điện trong dung dịch, làm giảm điện thế bể mạ. Các chất 

dẫn điện thường dùng là Na2SO4, H2SO4, Na2CO3… Để ổn định pH cho dung dịch 

mạ, cần phải thêm vào dung dịch chất đệm pH thích hợp để tạo môi trường thích 

hợp nhất cho phản ứng điện kết tủa xảy ra. Các chất hoạt động bề mặt bao gồm các 

các chất thấm ướt, chất chống thụ động anốt… thường là những hợp chất hữu cơ, có 
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tác dụng hấp phụ lên bề mặt phân chia pha, tham gia vào một số quá trình mong 

muốn, làm cho lớp mạ thu được có chất lượng tốt hơn. 

1.2.1.3. Lớp mạ composite và cấu tạo  

Lớp mạ composite được tạo ra bằng cách đồng kết tủa các hạt rắn với kim 

loại mạ từ một dung dịch huyền phù. Dung dịch huyền phù được tạo ra bằng cách 

cho trộn lẫn một lượng bột (hạt rắn) xác định vào dung dịch mạ kim loại. Các hạt 

rắn trong dung dịch mạ kim loại được phân tán đều nhờ khuấy trộn bằng cơ hoặc 

sục khí. Khi đặt dòng điện một chiều vào, trên bề mặt catốt kim loại sẽ kết tủa (pha 

thứ nhất), các hạt khi chuyển động và dính vào bề mặt catốt sẽ bị chôn lấp bởi kim 

loại mạ, hình thành pha thứ hai trong pha thứ nhất và lớp mạ composite điện hoá 

được hình thành. 

Sự khác nhau cơ bản của lớp mạ composite so với lớp mạ điện hóa thông 

thường là sự có mặt của các hạt pha thứ hai trong lớp mạ, vì thế đã tạo ra nhiều thay 

đổi cơ bản về cấu tạo, dẫn đến những thay đổi về tính chất cơ, lý, hóa như: độ cứng, 

độ bền mài mòn, tính chất chống ăn mòn của lớp mạ, v.v...  

Theo nhiều tác giả, lớp mạ composite trên cơ sở niken và thiếc thu được dễ 

dàng hơn trên cơ sở bạc và crôm. Trong số các công trình nghiên cứu về lớp mạ 

composite thì các công trình composite trên cơ sở niken chiếm 75% [10]. Mạ 

composite trên cơ sở nền niken có ứng dụng rộng rãi trong những năm gần đây do 

sự cải thiện tính chất của lớp phủ [55].  

Chế tạo đá mài bằng phương pháp mạ điện chính là tạo lớp mạ composite 

trên lõi đá với các hạt cứng là các hạt mài và chất liên kết là kim loại mạ. 

Lớp mạ composite khác một cách cơ bản so với lớp mạ điện hóa bình thường 

về mặt cấu tạo. Có hai yếu tố ảnh hưởng đến cấu tạo của lớp mạ composite. 

- Sự đồng kết tủa các hạt rắn cùng kim loại mạ đã làm thành phần lớp mạ 

composite khác lớp mạ tạo ra bằng kim loại nguyên chất. 

- Lớp mạ composite cũng khác lớp mạ hợp kim hai hay nhiều pha về thành 

phần cấu tạo.  

1.2.1.3. Kỹ thuật tạo lớp mạ composite  

Trong quá trình mạ điện composite các hạt phải được ở trạng thái lơ lửng 

(dạng huyền phù).  Khi chuyển động các hạt va chạm vào bề mặt catốt và bị chôn 
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lấp bởi sự kết tủa của kim loại mạ. Trên hình 1.20 thể hiện sơ đồ quá trình mạ 

composite.  Quá trình hình thành lớp mạ điện composite được chia thành các giai 

đoạn sau [2], [9], [29], [44], [67]: 

Giai đoạn 1: Sự chuyển động của các phần tử pha phân tán và các ion trong 

dung dịch huyền phù đến catốt. 

Sự chuyển động này chủ yếu dựa vào các quá trình đối lưu, lắng đọng và 

khuếch tán. Các chế độ chảy 

tầng, chảy rối của chất lỏng đều 

ảnh hưởng đến các phần tử của 

pha thứ hai trong dung dịch đến 

bề mặt catốt. Sự dời chuyển của 

các phần tử pha thứ 2 đến catốt 

chủ yếu được thực hiện do 

khuấy đảo, sự điện di (các hạt 

mang điện trong điện trường), 

sự khuếch tán của các hạt. Sự 

khuấy trộn làm cho các phần tử 

bột, các ion chuyển động đến bề mặt catốt diễn ra nhanh. 

Các yếu tố ảnh hưởng của giai đoạn này là: độ nhớt của chất lỏng, vận tốc 

chuyển động của các hạt và ion, kích thước của các phần tử pha thứ 2, nồng độ 

dung dịch, thành phần của chất điện phân, chế độ khuấy đảo của dung dịch, vị trí 

tương đối giữa catốt và anốt. 

Giai đoạn 2: Sự bám dính của các phần tử pha thứ hai (các hạt) lên bề mặt catốt.  

Vẫn tiếp tục giai đoạn 1, các phần tử dạng hạt tiếp tục chuyển động với 

khoảng cách bằng chiều dày lớp khuếch tán. Lực hấp thụ các phần tử trên catốt phụ 

thuộc vào kích thước của các phần tử, nồng độ chất điện phân, hình dáng catốt, tốc 

độ hướng và tính chất của dòng chảy. 

Sự dính kết diễn ra và thực hiện được nhờ lực hút tĩnh điện, đó là sự tương tác 

giữa các điện tích và được tuân theo định luật Culông. Lực dính kết của các hạt lên 

bề mặt catốt thường tỷ lệ với sức căng bề mặt (còn gọi là năng lượng bề mặt) và 

được xác định bằng thực nghiệm. 

Hình 1.20. Sơ đồ quá trình mạ composite  
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Các yếu tố ảnh hưởng đến giai đoạn này là: bề mặt catốt, khí hyđrô thoát ra ở 

bề mặt catốt sẽ đẩy hoặc ngăn cản các phần tử vào catốt, kích thước các hạt, bề mặt 

mạ kỵ nước (làm giảm độ bám phủ). Điện trường và độ từ thẩm đều có ảnh hưởng 

vì nó tác dụng lực lên các điện tích. Thời gian hạt tiếp xúc với catốt càng dài thì khả 

năng phủ của hạt càng tốt. Đặc điểm va chạm của hạt vào catốt do cách bố trí catốt 

song song với anốt hoặc dòng mạ phủ vuông góc với mặt catốt. 

 Giai đoạn 3: Sự chôn lấp (che, phủ) của kim loại kết tủa lên các hạt.  

  Đây là giai đoạn quan trọng nhất. Ở giai đoạn này xác định số lượng pha phân 

tán trong lớp phủ, mối liên kết bền vững và sự cấu trúc cục bộ không đồng nhất của 

các hạt. Các hạt bám trên bề mặt vào lớp mạ được che phủ và chôn lấp cùng với 

kim loại kết tủa, kết thúc quá trình mạ ta được lớp mạ composite với nền là kim loại 

mạ cùng các hạt. 

Các yếu tố ảnh hưởng của giai đoạn này: sự che phủ các hạt trên bề mặt catốt 

bởi kim loại mạ kết tủa phụ thuộc vào tính chất của các hạt, thành phần và điều kiện 

điện phân như: khối lượng riêng của hạt, ổn định hỗn hợp huyền phù và các hạt ở 

trạng thái phân tán cao. Kích thước của hạt nếu lớn quá thì việc che phủ sẽ khó khăn 

hơn, hạt dễ bị lắng và dễ bị tách ra khỏi bề mặt catốt khi bề mặt mạ đặt theo phương 

thẳng đứng. Khối lượng riêng của hạt lý tưởng là xấp xỉ khối lượng riêng của dung 

dịch mạ, khi đó hạt dễ ở trạng thái lơ lửng và phân tán trong dung dịch, nếu khối 

lượng riêng lớn sẽ làm hạt mài chìm xuống. 

Cùng với sự phân cực, gradien thế (cường độ điện trường) tăng mạnh ở 

khoảng cách gần catốt làm tăng tốc độ điện di của các hạt tích điện đến bề mặt 

catốt, tạo điều kiện cho sự đồng kết tủa của các hạt vào lớp mạ. Hình dạng vật mạ, bề 

mặt tự do (mặt ngoài) dễ phủ hơn bề mặt kín (bên trong, rãnh, lỗ,...). Bề mặt kim loại mạ 

háo nước và khả năng khuếch tán nhỏ của chất điện phân, độ nhớt của dung dịch,... làm 

cho catốt dễ phân cực dẫn đến phủ mạ được tốt hơn. 

1.2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình mạ điện.  

a)  Ảnh hưởng của mật độ dòng điện [7], [9] 

Khi chưa có điện trường (dòng điện) chất điện phân huyền phù được đặc 

trưng bằng nồng độ, nhiệt độ, mật độ,... các thành phần trong dung dịch điện phân 

chuyển động vô hướng. Khi có điện trường (dòng điện) trong chất điện phân huyền 
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phù, trạng thái cân bằng bị phá vỡ. Lực điện trường tác dụng làm lưỡng cực phân tử 

nước và các anion hình thành xung quanh cation vành hydrat, vành solvat dày đặc. 

  Khi mật độ dòng điện thấp, tốc độ phản ứng điện hóa chậm dẫn tới tốc độ mạ 

chậm, khả năng phân bố của lớp mạ kém, nếu quá thấp có thể không có lớp mạ. 

Tăng mật độ dòng điện hợp lý làm cho tốc độ chuyển đổi điện tử trong các phản 

ứng điện cực tạo cơ hội cho các nguyên tử mới hình thành, có đủ thời gian nhập vào 

mạng lưới tinh thể với một cấu trúc duy trì đều đặn được lớp mạ có chất lượng tốt. 

Mật độ dòng điện đạt đến giá trị cực đại (mật độ dòng điện giới hạn) khi đó bất kỳ 

ion nào tới bề mặt catốt đều phóng điện. 

Nếu tiếp tục tăng mật độ dòng điện thì các ion phóng điện với tốc độ nhanh 

tạo ra nhiều nguyên tử, trong khi đó có nhiều nguyên tử không kịp nhập vào vị trí 

cân bằng trong mạng tinh thể, dẫn tới mạng tinh thể không theo một trật tự, kết quả 

tạo thành lớp mạ có nhiều lớp, gợn sóng. Nếu mật độ dòng điện tăng quá cao lớp 

mạ thu được có dạng bút tháp, nhánh cây,.... 

  Mật độ dòng điện còn ảnh hưởng đến sự phóng điện của các cation cùng 

phóng điện trên điện cực, khi mật độ dòng điện nhỏ hơn mật độ dòng điện giới hạn, 

ion M1
n+

 phóng điện, còn ion M2
n+

 chưa có khả năng phóng điện. Khi tăng mật độ 

dòng điện catốt đạt đến một dòng điện giới hạn, điện thế điện cực catốt chuyển mạnh 

về phía âm đạt đến một giá trị điện thế để các ion M2
n+

 bắt đầu phóng điện.  

  Tăng mật độ dòng điện hợp lý làm tăng sự phân cực catốt, cho lớp mạ có tinh 

thể nhỏ mịn, sít và làm tăng tốc độ mạ của kim loại mạ đồng thời cũng làm tăng sự 

đồng kết tủa của hạt trong lớp mạ. 

Đối với một dung dịch nhất định muốn nâng cao tốc độ mạ phải tăng dòng 

điện giới hạn, để tăng dòng điện giới hạn thường phải tăng nồng độ ion kim loại 

nhưng cũng chỉ tăng ở một mức độ nhất định; yếu tố nhiệt độ và khuấy đảo dung 

dịch cũng góp phần làm tăng dòng điện giới hạn. 

b) Ảnh hưởng của độ pH [6] 

Độ axit của dung dịch phụ thuộc vào nồng độ ion H
+
, ion H

+
 càng cao thì độ 

axit càng lớn (độ pH nhỏ); ngược lại ion H
+
 càng thấp thì độ axit càng nhỏ (độ pH 

lớn). Nếu nồng độ ion H
+
 bằng nồng độ ion OH

-
 thì dung dịch ở trạng thái trung 

hoà. 
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Trong quá trình mạ điện, trên catốt ngoài ion kim loại kết tủa còn có các phản 

ứng phụ hay gặp đó là ion hyđrô phóng điện. Khi đánh giá ảnh hưởng của ion hyđrô 

phải tính đến điện tích của hyđrô và tốc độ chuyển động của nó, vì ion H
+
 ảnh 

hưởng đến giá trị pH của dung dịch. 

 Khi độ pH trong dung dịch tăng quá cao (ion H
+
) dẫn đến tạo thành hydroxit hoặc 

muối kiềm khó tan như muối borit (chứa ion BO 3

3
) hoặc các muối tạp chứa các ion 

gốc axitboric H3BO3, các chất này lẫn vào lớp mạ tạo gai, cây, gây ứng suất nội. 

Mỗi loại dung dịch mạ có độ pH nhất định, một yêu cầu đặt ra trong quá 

trình mạ cần duy trì sự ổn định của độ pH. Khi độ pH > 2 không có ảnh hưởng tới 

sự tham gia của các hạt cứng vào lớp mạ composite, còn dưới giá trị này thì các hạt 

cứng tham gia vào lớp mạ bị giảm. 

c) Ảnh hưởng của nhiệt độ  

Nhiệt độ cao sẽ làm cho nhiều tính chất của dung dịch bị thay đổi như độ dẫn 

điện của dung dịch, hoạt động của các ion, điện thế phóng điện của các ion. Tăng 

nhiệt độ sẽ làm tăng độ hoà tan của các loại muối trong dung dịch, làm giảm sự 

thoát của khí hydro, sẽ thu được lớp mạ mềm, vì khí hyđrô thoát ra nhiều làm ảnh 

hưởng xấu đến chất lượng lớp mạ [51]. 

         Tăng nhiệt độ làm tăng hiệu suất dòng điện, có thể nâng cao được mật độ 

dòng điện do đó làm tăng tốc độ mạ, vẫn đảm bảo được lớp mạ kết tinh nhỏ mịn. 

Nhiệt độ tăng làm tăng hoạt động của các phần tử trong dung dịch mạ như: làm tăng 

sự di chuyển của các phần tử, bổ sung nhanh số ion ở sát lớp catốt và khuếch tán 

mạnh số ion của anốt hoà tan.  

Nếu nhiệt độ quá cao gây nhiều tác hại như: độ nhớt của dung dịch chất điện 

phân giảm, nồng độ các phần tử trong lớp sát catốt giảm do sự lắng nhanh của các 

hạt (khi khuấy trộn yếu). Dung dịch bị phân hủy và hao hụt nhiều do bay hơi, đồng 

thời tốn nhiều điện năng và thời gian để đun nóng dung dịch [10]. 

Nhưng nếu nhiệt độ thấp dưới ngưỡng quy định sẽ cho lớp mạ giòn, tốc độ mạ 

chậm,... chất lượng lớp mạ không đảm bảo. Vì vậy, với mỗi một dung dịch kim loại mạ 

tương ứng với nhiệt độ quy định, đảm bảo nâng cao năng suất và chất lượng lớp mạ. 
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d) Ảnh hưởng của thành phần dung dịch  

Chất lượng lớp mạ phụ thuộc rất nhiều vào thành phần dung dịch mạ, dung 

dịch mạ là một hỗn hợp khá phức tạp, mỗi một thành phần trong dung dịch đều có 

ảnh hưởng đến chất lượng lớp mạ [3], [6]. 

* Ion kim loại  

Ion kim loại là phần tử mang điện tích được hình thành khi nguyên tử kim loại 

bị mất điện tử (kim loại - M) 

M   M
n+

 + ne    (1-9) 

       Ni   Ni
2+

 + 2e    (1-10) 

Ion kim loại mang điện dương nên tham gia vào quá trình khử (quá trình nhận 

điện tử) tại cực âm, hình thành lại nguyên tử kim loại bám vào bề mặt catốt, như 

trong quá trình mạ niken (Ni), niken tồn tại dưới dạng ion Ni
2+

 trong dung dịch mạ, 

khi có dòng điện ion niken phóng điện:  

 Ni
2+

 + 2e   Ni   (1-11) 

 Nguyên tử niken kết tủa (bám) lên bề mặt chi tiết mạ (catốt). 

Trong dung dịch ion kim loại tạo ra sự cân bằng điện tích (tổng điện tích 

dương bằng tổng điện tích âm) và tạo ra môi trường có khả năng dẫn điện (cho dòng 

điện đi qua). 

Khi nồng độ ion trong dung dịch lớn sẽ làm tăng dòng điện giới hạn, làm nâng 

cao giải mật độ dòng điện thích hợp cho lớp mạ, góp phần nâng cao chất lượng lớp 

mạ [10]. 

* Chất điện l   

Là những chất khi tan trong nước có khả năng phân ly thành các ion như: 

NiSO4   Ni
2+

 + SO4
2-                     

(1-12) 

 * Chất ph  gia  

 Nhằm làm thay đổi hình thái, tính chất,... của kết tủa lên bề mặt catốt; các chất 

phụ gia thường dùng có khả năng hấp thụ lên bề mặt catốt, có khả năng giữ các 

phần tử khác trên bề mặt nhờ các tương tác yếu mà không phải là liên kết hoá học 

(tương tác hấp dẫn), nhiều chất phụ gia cũng làm tăng quá thế điện kết tủa. 

  Trong quá trình mạ,  một số chất có khả năng hấp thụ lại là tạp chất trên bề mặt 

vật mạ ngăn cản sự liên kết giữa lớp mạ với bề mặt mạ, làm cho lớp mạ dễ bong. 
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Nhưng lại có một số chất có tác dụng hấp thụ làm cho lớp mạ có chất lượng như: chất 

làm bóng, làm cho lớp mạ nh n mịn và có thể làm thay đổi quá trình tạo mầm.  

 Chất san bằng làm cho lớp mạ nh n, phẳng trong phạm vi khá rộng, chúng hấp 

thụ lên những điểm có tốc độ mạ lớn và làm giảm tốc độ mạ xuống; chất phụ gia này 

đã ưu tiên hấp thụ lên các điểm lệch là chỗ có năng lượng tự do lớn hơn và lên các đỉnh 

lồi là chỗ có tốc độ khuếch tán lớn, các chất phụ gia này sẽ có cả tác dụng của chất làm 

bóng và chất san bằng  

  Ảnh hưởng của các hạt (pha thứ hai): để thu được lớp mạ composite, người ta cho 

vào dung dịch hạt cứng với tỷ lệ theo yêu cầu, các hạt có độ cứng và có độ rắn cao, có 

tính trơ về mặt hóa học, luôn ở lơ lửng. Khi các hạt trong dung dịch mạ được đưa đến 

và được kết tủa cùng với kim loại mạ trên chi tiết mạ (catốt), bằng các thiết bị kỹ 

thuật hiển vi quang học, kính hiển vi điện tử, phân tích hình ảnh và định lượng,... 

cho thấy có sự thay đổi về cấu trúc bề mặt lớp mạ phủ. 

 Các nghiên cứu đã chỉ ra các chất phụ gia vô cơ, hữu cơ, các chất hoạt động bề 

mặt đều có ảnh hưởng đến quá trình hình thành lớp mạ composite như: làm tăng sự 

phân cực catốt, làm thuận lợi cho quá trình đồng kết tủa các hạt vào lớp mạ 

composite. 

 Đặc biệt trong quá trình mạ composite chất hoạt động bề mặt có vai trò quan 

trọng, ảnh hưởng lớn đến sự hình thành lớp mạ. Các chất hoạt động bề mặt có tác 

dụng tăng tính thấm ướt của các hạt trơ trong dung dịch, giúp chúng dễ dàng tham 

gia vào quá trình đồng kết tủa trên bề mặt catốt. 

e) Ảnh hưởng của tốc độ khuấy  

Trong quá trình mạ điện, những phản ứng điện hoá gây nên sự thay đổi nồng độ 

thành phần dung dịch gần điện cực, sự biến đổi này được bù bằng sự dịch chuyển của 

các ion đến điện cực từ trong dung dịch; trong quá trình kết tủa tạo mầm trên catốt 

xảy ra hiện tượng nồng độ ion kim loại sát lớp catốt bị nghèo đi, nếu không được bổ 

sung đủ và kịp thời sẽ gây ra phân cực nồng độ, xảy ra nhiều bất lợi như [10]: Không 

dùng được dòng điện lớn, tốc độ mạ chậm, lớp mạ dễ bị gai, cây, cháy và dung dịch 

dễ xảy ra hiện tượng phân lớp nồng độ, ở gần catốt dung dịch loãng và nhẹ hơn sẽ 

chuyển động lên phía trên, ngược lại gần anốt dung dịch đặc và nặng hơn sẽ chuyển 

động xuống đáy. Các hạt dễ lắng xuống đáy và dễ kết tụ tạo thành từng khối dẫn tới 
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lớp mạ thu được với số lượng hạt ít và các hạt phân bố không được đều trong lớp 

mạ. 

 Để khắc phục các hiện tượng trên thì dung dịch phải được khuấy đảo liên tục, 

việc khuấy đảo dung dịch nhằm các mục đích sau: 

- San bằng nồng độ và nhiệt độ giữa lớp catốt cũng như toàn bộ khối dung 

dịch, làm tăng sự khuếch tán đến điện cực. Tăng chuyển động tương đối giữa catốt 

và dung dịch, cho phép dùng dòng catốt cao hơn, làm tăng tốc độ mạ. 

