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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Mòn là hiện tƣợng phá hủy bề mặt không mong muốn gây ra sự sai hỏng hình 

dáng hình học cũng nhƣ thay đổi tính chất của bề mặt chi tiết, làm cho các chi tiết 

không còn duy trì sự ổn định trong quá trình hoạt động [23, 56]. Mòn là tác nhân làm 

giảm tuổi thọ, gây phá hủy bề mặt chi tiết cũng nhƣ máy móc do sự mất cân bằng nếu 

không đƣợc phát hiện và khắc phục kịp thời [4, 24]. Tuy nhiên, đây là yếu tố không 

thể tránh khỏi của chi tiết hay kết cấu máy khi làm việc. Hằng năm, các doanh nghiệp 

đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và kinh phí cho việc bảo dƣỡng, bảo trì, thay thế các 

chi tiết, thậm chí phải thay thế mới toàn bộ máy. Do đó, sự lãng phí gây ra là rất lớn 

nhất là trong các trƣờng hợp: kích thƣớc và khối lƣợng lớn, đƣợc chế tạo từ các vật 

liệu quý, có giá thành nhập khẩu cao, quy trình chế tạo phức tạp nhƣng tất cả chúng 

vẫn đáp ứng đƣợc yêu cầu cơ tính khi làm việc. Những giải pháp phổ biến để hạn chế 

mòn trong thực tiễn sản xuất có thể kể đến nhƣ các phƣơng pháp bôi trơn, làm mát 

[23, 37]... Tuy nhiên, các giải pháp trên chỉ áp dụng ở giai đoạn vận hành và bảo 

dƣỡng máy, do đó quá trình mòn hỏng chi tiết vẫn xảy ra thƣờng xuyên. Bởi vậy, giải 

pháp triệt để nhất vẫn là phục hồi một lớp phủ bề mặt có tính chất phù hợp với từng 

điều kiện làm việc của chi tiết là rất cần thiết và ý nghĩa. 

Hiện nay, một số phƣơng pháp phổ biến đƣợc ứng dụng để phục hồi hoặc chế tạo 

mới bề mặt nhƣ: phƣơng pháp hàn, hóa nhiệt, bốc bay, mạ, phun phủ,...[67]. Trong 

luận án này, công nghệ phun phủ nhiệt đƣợc lựa chọn để nghiên cứu, bởi công nghệ 

này này có những ƣu điểm vƣợt trội nhƣ: phun đƣợc trên các bề mặt có diện tích lớn 

hoặc nhỏ, tạo đƣợc lớp phủ với chiều dày lên tới vài mm, có thể phun nhiều lớp với 

những vật liệu khác nhau để tạo các lớp phủ có tính chất đặc biệt, chi tiết phun ít bị 

ảnh hƣởng nhiệt và biến dạng, phun đƣợc chi tiết có hình dạng phức tạp, năng suất 

phun cao. Trong các phƣơng pháp phun phổ biến, phun HVOF cho lớp phủ có độ cứng 

và độ bền bám dính cao, độ xốp thấp, tăng khả năng chống mài mòn so với lớp phủ 

cùng loại đƣợc phun bởi các phƣơng pháp phun thông dụng khác (phun hồ quang, 

phun plasma, phun khí cháy, phun nổ, phun nguội) [109]. Ngoài ra, phun HVOF hiện 

nay đang rất đƣợc chú trọng nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi [78, 109]. Do đó, phun 

HVOF đƣợc sử dụng trong nghiên cứu của luận án với mục đích nâng cao chất lƣợng 

lớp phủ. Từ những phân tích kết quả của các công trình đã công bố về lĩnh vực phun 
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phủ nhiệt, Luận án xác định một số vấn đề chƣa giải quyết triệt để hoặc chƣa đƣợc giải 

quyết để tiến hành nghiên cứu, nhằm mục đích đóng góp thêm cho việc ứng dụng và 

phát triển công nghệ phun phủ nhiệt. Các nghiên cứu [53, 105, 149] chỉ ra rằng quá 

trình hình thành lớp phủ phụ thuộc vào nhiệt độ và trạng thái năng lƣợng hạt (tạo ra 

hiệu quả của quá trình va đập và hình thành lớp phủ). Các thông số phun ảnh hƣởng 

đến tính chất lớp phủ nhƣ: độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp,... Ngoài đặc tính vật 

liệu, các tính chất lớp phủ cũng ảnh hƣởng lớn đến khả năng làm việc chịu mòn của 

lớp phủ. Các nghiên cứu trƣớc cũng cho thấy các thông số phun là nguyên nhân chính 

làm thay đổi trạng thái nhiệt độ và năng lƣợng hạt phun. Do đó, chúng là nguyên nhân 

chính ảnh hƣởng đến sự hình thành và các tính chất của lớp phủ. 

Trên cơ sở đó, nhiều nghiên cứu đƣợc thực hiện để xác định giá trị thông số phun 

[30, 31, 99, 115] nhằm đảm bảo tính chất lớp phủ, trong đó tối ƣu hóa là giải pháp mà 

các nhà khoa học nghiên cứu và sử dụng cho công việc này. Phƣơng pháp Taguchi 

[31, 72, 107] là công cụ hiệu quả cho phép nhanh chóng xác định thông số phù hợp với 

số lƣợng thí nghiệm ít đã đƣợc sử dụng. Tuy nhiên, phƣơng pháp này không cho phép 

dự đoán ngƣợc và xác định quan hệ toán học giữa thông số ảnh hƣởng đến tính chất 

đầu ra. Hơn nữa, phƣơng pháp Taguchi không xác định đƣợc xu thế ảnh hƣởng của 

thông số đang xem xét và chỉ dự đoán cho một chất lƣợng đầu ra tốt nhất. Do vậy, 

phƣơng pháp này rất khó áp dụng với lớp phủ phun nhiệt làm việc trong các điều kiện 

khắc nghiệt yêu cầu tính chất của lớp phủ đồng thời ở mức cao. Từ các nghiên nêu trên 

cũng cho thấy, lớp phủ hệ WC-Co là giải pháp cho lớp phủ chịu mài mòn rất tốt, đặc 

biệt trong các điều kiện mòn khô. 

 Ở Việt Nam, công nghệ phun phủ nhiệt vẫn chƣa đƣợc quan tâm phát triển, các 

thiết bị chƣa đƣợc đầu tƣ. Do đó, sự phát triển của lĩnh vực này là chƣa tƣơng xứng 

với nhu cầu và tiềm năng của nền công nghiệp nƣớc ta. Hiện nay, mới chỉ có một số 

nhà khoa học quan tâm nghiên cứu vấn đề này và đạt đƣợc một số kết quả nhất định. 

Tuy nhiên chƣa có công trình nào nghiên cứu về phun phủ lớp vật liệu WC-12Co trên 

nền vật liệu thép 16Mn của chi tiết dạng tấm phẳng làm việc trong điều kiện mài mòn. 

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy việc nghiên cứu ảnh hƣởng của một số thông số 

công nghệ phun phủ HVOF đến chất lƣợng lớp phủ bề mặt chi tiết làm việc trong điều 

kiện khắc nghiệt bị mòn là rất cần thiết và là cơ sở lựa chọn hƣớng nghiên cứu của đề 

tài luận án này. 
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2. Mục đích nghiên cứu của Luận án 

 Xác định ảnh hƣởng của một số thông số công nghệ chính (lƣu lƣợng phun, 

khoảng cách phun, tỷ lệ oxy/propan) trong phƣơng pháp phun HVOF với hệ bột 

phun WC - Co đến chất lƣợng lớp phủ làm việc trong điều kiện chịu mài mòn. 

 Thiết lập các phƣơng trình toán học mô tả quan hệ giữa các thông số công nghệ 

phun (lƣu lƣợng phun, khoảng cách phun, tỷ lệ hỗn hợp khí oxy/propan) đến 

thành phần cấu trúc, cơ tính của lớp phủ. Những kết quả thu đƣợc là cơ sở để lập 

luận và đánh giá ảnh hƣởng của các thông số phun đến các chỉ tiêu chất lƣợng 

của lớp phủ (độ cứng, độ bền bám dính và độ xốp).  

 Nghiên cứu đa mục tiêu để đánh giá đồng thời các chi tiêu đầu ra của quá trình 

công nghệ. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: 

 Độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp của lớp phủ WC-Co trên nền thép 16Mn 

dạng tấm phẳng bằng phƣơng pháp phun HVOF. 

 Phạm vi nghiên cứu. 

 Luận án tập trung nghiên cứu ảnh hƣởng của các thông số công nghệ gồm: 

khoảng cách phun, lƣu lƣợng phun, tỷ lệ oxy/propan đến các chi tiêu chất lƣợng 

của lớp phủ nhƣ: độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp của lớp phủ với bột phun 

WC - 12Co trên nền thép 16Mn dạng tấm phẳng bằng phƣơng pháp phun 

HVOF. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm. 

 Về lý thuyết:  

 Nghiên cứu tổng quan cơ sở vật lý liên quan đến sự hình thành và tính chất lớp 

phủ bột WC-12Co trên nền thép 16Mn bằng phƣơng pháp phun HVOF. 

 Nghiên cứu các phƣơng pháp quy hoạch thực nghiệm: phƣơng pháp Taguchi [50, 

127]; phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu [3]; phƣơng pháp tối ƣu hóa đa mục 

tiêu MRWSN [50, 72, 100]. 

 Về thực nghiệm:  

 Thiết kế mô hình thực nghiệm trên cơ sở phân tích các thông số công nghệ phun 

HVOF đến các tính chất lớp phủ dựa trên các nghiên cứu của các công bố trƣớc 

và các thí nghiệm thăm dò. 
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 Chế tạo đồ gá phun, khuôn kiểm tra độ bền bám dính, kiểm tra độ bền mòn lớp 

phủ cho các mẫu thực nghiệm. 