- San bằng nồng độ pH trong toàn bộ khối dung dịch cũng như tại nơi điện 

cực, khi có khuấy thì bọt khí hydro dễ tách khỏi bề mặt điện cực, bọt khí hydro khi 

bám lên bề mặt catốt gây nên lỗ xốp (hiện tượng châm kim), hoặc khi lẫn vào lớp 

mạ gây ra ứng suất dư,.... 

- Làm tăng tốc độ khuếch tán vận chuyển các phần tử vào vùng sát catốt, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các phần tử (ion kim loại mạ) kết tủa và đồng kết tủa của hạt 

lên bề mặt điện cực. Đảm bảo cung cấp đầy đủ các phụ gia vi lượng vào catốt một 

cách thường xuyên nên hiệu quả mạ tăng và chất lượng lớp mạ tốt. 

Khuấy đảo duy trì dung dịch mạ luôn luôn ở trạng thái huyền phù (các hạt ở 

trạng thái lơ lửng), chống lại sự lắng xuống của các hạt, đặc biệt các hạt ở sát lớp 

điện cực và các hạt có kích thước lớn, đảm bảo độ phân tán cao của các hạt, chống 

lại sự kết tụ và tạo keo của các hạt (đối với các hạt có kích thước siêu nhỏ), chống 

lại sự thụ động của anốt. Khuấy thúc đẩy sự dịch chuyển các hạt, tăng khuấy sẽ làm 

cho nhiều hạt tham gia vào lớp mạ. Tuy nhiên khuấy quá mạnh sẽ làm giảm các hạt 

tham gia vào lớp mạ bởi vì các hạt này sẽ bị văng ra khỏi bề mặt catốt trước khi 

chúng được giữ lại. 

f) Ảnh hưởng của việc chuẩn bị bề mặt chi tiết [10]  

Công việc chuẩn bị bề mặt các chi tiết để mạ là một công đoạn vô cùng quan 

trọng, có rất nhiều phương pháp để làm sạch bề mặt chi tiết: cơ khí, hoá chất, điện 

hoá,... hoặc đồng thời cùng sử dụng kết hợp các phương pháp đó. Nếu bề mặt chi 

tiết không được làm sạch, lớp mạ hình thành không bám dính tốt với bề mặt nền.  

g) Ảnh hưởng của thời gian mạ 

Cùng một điều kiện mật độ dòng và nhiệt độ, khi thời gian mạ tăng, mức độ 

chôn lấp hạt nhiều vì lượng niken kết tủa trên bề mặt của phôi càng lớn. Khối lượng 
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kim loại kết tủa trong quá trình mạ điện được xác định dựa theo công thức [9]: 

 m=K.I..t     (1-13) 

Trong đó: 

m: khối lượng chất thoát ra sau t giờ, (g); 

t: thời gian mạ (h); 

K: đương lượng điện hóa (g/A.h);  

I: cường độ dòng điện mạ (A); 

: Hiệu suất dòng điện. 

1.2.2. Ứng dụng phương pháp mạ điện để hình thành cầu liên kết của đá 

Chế tạo đá mài CBN bằng phương pháp mạ điện là thực hiện quá trình gắn 

các hạt mài CBN lên nền kim loại bằng phương pháp mạ điện. Đây chính là sử dụng 

công nghệ mạ composite để chế tạo lớp phủ hạt CBN lên lõi thép. Tuy nhiên, đặc 

điểm là các hạt CBN (pha thứ 2 trong lớp mạ) không bị chôn lấp hoàn toàn mà chỉ 

bị chôn lấp một phần để tạo phần nhô của hạt CBN ra ngoài lớp mạ là những lưỡi 

cắt thực hiện quá trình cắt kim loại.  

Để đảm bảo sự liên kết tốt của hạt mài và kim loại thân đá cần nghiên cứu 

xác định các thông số công nghệ của quá trình mạ điện hợp lý, do đó cần tìm hiểu 

các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình mạ điện composite. 

1.2.2.1. Vật liệu chất dính kết 

Đá mài CBN đơn lớp chế tạo bằng phương pháp mạ điện sử dụng niken là 

chất liên kết [18], [21], [22], [70], [71], [76].  

Niken là nguyên tố hóa học nhóm VIII [9] của hệ thống tuần hoàn 

Mendeleev, có thứ tự 28, khối lượng nguyên tử 58,70 với ký hiệu hóa học Ni. Niken 

là một loại kim loại màu trắng bạc, dễ rèn, dễ cán mỏng, dễ đánh bóng. Niken bị 

nam châm hút như sắt (Fe). Khối lượng riêng niken là 8,9 g/cm
3
 ở 20

o
C. Nhiệt độ 

nóng chảy ở 1.452 ÷ 1.455 
o
C, dẫn nhiệt, dẫn điện tương đối tốt, đương lượng điện 

hóa 1,0947 g/A.h. Độ cứng tế vi HV 150 ÷ 650 kG/mm
2
. Điện thế tiêu chuẩn φ

o
Ni2+ 

/Ni = -0,23 V, dương hơn sắt (-0,44 V). Niken không tan trong kiềm và phần lớn các 

axit. Niken dễ tan trong axit nitric (HNO3). Trong các hợp chất hóa học, niken có số 

oxy hóa 2
+
, người ta cũng tìm thấy những hợp chất hóa học mà niken có số oxy hóa 

1
+
, 3

+
 và 4

+  
[2], [9]. 
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Khoảng 15 ÷ 20 % lượng niken trên thế giới sản xuất hàng năm được dùng 

cho kỹ nghệ mạ. Điện thế tiêu chuẩn của niken dương hơn sắt, nên lớp mạ niken 

trên thép là lớp mạ catốt. Lớp mạ niken bảo vệ có hiệu quả kim loại nền sắt, gang, 

thép, [9]. Lớp mạ niken cứng và giòn hơn niken đúc; độ cứng của lớp mạ niken mờ 

2.500  4.000 MPa (255  408 kG/mm
2
) [2]. Do đặc điểm bề mặt và cơ tính như 

vậy nên lớp mạ niken không chỉ được dùng làm lớp mạ trang trí mà còn là lớp mạ 

chức năng với mục đích chống ăn mòn, chống mài mòn. Ngoài ra, niken có ái lực 

với các hạt rắn pha thứ hai nên lớp mạ composite trên cơ sở nền niken dễ được hình 

thành [49]. 

Quá trình chế tạo đá mài bằng phương pháp mạ điện là sự đồng kết tủa của 

kim loại mạ và hạt mài trong quá trình điện phân. Trong quá trình điện phân, các 

ion dương niken di chuyển từ anốt đến bề mặt của dụng cụ (catốt) để tạo lớp liên 

kết. Quá trình chế tạo đá mài CBN đơn lớp bằng phương pháp mạ điện với chất liên 

kết là niken là sự đồng kết tủa của Ni-CBN trên nền kim loại. Đó là thực hiện quá 

trình mạ composite Ni-CBN lên bề mặt phôi đá mài. 

Trong quá trình mài, khi mức độ bóc tách vật liệu cao, mỗi hạt mài tham gia 

quá trình cắt trong đá mài đơn lớp chịu tác dụng của lực rất lớn. Do tính chất của 

chất dính kết của đá mài mạ chủ yếu là liên kết cơ học, nên hiện tượng hạt mài bong 

ra khỏi bề mặt của đá mài thường xẩy ra trong quá trình mài. Đây là một bằng 

chứng thể hiện độ bền của cầu liên kết hạt mài- kim loại mạ- kim loại thân đá không 

đủ lớn do chiều sâu chôn lấp hạt mài không đủ. Tuy nhiên khi sự chôn lấp của hạt 

mài trong chất dính kết nhiều sẽ làm giảm khoảng không gian thoát phoi và cho 

chất trơn nguội ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình mài [32], [39].  

1.2.2.2. Dung dịch mạ  

Dung dịch mạ niken tùy thuộc vào thành phần được chia thành các nhóm sau 

[2], [10]:  Dung dịch có thành phần cơ bản như dung dịch Watts, dung dịch niken 

clorua (NiCl2), dung dịch niken floborat (Ni(BF4)2), dung dịch muối niken của axit 

aminosulfonic (Ni(SO3NH2)2) (dung dịch sunfamat), dung dịch mạ niken đen. Qua 

các phân tích phạm vi áp dụng và đặc điểm lớp mạ nhận khi mạ bằng các loại dung 

dịch mạ nói trên, có hai loại dung dịch phù hợp để tạo lớp mạ niken và niken 

composite khi chế tạo đá mài là dung dịch Watts và dung dịch sulphamate.  
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Nhiều công bố đã tập trung nghiên cứu mạ niken composite bằng dung dịch 

mạ Watts  [25], [33], [37], [38], [40], [49], [57], [61-63], [68], [69], [72], [75],… và 

sulphamate [26], [48], [50], [56]... Tuy nhiên, dung dịch sunfamate có nhược điểm 

lớp mạ dễ bị tách khỏi lớp nền, độc và giá thành cao nên dung dịch Watts là dung 

dịch để chế tạo lớp mạ niken và lớp mạ niken composite là phù hợp.  

1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc  

 1.3.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước  

Năm 1991, A. K. 

Chattopadhyay và cộng sự nghiên 

cứu cải tiến đá mài đơn lớp CBN 

chế tạo bằng phương pháp mạ điện 

để thực hiện quá trình mài. Nghiên 

cứu tiến hành quan sát bề mặt của 

đá mài chế tạo bằng phương pháp 

mạ điện được thương mại hóa trên 

thị trường và tiến hành cắt bằng đá 

mài này trong các điều kiện gia công khác nhau với vật liệu thép chưa tôi là 100Cr6. 

Khi quan sát bề mặt đá mài CBN chế tạo bằng phương pháp mạ điện có sự nhô lên 

của chất dính kết mạ điện tại khoảng không gian giữa các hạt mài như hình 1.21. Sự 

hình thành phần nhô không chỉ giảm khoảng không gian thoát phoi mà còn dẫn đến 

tăng tương tác giữa phoi-chất dính kết, phoi-vật liệu gia công bởi vậy làm tăng lực, 

công suất và nhiệt cắt. Nếu giảm được phần nhô này sẽ cải thiện được khả năng cắt 

của đá mài. Nghiên cứu cũng chỉ ra việc khám phá tiềm năng của loại đá mài này 

còn rất lớn, do đó cần có nhiều nghiên cứu để cải thiện khiếm khuyết của đá mài 

này [31].  

Năm 2003, Hiromichi Onikura và cộng sự  đã nghiên cứu chế tạo đá mài kim 

cương vi mô bằng phương pháp mạ điện và sử dụng để gia công các cấu trúc vi mô 

kết hợp với rung siêu âm. Nghiên cứu này chế tạo các đá mài kim cương trụ có kích 

thước từ 100  500 µm bằng phương pháp mạ hạt kim cương trong bể mạ Watts cỡ 

Hình 1.21. Bề mặt của đá mài chế tạo 

bằng phương pháp mạ điện [31] 
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hạt từ 7,5  12 µm, sau đó sử dụng dụng cụ này để gia công các rãnh nhỏ có sự trợ 

giúp của rung động siêu âm [20].  

Năm 2005, Kunio Nishihara và cộng sự  đã nghiên cứu chế tạo đá mài kim 

cương theo phương pháp mạ điện để ứng dụng gia công rãnh trên silicon [24]. Tác 

giả đã chế tạo dao có đường kính 100 µm trong bể mạ ammonium citrate và nghiên 

cứu ảnh hưởng của việc khuấy dung dịch mạ, mật độ dòng điện và thời gian mạ đến 

sự phân bố hạt mài đồng thời kiểm tra tuổi thọ của dao chế tạo khi gia công vật liệu 

đơn tinh thể silicon.  

 Để xác định ảnh hưởng của phương pháp khuấy đến sự phân bố của hạt mài 

trong quá trình mạ, các tác giả khuấy dung dịch điện phân chia theo ba phương 

pháp như hình 1.22. 

-Phương pháp 1: Khuấy không liên tục bằng thủ công (hình 1.22a). Hạt mài 

trong chất lỏng điện phân được khuấy do đó phân bố hạt mài tương đối tốt. Tuy 

nhiên, do khuấy không đều nên độ chính xác không cao và mức độ lặp lại kết quả 

không tốt. 

- Phương pháp 2: Khuấy liên tục với các bọt bóng khí nhỏ phun ra từ dưới cốc 

(hình 1.22b). Trong phương pháp này, hạt mài trong chất lỏng điện phân cũng được 

khuấy, tuy nhiên sự phân bố hạt mài không đồng nhất khi số lượng và kích thước 

của bọt khí tăng lên. Nguyên nhân đầu tiên được cho là lực khuấy quá mạnh, 

nguyên nhân thứ 2 là hạt mài đi theo các bọt khí gần cực dương đi lên. Thêm vào 

đó, sự phân bố của các hạt mài ở mũi dao cũng không đồng đều. 

Hình 1.22. Các phương pháp khuấ  khi mạ[24] 

a) Phương pháp khuấy không liên t c bằng thủ công; b) Phương pháp khuấy 

liên t c bằng bọt khí; c,d) Phương pháp khuấy chất lỏng điện phân kết hợp với 

bọt khí nhỏ phun ra từ cạnh cốc (c- Bố trí 1 phía; d- Bố trí 2 phía) 
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- Phương pháp 3: Khuấy gián tiếp chất lỏng điện phân với bọt khí nhỏ phun 

ra từ cạnh cốc và tấm anode rộng dọc theo cạnh cốc. Kích thước của hạt mài khoảng 

8  16 µm (hình 1.22c: Ống khí tại 1 phía, Hình 1.22: Ống khí được đặt tại hai bên). 

Trong phương pháp này, hạt mài không bị lắng xuống, chất lỏng điện phân luôn 

được khuấy nhẹ, kết quả là phân bố hạt mài tốt nhất. Đôi khi, người ta bổ sung thêm 

khuấy bằng tay cũng làm cho sự phân bố hạt mài được cải thiện hơn. 

Ngoài phương pháp khuấy, mật độ dòng điện và thời gian mạ cũng ảnh 

hưởng đến sự phân bố của hạt mài. Các tác giả, trong công trình [24], đã thực hiện 

thí nghiệm với mật độ dòng thay đổi từ 1 A/dm
2 

và 2 A/dm
2
 và thời gian mạ là 5 

phút, 10 phút và 20 phút. Tác giả kết luận rằng mật độ phân bố hạt mài tăng lên khi 

thời gian mạ tăng. Tuy nhiên phần góc trở lên tròn do mật độ dòng điện lớn và thời 

gian dài như được chỉ ra trên hình 1.23.  

 

Hình 1.23. Ảnh hưởng của mật độ dòng điện và thời gian mạ đến phân bố hạt 

mài[24]  

Năm 2007, Hiromichi Onikura và cộng sự đã nghiên cứu chế tạo dụng cụ 

mài mạ kim cương có đường kính 100  m bằng phương pháp mạ Ni-W và xác định 

khả năng của nó để gia công rãnh silicon nhằm xác định hiệu quả của quá trình gia 

công và ứng dụng để tối ưu hóa quá trình chế tạo. Các hạt mài sử dụng để chế tạo 

dụng cụ mài có kích thước từ 24  m, để đảm bảo sự đồng đều của chúng sử dụng 

các phương pháp khuấy bằng dòng dung dịch mạ. Các tác giả đã nghiên cứu tối ưu 

hóa mật độ dòng điện liên quan đến tuổi thọ của dụng cụ mài và nghiên cứu ảnh 

hưởng của  tốc độ cắt và tốc độ ăn dao tối ưu liên quan đến độ bền của dụng cụ 

[64]. 
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Năm 2014, Yu Zhang và cộng sự, trong công trình [81], nghiên cứu chế tạo 

đá mài kim cương mạ điện bằng cách sử dụng hạt kim cương phủ một phần niken 

để chế tạo dụng cụ mài bằng phương pháp mạ điện. Trong đó các hạt kim cương 

được phủ niken được tách một phần lớp phủ niken, sau đó thực hiện quá trình mạ 

lên phôi là thép JIS S45C (tương đương thép C45 TCVN). Hạt mài được sử dụng để 

chế tạo có kích thước 30 40 µm. Dung dịch sử dụng để mạ composite là sulfamate 

và dung dịch để mạ trước và sau khi mạ composite là dung dịch Watts.  

Các công trình nghiên cứu trên, chi tiết mạ (catốt) đều đặt thẳng đứng chỉ 

phù hợp với các hạt mài kích thước nhỏ (2 12) µm hoặc với hạt mài (30 40) µm 

có tính dẫn điện (vì có phủ một phần niken). 

1.3.2.Tình hình nghiên cứu trong nước 

Trong nước hiện chưa có công trình nghiên cứu nào về chế tạo đá mài CBN 

liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện. Tuy nhiên liên quan đến việc sử dụng 

công nghệ mạ composite để tạo các lớp mạ chức năng cũng đã có một số công trình 

nghiên cứu.  

Năm 2012, trong công trình [14], tác giả đã nghiên cứu công nghệ mạ 

composite và ứng dụng mạ thử nghiệm các chi tiết nhằm nâng cao chất lượng bề 

mặt. Tác giả đã nghiên cứu sử dụng công nghệ mạ điện composite Ni-Al2O3, nghiên 

cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng lớp mạ composite Ni-Al2O3 và 

ứng dụng công nghệ mạ composite Ni-Al2O3 để phục hồi phục hồi cho chày dập 

thuốc viên. Kích cỡ hạt Al2O3 sử dụng là 0,2 m, dung dịch sử dụng để thực hiện 

quá trình mạ là dung dịch Watts. Cũng sử dụng dung dịch Watts các tác giả [5], 

[13], [16] đã mạ composite Ni với TiO2, CeO2 hoặc CTNs biến tính có kích thước 

nano để tạo các chức năng xúc tác, bề ăn mòn hoặc siêu kỵ nước trên bề mặt kim 

loại. 

1.4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài  

Hiện nay ở Việt Nam chưa có nghiên cứu về chế tạo đá mài CBN liên kết kim 

loại niken bằng phương pháp mạ điện. Trên thế giới cũng không có nhiều các công 

trình công bố liên quan đến chế tạo loại đá mài này. Vì vậy việc nghiên cứu chế tạo 

đá mài CBN liên kết kim loại niken bằng phương pháp mạ điện trong nước là rất 

cần thiết. Trong phạm vi luận án, nội dung nghiên cứu sẽ được thực hiện là: 
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+ Nghiên cứu chế tạo đá mài CBN đơn lớp bằng phương pháp mạ điện trong 

dung dịch Watts với các thông số kỹ thuật: 

- Đá mài hình trụ, đường kính từ 10  15 mm, chiều dài 10  15 mm;  

- Kích cỡ hạt mài CBN để chế tạo đá mài: #140/170 tương ứng với kích cỡ 

hạt mài từ 90  106 m;  

- Chất liên kết là niken mạ điện hóa. 

+ Đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài khi mài phẳng thông qua hai thông số 

là: Hệ số mài của đá G và nhám bề mặt của chi tiết gia công Ra và Rz. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Từ các kết quả nghiên cứu tổng quan, các kết luận sau được rút ra:  

- Có ba phương pháp để chế tạo đá mài đơn lớp hiện được sử dụng: Hàn 

cứng, mạ hóa học và mạ điện. Trong đó phương pháp mạ điện có ưu điểm là năng 

suất cao, thiết bị không đòi hỏi phức tạp, có thể chế tạo được đá mài có chất lượng 

tốt và phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam. 

- Có thể chế tạo đá mài CBN bằng phương pháp mạ điện bằng công nghệ mạ 

composite Ni-CBN để tạo lớp phủ hạt mài trên bề mặt lõi kim loại. Đặc điểm của 

quá trình mạ composite Ni-CBN là hạt CBN phải được gắn kết một phần với lớp mạ 

và một phần phải nhô lên bề mặt để thực hiện chức năng mài. Dung dịch Watts 

được sử dụng để thực hiện quá trình mạ niken và composite Ni-CBN. 

- Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là chế tạo được đá mài CBN liên kết kim loại 

bằng phương pháp mạ điện ở phạm vi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với các 

thông số kỹ thuật: Đá mài hình trụ, đường kính từ 10  15 mm, chiều dài 10  15 

mm, kích cỡ hạt mài CBN để chế tạo đá mài: #140/170 tương ứng với kích cỡ hạt 

mài từ 90  106 m.  
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CHƢƠNG 2 VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, hóa chất và thiết bị 

2.1.1. Mẫu và vật liệu: 

a) Mẫu đá mài: 

Đá mài CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện do hãng Okazaki 

của Nhật Bản và đá mài của Trung Quốc. 

b) Vật liệu hạt mài  

Sử dụng 2 loại hạt để nghiên cứu. 

Loại hạt 1: Hạt để sử dụng tạo lớp mạ 

composite Ni-SiC là hạt SiC, cỡ hạt #140/170 

tương đương kích cỡ hạt 90  106 µm, là loại hạt 

không dẫn điện, khối lượng riêng: 3,21g/cm
3
. Hạt 

SiC của Công ty Cổ phần đá mài Hải Dương (hình 

2.1 và 2.2). Hạt SiC được sử dụng để mạ khảo sát ban đầu và đánh giá chất lượng 

thiết bị thí nghiệm để chế tạo lớp mạ composite vì có đặc điểm tương đồng với hạt 

mài CBN như: khối lượng riêng, không dẫn điện và kích cỡ hạt lựa chọn tương tự 

nhau. 

   

a)  100 b)  300 c)  800 

Hình 2.2. Ảnh ch p SEM hạt SiC 

 

  

 

Hình 2.1. Hạt mài SiC 
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Loại hạt 2: Hạt CBN. 