 Phun mẫu thực nghiệm 

 Đánh giá tính chất, cơ tính lớp phủ dựa trên kết quả thực nghiệm và phân tích 

phƣơng sai, kết hợp hồi quy đa mục tiêu để đánh giá kết quả nghiên cứu theo các 

mục tiêu đặt ra. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

 Ý nghĩa khoa học: 

 Đã cung cấp hƣớng tiếp cận hiệu quả trong việc xác định khoảng giá trị phù hợp 

của các thông số phun đến các tính chất của lớp phủ. Xác định đƣợc bộ thông số 

phun tối ƣu đơn và đa mục tiêu cho chất lƣợng lớp phủ. 

 Xây dựng đƣợc hàm toán học mô tả mối quan hệ giữa độ cứng, độ bền bám dính, 

độ xốp với các thông số phun (lƣu lƣợng cấp bột phun, khoảng cách phun và tỷ lệ 

oxy/propan). 

 Xác định đƣợc ảnh hƣởng của các thông số phun chính (lƣu lƣợng phun, khoảng 

cách phun và tỷ lệ khí cháy) đến chất lƣợng lớp phủ thông qua độ cứng, độ bền 

bám dính, độ xốp. 

 Ý nghĩa thực tiễn: 

 Các kết quả của luận án có thể đƣợc định hƣớng ứng dụng trong việc tạo lớp 

phủ lên bề mặt trên chi tiết mới hoặc đã bị mài mòn. 

 Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo để lựa chọn công nghệ, thiết 

bị cho phục hồi hoặc chế tạo mới các chi tiết máy nhằm đáp ứng kịp thời sản 

xuất, hạn chế nhập ngoại. Đồng thời có thể làm tài liệu dùng trong giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực chuyên ngành. 

6. Các đóng góp mới của luận án 

 Ứng dụng đƣợc phƣơng pháp phun HVOF để tạo lớp phủ WC-12Co lên nền vật 

liệu thép 16Mn dạng tấm phẳng. 

 Đã sử dụng phƣơng pháp tối ƣu đa mục tiêu MRWSN vào lĩnh vực phun phủ 

nhiệt để xác định đƣợc bộ thông số phun đáp ứng đồng thời nhiều tính chất lớp 

phủ. 
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 Xây dựng đƣợc phƣơng trình hồi quy thực nghiệm mô tả mối quan hệ giữa tính 

chất lớp phủ WC-12Co (độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp) với các thông số 

phun (lƣu lƣợng phun, khoảng cách phun và tỷ lệ oxy/propan). Từ đó cho phép 

dự đoán và đánh giá mối quan hệ hai chiều giữa các thông số công nghệ và tính 

chất lớp phủ. 

 Chế tạo đƣợc đồ gá phun, khuôn kiểm tra độ bền bám dính và thiết bị tạo mài 

mòn trƣợt cho lớp phủ các bít WC-12Co trên nền tấm phẳng. 

7. Bố cục của luận án 

 Luận án gồm 125 trang không kể tài liệu tham khảo, ngoài phần “Danh mục các 

công trình công bố”, “Tài liệu tham khảo” và “Phụ lục”, Luận án gồm: Phần mở đầu, 

bốn chƣơng chính, kết luận chung, tài liệu tham khảo và các phụ lục đính kèm. Phần 

tài liệu tham khảo gồm 158 tài liệu tham khảo, trong đó có 23 tài liệu tiếng việt và 135 

tài liệu quốc tế gồm chủ yếu các bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín.  

Các chƣơng chính của Luận án bao gồm: 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHUN PHỦ NHIỆT 

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƢƠNG PHÁP PHUN HVOF  

CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN 
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHUN PHỦ NHIỆT 

1.1 Lịch sử phát triển phun phủ nhiệt  

Phun phủ nhiệt đƣợc phát minh bởi nhà khoa học M. U. Schoop và đƣợc công bố 

đầu tiên vào năm 1910 [103]. Xuất phát từ vết của viên đạn chì bị phân tách, biến dạng 

và bám dính lên bề mặt bức tƣờng đá sau khi bị bắn cùng với một phƣơng pháp để 

chuẩn bị bột chì khi làm việc trong phòng thí nghiệm. Sau đó, Schoop đã phát triển 

một phƣơng pháp sản xuất bột chì mới dùng trong phun phủ. Nhờ đó Schoop đƣợc cấp 

bằng sáng chế độc quyền cho phƣơng pháp phun chì nóng chảy bằng súng phun cùng 

với khí nén ở áp suất cao. Sau vài lần thử nghiệm, Schoop đã hoàn thành các loại súng 

phun thƣơng mại đầu tiên của mình [62], phƣơng pháp phun nhiệt đƣợc thực hiện 

trong những năm đầu tiên sau khi công bố đó là phun hồ quang điện. 

Trƣớc thềm chiến tranh thế giới thứ nhất, Schoop đã bán kỹ thuật phun cho công 

ty Metallizator (Đức), sau đó thiết bị này đã đƣợc bán và thuê tại Châu Âu và Hoa Kỳ. 

Đầu những năm 1920, một công ty ở Anh là Metallisation đƣợc thành lập, cùng thời 

điểm này các loại súng phun nhiệt đầu tiên ở Hoa Kỳ đƣợc sản xuất bởi Công ty 

Metallizing. Thời kỳ khủng hoảng bắt đầu từ năm 1929 công ty Metallizing vẫn tồn tại 

với tên Mogul. Tuy nhiên, ở thời điểm đó phƣơng pháp phun nhiệt chƣa đủ thuyết 

phục dẫn tới các hoạt động thƣơng mại vẫn còn khó khăn. Một trong những công ty 

mới của Mogul vào giữa những năm 1930 là Metallizing Engineering Company Inc, 

sau này đƣợc gọi là Metco và hiện nay thuộc tập đoàn Oerlikon [62]. Đầu những năm 

1940 khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, quân đội Hoa Kỳ bắt đầu mở những cuộc 

hội thảo cho mục đích sửa chữa thiết bị quân sự hạng nặng bằng phun nhiệt ở Trung 

Quốc, Miến Điện, Ấn Độ và Ý. Những năm tiếp theo đó đến nay, phun nhiệt đã trở 

thành một công nghệ xử lý bề mặt nổi bật trong số nhiều quy trình xử lý bề mặt khác 

và phát triển rất mạnh mẽ. Các ứng dụng của phun phủ nhiệt những năm gần đây ngày 

càng phổ biến và thậm chí nhiều hơn tất cả quá trình sử dụng trƣớc đây. Sự phát triển 

của phun phủ nhiệt gắn liền với sự phát triển của thiết bị, vật liệu và phƣơng pháp 

phun phủ (hình 1.1). 

Đối với phƣơng pháp phun, các nhà nghiên cứu đã tìm ra các loại nguồn nhiệt để 

đƣa ra những phƣơng pháp phun mới nhƣ phun HVOF, phun nguội, phun laser, phun 

bể kim loại nóng chảy,... Các phƣơng pháp phun trên cơ sở ngày càng nâng cao tốc độ 

hạt và kiểm soát nhiệt độ hạt trong quá trình phun cũng nhƣ cải thiện điều kiện môi 

trƣờng phun để có chất lƣợng lớp phủ tốt nhất. 

Thiết bị phun cũng đƣợc nghiên cứu chế tạo và đƣa vào ứng dụng nhiều loại đầu 
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phun khác nhau phục vụ cho các phƣơng pháp phun phủ: súng phun dùng nhiên liệu 

khí cháy (dây, bột), súng phun hồ quang điện (loại hai dây, ba dây…), súng phun 

plasma (dây, bột), súng phun bằng dòng cao tần, súng phun nổ…Đặc biệt, phun nhiệt 

đã đƣợc cải tiến đáng kể năng suất phun, thiết bị và dây chuyền phun tự động với độ 

ổn định và chất lƣợng ngày càng cao. Yếu tố công nghệ cũng đƣợc giải quyết thành 

công nhờ các chế độ công nghệ phun cho các vật liệu có nhiệt độ nóng chảy cao (vật 

liệu gốm, các loại các bít và oxit kim loại) đã đƣợc công bố [133]. 

 

Hình 1.1 Lược đồ phát triển của thiết bị, quá trình và vật liệu phun nhiệt [133]. 

Phun phủ nhiệt phù hợp với hầu hết các vật liệu, ngoại trừ các hợp chất phân hủy 

do nhiệt cũng nhƣ các chất không có trạng thái nóng chảy ổn định và bốc hơi mạnh 

trong quá trình phun. Lúc đầu, vật liệu phun phủ nhiệt chủ yếu là các kim loại nguyên 

chất hoặc hợp kim. Đến nay, vật liệu phun rất đa dạng bao gồm nhiều chủng loại: kim 

loại tinh khiết, hợp kim, gốm kim loại, các oxit kim loại, composit thậm chí là chất 

dẻo. Điều này giúp cho lớp phủ phun nhiệt có thể tạo ra các tính chất chịu nhiệt, dẫn 

điện, cách điện, chống oxy hóa, chống ăn mòn và mài mòn cho các chi tiết hay kết cấu 

hoặc tạo các lớp bề mặt để tiết kiệm kim loại quý và tăng giá trị thẩm mỹ trong trang 

trí. Hiệu suất tạo thành lớp phủ của các phƣơng pháp phun phủ nhiệt là khá cao so với 

nhiều công nghệ bề mặt khác, lớp phủ phun nhiệt có thể từ vài chục µm đến vài mm. 