Hạt sử dụng để tạo lớp mạ Composite 

Ni-CBN là CBN 10A+ có màu vàng, không có 

lớp phủ, có độ cứng cao thường được sử dụng 

để chế tạo đá mài mạ điện (hình 2.3), có cỡ hạt 

#140/170 tương đương với kích cỡ hạt 90 ÷ 

106 µm. Khối lượng riêng: 3,48 g/cm
3
. Hạt 

mài CBN của hãng Changsha 3 Better Ultra-

Hard Materials Co.,Ltd, Trung Quốc. Tiến 

hành chụp SEM hạt mài CBN như trên hình 

2.4 và phân tích thành phần EDX của hạt mài 

như hình 2.5. 

   

a)  50 b)  200 c)  800 

Hình 2.4. Ảnh ch p SEM hạt CBN 

 

 
Hình 2.5. Ảnh ch p EDX thành phần hạt mài CBN phân tích theo % khối lượng  

 

a) Hạt CBN 

b) Kết quả phân tích 

Hình 2.3. Hạt CBN A10+ của 

Trung Quốc 
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c) Vật liệu điện cực anốt 

    Anôt để mạ niken được sử dụng điện cực 

niken điện cực cho công nghệ mạ điện để cung cấp 

cation niken ổn định cho quá trình mạ composite 

Ni-CBN. Điện cực niken dạng tấm, lá.  

d) Vật liệu lõi đá mài (catốt) 

   Lõi đá mài là thép C45 được gia công có 

đường kính 10 ÷ 12 mm và chiều dài phần mạ 10 ÷ 

12 mm (hình 2.6, được gia công nh n, đánh bóng, 

rửa sạch, tẩy dầu mỡ, tẩy rỉ và sấy khô. Thành phần hóa học của thép C45 như sau: 

Bảng 2.1. Thành phần hoá học của thép cácbon C45 (TCVN 1766 – 75) 

 C Si Mn P  S  Cr Ni Cu 

Hàm 

lượng (%) 
0,420,50 0,170,37 0,500,80 0,035 0,04 0,25  0,25  0,25 

e) Vật liệu phôi mài 

Vật liệu phôi mài là thép SDK 11 có kích thước 24x45x10 mm, nhiệt luyện để đạt 

độ cứng 60 ÷ 63HRC 

2.1.2. Hóa chất và thiết bị 

a) Hóa chất 

Các hoá chất sử dụng để pha dung dịch mạ Watts để mạ niken với thành 

phần dung dịch như bảng 2.2 [2], [4], [6], [11], [33], [37], [40], [57], [61-63], [68], 

[69]: 

Bảng 2.2. Thành phần hóa chất của dung dịch mạ và tác d ng 

Thành phần Hàm lượng g/L Tác dụng 

NiSO4.7H2O 300 Cung cấp cation mạ Ni
2+

 

NiCl2. 6H2O 60 Khử thụ động anốt 

H3BO3 30 Đệm pH 

Natri lauryl sunphat 

CH3(CH2)11OSO3Na   

0.1-0.15 Chất hoạt động bề mặt  

Hình 2.6. Kích thước lõi đá 

mài - phôi thí nghiệm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
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Dung dịch để mạ composite Ni- CBN có thành phần như bảng 2.3: 

 Bảng 2.3. Thành phần d ng dịch mạ composite Ni-CBN 

Thành phần Hàm lượng g/L Tác dụng 

NiSO4.7H2O 300 Cung cấp cation mạ Ni
2+

 

NiCl2. 6H2O 60 Khử thụ động anốt 

H3BO3 30 Đệm pH 

Natri lauryl sunphat 

CH3(CH2)11OSO3Na   

0.1-0.15 Chất hoạt động bề mặt  

Hạt CBN cỡ hạt #140/170 160 Pha thứ 2 trong lớp mạ 

composite 

b) Thiết bị và dụng cụ thực hiện quá trình mạ điện 

+ Cốc, bể thí nghiệm: Cốc thủy tinh hoặc bể thủy tinh để chứa dung dịch mạ 

các kích cỡ khác nhau chịu được nhiệt độ có tiết diện ngang là hình tròn hoặc hình 

vuông. Kích thước phù hợp để thực hiện quá trình mạ và tiết kiệm hạt mài.  

+ Nguồn điện mạ: là thiết bị chỉnh lưu dùng để chỉnh lưu biến dòng điện 

xoay chiều thành 1 chiều, có thể điều chỉnh được cường độ dòng điện, cho phép có 

thể thí nghiệm ứng với các mật độ dòng khác nhau. Phạm vi điều chỉnh cường độ 

dòng điện Imax= 25 A, mức điều chỉnh 0,01 A. Hiệu điện thế đầu ra U=0  12 V. 

+ Máy khuấy từ gia nhiệt:  

Thiết bị khuấy từ gia nhiệt hiển thị số AREX. Model: AREX DIGI - Hãng 

sản xuất: VELP cho phép điều chỉnh nhiệt độ dung dịch lên đến 370 
o
C và điều 

chỉnh được tốc độ khuấy 0  1.500  v/ph, được trang bị màn hình hiển thị để cài đặt 

tốc độ và nhiệt độ.  

c) Thiết bị đánh giá chất lượng lớp mạ 

+ Kính hiển vi quang học: Các kính hiển vi quang học kỹ thuật số CNU500X 

của Trung Quốc tại Phòng thí nghiệm của bộ môn Công nghệ giao thông- Trường 

Đại học giao thông vận tải được sử dụng để khảo sát bề mặt mạ Ni-CBN. 

+ Kính hiển vi điện tử quét (SEM): Trên  JEOL JMS 6490 (Viện Khoa học 

vật liệu - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam,  JEOL JSM-6510LV  - 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
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Viện Kỹ thuật nhiệt đới- Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, JEOL 

JMS 6490 (Viện hóa- Viện Khoa học quân sự Việt Nam). 

+ Cân phân tích điện tử 4 số AB204-5 của hãng Mettler Toledo của phòng 

Thí nghiệm bộ môn Hóa học- Trường Đại học Giao thông vận tải, có độ chính xác 

0,1mg.  

+ Máy đo nhám bề mặt SJ 400 tại Phòng thí nghiệm đo lường, Viện Cơ khí,  

trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

+ Panme điện tử Mitutoyo Series 293-240 có phạm vi đo 0  25mm; Độ chia 

0,001 mm.  

2.2. Phƣơng pháp xác định đặc tính lớp mạ composite Ni-CBN 

2.2.1. Xác định thành phần hóa học 

Sử phương pháp phổ tán sắc năng lượng tia X hay phổ tán sắc năng lượng 

(EDX) để xác định 

thành phần hóa học của 

lớp phủ. Đây là kỹ thuật 

phân tích thành phần 

hóa học của vật rắn dựa 

vào việc ghi lại phổ tia 

X phát ra từ vật rắn do 

tương tác với các bức xạ 

(mà chủ yếu là chùm 

điện tử có năng lượng 

cao trong các kính hiển vi điện tử) như hình 2.7.  

Kỹ thuật EDX chủ yếu được thực hiện bởi thiết bị kính hiển vi điện tử 

(SEM) ở đó, ảnh vi cấu trúc vật rắn được ghi lại thông qua việc sử dụng chùm điện 

tử có năng lượng cao tương tác với vật rắn. Khi chùm điện tử có năng lượng lớn 

được chiếu vào vật rắn, nó sẽ đâm xuyên sâu vào nguyên tử vật rắn và tương tác với 

các lớp điện tử bên trong của nguyên tử. Tương tác này dẫn đến việc tạo ra các tia X 

có bước sóng đặc trưng tỉ lệ với số nguyên tử Z. Tần số tia X phát ra là đặc trưng 

với nguyên tử của mỗi chất có mặt trong chất rắn. Việc ghi nhận phổ tia X phát ra 

từ vật rắn sẽ cho thông tin về các nguyên tố hóa học có mặt trong mẫu, đồng thời 

Hình 2.7. Ngu ên lý của phương pháp EDX  
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cho các thông tin về tỉ phần các nguyên tố này. Độ chính xác của EDX ở cấp độ một 

vài phần trăm (thông thường ghi nhận được sự có mặt của các nguyên tố có tỉ phần 

cỡ 3-5 % trở lên). 

2.2.2. Xác định mật độ phân bố hạt mài trên bề mặt  

2.2.2.1. Quan sát trên kính hiển vi quang học  

Kính hiển vi quang học là một loại kính hiển vi sử dụng ánh sáng khả kiến để 

quan sát hình ảnh các vật thể nhỏ được phóng đại nhờ một hệ thống các thấu 

kính thủy tinh. Kính hiển vi quang học là dạng kính hiển vi đơn giản, lâu đời nhất 

và cũng là phổ biến nhất. Kính hiển vi quang học kỹ thuật số CNU500X của Trung 

quốc tại Phòng thí nghiệm của bộ môn Công nghệ giao thông- Trường Đại học giao 

thông vận tải được sử dụng để khảo sát bề mặt mạ Ni-CBN. 

2.2.2.2. Quan sát bằng kính hiển vi điện tử quét  

  Kính hiển vi điện tử quét (SEM) có thể tạo ra ảnh với độ phân giải cao của 

bề mặt mẫu vật bằng cách sử dụng một chùm điện tử (chùm các electron) hẹp quét 

trên bề mặt mẫu giúp quan sát ảnh chụp bề mặt các đối tượng cực nhỏ để đánh giá 

cấu trúc nhờ độ phóng đại đến hàng chục vạn lần.  

Việc tạo ảnh của mẫu vật được thực hiện thông qua việc ghi nhận và phân 

tích các bức xạ phát ra từ tương tác của chùm điện tử với bề mặt mẫu vật.  

Ảnh SEM được chụp tại ba cơ sở nghiên cứu: Trên  JEOL JMS 6490 (Viện 

vật liệu- Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam),  JEOL JSM-6510LV  

(Viện nhiệt đới- Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), JEOL JMS 6490 

(Viện hóa- Viện Khoa học quân sự Việt Nam). 

Mật độ phân bố của hạt mài được xác định bằng cách đếm hạt tại hai vị trí 

bất kỳ trên bề mặt trên ảnh SEM chụp bề mặt của đá mài chế tạo để xác định hệ số 

phân bố thực KPBT.  

2.2.2.3. Xác định hệ số phân bố quy ước KPBQU 

Do khối lượng lớp mạ được xác định bằng cân mẫu trước và sau khi mạ đã 

sấy khô ổn định trên cân phân tích điện tử có độ chính xác đến 10
-4

 g, nên khối 

lượng lớp mạ sẽ bao gồm cả kim loại niken và các hạt composite.  

Ta có mΣmạ = m = msau mạ - mphôi    (2-1)  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Electron
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Khối lượng niken kết tủa trên catốt cũng có thể tính được theo định luật 

Faraday:  

mF = .(A/n.F).I.t = .k.I.t     (2-2)  

Trong đó: 

A: khối lượng phân tử của Ni (g/mol),  

 : hiệu suất của quá trình mạ 

n: hóa trị của ion niken phóng điện;  

F= 96.500 (C/mol);  

I : cường độ dòng điên mạ (A)  

t : thời gian mạ (giờ).  

k = A/nF là hằng số đương lượng điện hóa cho mỗi kim loại và niken có giá 

trị là: 1,095 g/Ah.  

Hiệu các khối lượng lớp mạ xác định bằng phương pháp cân và tính theo 

định luật Faraday phản ảnh khối lượng của các hạt CBN có trong lớp mạ:  

mhạtCBN = mΣmạ – mF.    (2-3)  

Căn cứ vào quá trình tiến hành thí nghiệm có thể tính như sau: 

 Khối lượng 

niken 

Khối lượng 

hạt 

Tổng khối lượng 

mạ 

Mạ lần 1: mạ lớp niken nền m1Ni m1CBN=0 m1=m1Ni 

Mạ lần 2: Mạ composite Ni-

CBN 

m2Ni m2CBN m2=m2Ni +m2CBN 

Mạ lần 3: Mạ gắn hạt m3Ni m3CBN=0 m3=m3Ni 

Khối lượng lớp mạ tổng cộng mmạNi mhạtCBN=m2CBN mΣmạ=m1+m2+m3 

Trước khi tiến hành mạ cân giá trị của phôi là mphôi, sau khi mạ 3 lần tiến 

hành cân được giá trị là msau mạ. 

Ta thấy: 

msau mạ = mphôi+ mΣmạ  

= mphôi+ mmạNi + mhạtCBN  

= mphôi+m1+m2+m3 

= mphôi +m1Ni+m2Ni+ m2CBN +m3Ni   (2-4)  

Từ đó suy ra:  

 mhạtCBN = msau mạ - mphôi- m1Ni-m2Ni-m3Ni   (2-5)  
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Trong đó các giá trị m1Ni, m2Ni, m3Ni tính bằng định luật Faraday. 

mF = m1Ni + m2Ni + m3Ni     (2-6)  

Cỡ hạt sử dụng mạ #140/170 tương đương với cỡ hạt từ 90  106 µm. Giả sử 

các hạt mài CBN đồng đều và hình cầu có đường kính là 100µm = 100.10
-4 

cm, 

ρCBN =3.48 g/cm
3
 ta có khối lượng 1 hạt mài quy ước là: 

  m1hạtCBN =
 

 
          

            (2-7) 

         
 

 
 (       )            

             (g)  

Gọi KPBQU là hệ số phân bố hạt mài tính toán quy ước, ta tính hệ số KPBQU 

theo công thức sau: 

      
       

            
 (hạt/mm

2
)  (2-8) 

Như vậy, hệ số KPBQU có thể đặc trưng cho mật độ hạt mài phân bố trên bề 

mặt mạ. 

2.2.3. Xác định chiều dày lớp mạ 

Để xác định chiều dày lớp mạ có 2 phương pháp: 

2.2.3.1. Tính toán chiều dày lớp mạ 

Giá trị tỷ số giữa chiều dày lớp 

mạ () đối với kích thước hạt (Rh): /Rh 

phải trong khoảng hợp lý để đảm bảo 

giữ được các hạt CBN trên bề mặt của 

đá trong quá trình mài và đảm bảo 

khoảng thoát phoi. Chiều dày lớp mạ  

() gần đúng cũng có thể xác định được 

bằng tính toán.  

Sơ đồ tính chiều dày lớp mạ được mô tả như hình 2.8, với các giả thiết sau: 

- Các hạt mài phân bố đồng đều trên bề mặt của lớp mạ 

- Các hạt mài hình cầu và có kích thước bằng nhau Rh 

 - Khối lượng niken mạ tính theo định luật Faraday. 

  

Hình 2.8. Sơ đồ tính chiều dà  lớp mạ 
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Các ký hiệu sử d ng:  

Rh - Bán kính hạt mài qu  ước  

R - Bán kính chỏm cầu của phần hạt mài bị chôn lấp qu  ước 

Rp- Bán kính phôi mạ 

Vhcc - Thể tích chỏm cầu qu  ước – Phần  hạt mài bị chôn lấp 

 ∑    
  Tổng thể tích hạt mài bị chôn lấp qu  ước 

nh Số lượng hạt mài qu  ước 

    Hệ số phân bố hạt qu  ước 

    Diện tích mạ 

    Chiều dài phần mạ 

VmạNi Thể tích niken mạ 

    Khối lượng niken mạ lớp mạ gắn và mạ chôn lấp 

    Khối lượng riêng của niken 

 Chiều dày chôn lấp của hạt CBN qu  ước 

 

Thể tích chiếm chỗ của 1 hạt mài trong chất dính kết là phần thể tích chỏm 

cầu nằm trong chất dính kết. Công thức tính thể tích của chỏm cầu là:  

Vhcc=   
  (   

 

 
 )        (2-9) 

Gần đúng lấy h            

Thay giá trị của (2-10) vào (2-9) ta có: 

Vhcc=   
  (   

 

 
 )       (   

 

 
 )    (2-10) 

Tổng thể tích phần hạt mài chôn lấp trong chất dính kết là : 

 ∑    
                                

  (   
 

 
 )   (2-11) 

Tổng thể tích lượng niken mạ trong lớp mạ Ni-CBN có phần hạt CBN ngập 

trong chất dính kết gần đúng có thể viết là (vì chiều dày  nhỏ hơn rất nhiều so với 

đường kính của phôi) : 

VmạNi=         ∑    
                 

  (   
 

 
 )            (2-12) 

Mặt khác:      

VmạNi=  
   

   
       (2-13) 
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Từ (2-13) và (2-14) ta có phương trình :  

         ∑    
                

  (   
 

 
 )  

   

   
 (2-14) 

        
  (   

 

 
 )  

   

       
      (2-15) 

Biến đổi phương trình (2-16) ta có:      

 
 

 
        

           
    

   

       
      (2-16) 

hay 

      
             

      
     

       
           (2-17) 

Chuyển phương trình về dạng: 

                   (2-18) 

Trong đó: 

{
 
 

 
 

       

                 

    

   
     

       

      (2-19) 

Giải phương trình trên ta tìm được giá trị , chính là chiều dày chôn lấp của 

hạt mài quy ước (với giá trị 0<  < 2Rh). 

2.2.3.2. Đo chiều dày lớp mạ 

  Tiến hành làm mẫu kim tương, cắt ngang mẫu đá mài sau đó tiến hành đo 

chiều dày lớp mạ và chụp ảnh SEM. 

2.2.4. Đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài chế tạo  

 Đá sau khi được chế tạo sẽ đưa đi mài thử nghiệm để đánh giá chất lượng 

chế tạo. Máy mài thử nghiệm được thể hiện trên hình 2.9 là máy phay CNC  

Denford Novamill (của PTN của bộ môn Công nghệ chế tạo máy – Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội) được lắp thêm đầu mài vào vị trí trục chính của máy để đạt 

được vận tốc mài cho phép 12,5m/s. Máy có các chuyển động chính sau: Trục chính 

quay với tốc độ 24.000 vòng/phút và có khả năng tịnh tiến theo phương Z; Bàn 

máy: Có khả năng dịch chuyển theo phương dọc (X) và phương ngang (Y) với mức 

độ dịch chuyển nhỏ nhất là 0.001mm; Độ chính xác là 0.001mm; Các chuyển động 

của các trục được điều khiển bằng CNC.  
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 Quá trình mài được tiến hành theo sơ đồ mài như trên hình 2.10. Vật liệu chi 

tiết gia công là SKD11 nhiệt luyện đạt độ cứng từ 60  63 HRC. Thực hiện mài 

thực nghiệm theo các điều kiện mài được chỉ ra trong bảng 2.4. Đá CBN trước khi 

đưa vào mài được làm sạch bề mặt bằng thanh đá mài Al2O3 độ hạt #46 với chất 

dính kết là chất thủy tinh hóa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 2.9. Máy mài thực nghiệm 

 

Hình 2.10. Sơ đồ mài thử nghiệm 
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Bảng 2.4. Điều kiện mài thử nghiệm 

Vận tốc mài  

(m/s) 

Chiều sâu 

mài   (mm) 

Bước tiến dao 

(mm/phút) 

Phương 

pháp mài 

Bôi trơn Vật liệu phôi 

gia công 

12,56 0,005; 

0,010 

300 Mài nghịch Không SKD11  

Quan sát cầu liên kết và tiến hành mài thực nghiệm để đánh giá khả năng cắt 

gọt của đá mài, qua đó đánh giá độ bền liên kết. Để đánh giá khả năng cắt gọt của 

đá mài thông qua hai chỉ tiêu là hệ số mài của đá G và nhám bề mặt đạt được của 

chi tiết gia công Ra và Rz. 

2.2.4.1. Nhám bề mặt chi tiết mài 

 Khi mài, topography bề mặt đá mài cũng in dập lên bề mặt gia công. 

Quan sát nhám bề mặt khi gia công cũng xác định được khả năng cắt gọt của đá 

mài. Tiến hành thực nghiệm mài bằng đá mài chế tạo và đá mài của Nhật Bản, 

sau đó đo nhám bề mặt của chi tiết gia công để xác định khả năng cắt của đá 

mài chế tạo. Nhám bề mặt được đặc trưng bằng hai tham số: Sai lệch profin trung 

bình cộng Ra và độ nhấp nhô bề mặt Rz.  

2.2.4.2. Hệ số mài 

Hệ số mài được sử dụng để đo độ mòn của đá mài và được xác định bằng 

công thức sau [22], [43]: 

G = 
  

  
 

  

  
  (2-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2.11. Sơ đồ tính lượng kim loại bị mài 
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Trong đó:  

G - hệ số mài là thể tích kim loại được bóc trên mỗi đơn vị thể tích mòn đá;  

Vw - Thể tích kim loại được bóc đi (mài) (mm
3
); 

Vs - Thể tích đá mài bị mòn (mm
3
);  

Qw - Thể tính kim loại bị bóc (mài) trên một đơn vị chiều rộng của đá mài 

(mm
2
);  

Qs - Thể tích đá bị mòn trên một đơn vị chiều rộng của đá mài (mm
2
). 

Độ mòn của đá mài được coi như hao phí về mặt thể tích của vật liệu. Đối 

với quá trình mài tiến dao hướng kính, thể tích mòn hướng kính đá mài được tính 

một cách đơn giản như sau: 

Vs = dsrsb                  (2-21) 

 Trong đó: 

rs  - Độ giảm kích thước của bán kính đá mài (mm);  

ds - Giá trị trung bình của bán kính đá mài trước và sau khi hiện tượng mòn 

xuất hiện (mm); 

 b - Chiều rộng mài (mm). 

Trong hầu hết các trường hợp trên thực tế, rs nhỏ hơn rất nhiều so với 

đường kính đá mài.  