Hơn nữa, tính linh hoạt đối với các vật liệu khác nhau, quy trình phun phủ nhiệt, tính 

chất lớp phủ và đặc biệt là sự hiệu quả về chi phí cho lớp phủ phun nhiệt dẫn đến 

chúng ngày càng đƣợc ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp cũng nhƣ trong các ngành 

xây dựng cơ sở hạ tầng, y sinh học, điện tử... Công nghệ phun phủ nhiệt đƣợc ứng 

dụng rộng rãi nhƣ vậy là do những đặc điểm quan trọng nhƣ [123]: 
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+ Vật liệu phun đa dạng đáp ứng cho hầu hết các điều kiện làm việc của chi tiết 

+ Tính chất luyện kim khi phun làm tăng độ bền mài mòn, độ cứng, và độ bền 

bám dính của lớp phủ và phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp. 

+ Tốc độ sản xuất phun nhiệt rất cao và thích hợp cho các bề mặt rộng. 

+ Nhiệt lƣợng đầu vào cho các thành phần đƣợc phủ bằng phun nhiệt thấp, tính 

chất kim loại ít thay đổi và ít làm biến dạng bề mặt chi tiết đƣợc phun. 

+ Chi phí sản xuất cho lớp phủ ở mức độ trung bình và thấp. 

+ Phun phủ nhiệt đƣợc coi là công nghệ xanh, đặc biệt là so với mạ crôm cứng. 

Hiện nay phun kim loại đã và đang phát triển mạnh ở các nƣớc tiên tiến nhƣ Mỹ, 

Nhật, LB Nga, Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ,... Ở các nƣớc này có những dây chuyền công 

nghệ cao, họ cũng đã thành công trong việc tạo ra các lớp phủ có tính chất đặc biệt từ 

các loại vật liệu phun nhƣ: gốm kim loại, các loại, hợp kim,… Các nƣớc này cũng đã 

sử dụng phun kim loại cho mục đích phục hồi các chi tiết máy bị mòn và bảo vệ chống 

gỉ các kết cấu thép; sau đó cho nhiều mục đích khác. Năm 1987, ở Mỹ tạo lớp phun 

phủ keramic bằng công nghệ phun plasma đạt giá trị trên 2 tỷ USD [123]. 

Các công trình liên quan đến phun phủ nhiệt đƣợc công bố trong các tạp chí nhƣ: 

Lounutl của Công nghệ phun phủ (ASM International); Công nghệ phun phủ bề mặt 

(Elsevier); Kỹ thuật bề mặt (Maney) và một số tạp chí khác. Hằng năm đều có các hội 

nghị quốc tế về chuyên ngành này nhƣ: Hội nghị công nghệ xử lý nhiệt nhiệt quốc tế 

(IISC); Hội nghị RIPI; Hội nghị quốc tế về luyện kim và phun phủ. Các hiệp hội nhƣ: 

Hiệp hội phun phủ nhiệt Mỹ (ASM/TSS); Hiệp hội phun nhiệt châu Âu (FISA); Hiệp 

hội phun phủ nhiệt Nhật Bản (JTSS) các hiệp hội đều hoạt động trong việc thúc đẩy 

khoa học và công nghệ phun phủ nhiệt trên toàn thế giới. Ở các nƣớc tiên tiến đều có 

các viện nghiên cứu; các hiệp hội (ATSS); các tạp chí riêng và tiêu chuẩn cho chuyên 

ngành này nhƣ VDE, VDMA,… Một số hãng nổi tiếng về thiết bị, vật liệu phun phủ 

nhƣ: Plasma Technique; Castolin (Thụy sĩ); Metco Plasmaday; Dressez, Avko (Mỹ); 

Nobel-Brocl (Pháp); Ecia Ghiken (Nhật); Arcosse (Bỉ); Volvoflemotor (Thụy điển)... 

với các dây chuyền công suất cao. Có thể nói rằng, công nghệ phun phủ nhiệt đang 

ngày một phát triển mạnh mẽ và đi đầu trong ngành công nghệ xử lý bề mặt [150]. 

1.2 Các phƣơng pháp phun phủ nhiệt 

 Ra đời từ đầu thế kỷ hai mƣơi với phƣơng pháp đầu tiên là phun hồ quang điện, 

cho đến nay đã có hàng chục phƣơng pháp phun nhiệt ra đời và phát triển. Việc ứng 

dụng các nguồn năng lƣợng vào trong các phƣơng pháp phun là cơ sở của các quá 
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trình phun khác nhau. Do đó, các quá trình phun nhiệt thƣờng đƣợc phân loại theo loại 

nguồn năng lƣợng đƣợc sử dụng để làm nóng nguyên liệu phun đƣợc trình bày trong 

hình 1.2. Phun phủ nhiệt có nhiều phƣơng pháp khác nhau nhƣng tất cả đều có những 

đặc điểm chung và chỉ có sự khác nhau nhỏ về nguyên lý, hiệu suất, mức đầu tƣ, chi 

phí vận hành, khả năng sử dụng vật liệu lớp phủ, các tính chất của lớp phủ tạo thành. 

Do đó một số phƣơng pháp với hiệu suất và chất lƣợng lớp phủ tốt đƣợc ứng dụng phổ 

biến hơn [103]. 