 Thể tích kim loại được bóc đi Vw đối với một phôi cụ thể được tính toán, với 

phôi như ở sơ đồ hình 2.11, có thể tính: 

Vw=ae.bw.Lw         (2-22) 

Trong đó: 

ae - Chiều sâu cắt (mm); 

bw - Chiều rộng cắt (mm); 

Lw - Chiều dài cắt (mm). 

Sau một thời gian mài, lượng kim loại được bóc đi bởi quá trình mài được đo 

sau mỗi 100 hành trình mài (tương đương với thời gian mài là 15 phút), kích thước 

của chi tiết gia công được đo bằng Panme điện tử. Giá trị chênh lệch trước và sau 

khi gia công chính là chiều sâu cắt thực tế được cắt đi sau 100 hành trình. Giá trị 
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chênh lệch giữa lượng kim loại được bóc đi theo lý thuyết và thực tế nhằm đánh giá 

đánh giá lượng mòn  rs  của đá mài. 

2.3. Quy hoạch thực nghiệm nghiên cứu ảnh hƣởng của một số thông số 

công nghệ đến sự phân bố hạt trong lớp mạ composite Ni-CBN 

2.3.1. Chọn các thông số nghiên cứu 

Qua phân tích ở trên có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố của hạt 

mài khi chế tạo đá mài. Tuy nhiên, khi tiến hành thực nghiệm, giới hạn chỉ nghiên 

cứu các yếu tố sau:  

- Mật độ dòng i (A/dm
2
); 

- Thời gian mạ tm (s);  

- Nhiệt độ mạ T (
o
C); 

- Tốc độ quay của chi tiết mạ n (vòng/phút). 

Sử dụng dung dịch Watts có thành phần như bảng 2.1, nên nhiệt độ để mạ 

thích hợp nằm trong khoảng 45  65 
0
C, mật độ dòng 1  10 A/dm

2
 [2], [4], [40], 

[57], [61-63], [65]. Tuy nhiên nhiệt độ lựa chọn thực hiện quá trình mạ nằm trong 

khoảng 50  60
 o

C, mật độ dòng nằm trong khoảng: 1  8 A/dm
2
, thời gian mạ 

composite trong khoảng từ 5  15 phút, tốc độ quay chi tiết từ 0,7  3 vòng/phút.  

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để nghiên cứu qui luật ảnh hưởng của các thông số công nghệ tới một chỉ 

tiêu nào đó, người ta thường cố định các thông số, chỉ thay đổi một thông số, sau đó 

lại lần lượt làm tương tự với các thông số khác. Để nghiên cứu ảnh hưởng các thông 

số đến sự phân bố của hạt mài khi chế tạo đá mài, quá trình thực nghiệm cũng thực 

hiện tương tự như vậy. Sau đó từ các kết quả nhận được chọn ra một bộ thông số 

hợp lý để nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của các yếu tố nhằm tìm ra hàm mục tiêu 

ảnh hưởng của các thông số đến sự phân bố của hạt mài khi chế tạo đá mài. Lựa 

chọn 3 thông số cơ bản để nghiên cứu ảnh hưởng đến sự phân bố của hạt mài khi 

chế tạo đá mài, luận án đã sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm bề mặt chỉ 

tiêu (Response Surface Design) với dạng thiết kế hỗn hợp tâm xoay (CCD- Central 

Composite Design). Các bước tiến hành cụ thể như sau: 
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2.3.2.1. Mã hóa và lập ma trận thí nghiệm 

Khi tiến hành lựa chọn 

phương pháp thiết kế thí nghiệm 

CCD là dạng thiết kế được hình 

thành bằng cách tổ hợp thiết kế 2 

mức đầy đủ với 2
K
 điểm thí 

nghiệm dọc trục còn gọi là các 

điểm sao và điểm thí nghiệm trung 

tâm.  

Với =1 ta có ma trận thí nghiệm sau: 

Bảng 2.5. Mã hóa ma trận thí nghiệm 

TT 
Biến thực Biến mã hóa Giá trị hàm mục tiêu 

n t i x1 x2 x3 Yu1 Yu2 Yutb 

1 
0,7 10 3 

-1 +1 -1 - - - 

2 
0,7 10 8 

-1 +1 +1 - - - 

3 
0,7 5 3 

-1 -1 -1 - - - 

4 
0,7 5 8 

-1 -1 +1 - - - 

5 
1,3 10 3 

+1 +1 -1 - - - 

6 
1,3 10 8 

+1 +1 +1 - - - 

7 
1,3 5 3 

+1 -1 -1 - - - 

8 
1,3 5 8 

+1 -1 +1 - - - 

9 
0,7 7,5 5,5 

-1 0 0 - - - 

10 
1,3 7,5 5,5 

+1 0 0 - - - 

11 
1,0 5 5,5 

0 -1 0 - - - 

12 
1,0 10 5,5 

0 +1 0 - - - 

13 
1,0 7,5 3 

0 0 -1 - - - 

14 
1,0 7,5 8 

0 0 +1 - - - 

15 
1,0 7,5 5,5 

0 0 0 - - - 

16 
1,0 7,5 5,5 

0 0 0 - - - 

Hình 2.12. Sơ đồ thí nghiệm CCD với 3 

biến 
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3.3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thực nghiệm thu được sẽ được phân tích nhằm xây dựng quan hệ 

giữa hàm mục tiêu mật độ hạt với các thông số công nghệ của quá trình mạ điện. 

Với quy hoạch thực nghiệm CCD, dạng của phương trình hồi quy bậc 2 là phù hợp 

[1], [15]. Các hệ số phương trình hồi quy được tính toán theo số liệu thực nghiệm. 

Trong luận án, sử dụng phần mềm Minitab 7.0 để xử lý số liệu thực nghiệm. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Từ các phân tích trên có thể đi đến các kết luận sau: 

- Vật liệu hạt mài là CBN 10A+ có cỡ hạt #140/170 tương ứng kích thước 

hạt 90 ÷ 106 µm, vật liệu để tạo thành cầu liên kết cho đá là niken và xác định được 

thành phần của dung dịch Watts chủ yếu là muối niken.  

- Xây dựng được công thức xác định hệ số phân bố hạt mài (KPBQU và KPBT), 

căn cứ và đó thiết lập được phương trình xác định chiều dày chôn lấp gần đúng của 

hạt mài khi mạ.  

- Thành phần hóa học của mẫu nghiên cứu sử dụng phương pháp phổ tán xạ 

năng lượng tia X (EDX); chiều dày và mật độ phân bố hạt trên bề mặt của đá mài 

chế tạo được tính toán và quan sát trên kính hiển vi quang học, kính hiển vi điện tử 

quét cũng như chụp ảnh kim tương mặt cắt ngang của đá mài chế tạo. 

- Độ bền của cầu liên kết được tạo ra bằng phương pháp mạ đánh giá bằng 

quan sát cầu liên kết bằng kính hiển vi điện tử quét và mài thử nghiệm.  

- Đã xây dựng được phương pháp đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài chế 

tạo thông qua hệ số mài của đá G và nhám bề mặt của chi tiết gia công Ra, Rz. 
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CHƯƠNG 3  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT 

LƯỢNG THIẾT BỊ MẠ 

3.1. Yêu cầu và thông số kỹ thuật của thiết bị thí nghiệm  

Phương pháp mạ composite Ni-CBN với các hạt trơ không dẫn điện, kích 

thước hạt 90 ÷ 106 µm là một quá trình phức tạp do trọng lực của hạt CBN lớn nên 

phải nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm đảm bảo các yêu cầu và thông số kỹ 

thuật thích hợp. 

3.1.1. Yêu cầu  

Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình tạo lớp mạ composite Ni-

CBN, nên các thiết bị thí nghiệm mạ phải thỏa mãn yêu cầu có thể điều chỉnh các 

thông số của quá trình mạ điện để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá 

trình mạ như: Nhiệt độ dung dịch; Mật độ dòng điện; Tốc độ khuấy dung dịch; Tốc 

độ quay của chi tiết (catốt). 

3.1.2. Thông số kỹ thuật của thiết bị 

Xuất phát từ yêu cầu của hệ thống thiết bị thí nghiệm, các thiết bị được sử 

dụng để thực hiện thí nghiệm phải đảm bảo điều chỉnh được các thông số yêu cầu. 

Do thực hiện quá trình mạ với chi tiết nhỏ, nên tiến hành lựa chọn các thiết bị hiện 

có trên thị trường. 

Các thiết bị thí nghiệm sử dụng để nghiên cứu quá trình chế tạo đá mài CBN 

bằng phương pháp mạ điện gồm: 

+ Nguồn điện mạ có phạm vi điều chỉnh cường độ dòng điện Imax= 25 A, 

mức điều chỉnh 0,01 A, hiệu điện thế đầu ra U=0  12 V. 

+ Gia nhiệt cho dung dịch mạ để có khả năng điều khiển và ổn định nhiệt độ 

dung dịch từ nhiệt độ thường đến 100 oC.  

+ Khuấy dung dịch có thể điều khiển tốc độ khuấy từ 0  1500 vòng/phút. 

+ Thiết bị quay của chi tiết mạ có thể điều chỉnh được tốc độ quay từ 0,7  5 

vòng/phút.  
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3.2. Lựa chọn mô hình thí nghiệm  

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện thiết bị thí nghiệm được thực hiện qua 

quá trình tiến hành thí nghiệm mạ theo các phương án như hình 3.1 đến 3.4.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Thiết bị thí nghiệm phương án một 

Hình 3.2. Thiết bị thí nghiệm phương án hai 
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Với phương án 1 và 2, khi tiến hành thí nghiệm, lớp mạ composite không 

được hình thành, với thiết bị thí nghiệm phương án 3 chất lượng lớp mạ không ổn 

định do chuyển động quay của chi tiết không đều. Để khắc phục các nhược điểm 

của các phương án trên, thiết bị thí nghiệm phương án bốn như hình 3.4 được 

nghiên cứu thiết kế cải tiến. Nguyên lý cải tiến của phương án này tập trung vào cơ 

cấu quay chi tiết mạ (catốt).  

Từ hình 3.4 có thể nhận thấy động cơ điện 1 qua hộp giảm tốc 2 đến bộ 

truyền đai 3 quay bộ phận gá chi tiết mạ 5 đảm bảo tốc độ động cơ được điều khiển  

thông qua tủ điện điều khiển 12 cho phép thay đổi tốc độ quay của động cơ do đó 

cho phép điều chỉnh tốc độ quay của chi tiết mạ (catốt) rất ổn định. Bể mạ 4 chứa 

Hình 3.3. Thiết bị thí nghiệm phương án ba 
1.Nguồn điện mạ, 2. Bộ phận điều khiển tốc độ động cơ khuấy, 3 Động cơ 
khuấy, 4. Puly, 5.Trục, 6. Động cơ truyền động quay chi tiết mạ điều chỉnh 

được tốc độ, 7. Giá đỡ động cơ, 8.Bể ổn định nhiệt, 9. Nước truyền nhiệt gián 
tiếp vào bể mạ, 10. Bể mạ, 11. Dung dịch mạ, 12. Bộ phận gá chi tiết, 13.Dây 

đai truyền động, 14 chi tiết mạ, 
 15. Điện cực Niken, 16.Giá đỡ bể mạ 



56 

dung dịch mạ 7 được đun nóng và khuấy bằng máy khuấy từ gia nhiệt 8. Nguồn 

điện 9 cung cấp nguồn điện cho quá trình mạ.  

 

  

Hình 3.4. Thiết bị thí nghiệm phương án bốn   
 

1-Động cơ; 2-Hộp giảm tốc, 3-Bộ truyền đai, 4- Bể thí nghiệm; 5- Bộ phận 
gá chi tiết mạ quay;6-Giá đỡ động cơ; 7-Dung dịch mạ; 8- Máy khuấy từ gia 
nhiệt, 9- Nguồn mạ; 10- Chi tiết mạ ( Catốt) ; 11- Điện cực niken ( Anốt);  

12- Tủ điện điều khiển động cơ quay chi tiết. 
 

Nhận xét: Thiết bị thí nghiệm theo phương án 4, có khả năng tạo được lớp mạ 

đạt yêu cầu.  

3.3. Đánh giá chất lượng thiết bị 

Việc đánh giá chất lượng thiết bị là đánh giá khả năng tạo lớp mạ và sử dụng 

thiết bị để khảo sát ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới chất lượng lớp mạ 

do vậy đánh giá theo các nội dung sau:  

3.3.1. Ảnh hưởng của vị trí bề mặt khi mạ đến sự phân bố của hạt mài  

Đá mài được nghiên cứu chế tạo có dạng hình trụ. Khảo sát ảnh hưởng vị trí 

trong không gian đến sự phân bố của hạt mài (hình 3.5). Tiến hành mạ trong dung 

dịch mạ Watts (có pha hạt SiC với nồng độ 250 g/L) trên phôi thép đặt nằm ngang 
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và quan sát tại các vị trí khác nhau của phôi thép 

để xét đến ảnh hưởng của vị trí bề mặt trong 

không gian đến sự phân bố của hạt mài (hình 

3.6). 

Quá trình mạ được tiến hành mạ trong 

điều kiện: T = 55 oC, tm = 10 phút, mật độ dòng i 

= 6 A/dm2. Từ hình 3.6 có thể nhận thấy: 

- Khi quan sát bằng mắt: tại vùng 1 (hình 

3.5), hạt phân bố dày đặc. Tại vùng 2 các hạt 

phân bố thưa, tại vùng 3 không có sự xuất hiện 

của hạt. 

- Quan sát bề mặt của phôi thí nghiệm tại các điểm 1, 2, 3 bằng ảnh SEM cho 

kết quả như hình 3.6. 

Vùng 1(điểm 1) Vùng 2 (điểm 2) Vùng 2(điểm 3) 

x 100 x 100 x 100 

x 500 x 500 x 500 

Hình 3.6. Ảnh chụp SEM các vùng trên bề mặt phôi thí nghiệm 
 

Từ các kết quả trên cho thấy: 

- Tại các vị trí có bề mặt gần như nằm ngang, sự phân bố của các hạt nhiều 

hơn, còn tại các bề mặt thẳng đứng không có sự phân bố của các hạt;  

Hình 3.5. Vị trí các vùng 
quan sát của phôi 
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- Do hạt mài có kích thước lớn, trọng lượng lớn, nên trong quá trình mạ điện 

tại vị trí theo phương thẳng đứng các hạt mài không thể bám vào bề mặt cần mạ mà 

bị kéo xuống; 

- Để hạt mài bám đồng đều thì cần tiến hành quá trình mạ với chi tiết (catốt) 

quay với tốc độ thích hợp để đảm bảo các hạt mài trơ không dẫn điện bám đồng đều 

vào bề mặt của chi tiết mạ. 

3.3.2. Thử nghiệm đánh giá chất lượng thiết bị với chi tiết mạ quay và chi 

tiết mạ đứng yên. 

Tiến hành mạ một số mẫu khi thay đổi các thông số (bảng 3.1) như: thời gian 

mạ, nhiệt độ dung dịch mạ, mật độ dòng catốt, tốc độ quay của chi tiết mạ (catốt) và 

quan sát chất lượng chi tiết mạ thu được.  Chế độ mạ được thể hiện trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Điều kiện thí nghiệm của mẫu thử nghiệm 

TT 
Tên 
mẫu 

Mật độ  
dòng 

(A/dm2) 

Thời gian 
 mạ 

(phút) 

Nhiệt độ 
dung dịch 
mạ (oC) 

Hình 
thức  

đặt chi 
tiết 

Chi tiết 
quay  

hay lật 

Tốc độ quay  
của chi tiết 

(v/ph) 
1 M108 5,8 7 60 ngang Quay  4 

2 M109 4,7 15 65 ngang Quay  1 

3 M111 6,7 5*2 70 ngang lật* - 

4 M114 8,7 5*2 70 ngang lật* - 

*lật: Đặt chi tiết nằm ngang đứng yên, sau khi mạ 5 phút  lật 180 o để mạ phía dưới 

 

Các mẫu sau khi mạ sẽ được 

chụp SEM tại một số vị trí dọc theo 

chiều dài của bề mặt mạ để quan sát 

mức độ phân bố của các hạt SiC.  

Vị trí bề mặt chụp SEM quan 

sát trên phôi như hình 3.7 và kết quả 

ảnh chụp SEM nhận được của các 

mẫu M108, M109, M111, M114 như 

trên hình 3.8, hình 3.9 và hình 3.10. 

 

Hình 3.7. Vị trí quan sát bề mặt phôi mạ 
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a)M108 b)M109 

  
c)M111 d)M114 

Hình 3.8. Ảnh chụp SEM vùng đầu của các mẫu  
 

 

  
a) M108 b) M109 

  
c) M111 d) M114 

Hình 3.9. Ảnh chụp SEM vùng giữa các mẫu 
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a) M108 b) M109 

  
c) M111 d) M114 

Hình 3.10. Ảnh chụp SEM vùng cuối các mẫu 
 

Từ ảnh SEM của các mẫu thử nghiệm hình 3.8, hình 3.9 và hình 3.10, có thể 

nhận thấy, mức độ phân bố của hạt khác nhau ở các mẫu khác nhau:  

+ Trên mẫu M108, các hạt được phân bố rất thưa, với tỷ lệ phóng đại cao 

hơn (hình 3.11), có thể thấy xuất hiện nhiều vùng xốp trắng tại phần tiếp giáp của 

hạt mài với vùng liên kết kim loại mạ;  

a)Vùng đầu b)Vùng giữa c)Vùng cuối 

Hình 3.11. Ảnh chụp SEM bề mặt mẫu M108 với tỷ lệ   800 

 

+ Ở mẫu 109, được mạ với thời gian dài hơn, nhiệt độ mạ lớn hơn và tốc độ 

quay của chi tiết mạ nhỏ hơn mẫu M108, cho thấy mức độ bám của các hạt gần 

giống với đá mài hiện đang sử dụng. Quan sát ảnh SEM tại các vị trí với tỷ lệ lớn 
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như hình 3.12 cho thấy các hạt liên kết tốt, không có phần xốp trắng tại vùng tiếp 

xúc của hạt với cầu liên kết kim loại niken. 

a)Vùng đầu b)Vùng giữa c)Vùng cuối 

Hình 3.12. Ảnh chụp SEM bề mặt mẫu M109 với tỷ lệ   800 
 

+ So sánh hai mẫu M108 và M109, đều mạ quay trong quá trình mạ, nhưng 

mẫu M108 có tốc độ quay nhanh hơn, hạt bám ít hơn và liên kết của hạt với kim 

loại mạ sẽ kém hơn. Tuy nhiên tại các điểm trên bề mặt cả 2 mẫu, mật độ hạt mài 

phân bố đồng đều. 

+ Ở mẫu M111 và M114 không quay khi mạ, vùng tiến hành chụp ảnh tại vị 

trí nằm ngang (vị trí 1 trong hình 3.7), ảnh SEM cho thấy lớp hạt mài bám rất nhiều 

có thể thấy nhiều lớp chồng lên nhau nếu quan sát kỹ trên các ảnh có tỷ lệ phóng đại 

lớn hơn (hình 3.13). 

  

a)M111 b) M114 

Hình 3.13 Ảnh chụp SEM bề mặt mẫu M111 và M114 với tỷ lệ   500 
 

Khi xem xét đối với mẫu đứng yên sau đó lật 180o để mạ có thể quan sát 

bằng mắt cũng thấy sự phân bố của các hạt ở phía trên và hai bên có sự khác nhau. 
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Vị trí vùng 1 và vùng 2 của mẫu như trong hình 3.7 được chụp SEM và có kết quả 

như hình 3.14, hình 3.15 và hình 3.16. 

Vùng 1 Vùng 2 

  
a)Tỷ lệ  100 

  
b)Tỷ lệ  500 

Hình 3.14. Ảnh chụp SEM vùng đầu của mẫu M114 
 

Vùng 1 Vùng 2 

  
a)Tỷ lệ   100 

  
b)Tỷ lệ  500 

Hình 3.15. Ảnh chụp SEM vùng giữa của mẫu M114 
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Vùng 1 Vùng 2 
 

  

a)Tỷ lệ  100 

  

b)Tỷ lệ  500 

Hình 3.16. Ảnh chụp SEM vùng cuối của mẫu M114 

 

Kết quả ảnh chụp SEM, tại vùng 1 (vùng nằm ngang trong quá trình mạ) hạt 

phân bố nhiều, thậm chí có nhiều chỗ hạt chồng lên nhau, còn tại vùng 2, hạt thưa 

hơn. Như vậy vị trí của bề mặt mạ ảnh hưởng đáng kể đến sự phân bố của hạt, khi 

chi tiết đứng yên không quay. 

Khi quan sát bề mặt bằng ảnh SEM tại các vị trí khác nhau của mẫu quay 

M109 như hình 3.17, hình 3.18 và hình 3.19 có thể nhận thấy :   

Với các mẫu quay, tại các vị trí khác nhau của bề mặt, sự phân bố các hạt 

tương đối đồng đều. Điều đó cho thấy phương án quay chi tiết khi mạ với tốc độ 

chậm là phù hợp.  
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Vùng 1 Vùng 2 

  
a) Tỷ lệ  200 

  
b) Tỷ lệ  800 

Hình 3.17. Ảnh chụp SEM tại vùng đầu ở 2 vị trí mẫu M109 
 

Vùng 1      Vùng 2 

  
a) Tỷ lệ  200 

  
b) Tỷ lệ  800 

Hình 3.18. Ảnh chụp SEM tại vùng giữa ở 2 vị trí mẫu M109 
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a)Tỷ lệ  200 

  
b)Tỷ lệ  800 

Hình 3.19. Ảnh chụp SEM tại vùng cuối ở 2 vị trí mẫu M109 
 

3.3.3. Đánh giá chung về thiết bị 

Từ các kết quả khảo sát các phương án cho thấy thiết kế theo phương án 4 

với chi tiết mạ (catốt) quay nằm ngang là thích hợp. Sử dụng thiết bị có thể tạo 

được lớp hạt mài bám quanh lõi, và có thể khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự 

hình thành lớp mạ composite như: Thời gian mạ, nhiệt độ mạ, tốc độ quay chi tiết 

và mật độ dòng. Như vậy, thiết bị chế tạo đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Từ phân tích và nội dung chương 3 có thể kết luận như sau: 

- Đã xác định được yêu cầu, các thông số và chế tạo được thiết bị để thí 

nghiệm chế tạo đá mài CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện; 

- Đã đề xuất phương pháp và thực hiện đánh giá được thiết bị thí nghiệm: 

Thiết bị mạ đáp ứng được đầy đủ các thông số kỹ thuật để phục vụ cho việc nghiên 

chế tạo đá mài bằng phương pháp mạ điện. Với thiết bị này cho phép nghiên cứu 

ảnh hưởng của các thông số công nghệ của quá trình mạ điện đến sự hình thành bề 

mặt đá mài. 
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CHƢƠNG 4 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ 

NĂNG CẮT GỌT CỦA ĐÁ MÀI  

4.1 Cấu trúc của bề mặt đá mài CBN đơn lớp liên kết kim loại bằng 

phƣơng pháp mạ điện. 

4.1.1. Đặc điểm của đá mài CBN  

 Để xác định phương pháp chế tạo đá mài CBN bằng phương pháp mạ điện 

cần khảo sát cấu trúc bề mặt của các mẫu đá mài CBN hiện có trên thị trường của 

Nhật Bản và Trung Quốc. 

Ảnh SEM của đá mài CBN trên thị trường như của công ty Okazaki do Nhật 

Bản sản xuất như hình 4.1  

  

a)  50 b)  150 

  

c)  200 d)  600 

Hình 4.1. Ảnh SEM bề mặt của đá mài do công ty Okazaki chế tạo  (Nhật bản) 

 

       Tương tự, kết quả khảo sát bằng ảnh SEM của đá mài Trung Quốc sản xuất 

được trình bày như hình 4.2. 
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a) 100 b) 500 

Hình 4.2. Ảnh SEM bề mặt đá mài CBN của Trung quốc 

 

            Để quan sát liên kết giữa hạt mài và kim loại nền đối với đá mài CBN,  

mẫu đá PT10063 CBN của công ty Okazaki (Nhật Bản) được tiến hành chụp kim 

tương chiều dày lớp bề mặt. Hình 4.3 và 4.4 thể hiện ảnh chụp SEM và ảnh kim 

tương bề mặt mẫu cắt ngang và giá trị chiều dày lớp mạ. Bảng 4.1 thể hiện kết 

quả đo chiều dày lớp mạ tại 3 vị trí và giá trị trung bình. Kết quả phân tích EDX 

thành phần lớp mạ (lớp mạ 1 và lớp mạ 2), lớp nền và hạt (hình 4.5) và giá trị 

theo % khối lượng các thành phần của các vùng thể hiện ở bảng 4.2. 

 

 

Hình 4.3. Ảnh chụp SEM của mặt cắt ngang của đá mài CBN chế tạo bằng 

phương pháp mạ điện 
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Bảng 4.1. Chiều dày lớp mạ các lần đo 

 Lần đo 1 (m) Lần đo 2 

(m) 

Lần đo 3 (m) Trung bình (m) 

Lớp 1 12,8 12,9 12,22 12,64 

Lớp 2 47,23 49,3 50,23 48,92 

 

 

Bảng 4.2. Kết quả phân tích theo % khối lượng các nguyên tố các vùng của đá mài 

Vùng B C N O Si P Fe Ni Pb Tổng 

Lớp 2  8,27   0,34 7,91  83,58  100 

Lớp 1  7,43  0,62 2,79 0,18 1,11 87,86  100 

Lớp nền  4,01   0,71  94,91  0,37 100 

Hạt 55,69  44,31       100 
 

 

Từ các kết quả khảo sát mẫu đá mài của nước ngoài có thể nhận thấy:  

- Ảnh SEM bề mặt của đá mài của Nhật Bản (hình 4.1) và của Trung Quốc 

(hình 4.2) các hạt mài phân bố tương đối đồng đều trên bề mặt. Tuy nhiên, đối với 

Hình 4.5. Các vùng phân tích EDX thành phần của lớp mạ liên kết của đá mài 

 

Hình 4.4. Ảnh đo chiều dày lớp mạ 
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đá mài Trung quốc mức độ hạt phân bố không đồng đều bằng đá mài của Nhật Bản. 

Kích cỡ hạt mài đều nằm trong khoảng 94  107 m. Các hạt mài không bị chôn lấp 

hoàn toàn mà chỉ bị chôn lấp một phần tạo độ gắn kết, còn để một phần của các hạt 

mài nhô lên khỏi bề mặt kim loại liên kết đảm bảo có khoảng không gian để thoát 

phoi trong quá trình cắt.  

- Ảnh chụp kim tương và SEM mặt cắt ngang của đá mài CBN (hình 4.3 và 

hình 4.4) cho thấy các hạt mài bị chôn lấp một phần. Tại một số vùng khi chụp mẫu 

kim tương cũng cho thấy các hạt mài bị bong ra nhưng vẫn để lại các hốc chính là vị 

trí của các hạt mài. Lớp mạ để gắn hạt CBN trên nền phôi thép bao gồm 2 lớp:   

+ Lớp 1: Lớp mạ nền là vùng trung gian giữa lớp mạ composite và kim loại 

nền (lõi đá), lớp này không dày chỉ khoảng 12 m và có thành phần chủ yếu là 

niken. Lớp này nằm giữa kim loại nền và lớp mạ composite, có thể xem đây là lớp 

mạ lót. 

+ Lớp 2: Lớp mạ composite để gắn hạt CBN cũng có thành phần chính là 

niken, lớp này có chiều dày khoảng 49 m, bằng khoảng 50% kích thước hạt mài. 

Như vậy, sự gắn kết của CBN lên kim loại nền là niken có thể được tạo 

thành nhờ quá trình mạ điện hoặc mạ hóa học. Các thành phần khác trong các lớp 

như Si, C có thành phần thấp có thể lẫn vào trong quá trình chuẩn bị mẫu kim 

tương. Hàm lượng P có trong thành phần lớp mạ có thể do thành phần dung dịch mạ 

mang lại.  

4.1.2. Yêu cầu đối với đá mài chế tạo bằng phương pháp mạ điện 

4.1.2.1. Yêu cầu chung đối với đá mài chế tạo bằng phương pháp mạ điện: 

Căn cứ vào yêu cầu và phạm vi sử dụng của đá mài, đá mài phải thỏa mãn 

các yêu cầu sau [21], [22]: 

Đá phải có độ chính xác cao về biên dạng và kích thước độ đảo mặt bên 

không quá 0,01mm, dung sai kích thước  0,025mm. Vì vậy các yêu cầu đối với bề 

mặt của lõi đá và bề mặt của lớp mạ liên kết hạt mài được xác định như sau: 

- Lõi kim loại phải được chế tạo có độ chính xác cao: Độ đảo không quá 

0,005 mm; Dung sai kích thước  0,01mm. 

- Đối với lớp mạ phủ hạt CBN: 
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+ Các hạt mài CBN có cùng kích cỡ hạt mài và phân bố đều trên bề mặt của 

lõi kim loại, đảm bảo phân bố đồng mức.  

+ Phần nhô của hạt mài lên trên chất dính kết (40  55) % kích thước hạt mài  

phải đủ để đảm bảo khoảng thoát phoi trong quá trình cắt . 

+ Lực liên kết của chất dính kết với hạt mài phải đủ để neo giữ hạt mài trong 

quá trình cắt, nên phần chìm trong chất dính kết phải đủ lớn từ (55 60) % kích 

thước hạt mài . 

4.1.2.2. Mô hình hóa liên kết của hạt mài với chất dính kết của đá mài chế tạo 

bằng phương pháp mạ điện 

Qua khảo sát bề mặt đá mài CBN 

chế tạo bằng phương pháp mạ điện của 

Nhật Bản và Trung Quốc hiện đang sử 

dụng ở Việt Nam và [21], [22], có thể mô 

hình hóa liên kết của đá mài được chế tạo 

bằng phương pháp mạ điện như sau (hình 

4.6):  

- Các hạt mài bám xung quanh bề 

mặt lõi kim loại nhờ có chất dính kết là kim loại mạ niken. 

- Để tăng cường liên kết giữa chất dính kết, hạt mài và lõi kim loại, tiến hành 

mạ lớp mạ niken trung gian (lớp mạ lót). Vì kim loại nền (thép) và niken có cấu trúc 

mạng khá giống nhau về hình thái, kích thước nên cấu trúc của kim loại nền được 

bảo tồn và lớp mạ niken sẽ phát triển theo cấu trúc đó (cấu trúc lai ghép), xảy ra ở 

những lớp nguyên tử đầu tiên, sau đó sẽ dần chuyển về cấu trúc vốn có của nó ở 

những lớp kết tủa tiếp theo. Do đó cho lớp kim loại mạ có độ gắn bám rất tốt, xấp xỉ 

với độ bền liên kết của kim loại nền. Sau đó, tiến hành mạ lớp mạ Ni-CBN sẽ tạo 

gắn kết tốt với lớp mạ niken lót. 

- Các hạt mài được neo giữ nhờ chất dính kết niken điện hóa với chiều cao 

chôn lấp  phải đảm bảo để giữ các hạt mài không bị bong ra trong quá trình mài 

kim loại. Chiều cao   khoảng (55 60) % kích thước trung bình của hạt mài. Nếu  

lớn quá sẽ làm phần nhô của các hạt mài nhô ít làm giảm khoảng thoát phoi và thoát 

Hình 4.6.  Mô hình hóa bề mặt của 

đá mài mạ điện 
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nhiệt trong quá trình mài sẽ gây ra lực cắt và nhiệt cắt tăng, do đó dễ làm hạt mài bị 

bong ra khỏi chất dính kết. 

4.1.2.3. Mật độ của hạt mài và sự phân bố của hạt mài trên bề mặt của đá 

Tùy theo yêu cầu sử dụng và điều kiện làm việc của đá, sự phân bố các hạt 

mài có thể dày và thưa (hình 4.7) 

Đá mài có hạt phân bố trên bề mặt thưa phù hợp gia công các vật liệu mềm, 

còn đá có hạt phân bố trên bề mặt dày phù hợp gia công các vật liệu cứng.  

Trong quá trình mạ, để đảm bảo sự phân bố đồng đều trên các vùng là rất cần 

thiết. Đối với đá mài CBN mạ điện, khi chế tạo với độ hạt 90-106 m, nếu các hạt 

phân bố đều, mật độ hạt phân bố trên 1mm
2
 bề mặt của đá với hệ số phân bố khác 

nhau như sơ đồ hình 4.8. 

 

Hình 4.7. Mật độ hạt mài phân bố trên bề mặt của đá mài mạ điện 

a) Phân bố dày                  b) Phân bố thưa 

Hình 4.8. Sơ đồ phân bố hạt mài trên 1mm
2
 bề mặt của đá  

với các mật độ hạt mài khác nhau 
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4.1.3. Tiến trình công nghệ chế tạo lớp bề mặt đá mài 

Quá trình gắn các hạt mài CBN lên bề mặt lõi kim loại được thực hiện các 

bước như hình 4.9.  

Bƣớc 1 Đánh sạch bề mặt  Bằng bàn chải, giấy nhám… 

   

Bƣớc 2 Làm sạch sơ bộ bề mặt Bằng dung dịch kiềm để tẩy 

dẫu mỡ 

   

Bƣớc 3 Rửa sạch bằng nước  

   

Bƣớc 4 Làm sạch bằng  

dung dịch axít HCl 15% 

 Tẩy gỉ và hoạt hóa bề mặt 

   

Bƣớc 5 Rửa sạch bằng nước Rửa nhanh, nhúng trực tiếp 

vào bể mạ 

   

Bƣớc 6 Mạ lớp niken lót  

   

Bƣớc 7 Mạ lớp Ni-CBN lần 1: tạo sự 

bám dính của hạt- gắn hạt 

 

   

Bƣớc 8 Mạ lớp Ni lần 2: gắn chặt các 

hạt trên bề mặt thân – chôn lấp 

hạt 

 

 

Hình 4.9. Các bước thực hiện quá trình mạ chế tạo lớp bề mặt đá mài 

 

4.1.4. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng lớp mạ composite Ni-CBN 

Chất lượng lớp mạ được quan tâm đến 2 yếu tố: Mức độ bám, phân bố của 

hạt trên bề mặt phôi mạ và độ bền liên kết của hạt mài với lớp kim loại liên kết. 

a) Mức độ phân bố của hạt mài và chiều dày lớp mạ 

Độ bám và phân bố của hạt mài trên bề mặt phôi mạ được đánh giá nhờ  sử 

dụng kính hiển vi quang học cũng như kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phương 

pháp cân khối lượng. 
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Sự phân bố của hạt mài có thể được xác định thông qua hệ số KPBT và KPBQU. 

Hệ số KPBT được tính bằng giá trị trung bình mật độ hạt đếm trên ảnh SEM chụp bề 

mặt tại hai vị trí ngẫu nhiên. Còn KPBQU được xác định theo công thức 2-8 .   

Chiều dày lớp mạ được xác định bằng tính toán có tính đến sự xuất hiện của 

hạt mài trong lớp mạ qua phương trình 2-19 và qua đo trên ảnh chụp SEM mặt cắt 

ngang của đá mài được chế tạo. 

b) Tính cắt gọt của bề mặt mạ composite Ni-CBN 

Mức độ liên kết của hạt mài với bề mặt lõi kim loại được xác định qua quan 

sát ảnh SEM chụp mặt cắt ngang của đá mài, quan sát mức độ chôn lấp của hạt và 

sự liên kết của kim loại mạ với hạt và với lớp lõi. 

Độ bền liên kết của hạt mài với lớp kim loại liên kết đánh giá thông qua quá 

trình mài thực nghiệm, đánh giá qua hai chỉ tiêu : Hệ số mài G và nhám bề mặt đạt 

được của phôi Ra, Rz. 

4.2. Ảnh hƣởng của một số thông số công nghệ đến sự phân bố của hạt 

mài khi chế tạo đá mài bằng phƣơng pháp mạ điện 

4.2.1. Ảnh hưởng của mật độ dòng đến sự phân bố của hạt mài 

Ảnh hưởng của mật độ dòng đến sự phân bố của hạt mài trong lớp mạ 

composite Ni-CBN được khảo sát ở cùng điều kiện: nhiệt độ dung dịch T= 55 
o
C, 

thời gian mạ composite tm = 5 phút, tốc độ quay của chi tiết (catốt) là nct = 0,7 

vòng/phút,  mật độ dòng i= 1; 3; 6; 8 A/dm
2
, với các mẫu M16, M3, M4 và M6. 

Bảng 4.3 trình bày kết quả các thí nghiệm và tính toán liên quan hệ số mật độ 

phân bố hạt mài và chiều dày chôn lấp của hạt mài trong lớp mạ. Trong đó, KPBQU là 

hệ số mật độ phân bố của hạt mài quy ước được tính được tính toán bằng phương 

pháp cân khối lượng và theo Faraday với công thức 2-8, còn KPBT là hệ số dựa vào 

số hạt mài phân bố thực tế trên bề mặt của đá mài CBN chế tạo được đếm trực tiếp 

trên ảnh SEM tại hai vùng ngẫu nhiên và lấy giá trị trung bình. Chiều dày chôn lấp 

của hạt mài cũng được xác định bằng phương pháp tính toán theo Faraday có tính 

đến sự có mặt của các hạt mài bằng phương trình 2-18, các giá trị được đưa vào 

bảng 4.3. 
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Bảng 4.3. Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ dòng đến chiều dày lớp mạ và hệ số KPBQU và KPBT 

TT 

Tên 

lớp 

mạ 

Thời 

gian 

 mạ 

Mật độ 

dòng 

điện 

Khối lượng mạ 

tính theo Faraday 

Chiều dày lớp 

mạ  tính toán 

không  kể hạt 

mài 
m 

Tổng 

KL hạt 

CBN 

Số 

lượng 

hạt 

Hệ số 

KPBQU 

Hệ số 

KPBT 

∆KPB 

= KPBT- 

KPBQU 

Độ dày lớp mạ 

có tính đến sự 

xuất hiện của hạt 

mài 

Từng 

 lớp 

Tổng 

cộng 

Từng  

lớp 

Chiều 

dày 

 chôn 

lấp 

Tính 

đến hệ 

số 

KPBQU 

Tính 

đến hệ 

số 

KPBT 

(phút) (A/dm
2
) (g) (m) (g) (g) (hạt) (hạt/mm

2
) (m) 

  L1 25 3 0,0436 

0,0989 

13,84   

0,1334 0,0345 18937 53,48 64,03 10,54 20,61 21,52 
M16 L2 5 1 0,0029 0,92 

17,53 
  L3 30 3 0,0523 16,61 

  L1 25 3 0,0441 

0,1146 

13,84   

0,1577 0,0431 23677 66,20 76,26 10,07 29,38 31,58 
M3 L2 5 3 0,0088 2,77 

22,15 
  L3 35 3 0,0617 19,38 

  L1 25 3 0,0372 

0,0966 

13,84   

0,1347 0,0381 20930 69,40 83,20 13,80 29,99 33,59 
M4 L2 5 6 0,0149 5,54 

22,15 
  L3 30 3 0,0446 16,61 

  L1 25 3 0,0441 

0,1204 

13,84   

0,1706 0,0501 27514 76,93 91,35 14,43 35,76 42,73 
M6 L2 5 8 0,0235 7,38 

23,99 
  L3 30 3 0,0529 16,61 

L1: lớp mạ Ni lót, L2: Mạ composite Ni-CBN; L3: mạ chôn lấp CBN bằng Ni 
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Kết quả từ bảng 4.3 cho thấy chiều dày lớp mạ niken chuyển tiếp (lớp mạ 

lót) có giá trị 13,8 m tương tự như các sản phẩm của Nhật Bản đã khảo sát, chiều 

dày của lớp mạ tăng khi mật độ dòng tăng, chiều dày chôn lấp tính toán từ 21,52  

42,73 m đã có tính đến sự có mặt của hạt mài và phụ thuộc vào mật độ phân bố 

của hạt mài. Như vậy, thông số đặc trưng cho cấu trúc bề mặt của đá mài là mật độ 

phân bố KPBT và KPBQU có thể xem là hàm mục tiêu để khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng của công nghệ mạ composite đến chất lượng lớp mạ chế tạo.  

Sự phân bố của hạt mài trên bề mặt lớp mạ được quan sát trên kính hiển vi 

quang học của các mẫu như hình 4.10 cũng cho thấy sự lộ diện của các hạt CBN 

trên bề mặt lớp mạ. 

 
 

 

a) Mẫu M16 (iA=1 A/dm
2
)  

  

 

b) Mẫu M3 (iA=3 A/dm
2
)  

  

 

c) Mẫu M4 (iA=6 A/dm
2
) 

  

 

d) Mẫu M6 (iA=8 A/dm
2
) 

Hình 4.10. Ảnh các  mẫu M16, M3, M4, M6  chụp trên kính hiển vi quang học 
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Ảnh SEM với độ phóng đại khác nhau của các mẫu được trình bày trên hình 

4.11 cho thấy rõ hơn cấu trúc bề mặt của đá mài CBN chế tạo bằng phương pháp 

mạ điện. 

   

 50  100  500 

a) Mẫu M16 (iA=1 A/dm
2
) 

   

 50  100  500 

b) Mẫu M3 (iA=3 A/dm
2
) 

   

 50  100  500 

c) Mẫu M4 (iA=6 A/dm
2
) 

   

 50  100  500 

d) Mẫu M6 (iA=8 A/dm
2
) 

Hình 4.11. Ảnh SEM mẫu M16, M3, M4, M6 
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Mật độ hạt mài được quan sát trên bề mặt của mẫu trên kính hiển vi quang 

học và SEM nhận thấy các hạt phân bố đồng đều trên bề mặt mẫu. Mật độ hạt thực 

tế KPBT được xác định từ ảnh chụp SEM: đếm hạt tại 2 vị trí bất kỳ và lấy giá trị 

trung bình như các hình 4.12. Với màu đỏ chính là đại điện có các hạt mài được 

đếm trên vùng quan sát. 

 

 

a) Mẫu M16  

 

 

b) Mẫu M3 



78 

 

 
c) Mẫu M4 

 

 
d) Mẫu M6 

Hình 4.12. Kết quả đếm hạt trên ảnh SEM mẫu M16, M3, M4 và M6 

Bảng 4.4. Bảng tính hệ số KPBT  của mẫu M16, M3, M4 và M6 

Tên mẫu 
Hệ số KPBT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Trung bình 

M16 64,44 63,62 64,03 

M3 77,49 75.03 76.26 

M4 84,83 81,57 83,20 

M6 91,35 91,35 91,35 
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Kết quả xác định mật độ hạt KPBT cũng có quy luật phụ thuộc vào mật độ 

dòng, các giá trị đếm trung bình được đưa vào bảng 4.3. Căn cứ vào kết quả thí 

nghiệm của bảng 4.3, quy luật phụ thuộc của hệ số phân bố KPB (KPBT và KPBQU ) và 

mật độ dòng được thể hiên trên hình 4.13. Trên cơ sở kết quả thí nghiệm thu được ở 

bảng 4.3 và các hình 4.10 đến 4.13  có thể nhận thấy:  

- Mật độ dòng ảnh hưởng lớn đến khả năng phân bố của hạt mài CBN trên bề 

mặt phôi mạ. Mức độ bám của hạt mài tăng theo sự tăng của mật độ dòng, điều này 

cũng thể hiện rõ khi quan sát trên hình hình 4.10, hình 4.11 và hình 4.12.  Khi mật 

độ dòng nhỏ i = 1 A/dm
2
, một số vùng trên bề mặt mẫu hạt phân bố không đồng đều 

như trên hình 4.11a và 4.12a, điều này có thể lý giải là do mật độ dòng bé nên trong 

quá trình mạ composite, lượng niken kết tủa trên bề mặt phôi mạ không đủ để giữ 

một số hạt mài bám trên bề mặt phôi nên bị bong ra khi phôi quay. 