 

Hình 1.2 Sơ đồ phân loại các quá trình phun phủ nhiệt theo nguồn năng lượng [109] 

1.2.1 Phun hồ quang điện (AS – Arc spray) 

 Phƣơng pháp phun hồ quang điện do tiến sĩ Schoop phát minh vào năm 1910. 

Tuy nhiên, phải đến những năm 1960 quá trình phun này mới đƣợc chấp nhận và phát 

triển rộng rãi [151]. Quá trình phun hồ quang điện sử dụng nguồn năng lƣợng điện 

năng để tạo thành nhiệt nung chảy vật liệu phun thông qua hồ quang điện. Hồ quang 

đƣợc hình thành giữa hai điện cực là hai dây phun đƣợc đẩy vào liên tục với tốc độ 

nhƣ nhau (hình 1.3). Tốc độ cấp dây đƣợc điều chỉnh tùy thuộc vào năng suất phun, độ 

dẫn điện của vật liệu phun thông qua dòng điện. Vật liệu nóng chảy đƣợc đẩy về phía 

bề mặt cần phun bằng một luồng không khí nén với áp suất cao. Ƣu điểm chính của 

quá trình phun hồ quang điện là đặc tính lắng đọng lớp phủ ở nhiệt độ thấp của vật liệu 

phun làm giảm thiểu sự gia nhiệt lên bề mặt nền phun so với các kỹ thuật phun phủ 

nhiệt khác. Ngƣợc lại, một trong những nhƣợc điểm của phƣơng phƣơng pháp phun 

này là sự tạo thành độ xốp của lớp phủ cao và có thể làm giảm hiệu suất chống ăn 

mòn, xói mòn cũng nhƣ mài mòn của lớp phủ [149]. 
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Hình 1.3 Nguyên lý làm việc của súng phun hồ quang điện với dây phun [109] 

1.2.2 Phun khí cháy  

 Nguyên lý của phƣơng pháp phun khí cháy dựa trên nhiệt độ của phản ứng cháy 

giữa khí nhiên liệu với oxy. So với các nguồn nhiệt phun từ điện năng (phun hồ quang 

điện, phun plassma), ngọn lửa phun khí cháy có nhiệt độ thấp hơn. Phƣơng pháp phun 

này ít tạo ra các ảnh hƣởng biến dạng do nhiệt trong quá trình phun, bởi nhiệt độ của 

ngọn lửa đƣợc tạo ra ở đầu súng phun chỉ đạt tối đa khoảng 3000
0
C. Do đó, phun khí 

cháy có thể phun đƣợc cho các bề mặt từ kim loại hay gốm sứ và chất dẻo. Lớp phủ 

tạo thành sau khi phun thƣờng chứa nhiều oxit, độ xốp cao cùng với độ nhám bề mặt 

đạt đƣợc lớn hơn so với quá trình phun nhiệt khác [103]. Quá trình phun phụ thuộc vào 

việc kiểm soát nhiệt của phản ứng cháy giữa oxy và nhiên liệu để nung chảy nguyên 

liệu phun.  

 

a. Quá trình phun dây              b. Quá trình phun bột  

Hình 1.4 Nguyên lý làm việc của súng phun khí cháy [109]. 

Tùy theo dạng vật liệu phun mà có thể chia phun khí cháy làm hai loại là phun 

bột (PFS - Powder flame spray) và phun dây (WFS - Wire flame spray) (hình 1.4 a, b). 

Trong quá trình phun, không khí nén đƣợc sử dụng để phân tán các hạt nóng chảy và 

đẩy chúng đến va chạm và bám dính lên bề mặt chi tiết, từ đó hình thành lớp phủ 

[151]. Phun khí cháy chủ yếu đƣợc ứng dụng để tạo lớp phủ bề mặt chống mài mòn.  
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 1.2.3 Phun Plasma  

 Quá trình phun plasma APS (Atmospheric Plasma Spraying) đƣợc phát triển bởi 

Gage (1962) và thực hiện trong môi trƣờng không khí. Phun Plasma phù hợp với hầu 

hết các loại vật liệu nhất là các loại vật liệu phun có nhiệt độ cao, kể cả lớp phủ bằng 

vật liệu ceramic. Nhiều ứng dụng của phun plasma bao gồm: tạo bề mặt chống mài 

mòn, ăn mòn, xói mòn, chịu nhiệt cũng đã đƣợc sử dụng [103]. Trong quá trình phun 

plasma, bột phun đƣợc đƣa vào hồ quang plasma có nhiệt độ rất cao và sau đó đƣợc 

làm nóng nhanh đến khi bị nóng chảy. Các phần tử phun đƣợc tăng tốc bởi khí nén và 

bị phân tán thành các hạt nhỏ đến va đập với bề mặt chi tiết nền tạo lớp phủ. Hồ quang 

Plasma dùng để phun đƣợc tạo ra bằng cách chuyển năng lƣợng (từ dòng điện) sang 

khí (argon/hidro hoặc argon/heli phụ thuộc vào loại hệ thống) cho đến khi năng lƣợng 