 

Hình 4.13. Quan hệ của KPB và mật độ dòng  

 

Cùng một điều kiện thí nghiệm, ta nhận thấy:  

- Khi mật độ dòng tăng thì lượng hạt mài gắn kết trên bề mặt của đá tăng.  

1; 53,48 

3; 66,51 6; 69,40 

8; 76,93 

1; 64,03 

3; 77,90 
6; 83,20 

8; 91,35 
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- Khi mật độ dòng tăng từ   1; 3; 6; 8 A/dm
2
,  

thì hệ số KPBQU tăng từ   53,48; 66,20; 69,40; 76,93  

còn hệ số KPBT nhận các giá trị  64,03; 76,260; 83,20; 91,35.  

      - Sự khác nhau giữa KPBQU  và KPBT như bảng 4.3 và hình 4.13 có thể chênh lệch 

từ 10,07 đến 14,43, nhưng dạng đường cong quan hệ giữa 2 hệ số KPBQU  và KPBT 

với mật độ dòng có cùng một quy luật. Sở dĩ có sự khác nhau giữa 2 hệ số là do sự 

khác nhau của hạt mài quy ước là hình cầu và hạt mài thực tế có dạng khối nhiều 

cạnh. Tuy nhiên, xu hướng của đồ thị của cả 2 hệ số KPBQU và KPBT đều có dạng 

giống nhau, như vậy cả 2 hệ số này đều có thể đặc trưng cho mật độ hạt mài trên bề 

mặt của đá mài. 

4.2.2. Ảnh hưởng của tốc độ quay của chi tiết mạ (catốt) 

Tốc độ quay của chi tiết khác nhau ảnh hưởng đến sự phân bố của hạt mài 

trong lớp mạ composite Ni-CBN.   

Khảo sát ở cùng điều kiện: Nhiệt độ mạ T= 55 
o
C, thời gian mạ composite 

tm= 5 phút, mật độ dòng i = 3 A/dm
2
, tốc độ quay của chi tiết là nct = 0,7; 1,3; 2; 3 

vòng/phút, với các mẫu M3, M9, M11 và M12. 

Bảng 4.5 trình bày các kết quả thí nghiệm và các tính toán liên quan hệ số 

mật độ phân bố hạt mài và chiều dày chôn lấp của hạt mài trong quá trình thí 

nghiệm với tốc độ quay của chi tiết là nct = 0,7; 1,3; 2; 3 vòng/phút, với các mẫu 

M3, M9, M11 và M12. Trong điều kiện các thông số khác được giữ ổn định: nhiệt 

độ dung dịch mạ T= 55 
o
C, thời gian mạ composite tm =5 phút, mật độ dòng i= 3 

A/dm
2
. Kết quả bảng 4.5 cho thấy khi tăng tốc độ quay của chi tiết mạ, số lượng hạt 

CBN  được gắn kết giảm. 
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Bảng 4.5. Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của tốc độ quay chi tiết đến chiều dày lớp mạ và hệ số KPBQU và KPBT 

TT 

Tên 

lớp 

mạ 

Tốc độ 

quay chi 

tiết 

Thời 

gian 

 mạ 

Mật độ 

dòng 

điện 

Khối lượng mạ 

tính  

theo Faraday 

Chiều dày lớp 

mạ  tính toán 

không  kể hạt 

mài 
 ∆m 

Tổng 

KL hạt 

CBN 

Số 

lượng 

hạt 

Hệ số 

KPBQU 

Hệ số 

KPBT 

∆KPB 

= 

KPBT- 

KPBQU 

Độ dày lớp mạ 

có tính đến sự 

xuất hiện của 

hạt mài 

Từng  

lớp 

Tổn

g 

cộng 

Từng  

lớp 

Chiều 

dày 

chôn 

lấp 

Tính 

đến hệ 

số 

KPBQU 

Tính 

đến hệ 

số 

KPBT 

(vòng/ph

út) (phút) (A/dm
2
) (g)  (µm) (g) (g) (hạt) (hạt/mm

2
) (µm) 

  L1 0,7 25 3 0,0441 

0,1146 

13,84   

0,1577 0,0431 23677 66,20 76,26 10,07 29,38 31,58 
M3 L2 0,7 5 3 0,0088 2,77 

22,15 
  L3 0,7 35 3 0,0617 19,38 

  L1 1,3 25 3 0,0441 

0,1057 

13,84   

0,1453 0,0396 21708 60,69 69,74 9,05 24,08 25,14 
M9 L2 1,3 5 3 0,0088 2,77 

19,38 
  L3 1,3 30 3 0,0529 16,61 

  L1 2,0 25 3 0,0448 

0,1076 

13,84   

0,1457 0,0381 20918 57,49 66,88 9,40 23,64 24,75 
M11 L2 2,0 5 3 0,0090 2,77 

19,38 
  L3 2,0 30 3 0,0538 16,61 

  L1 3,0 25 3 0,0379 

0,0909 

13,84   

0,0955 0,0045 2479 8,06 11,01 2,95 19,81 19,98 
M12 L2 3,0 5 3 0,0076 2,77 

19,38 
  L3 3,0 30 3 0,0455 16,61 

L1: lớp mạ Ni lót, L2: Mạ composite Ni-CBN; L3: mạ chôn lấp CBN bằng Ni 
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Sự phân bố của hạt mài trên bề mặt mẫu được quan sát trên kính hiển vi 

quang học của các mẫu M3, M9, M11, M12 được trình bày trên hình 4.14. Trên 

hình 4.14 cũng thấy rõ sự phân bố của hạt mài giảm (ở mẫu M12) khi tốc độ vòng 

quay của chi tiết tăng (n= 3 vòng/phút).  

  

 

a) Mẫu M3 (n=0.7 vòng/phút)  

  

 

b) Mẫu M9 (n=1 vòng/phút)  

  

 

c) Mẫu M11 (n=2 vòng/phút)  

  

 

d) Mẫu M12 (n=3 vòng/phút)  

Hình 4.14. Hình ảnh mẫu M3, M9, M11 và M12 chụp trên kính hiển vi 

quang học 

 

Tương tự sự phân bố của hạt mài trên bề mặt mẫu được quan sát trên các ảnh 

SEM của các mẫu M3, M9, M11, M12 cũng được trình bày tại hình 4.15. 
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 50  100  500 

a) Mẫu M3 n=0,7vòng/phút 

   

 50  100  500 

b) Mẫu M9 n=1,3 vòng/phút 

   

 50  100  500 

c) Mẫu M11 n=2 vòng/phút 

   

 50  100  500 

d) Mẫu M12 n=3 vòng/phút 

Hình 4.15. Ảnh SEM mẫu M3, M9, M11 và M12 

 

Mật độ hạt mài được quan sát trên bề mặt của mẫu trên kính hiển vi quang 

học và kính hiển vi điện tử quét nhận thấy các hạt phân bố đồng đều trên bề mặt 
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mẫu. Xác định mật độ hạt thực tế trên ảnh chụp SEM và đếm hạt tại 2 vị trí bất kỳ 

của mẫu được trình bày trên hình 4.16 và bảng 4.6.  

 

 

 
a) Mẫu M3 

 

 
a) Mẫu M9 
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b) Mẫu M11 

 

 
c) Mẫu M12 

Hình 4.16. Kết quả đếm hạt trên ảnh SEM mẫu M3, M9, M11 và M12 

 

Bảng 4.6. Bảng tính hệ số KPBT của các mẫu M3, M9, M11 và M12 

Tên mẫu 
Hệ số KPBT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Trung bình 

M3 77,49 75,04 76,26 

M9 70,15 69,33 69,74 

M11 66,88 66,88 66,88 

M12 10,60 11,42 11,01 

 

Từ kết quả thí nghiệm bảng 4.5, quan hệ của hệ số KPB (KPBT và KPBQU) với 

tốc độ quay của chi tiết mạ được thể hiện trên hình 4.17. Từ kết quả bảng 4.5 và các 

hình từ 4.14 đến 4.17 có thể nhận thấy:  
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- Tốc độ quay chi tiết ảnh hưởng lớn đến khả năng phân bố của hạt mài CBN 

trên bề mặt phôi mạ. Mức độ bám của hạt mài tăng khi giảm vận tốc quay của chi 

tiết mạ.  Khi tốc độ quay thấp thì mức độ hạt mài phân bố tăng lên nhìn rõ khi quan 

sát trên kính hiển vi quang học hình 4.14 và quan sát trên kính hiển vi điện tử quét 

hình 4.16.  

- Ở tốc độ thấp n=0,7 vòng/phút (M3), lượng hạt mài bám đều và cũng không 

chênh lệch nhiều với lượng hạt mài bám ở mẫu M6 (n = 1,3 vòng/phút) và mẫu 

M11 (n=2 vòng/phút). Tuy nhiên nếu quan sát trên bề mặt của M11 (n=3 

vòng/phút) và mẫu M3 (n = 0,7 vòng/phút) thì thấy có sự khác nhau rõ rệt về mật độ 

phân bố của hạt mài.  

 

Hình 4.17. Quan hệ của KPB và tốc độ quay chi tiết mạ  

 

- Cùng một điều kiện thí nghiệm, ta nhận thấy: 

Khi tốc độ quay của chi tiết tăng từ  0,7; 1,3; 2; 3 vòng/phút,  

thì hệ số KPBQU giảm từ    66,20; 60,69; 57,49; 8,06   

còn hệ số KPBT nhận các giá trị giảm dần 76,26; 69,74; 66,88; 11,01.  

0,7; 66,20 
1,3; 60,69 

2,0; 57,49 

3,00; 8,06 

0,7; 76,26 

1,3; 69,74 
2,0; 66,88 

3,00; 11,01 
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- Nhìn vào đồ thị hệ số KPB hình 4.17 cho thấy có sự khác nhau giữa KPBQU  

và KPBT có thể chênh lệch từ 9,05 đến 11,80, đặc biệt là ở mẫu M12 chỉ là 2,95,  

nhưng dạng đường cong quan hệ giữa 2 hệ số KPBQU và KPBT đều cho thấy là khi 

mật độ dòng tăng thì lượng hạt CBN trên bề mặt phôi mạ tăng. Tuy nhiên, khi tốc 

độ vòng quay tăng từ 2 vòng/phút đến 3 vòng/phút thì mật độ phân bố hạt giảm đột 

ngột. Điều này có thể được lý giải là do khi tốc độ vòng quay tăng đến 3 vòng/phút 

thì chiều dày lớp kim loại mạ để gắn các hạt mài CBN chưa đủ để giữ hạt mài trên 

bề mặt phôi mạ nên hạt mài bám trên bề mặt phôi lại bị bong ra khi mẫu mạ quay và 

chỉ còn lại một số ít hạt mài bám trên bề mặt. 

- Đối với mẫu M12, sự chênh lệch của KPBQU  và KPBT rất nhỏ là 2,95 có thể 

lý giải là do mật độ hạt mài ở mẫu M12 rất thấp nên sự khác nhau về hình dạng của 

hạt mài quy ước và hạt mài thực tế không làm ảnh hưởng nhiều đến hệ số KPBT. 

Như vậy, cả 2 hệ số KPBQU  và KPBT đều có thể đặc trưng cho mật độ hạt mài trên bề 

mặt của mẫu. Ở mẫu M11, lượng hạt phân bố quan sát không được đều bằng mẫu 

M9 và M3. Như vậy tốc độ quay của chi tiết trong khoảng 0,7 vòng/phút đến 1,3 

vòng/phút là phù hợp. 

4.2.3. Ảnh hưởng của thời gian mạ composite. 

Bảng 4.7 trình bày các kết quả thí nghiệm và các tính toán liên quan hệ số 

mật độ phân bố hạt mài và chiều dày chôn lấp của hạt mài trong quá trình thí 

nghiệm phụ thuộc vào thời gian mạ khi các thông số khác giữ ổn định: nhiệt độ 

dung dịch mạ T= 55 
0
C, mật độ dòng i= 3 A/dm

2
, tốc độ quay của chi tiết là nct = 0,7 

vòng/phút. Thời gian mạ composite là 3; 5; 10; 15 phút tương ứng với các mẫu 

M17; M3; M1 và M8. 
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Bảng 4.7. Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của thời gian mạ composite Ni-CBN đến chiều dày lớp mạ và hệ số KPBQU và KPBT 

TT 
Tên 

lớp mạ 

Thời 

gian 

 mạ 

Mật độ 

dòng 

điện 

Khối lượng mạ 

tính  

theo Faraday 

Chiều dày lớp mạ  

tính toán không  

kể hạt mài ∆m 

Tổng 

KL hạt 

CBN 

Số 

lượng 

hạt 

Hệ số 

KPBQU 

Hệ số 

KPBT 

∆KPB 

= 

KPBT- 

KPBQU 

Độ dày lớp mạ 

có tính đến sự 

xuất hiện của hạt 

mài 

Từng 

lớp 

Tổng 

cộng 

Từng 

lớp 

Chiều 

dày chôn 

lấp 

Tính 

đến 

KPBQU 

Tính 

đến 

KPBT 

(phút) (A/dm
2
) (g)  (µm) (g) (g) (hạt) (hạt/mm

2
) (µm) 

  L1 25 3 0,0379 

0,0880 

13,84   

0,1161 0,0281 15409 50,05 59,54 9,49 21,34 22,20 
M17 L2 3 3 0,0046 1,66 

18,27 
  L3 30 3 0,0455 16,61 

  L1 25 3 0,0441 

0,1146 

13,84   

0,1577 0,0431 23677 66,20 76,26 10,07 29,38 31,58 
M3 L2 5 3 0,0088 2,77 

22,15 
  L3 35 3 0,0617 19,38 

  L1 25 3 0,0444 

0,1244 

13,84   

0,1719 0,0475 26064 72,24 84,01 11,77 36,19 41,10 
M1 L2 10 3 0,0178 5,54 

24,91 
  L3 35 3 0,0622 19,38 

  L1 25 3 0,0444 

0,1333 

13,84   

0,1845 0,0512 28100 77,89 91,35 13,47 45,06 55,60 
M8 L2 15 3 0,0267 8,30 

27,68 
  L3 35 3 0,0622 19,38 

L1: lớp mạ Ni lót, L2: Mạ composite Ni-CBN; L3: mạ chôn lấp CBN bằng Ni 
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Sự phân bố của hạt mài trên bề mặt mẫu được quan sát trên kính hiển vi 

quang học của các mẫu M17, M3, M1, M8 được trình bày trên hình 4.18. 

  

 

a) Mẫu M17 -tmNi-CBN=3 phút  

  

 

b) Mẫu M3 -tmNi-CBN=5 phút 

  

 

c) Mẫu M1 -tmNi-CBN=10 phút  

  

 

d) Mẫu M8 -tmNi-CBN = 15phút 

Hình 4.18. Hình ảnh mẫu M17, M3, M1, M8 chụp trên kính hiển vi quang 

học. 

 

Hình 4.19 trình bày sự phân bố của hạt mài trên bề mặt mẫu trên các ảnh 

SEM với độ phóng đại từ 50 đến 500 lần. 



90 

   

 50  100  500 

a) Mẫu M17 -tmNi-CBN=3 phút 

   

 50  100    500 

b) Mẫu M3 -tmNi-CBN=5 phút 

   

 50  100  500 

c) Mẫu M1 -tmNi-CBN=10 phút 

   

 50  100  500 

d) Mẫu M8 -tmNi-CBN=15 phút 

Hình 4.19. Ảnh SEM mẫu M17, M3, M1và M8 

 

Mật độ hạt mài được quan sát trên bề mặt của mẫu trên kính hiển vi quang 

học và kính hiển vi điện tử quét nhận thấy các hạt phân bố tương đối đồng đều trên 

bề mặt mẫu. Mật độ hạt thực tế được đếm hạt tại 2 vị trí bất kỳ trên ảnh SEM của 

mẫu được trình bày tại hình 4.20 và bảng 4.8.  
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a) Mẫu M17 -tmNi-CBN=3phút 

 

 
b) Mẫu M3 -tmNi-CBN=5 phút 

 

 
c) Mẫu M1 -tmNi-CBN=10phút 
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d) Mẫu M8 -tmNi-CBN=15phút 

 

Hình 4.20. Kết quả đếm hạt trên ảnh SEM mẫu M17, M3, M1 và M8 

Bảng 4.8. Bảng tính hệ số KPBT của các mẫu M17, M3, M1 và M8 

Tên mẫu 
Hệ số KPBT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Trung bình 

M17 56,28 62,81 59,54 

M3 77,49 75,04 76,26 

M1 83,20 84,83 84,01 

M8 92,17 90,54 91,35 

 

Từ kết quả thí nghiệm bảng 4.7, quan hệ của hệ số KPB (KPBT và KPBQU) với 

thời gian mạ được thể hiện ở trên hình 4.21.  

Từ các kết quả trên có thể nhận thấy:  

- Trên bề mặt mẫu nhận thấy sự phân bố tương đối đồng đều của hạt mài. 

Tuy nhiên, ở mẫu M17, do thời gian mạ composite tm =3 phút nhỏ nên còn xuất hiện 

một số vùng hạt mài phân bố chưa đồng đều như trên hình 4.19a. Điều này, cũng 

thể hiện, khi đếm hạt ở 2 vùng khác nhau thì có sự chênh lệch nhiều giữa mật độ hạt 

mài tại 2 vùng ( hình 4.20a). Tại mẫu có thời gian mạ composite lớn M8 (tm = 15 

phút), xuất hiện một số hạt bị chồng đề lên nhau trên bề mặt mẫu như quan sát trên 

hình 4.19d. Qua đó cho thấy, thời gian thích hợp mạ trong khoảng từ 5- 10 phút. 
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Hình 4.21. Quan hệ của KPB và thời gian mạ  

 

- Cùng một điều kiện thí nghiệm, ta nhận thấy:  

Thời gian mạ composite ảnh hưởng đến mức độ phân bố của hạt mài CBN trên 

bề mặt phôi mạ. Mức độ bám của hạt mài tăng theo thời gian mạ chi tiết mạ.   

- Khi thời gian mạ của chi tiết tăng từ  3; 5; 10; 15 phút,  

thì hệ số KPBQU tăng từ    50,05; 66,20; 72,24; 77,89 

còn hệ số KPBT nhận các giá trị tăng dần  59,54; 76,26; 83,61; 91,35.  

- Qua nhìn vào đồ thị hệ số KPB  hình 4.21 cho thấy có sự khác nhau giữa 

KPBQU  và KPBT có thể chênh lệch từ 9,41 đến 13,47 nhưng dạng đường cong quan hệ 

giữa 2 hệ số KPBQU  và KPBT đều cho thấy là khi thời gian mạ tăng thì lượng hạt CBN 

trên bề mặt phôi mạ tăng. Như vậy, cả 2 hệ số KPBQU  và KPBT đều đặc trưng cho mật 

độ hạt mài trên bề mặt của đá mài. 

4.2.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch mạ. 

Để nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch mạ đến sự phân bố của hạt 

mài trong lớp mạ composite, thực hiện quá trình khảo sát ở cùng điều kiện: mật độ 

dòng i= 3 A/dm
2
, tốc độ quay của chi tiết là nct = 0,7 vòng/phút, thời gian mạ 

composite tm =5 phút, nhiệt độ dung dịch  mạ T lần lượt là 50; 55; 60 
o
C  với các 

mẫu M14; M3 và M13. 
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Bảng 4.9. Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch mạ đến chiều dày lớp mạ và hệ số KPBQU và KPBT 

TT 
Tên 

lớp mạ 

Nhiệt 

độ  

Thời 

gian 

 mạ 

Mật 

độ 

dòng 

điện 

Khối lượng mạ 

tính  

theo Faraday 

Chiều dày lớp 

mạ  tính toán 

không  kể hạt 

mài 
∆m 

Tổng 

KL hạt 

CBN 

Số 

lượng 

hạt 

Hệ số 

KPBQU 

Hệ số 

KPBT 

∆KPB 

= 

KPBT- 

KPBQU 

Độ dày lớp mạ 

có tính đến sự 

xuất hiện của hạt 

mài 

Từng 

lớp 

Tổng 

cộng 

Từng 

lớp 

Chiều 

dày 

chôn 

lấp 

Tính 

đến hệ 

số 

KPBQU 

Tính 

đến hệ 

số 

KPBT 

o
C phút A/dm

2
 (g)  (µm) (g) (g) (hạt) (hạt/mm

2
) (µm) 

  L1 50 25 3 0,0378 

0,0908 

13,84   

0,1262 0,0354 19409 63,20 74,23 11,03 24,28 25,81 
M14 L2 50 5 3 0,0076 2,77 

19,38 
  L3 50 30 3 0,0454 16,61 

  L1 55 25 3 0,0441 

0,1146 

13,84   

0,1577 0,0431 23677 66,20 76,26 10,07 29,38 31,58 
M3 L2 55 5 3 0,0088 2,77 

22,15 
  L3 55 35 3 0,0617 19,38 

  L1 60 25 3 0,0432 

0,1036 

13,84   

0,1453 0,0417 22880 65,29 75,86 10,57 24,55 26,07 
M13 L2 60 5 3 0,0086 2,77 

19,38 
  L3 60 30 3 0,0518 16,61 

L1: lớp mạ Ni lót, L2: Mạ composite Ni-CBN; L3: mạ chôn lấp CBN bằng Ni 
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Bảng 4.9 trình bày các kết quả thí nghiệm và các tính toán liên quan hệ số mật 

độ phân bố hạt mài và chiều dày chôn lấp của hạt mài trong quá trình thí nghiệm tại 

các nhiệt độ dung dịch mạ khác nhau.  

Hình 4.22 trình bày sự phân bố của hạt mài trên bề mặt mẫu được quan sát 

trên kính hiển vi quang học của các mẫu. 

  

 

a) Mẫu M14 ( Tm=50
O
C )  

  

 

b) Mẫu M3 ( Tm=55
O
C )  

  

 

a) Mẫu M13 ( Tm=60
O
C ) 

Hình 4.22. Hình ảnh mẫu M 14, M3 và M13 chụp trên kính hiển vi quang học 

 

Hình 4.23 trình bày sự phân bố của hạt mài trên bề mặt mẫu được quan sát 

trên các ảnh SEM của các mẫu. Mật độ hạt mài được quan sát trên bề mặt của mẫu 

trên kính hiển vi quang học (hình 4.22) và ảnh SEM ( hình 4.23) nhận thấy các hạt 

phân bố đồng đều trên bề mặt mẫu. Xác định mật độ hạt thực tế trên ảnh chụp SEM 

và đếm hạt tại 2 vị trí bất kỳ của mẫu được trình bày trên hình 4.24 và bảng 4.10.  
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 50  100  500 

a) Mẫu M14 ( Tm=50
O
C ) 

   

 50  100  500 

b) Mẫu M3 ( Tm=55
O
C ) 

   

 50  100  500 

c) Mẫu M13 ( Tm=60
O
C ) 

Hình 4.23. Ảnh SEM các mẫu M14, M3 và M13 

 

 

 
a) Mẫu M14 ( Tm=50

O
C ) 
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b) Mẫu M3 ( Tm=55

O
C ) 

       

 

 
c) Mẫu M13 ( Tm=60

O
C ) 

Hình 4.24. Kết quả đếm hạt trên ảnh SEM các mẫu M14, M3 và M13 

 

Bảng 4.10. Bảng tính hệ số KPBT của các mẫu M14, M3 và M13 

Tên mẫu 
Hệ số KPBT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Trung bình 

M14 73,41 75,04 74,23 

M3 77,49 75,04 76,26 

M13 76,67 75,04 75,86 
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Từ kết quả thí nghiệm bảng 4.9, quan hệ của hệ số KPB (KPBT và KPBQU) với  

nhiệt độ dung dịch mạ được thể hiện trên hình 4.25. 

 

Hình 4.25. Quan hệ của KPB và nhiệt độ mạ của mẫu M14, M3 và M13 

 

Từ các kết quả trên có thể nhận thấy:  

- Sự phân bố tương đối đồng đều của hạt mài trên bề mặt lớp mạ Ni-CBN 

-  Nhiệt độ mạ composite không ảnh hưởng đến mức độ phân bố của hạt mài 

CBN trên bề mặt phôi mạ trong khoảng nhiệt độ từ 50-60
O
C.  

Khi nhiệt độ mạ của chi tiết tăng từ  50; 55; 60
 O

C ,  

thì hệ số KPBQU nhận các giá trị   63,20; 66,20; 65,29   

còn hệ số KPBT nhận các giá trị   74,23; 76,26; 75,86.  

- Hình 4.25 cho thấy có sự khác nhau giữa KPBQU  và KPBT có thể chênh lệch từ 

10,57 đến 11,03  nhưng dạng đường cong quan hệ giữa 2 hệ số KPBQU  và KPBT đều 

cho thấy khi nhiệt độ mạ thay đổi thì ảnh hưởng rất ít đến sự phân bố của hạt mài trên 

bề mặt phôi mạ.  
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4.2.5. Ảnh hưởng đồng thời của đa yếu tố đến sự phân bố của hạt mài trong lớp 

mạ 

4.2.5.1. Kế hoạch thí nghiệm đồng thời ba yếu tố 

Qua các kết quả thí nghiệm ở trên cho thấy mật độ phân bố của hạt mài CBN 

phụ thuộc vào các yếu tố: mật độ dòng i, tốc độ vòng quay của chi tiết mạ n, thời 

gian mạ t trong quá trình mạ được mô tả bẳng mô hình tính toán sau: 

KPBT= f (n, i, t);    (4-1) 

Căn cứ vào các thí nghiệm ở trên, khoảng biến thiên của các yếu tố được lựa 

chọn như sau: 

+ Mật độ dòng được chọn biến đổi từ 3  8 A/dm
2
 vì nếu mật độ dòng nhỏ 

(như thí nghiệm I = 1 A/dm
2
) do hạt mài lớn (d CBN 100m) và chi tiết mạ quay 

trong quá trình mạ lượng niken kết tủa cùng với hạt mài CBN không đủ để giữ hạt, 

còn nếu mật độ dòng lớn sẽ làm cho lượng niken kết tủa lớn trong cùng một thời 

gian làm lớp mạ niken có tổ chức thô và cơ tính kém.  

+ Tốc độ quay của chi tiết mạ được chọn biến đổi từ 0,7  1,3 vòng/phút vì 

nếu tốc độ quay lớn, do quán tính và do thời gian vị trí mạ không đủ để giữ hạt mài 

sẽ làm hạt mài khó bám trên bề mặt của mẫu. Nếu số vòng quay nhỏ quá, các hạt 

mài bị phân bố không đồng mức so với bề mặt phôi mạ. 

+ Thời gian mạ composite được chọn khoảng biến đổi từ 5  10 phút, vì đối 

với mẫu thời gian mạ composite nhỏ (tm = 3 phút) xuất hiện một số vùng hạt mài 

phân bố chưa đồng đều, còn mẫu có thời gian mạ composite lớn (tm = 15 phút), xuất 

hiện một số hạt bị chồng đè lên nhau trên bề mặt mẫu. 

Giá trị và khoảng biến thiên của các yếu tố được trình bày trong bảng 4.11. 

Bảng 4.11. Giá trị và khoảng biến thiên của các yếu tố 

Các biến số 
Biến thực Biến mã hóa 

n, v/phút t, phút i, A/dm
2
 A B C 

Mức trên (+1) 1,3 10 8 +1 +1 +1 

Mức dưới (-1) 0,7 5 3 -1 -1 -1 

Khoảng biến thiên  0,6 5 5    
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Chỉ tiêu mật độ phân bố của hạt mài KPBT được xác định bằng cách đếm trực 

tiếp số hạt phân bố trên bề mặt mẫu thí nghiệm tại hai vị trí bất kỳ tiến hành chia 

trung bình để xác định giá trị trung bình. 

4.2.5.2. Kết quả thí nghiệm 

Kết quả thí nghiệm với các các thông số thí nghiệm được trình bày trong 

bảng 4.12.    

Bảng 4.12. Kết quả và thông số thí nghiệm ảnh hưởng của ba yếu tố 

TT 

Biến mã hóa Biến thực 

KPBT A B C n t i 

1 -1 -1 -1 0,7 5 3 76,26 

2 +1 -1 -1 1,3 5 3 69,74 

3 -1 +1 -1 0,7 10 3 84,01 

4 +1 +1 -1 1,3 10 3 79,93 

5 -1 -1 +1 0,7 5 8 91,35 

6 +1 -1 +1 1,3 5 8 83,61 

7 -1 +1 +1 0,7 10 8 99,10 

8 +1 +1 +1 1,3 10 8 88,91 

9 -1 0 0 0,7 7,5 5,5 83,61 

10 +1 0 0 1,3 7,5 5,5 79,12 

11 0 -1 0 1 5 5,5 77,08 

12 0 +1 0 1 10 5,5 84,01 

13 0 0 -1 1 7,5 3 76,26 

14 0 0 +1 1 7,5 8 92,17 

15 0 0 0 1 7,5 5,5 81,16 

16 0 0 0 1 7,5 5,5 81,57 

17 -1 -1 -1 0,7 5 3 75,04 

18 +1 -1 -1 1,3 5 3 70,96 

19 -1 +1 -1 0,7 10 3 83,20 

20 +1 +1 -1 1,3 10 3 79,12 

21 -1 -1 +1 0,7 5 8 89,72 

22 +1 -1 +1 1,3 5 8 81,57 

23 -1 +1 +1 0,7 10 8 96,25 

24 +1 +1 +1 1,3 10 8 87,28 

25 -1 0 0 0,7 7,5 5,5 84,01 

26 +1 0 0 1,3 7,5 5,5 78,71 

27 0 -1 0 1 5 5,5 79,12 

28 0 +1 0 1 10 5,5 86,46 

29 0 0 -1 1 7,5 3 79,12 

30 0 0 +1 1 7,5 8 90,54 

31 0 0 0 1 7,5 5,5 83,61 

32 0 0 0 1 7,5 5,5 79,12 
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4.2.5.3. Xác định phương trình hồi quy (PTHQ) 

Sử dụng phần mềm Minitab 17.0 để xử lý kết quả thực nghiệm [1] thu được 

ở bảng 4.8.   

a) Phân tích hồi quy và phương sai 

Với quy hoạch thực nghiệm CCD, hàm bậc 2 đủ để mô tả hàm mục tiêu [1, 15]:  

                 (4-2) 

      Kết quả phân tích số liệu bằng phần mền Minitab như sau: 

Analysis of Variance 

 

Source               DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                 9  1341,21  149,024    84,62    0,000 

  Linear              3  1279,25  426,418   242,13    0,000 

    n                 1   202,29  202,294   114,87    0,000 

    t                 1   272,39  272,389   154,67    0,000 

    i                 1   804,57  804,570   456,85    0,000 

  Square              3    40,28   13,427     7,62    0,001 

    n*n               1     1,58    1,581     0,90    0,354 

    t*t               1     0,31    0,314     0,18    0,677 

    i*i               1    35,94   35,935    20,40    0,000 

  2-Way Interaction   3    21,68    7,227     4,10    0,019 

    n*t               1     0,04    0,043     0,02    0,878 

    n*i               1    16,61   16,610     9,43    0,006 

    t*i               1     5,03    5,027     2,85    0,105 

Error                22    38,75    1,761 

  Lack-of-Fit         5     6,95    1,391     0,74    0,602 

  Pure Error         17    31,79    1,870 

Total                31  1379,96 

 

Qua quan sát kết quả xác định hệ số hồi quy bằng phần mền minitab 17.0 khi 

xem xét giá trị P-Value. Giá trị P-Value liệt kê các giá trị xác xuất khi kiểm định giả 

thiết thống kê về khả năng các hệ số bằng không. Giá trị P-Value lớn hơn mức ý 

nghĩa =0,05 báo hiệu rằng việc tồn tại hệ số tương ứng là không có ý nghĩa thống 

kê.  

Như vậy, qua kết quả cũng thấy hệ số tương ứng các ảnh hưởng của n*n, t*t, 

n*t, t*i  (vì P-Value > 0,05) bằng 0, còn các hệ số khác của phương trình hồi quy 

đều khác không.  

Tiến hành phân tích khi bỏ đi các yếu tố này, ta có kết quả phân tích hồi quy 

sau: 

Analysis of Variance 

 

Source               DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                 5  1333,54  266,707   149,38    0,000 

  Linear              3  1279,25  426,418   238,83    0,000 

    n                 1   202,29  202,294   113,30    0,000 

    t                 1   272,39  272,389   152,56    0,000 
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    i                 1   804,57  804,570   450,62    0,000 

 Square               1    37,67   37,672    21,10    0,000 

    i*i               1    37,67   37,672    21,10    0,000 

  2-Way Interaction   1    16,61   16,610     9,30    0,005 

    n*i               1    16,61   16,610     9,30    0,005 

Error                26    46,42    1,785 

  Lack-of-Fit         9    14,63    1,626     0,87    0,569 

  Pure Error         17    31,79    1,870 

Total                31  1379,96 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

1,33621  96,64%     95,99%      94,97% 

 

 

Coded Coefficients 

 

Term      Effect    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant          81,465    0,386   211,20    0,000 

n         -6,361  -3,180    0,299   -10,64    0,000  1,00 

t          7,381   3,690    0,299    12,35    0,000  1,00 

i         12,685   6,343    0,299    21,23    0,000  1,00 

i*i        4,482   2,241    0,488     4,59    0,000  1,00 

n*i       -2,038  -1,019    0,334    -3,05    0,005  1,00 

 

 

 

PTHQ theo biến thực có dạng: 

      KPBT = 70,42 - 3,13 n + 1,476 t - 0,049 i + 0,3586 i.i - 1,359 n.i  (4-3) 

b) Ý nghĩa của PTHQ 

PTHQ cho thấy hệ số của yếu tố tốc độ quay của chi tiết n có hệ số  -3,13 có 

nghĩa là khi tốc độ quay của chi tiết mạ tăng thì hệ số phân bố giảm. Hệ số của yếu 

tố thời gian mạ t bằng 1,476 cũng cho thấy khi thời gian mạ tăng thì mật độ dòng 

tăng. Trong khi đó, hệ số của yếu tố mật độ dòng i lại bằng -0,049 và hệ số của i
2
 lại 

bằng 0,3586 nên ảnh hưởng của mật độ dòng không tuyến tính, khi mật độ dòng 

tăng thì mật độ phân bố của hạt mài cũng tăng. Còn tương tác của hai yếu tố n.i 

cũng ảnh hưởng làm giảm hệ số KPBT do hệ số âm. Căn cứ vào đó cho phép dự báo 

mật độ phân bố hạt KPBT ứng với giá trị khác nhau của các tham số khảo sát. 

Dựa vào PTHQ (4-3) và sử dụng Matlab R2009a vẽ đồ thị 3D và 2D thể hiện 

quan hệ của các thông số thí nghiệm với hệ số mật độ phân bố KPBT như hình 4.26 

và 4.27. 
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a)  Quan hệ của hệ số KPBT và tốc độ quay chi tiết mạ n và thời gian mạ t 

 
 

  

b) Quan hệ của hệ số KPBT và tốc độ quay chi tiết mạ n và mật độ dòng i 

 
 

  

c) Quan hệ của hệ số KPBT và thời gian mạ t và mật độ dòng i 

Hình 4.26. Đồ thị 3D quan hệ của hệ số KPBT và thông số công nghệ mạ   
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a) Quan hệ của hệ số KPBT và tốc độ quay chi tiết mạ n  
 

  

b) Quan hệ của hệ số KPBT và và mật độ dòng i 
 

 
 

c) Quan hệ của hệ số KPBT và thời gian mạ t  

Hình 4.27. Đồ thị 2D quan hệ của hệ số KPBT và thông số công nghệ mạ   

 

Qua các đồ thị các hình 4.26 và 4.27 nhận thấy:  

- Trong vùng thí nghiệm không xuất hiện cực trị của hàm mật độ phân bố, 

điều này cũng logic vì trong khoảng thí nghiệm khi mật độ dòng và thời gian mạ 

tăng  và tốc độ quay giảm thì mật độ phân bố KPBT tăng. Tuy nhiên, mật độ phân bố 

KPBT không phải càng cao càng tốt mà chỉ nằm trong một phạm vi hợp lý. Vì nếu 

mật độ quá cao dễ xảy ra sự xếp chồng của các hạt mài trong quá trình mạ sẽ làm 
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cho liên kết không tốt của các hạt mài với lớp lõi, đồng thời sẽ làm giảm khoảng 

thoát phoi và thoát nhiệt trong quá trình mài, ảnh hưởng xấu đến quá trình cắt trong 

vùng mài. Sự ảnh hưởng của mật độ phân bố của hạt mài trong quá trình mài còn 

cần có các nghiên cứu chuyên sâu.  

- Bằng phương pháp QHTN và đưa ra được PTHQ trong nghiên cứu có ý 

nghĩa quan trọng là cho phép dự đoán mật độ phân bố hạt KPBT ứng với bộ thông số 

thí nghiệm hoặc khi yêu cầu mật độ phân bố hạt sẽ dự báo bộ thông số thí nghiệm 

cần thiết. 

4.3. Đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài chế tạo 

Đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài chế tạo cần đánh giá cầu liên kết, độ 

bền cầu liên kết và đánh giá khả năng cắt gọt thông qua một số yếu tố: hệ số mài và 

nhám bề mặt của chi tiết mài. 

4.3.1. Quan sát cầu liên kết sau khi chế tạo 

Quan sát mức độ liên kết của hạt mài CBN với  kim loại mạ trên các ảnh 

SEM chụp bề mặt của đá mài có thể nhận thấy, có sự gắn kết tốt giữa hạt mài CBN 

và kim loại mạ. Bề mặt của đá mài hình 4.28 cũng tương tự như bề mặt đá mài của 

Nhật Bản quan sát trên hình 4.1. 

   
 200  500  800 

a) Mẫu M 5 

   
 200  500  800 

b) Mẫu M 7 

Hình 4.28. Ảnh chụp bề mặt mẫu M5 và M7 
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Quan sát trên ảnh chụp mặt cắt ngang của mẫu như hình 4.29 cũng nhận thấy 

các hạt mài đã bị chôn lấp một phần. Liên kết giữa lớp mạ và kim loại nền rất tốt 

không bị tách lớp. Chiều dày của lớp mạ niken nền có chiều dày khoảng 12-17 µm 

và chiều sâu chôn lấp hạt khoảng 55 µm. Một số hạt mài trong quá trình làm mẫu 

kim tương bị bong ra nhưng vẫn để lại những khoảng rỗng của hạt mài.  

   
a) Mẫu M 5 

   
b) Mẫu M 7 

Hình 4.29. Ảnh mặt cắt ngang mẫu M5 và M7 

Quan sát sự liên kết của hạt mài và lớp mạ và lớp mạ và lõi đá của đá mài 

chế tạo hình 4.29 và hình 4.30 và của đá mài do Nhật bản chế tạo hình 4.3 và hình 

4.4 cũng không khác nhau nhiều. 

   
 200  500  800 

a) Mẫu M 5  

   
 200  500  800 

b) Mẫu M 7 

Hình 4.30. Ảnh SEM  mặt cắt ngang và đo chiều dày lớp mạ mẫu M5 và M7 
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Để đánh giá mức độ liên kết của hạt mài với thân kim loại cần tiến hành mài 

thử nghiệm để xem xét khả năng cắt của đá mài chế tạo, từ đó sẽ có được các kết 

luận chính xác hơn. 

4.3.2. Đánh giá độ bền của cầu liên kết  

Như trên đã trình bày, mạ điện sử dụng dung dịch Watts với điện cực niken 

có thể tạo ra được sự gắn kết của hạt mài CBN trên bề mặt lõi kim loại, hình thành 

sự gắn kết giữa hạt mài với kim loại mạ niken. Từ đó đã hình thành được bề mặt đá 

mài, hay nói cách khác là đã chế tạo được đá mài đơn lớp bằng phương pháp mạ 

điện. Tuy nhiên, điều cần thiết để đưa đá vào sử dụng trong thực tế còn cần phải có 

các đánh giá độ bền của cầu liên kết được tạo ra phải đủ để giữ hạt mài trong quá 

trình mài. Trong quá trình mài các hạt mài CBN sẽ tham gia quá trình cắt kim loại, 

do vậy nếu sự gắn kết giữa hạt mài với kim loại mạ, giữa kim loại mạ với bề mặt lõi 

đá mài không đủ bền thì hạt mài sẽ bị bật ra khỏi chất dính kết, lớp bề mặt đá mài sẽ 

bị bong ra khỏi bề mặt lõi. Có nhiều phương pháp để đánh giá độ bền của cầu liên 

kết, tuy nhiên việc kiểm tra độ bền liên kết giữa hạt mài và chất dính kết bằng quá 

trình mài thực nghiệm sẽ cho cái nhìn tổng quát về chất lượng cầu liên kết được tạo 

ra. Bằng quan sát bề mặt đá mài sau khi mài trên kính hiển vi điện tử quét, đo nhám 

bề mặt và thể tích kim loại được bóc đi có thể đánh giá được độ bền của cầu liên kết 

được tạo ra cũng như tính cắt gọt của đá mài được chế tạo. 

Tiến hành mài thử nghiệm các mẫu M1, M2, M3 và M6 với các thông số 

công nghệ chế tạo như bảng 4.13.  