đủ để ion hóa chất khí đó. Khi năng lƣợng đƣợc giải phóng, các điện tử và ion tái kết 

hợp giải phóng nhiệt và năng lƣợng ánh sáng tăng tốc thông qua một vòi phun (hình 

1.5.a). Nhiệt độ hồ quang/khí có thể thay đổi từ (15000 ÷ 20000
0
C) tùy theo loại khí 

và công suất sử dụng trong thiết bị [123]. Vì lý do này, quá trình phun plasma rất lý 

tƣởng cho các vật liệu lớp phủ có nhiệt độ nóng chảy cao [44]. Vận tốc của hạt phun 

đạt đƣợc tƣơng đối cao dẫn đến mật độ phủ và độ bền liên kết của lớp phủ tốt hơn so 

với phun hồ quang điện. Tuy nhiên, chi phí đầu tƣ cao và năng suất phun thấp là 

những nhƣợc điểm chính của phƣơng pháp này. 

 

a. Phun plasma treong không khí 

 

b. Phun plasma trong buồng 

chân không 

Hình 1.5 Nguyên lý làm việc của súng phun plasma [109, 145] 

Năm 1974, Muehlberger [130] thay đổi môi trƣờng thực hiện phun plasma là 

chân không (VPS - Vacuum Plasma Spraying) (hình 1.5b) dẫn đến độ bền bám dính 

đƣợc cải thiện, mật độ lớp phủ cao hơn, lƣợng oxit và các tạp chất giảm. VPS chủ yếu 

đƣợc ứng dụng trong ngành hàng không và điện tử. Tuy nhiên, chi phí cao của hệ 

thống và thời gian tạo ra buồng chân không phụ thuộc vào kích thƣớc của buồng mang 

lại những bất lợi chính để sử dụng kỹ thuật này. 
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1.2.4 Phun nổ  

 Phun nổ (DGS - Detonation Gun Spraying) đƣợc phát triển trong những năm 

1950 tại Hoa Kỳ và là cơ sở của phƣơng pháp phun HVOF. Phƣơng pháp này dựa trên 

một quá trình đốt cháy không liên tục đƣợc đặc trƣng bởi một chuỗi các sự nổ, trong 

đó hỗn hợp khí đốt thƣờng dùng là axetylen và oxy (hình 1.6). Quá trình nổ đƣợc kích 

hoạt bởi bộ phận đánh lửa (Buji) của súng phun sau khi hỗn hợp nhiên liệu khí cháy 

đƣợc đƣa vào buồng súng phun theo đúng tỷ lệ cùng với bột phun đƣợc cấp do khí vận 

chuyển (Nitơ) qua ống dẫn. Tần suất đánh lửa có thể khác nhau từ 4 ÷ 8Hz thậm chí có 

thể lên đến khoảng 100Hz. Quá trình cấp khí cháy và bột phun theo chu kỳ tƣơng ứng 

với chu kỳ nổ đƣợc tính toán. Khi hỗn hợp khí bắt đầu cháy làm xuất hiện sóng nhiệt 

tạo ra va chạm và sóng nổ, trong kênh sóng nổ lan truyền sự cháy. Nguồn nhiệt tạo ra 

do kích nổ có công suất nhiệt cao có thể lên đến 4000°C dùng để nung bột phun và 

cung cấp vận tốc cao cho phần tử phun (800 ÷ 1300m/s). Tuy nhiên, ngọn lửa và dòng 

phần tử phun đƣợc tạo ra ở đầu miệng vòi phun. Sau mỗi chu kỳ nổ, khí nén sẽ đƣợc 

cấp vào buồng phun để thổi sạch buồng phun. Đầu phun đƣợc bảo vệ nhờ hệ thống 

làm mát tuần hoàn bằng nƣớc. Buồng cháy là một hệ hở luôn mở và các chu kỳ diễn ra 

liên tiếp nhau trong buồng súng phun của quá trình phun. Năng suất của quá trình tạo 

lớp phủ của phƣơng pháp này có thể đạt 6 kg/giờ (tùy theo loại súng phun) [34]. 

 

Hình 1.6 Nguyên lý làm việc của súng phun nổ [34] 

1.2.5 Phun nguội (CS) 

 Phun nguội (CS - Cold Spraying) dựa trên nguyên lý làm tăng vận tốc, giảm 

nhiệt độ hạt để ngăn chặn quá trình oxy hóa hạt và cung cấp trạng thái ứng suất dƣ nén 

trong các lớp phủ hình thành. Bột phun đƣợc làm nóng lên và tăng tốc bởi dòng khí 

thông qua vòi phun De-Laval với áp lực đầu vào lên đến 4MPa và nhiệt độ đầu vào tối 

đa 800°C (hình 1.7). Khí đƣợc sử dụng trong quá trình có thể là nitơ, heli hoặc khí 

nén. Tuy nhiên, khí nén ít khi đƣợc sử dụng mặc dù tiết kiệm chi phí nhƣng làm tăng 

nguy cơ của quá trình oxy hóa vật liệu phun. Khí helium cung cấp vận tốc cao nhất của 

khí quá trình do vận tốc đạt tới vận tốc âm thanh dẫn tới vận tốc hạt cao hơn so với 
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dùng khí nitơ. Bột phun đƣợc nung nóng khi đi qua vùng có các các nhiệt điện trở 

đƣợc bố trí thành ống xoắn trên súng phun. Sau đó, chúng đƣợc cấp vào phần hội tụ 

của vòi phun để đƣợc cung cấp năng lƣợng ở áp suất lớn hơn cả áp suất khí đầu vào. 