Bảng 4.13. Các thông số mạ điện và hệ số phân bố hạt mài của các mẫu  

TT 

 

Tên 

lớp mạ 
Nhiệt 

độ, 
o
C 

Tốc độ quay 

chi tiết, 

vòng/phút 

Thời gian 

 mạ, phút 

Mật độ dòng 

điện, A/dm
2
 

Hệ số KPBT,  

hạt/mm
2
 

M1 

L1 55 0,7 25 3 

84,01 

L2 55 0,7 10 3 

L3 55 0,7 35 3 

M2 

L1 55 0,7 25 3 

99,10 

L2 55 0,7 10 8 

L3 55 0,7 30 3 

M3 

L1 55 0,7 25 3 

76,26 

L2 55 0,7 5 3 

L3 55 0,7 35 3 

M6 

L1 55 0,7 25 3 

91,35 

L2 55 0,7 5 8 

L3 55 0,7 30 3 
L1: lớp mạ Ni lót, L2: Mạ composite Ni-CBN; L3: mạ chôn lấp CBN bằng Ni 
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Hình 4.31 trình bày ảnh SEM bề mặt của các mẫu M1, M2, M3 và M6 sau 

200 hành trình mài (tương đương với thời gian mài là 30 phút) khi cắt với chiều sâu 

cắt 0,01mm cho thấy thấy trên bề mặt đá mài không thấy xuất hiện dấu hiệu của sự 

bong tróc của các hạt mài ra khỏi bề mặt đá mài.  Các hạt mài đã tham gia cắt gọt 

kim loại mà không bị bật ra khỏi bề mặt đá. Điều này khẳng định cầu liên kết vật 

liệu niken được tạo ra bằng phương pháp mạ điện đủ bền để giữ cho hạt mài không 

bị bong ra dưới tác động của lực mài khi hạt mài tham gia quá trình cắt kim loại. 

Đây là điều rất đáng ghi nhận vì với vật liệu phôi gia công là SKD11 nhiệt luyện có 

độ cứng 63HRC và chiều sâu mài 0,01mm càng khẳng định độ bền của cầu liên kết. 

Theo tính toán cũng như quan sát bề mặt đá mài sau khi chế tạo thì chiều sâu chôn 

lấp hạt mài trên bề mặt đá khoảng 55% đường kính hạt mài. Như vậy với chiều sâu 

chôn lớp này đã tạo được sự liên kết tốt giữa hạt mài với lõi kim loại, lực giữ hạt 

mài đủ lớn để chịu tác động của lực mài khi cắt mà không bị bong ra khỏi bề mặt 

đá. 

                              

a) M1 b) M2 

c) M3 d) M6 

Hình 4.31. Ảnh SEM bề mặt đá mài sau 200 hành trình mài 
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Quan sát bề mặt đá mài bằng SEM ở mức độ phóng đại 500 lần được trình 

bày trên hình 4.32  có thể nhìn thấy rõ hơn sự tương tác giữa hạt mài với vật liệu chi 

tiết mài trong quá trình mài. Sự xuất hiện các mặt ―sáng bóng‖ trên các đỉnh hạt mài 

là kết quả của sự cọ xát giữa hạt mài với vật liệu khi hạt mài xâm nhập vào chi tiết 

để tạo phoi trong quá trình hạt mài cắt kim loại. Điều này có thể được khẳng định 

thêm khi so sánh với bề mặt đá chưa mài (hình 4.33), ở đó trên các bề mặt hạt mài 

còn có một lớp mỏng kim loại niken bám trên bề mặt, kết quả của quá trình mạ tạo 

chôn lấp hạt mài. 

 

Hạt mài tương tác 

với vật liệu chi tiết 

Hình 4.32. Ảnh SEM bề mặt đá mài ở mức phóng đại 500 lần 

 

Hình 4.33. Bề mặt đá M2 và M3 sau khi mạ 
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Khi quan sát ảnh SEM (hình 4.34) bề mặt đá mài sau khi mài mà chưa được 

làm sạch có những hạt mài đã tham gia quá trình cắt gọt và cũng có những hạt mài 

chưa tham gia cắt gọt. Điều này có nghĩa là sự nhô lên khỏi bề mặt đá của các hạt 

mài không đều nhau. Nguyên nhân có thể là do kích thước các hạt mài không đều, 

hạt kích thước lớn có chiều cao nhô lên khỏi bề mặt lớn hơn. Hoặc có thể là do 

trong quá trình mạ bám hạt, các hạt mài bám sau thì cũng sẽ có chiều cao nhô lên 

khỏi bề mặt đá lớn hơn. Tuy nhiên do thời gian mạ bám dính hạt nhỏ nên mức độ 

chênh lệch sẽ không lớn. Nếu quan sát bề mặt đá do Nhật Bản sản xuất thì cũng có 

thể thấy hạt mài nhô khỏi lên bề mặt đá cũng không đều nhau. Sự xuất hiện các 

mảnh phoi dây trên bề mặt đá là minh chứng rõ ràng cho quá trình cắt kim loại của 

hạt mài thông qua quá trình tạo phoi. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả của 

các nghiên cứu khác về quá trình tạo phoi trong quá trình mài [59]. Do đó càng 

khẳng định thêm độ bền của cầu liên kết kim loại niken được tạo ra bởi phương 

pháp mạ điện. 

 4.3.3. Đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài chế tạo 

Đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài chế tạo bằng hai cách: đánh giá thông 

qua hệ số mài của đá G và nhám bề mặt đạt được của chi tiết mài Ra, Rz. 

Hình 4.34. Bề mặt đá sau khi mài mà chưa được làm sạch 

Hạt mài 

tham gia mài 

Hạt mài 

chưa tham 

gia mài 

Phoi 

mài 
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4.3.3.1.  Hệ số mài  

Bằng việc nghiên cứu bề mặt đá sau khi mài bằng hình ảnh SEM có thể cho 

thấy được cầu liên kết được tạo ra đủ khỏe để giữ hạt mài không bị bật ra khỏi bề 

mặt đá dưới tác dụng của lực cắt. Tuy nhiên, cần phải xác định hệ số mài của đá để 

đánh giá toàn diện khả năng cắt của đá mài nói chung và độ bền của cầu liên kết nói 

riêng. Hệ số mài G được xác định theo công thức (2-20).  

Với đá mài CBN đơn lớp thì thể tích đá mài tiêu hao trong quá trình mài theo 

dự đoán thì sẽ là rất nhỏ. Vì chỉ có một lớp hạt mài có đường kính khoảng 0,1 mm 

trên bề mặt bề mặt đá nên việc đo đạc chính xác và tính toán thể tích mòn của đá sẽ 

gặp một số khó khăn. Do vậy, một cách đánh giá khác để xác định lượng mòn 

hướng kính của đá mài là đánh giá gián tiếp thông qua việc so sánh giữa lượng kim 

loại thực tế được cắt đi với lượng kim loại được cắt theo lý thuyết theo số liệu mài 

thử nghiệm. 

Bảng 4.14. Hảnh trình mài và chiều sâu lớp kim loại cắt được  

Số hành  trình mài 

Chiều sâu kim loại được cắt (mm) 

M1 M2 M3 M6 Đá Nhật Bản 

100 0,998 0,998 0,999 0,998 0,999 

200 1,997 1,997 1,999 1,997 1,998 

300 2,996 2,994 2,998 2,997 2,998 

400 3,996 3,993 3,997 3,996 3,997 

500 4,995 4,989 4,996 4,995 4,996 

 

Quan hệ giữa chiều sâu kim loại được cắt đi trong quá trình mài và số hành 

trình mài thử nghiệm được thể hiện trên bảng 4.14 và các đồ thị của hình 4.35. Các 

kết quả thí nghiệm cho thấy lượng kim loại bị cắt đi tăng theo tỷ lệ tuyến tính với số 

hành trình mài có nghĩa là đá mài đã cắt đi một lượng vật liệu tương ứng với bước 

tiến dao cho mỗi hành trình cắt. Điều này cho thấy đá mài được chế tạo có hai đặc 

tính rất quan trọng cho mỗi dụng cụ cắt là: có độ sắc tốt và ít bị mòn trong quá trình 

cắt kim loại. Độ sắc tốt của đá là do hạt mài CBN có độ cứng cao tạo ra, còn đá bị 

mòn ít là do hạt mài được giữ chặt trên bề mặt đá bởi cầu liên kết được tạo ra bởi 

phương pháp mạ điện. Với thời gian mài 75 phút, chiều dày kim loại được cắt đi là 



112 

 

4,995 mm, 4,989 mm, 4,996 mm, 4,995 mm và 4,996 mm, cho các đá M1, M2, M3, 

M6 và đá mài của Nhật Bản so với chiều dày cắt theo lý thuyết là 5 mm. Điều này 

cho thấy đá mài được chế tạo bằng phương pháp mạ điện có hệ số mài dự báo sẽ rất 

cao.  

t=0,01mm
S=300mm/phót
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a) Đá M1 b) Đá M2 
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c) Đá M3 d) Đá M6 
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e) Đá mài Nhật Bản 

Hình 4.35. Quan hệ giữa lượng kim loại được cắt và số hành trình mài   
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Mối quan hệ tuyến tính giữa lượng kim loại được cắt và số hành trình mài 

thể hiện khả năng cắt của đá mài chế tạo rất tốt. Quan sát bề mặt đá sau khi mài có 

thể nhận thấy trên bề mặt đá, các hạt mài có bị mòn do tác động trong qúa trình mài 

nhưng không bị bong tróc như trên hình 4.36. 

Hệ số mài với đá mài chế tạo và đá mài của Nhật Bản được xác định qua kết 

quả mài thử nghiệm và tính toán như trong bảng 4.15. Trong đó, bán kính mòn của 

đá (∆rs) sau 500 hành trình mài được xác định bằng chênh lệch giữa chiều dày cắt lý 

thuyết và chiều dày cắt thực tế, sau đó căn cứ vào công thức (2-20) để xác định thể 

tích của đá mòn. Thể tích kim loại bị cắt sau 500 hành trình mài (Vw) được xác định 

nhờ công thức (2-21). Từ đó, xác định được hệ số mài theo công thức (2-19). Căn 

cứ vào kết quả tính toán hệ số mài ở bảng 4.15, đồ thị hệ số mài của đá mài chế tạo 

và của Nhật Bản được thể hiện trên đồ thị hình 4.37. 

 

Hạt mài tương tác 

với vật liệu mài 

Hình 4.36. Bề mặt đá M3 sau 500 hành trình mài  
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Bảng 4.15. Kết quả thí nghiệm và tính toán hệ số mài 

  M1 M2 M3 M6 

Đá Nhật 

Bản 

Chiều dày cắt thực tế 500 

hành trình  (mm) 
4,995 4,989 

4,996 4,995 4,996 

Chiều dày cắt lý thuyết 

500 hành trình 

(t=0,01mm) (mm) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Bán kính của đá mòn sau  

500 hành trình mài (mm) 0,005 0,011 0,004 0,005 0,004 

Thể tích kim loại bị cắt 

sau 500 hành trình (mm
3
)  2247,750 2245,050 2248,200 2247,750 2248,200 

Lượng mòn của đá (mm
3
)  1,571 3,456 1,257 1,571 1,257 

G 1430,96 649,66 1789,06 1430,96 1789,06 

 

Qua bảng tính toán hệ số mài 4.15, nhận thấy hệ số mài của đá mài rất cao 

649,66  1789,06. Đá mài M2 hệ số mài là 649,66, thấp hơn các loại đá mài khác, 

có thể do mật độ hạt mài phân bố lớn KPBT = 99,1, có xuất hiện một số hạt chồng lên 

nhau (hình 4.38), nên trong quá trình cắt các hạt mài này bị bong ra làm cho hệ số 

mài thấp, như vậy mật độ hạt mài không phải càng cao càng tốt mà chỉ nên nằm 

trong một giới hạn hợp lý. 

Hình 4.37. Hệ số mài của các mẫu   
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So với đá mài của Nhật Bản sản xuất, hệ số mài của đá mài chế tạo bằng (0,8 

1) lần, riêng mẫu đá mài M2 chỉ bằng 0,36 lần. Điều đó cho thấy độ bền cầu liên 

kết được tạo ra đủ bền để giữ hạt mài tương đương như của đá mài do Nhật bản chế 

tạo. 

4.3.3.2. Nhám bề mặt chi tiết gia công 

Một chỉ tiêu khác có thể sử dụng để đánh giá khả năng cắt của đá là nhám bề 

mặt chi tiết mài. Nhám bề mặt chi tiết mài sau 200 hành trình mài được thể hiện 

trên bảng 4.16 và hình 4.39 khi mài với chiều sâu mài 0,005 mm và 0,01 mm bằng 

đá M1, M2, M3, M6 và đá mài đối chứng của Nhật Bản sản xuất. 

Bảng 4.16.  Kết quả thí nghiệm đo nhám bề mặt mài 

Mẫu 

t=0.005 mm t=0,01mm 

Ra (µm) Rz (µm) Ra (µm) Rz (µm) 

M1 2,52 15,6 2,59 17,2 

M2 2,84 17,6 3,27 18,4 

M3 2,7 17,0 3,03 17,5 

M6 2,75 17,4 2,72 15,0 

Đá Nhật 

  

2,35 12,8 

 

Hạt mài dày và 

chồng lên nhau mài 

Hình 4.38. Bề mặt đá M2 trước khi mài  
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Hình 4.39. Đồ thị nhám bề mặt chi tiết mài sau 200 hành trình mài 

Trong cả hai chế độ mài nhám bề mặt chi tiết mài thay đổi không đáng kể. 

Giá trị nhám bề mặt Ra thay đổi từ 2,5 đến 2,84 m khi mài với chiều sâu mài 0,005 

mm và từ 2,72 đến 3,27 m khi mài với chiều sâu mài 0,01 mm. Giá trị nhám bề 

mặt thu được là tương đối cao so với quá trình mài. Điều này có thể do vận tốc mài 

thử nghiệm còn thấp (12,56 m/s) hoặc do độ cứng vững của đá mài và máy mài 

không cao. Tuy nhiên kết quả nhám bề mặt chi tiết mài được mài bằng đá chế tạo 

cũng lớn hơn không đáng kể so với nhám bề mặt chi tiết mài khi mài bằng đá mài 

Nhật Bản chế tạo (Ra=2,35m). Điều này cũng có thể hiểu được vì chất lượng bề 

mặt đá mài do Nhật Bản tốt hơn so với đá được chế tạo. 

Quan sát bề mặt chi tiết mài bằng SEM hình 4.40 cũng có thể nhận ra có các 

rãnh trên bề mặt chi tiết mài do hạt mài tạo ra khi cắt kim loại. Bề mặt chi tiết mài 
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bằng đá M1 và M2 có các rãnh hạt mài để lại trên bề mặt sâu do sự phân bố độ cao 

của hạt mài trên bề mặt đá không đều. Do đá mài chế tạo bằng phương pháp mạ 

điện không sửa đá mà chỉ làm sạch sau khi chế tạo xong nên việc đảm bảo độ đồng 

đều của chiều cao các hạt mài trên bề mặt đá là điều không thể thực hiện được như 

các đá mài được sửa đá. Vì vậy việc điều khiển quá trình mạ bám dính để các hạt 

mài có thể bám đều trên bề mặt lõi kim loại đóng vai trò rất quan trọng đến chất 

lượng đá được chế tạo. 

 

a) M1 

 

b) M2 

 

 

 

 

                                       

 

                                     

c) M3 

Hình 4.40. Ảnh SEM bề mặt chi tiết mài 

Rãnh do 

hạt mài để  

lại 

Hạt kim loại 

bám dính 
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Một hiện tượng khác cũng nhận thấy trên bề mặt chi tiết mài là có các hạt 

kim loại bám trên bề mặt. Do quá trình mài là mài khô nên có thể các hạt kim loại 

sau khi bị cắt ra không được lấy ra khỏi bề mặt đá mài mà quay trở lại bám trên bề 

mặt chi tiết mài. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ là hạt kim loại bám dính trên bề mặt 

chi tiết mài là do phoi kim loại hay chất dính kết niken. Điều này sẽ được làm rõ 

trong các nghiên cứu tiếp theo. 

4.3.4. Đánh giá chung 

  Từ các kết quả thực nghiệm và các thảo luận có thể nhận thấy: 

1. Cầu liên kết kim loại niken được tạo thành bằng phương pháp mạ điện đủ bền 

để giữ các hạt mài CBN không bị bong tróc ra khỏi bề mặt đá mài dưới tác 

dụng của lực mài. 

2. Đá mài CBN đơn lớp liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện có khả năng 

cắt tốt, hệ số mài cao từ 649,66  1789,06, có thể ứng dụng vào trong sản xuất 

thực tế. 

3. Nhám bề mặt chi tiết mài bằng đá mài chế tạo bằng phương pháp mạ điện còn 

cao (Ra : 2,5  2,84 m khi mài với chiều sâu mài 0,005 mm và 2,72  3,27 m 

khi mài với chiều sâu mài 0,01 mm) nhưng cũng gần tương đương với nhám bề 

mặt chi tiết mài bằng đá Nhật Bản chế tạo. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Từ các kết quả nghiên cứu trên có thể khẳng định: 

- Đã xác định được quy trình chế tạo đá mài CBN bằng phương pháp mạ 

điện. 

- Đã chế tạo được đá mài CBN bằng phương pháp mạ điện sử dụng công 

nghệ mạ composite Ni-CBN bằng dung dịch Watts. Đã nghiên cứu xác định được 

ảnh hưởng đến sự phân bố của hạt mài khi chế tạo đá mài của các thông số là: mật 

độ dòng, thời gian mạ, nhiệt độ mạ và tốc độ quay chi tiết. Khi mật độ dòng, thời 

gian mạ tăng và tốc độ quay chi tiết giảm thì mật độ phân bố hạt mài trên bề mặt đá 

mài chế tạo tăng, còn nhiệt độ mạ không ảnh hưởng nhiều đến sự phân bố của hạt 

mài. Mật độ dòng thích hợp nằm trong khoảng 3  8 A/dm
2
, thời gian mạ composite 
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Ni-CBN thích hợp là từ 5  10 phút, tốc độ quay của chi tiết mạ là 0,7  1,3 v/phút, 

nhiệt độ mạ thích hợp là 50  60
o
C.  

- Ứng dụng phương pháp QHTN  đã xác định được PTHQ mô tả ảnh hưởng 

đồng thời của 3 thông số công nghệ đến sự phân bố của hạt mài theo công thức 4.3:  

            KPBT = 70,42 - 3,13 n + 1,476 t - 0,049 i + 0,3586 i.i - 1,359 n.i   

từ PTHQ này có thể dự đoán thông số mạ cần thiết ứng với mật độ phân bố hạt theo 

yêu cầu.  

- Qua nghiên cứu đá mài bằng cách quan sát bề mặt, mặt cắt ngang và mài 

thử nghiệm đã khẳng định cầu liên kết kim loại niken được tạo thành bằng phương 

pháp mạ điện đủ bền để giữ các hạt mài không bị bong tróc ra khỏi bề mặt đá mài 

dưới tác dụng của lực mài. Đá mài được chế tạo có khả năng cắt tốt, hệ số mài cao, 

có thể ứng dụng vào trong sản xuất thực tế. Nhám bề mặt chi tiết mài bằng đá mài 

chế tạo còn tương đối cao nhưng cũng gần tương đương với nhám bề mặt chi tiết 

mài bằng đá Nhật Bản chế tạo. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Với mục tiêu nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng cắt gọt của đá mài 

CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện, luận án đã đạt được các kết quả 

cụ thể như sau: 

- Lần đầu tiên ở Việt Nam tiến hành nghiên cứu và chế tạo thành công đá 

mài CBN liên kết kim loại bằng phương pháp mạ điện bằng công nghệ mạ 

Composite Ni-CBN sử dụng dung dịch Watts. 

- Đã xây dựng được công thức xác định hệ số phân bố hạt mài (KPBQU và 

KPBT), căn cứ và đó thiết lập được phương trình xác định chiều dày chôn lấp gần 

đúng của hạt mài khi mạ.  

- Để mạ được composite Ni-CBN với cỡ hạt có kích thước lớn từ 90  106 

µm bằng dung dịch Watts, hệ thống thiết bị mạ được thiết kế với chi tiết mạ (catốt) 

nằm ngang điều khiển tốc độ quay ổn định theo yêu cầu cũng như kiểm soát được 

các yếu tố của công nghệ mạ ảnh hưởng đến chất lượng lớp mạ Ni-CBN như nhiệt 

độ dung dịch mạ, thời gian mạ, mật độ dòng catốt. 

- Đã đưa ra được quy trình chế tạo đá mài mạ và chọn được 4 thông số công 

nghệ (mật độ dòng, thời gian mạ, tốc độ quay chi tiết, nhiệt độ dung dịch mạ) để 

nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ quá trình mạ điện đến quá trình 

chế tạo đá mài CBN. Các thông số công nghệ được xác định:  mật độ dòng 3  8 

A/dm
2
, thời gian mạ Ni-CBN: 5  10 phút, tốc độ quay chi tiết: 0,7  1,3 v/phút, 

nhiệt độ mạ: 50-60 
o
C đảm bảo sự phân bố đồng đều và gắn kết tốt hạt mài CBN 

trên bề mặt đá. Để tạo sự gắn kết của CBN với nền thép quá trình mạ niken được 

thực hiện qua ba giai đoạn: mạ lớp lót, mạ gắn hạt và mạ chôn lấp hạt.  

- Phương trình toán học phản ảnh sự phụ thuộc của mật độ phân bố của hạt 

mài vào đồng thời 3 thông số công nghệ của quá trình mạ theo công thức 4.3 (trang 

102) là: 

KPBT = 70,42 - 3,13 n + 1,476 t - 0,049 i + 0,3586 i.i - 1,359 n.i  

phù hợp với quy luật thực tế của các yếu tố công nghệ mạ. Dựa vào phương trình 

này có thể dự đoán thông số mạ cần thiết ứng với mật độ phân bố hạt yêu cầu.  

- Khả năng cắt gọt của đá mài chế tạo được thử nghiệm qua 500 hành trình 

mài với vận tốc 12,56 m/s, chiều sâu mài t = 0,01 mm đối với vật liệu có độ cứng 

63HRC có hệ số mài từ 649,66  1789,06 đã khẳng định cầu liên kết kim loại niken 

được tạo thành bằng phương pháp mạ điện đủ bền để đảm bảo quá trình cắt của đá 

mài khi mài vật liệu.  
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