 

Hình 1.7 Nguyên lý làm việc của súng phun nguội [152] 

 Trong phun nguội, các hạt phun tại thời điểm tác động trên bề mặt nền không ở 

trạng thái chảy hoặc bán chảy, vận tốc hạt vƣợt quá giá trị phụ thuộc vào vật liệu để 

cho phép nó bám dính thay vì bị bật ra. Thông thƣờng vận tốc hạt đạt khoảng 500 m/s 

(tùy theo vật liệu phun). Đối với vật liệu dễ biến dạng nhƣ đồng tinh khiết hoặc nhôm 

có thể sử dụng bột phun với nhiều đƣờng kính (d) hạt khác nhau: 5µm < d < 25 µm 

(Cu) và 10m < d < 45µm (Al) tƣơng ứng. Chuyển động của hạt phun chuyển thành 

năng lƣợng nhiệt khi tác động vào bề mặt nền cho phép hình thành các lớp phủ bám 

dính với mật độ cao (tƣơng đƣơng với quá trình hàn nguội). Tuy vậy, quá trình này 

gặp khó khăn khi phun vật liệu dẻo thấp nhƣ: thép không gỉ ferit, kim loại cứng và 

không thể phun đƣợc bột gốm kim loại [74, 123].  

Ƣu điểm chính của phun nguội là tránh sự oxy hóa cả của vật liệu phun và bề mặt 

nền. Độ dẫn điện của lớp phủ phun nguội có thể cao tới 90% so với cùng vật liệu ở 

dạng đúc. Độ dày lớp phủ có thể tới một vài milimét và có thể phủ đƣợc cả trên bề mặt 

kính đƣợc đánh bóng. Hiện nay, ứng dụng quan trọng nhất của phun nguội để tạo các 

lớp phủ đồng mỏng trên các bộ phận bằng nhôm ép đùn, từ đó có thể hàn nối với chi 

tiết bằng đồng trong việc chế tạo các bộ phận làm mát các bộ xử lý máy tính [74]. 

1.2.6 Phun oxy nhiên liệu tốc độ cao (HVOF - High velocity oxy fuel) 

 Phun oxy nhiên liệu tốc độ cao HVOF là một bƣớc tiến của quá trình phun nhiệt 

khí (PFS) thông thƣờng và phun nổ (DGS). Lớp phủ HVOF cho phép cải thiện mật độ 

phủ, nâng cao độ bền bám dính của lớp phủ với bề mặt chi tiết phun. Nhờ đó, vận tốc 

hạt khi phun bột (PFS) trong khoảng 50 m/s có thể đƣợc tăng lên đến khoảng 850 m/s. 

Bên trong buồng súng phun HVOF, các loại khí đốt có thể đạt vận tốc tối đa bằng vận 

tốc âm thanh. Súng phun HVOF hiện đại đƣợc thiết kế dƣới dạng ống Laval có cấu 

trúc ống dạng hội tụ - phân kỳ (hình 1.8) cho vận tốc hạt rất cao và ngày càng đƣợc 

nghiên cứu để tiếp để cải thiện [34]. 
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Hình 1.8 Nguyên lý làm việc của súng phun HVOF [109] 

 Khí nhiên liệu đƣợc sử dụng khi phun gồm: hidro, metan, axetylen, etylen, 

propylen hoặc propan cùng nhiên liệu lỏng. Sự lựa chọn khí cháy xác định bởi nhiệt độ 

ngọn lửa đạt đƣợc tối đa và đặc tính của vật liệu phun. Bằng cách điều chỉnh tỷ lệ khí 

cháy giữa oxy và nhiên liệu, nhiệt độ ngọn lửa có thể đƣợc điều chỉnh. Súng phun 

HVOF đƣợc làm mát bằng khí (nitơ, CO2 lỏng, argon,..) hoặc nƣớc. Trong quá trình 

phun, khí nén với áp suất cao đƣợc sử dụng để tăng tốc cho phần tử phun, nhƣng quá 

trình này tƣơng đƣơng với việc đƣa thêm nitơ vào vì vậy kết quả làm cho nhiệt độ 

ngọn lửa giảm. Nhiệt độ cung cấp cho bột phun không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ cháy 

của hỗn hợp nhiên liệu áp dụng, mà còn phụ thuộc vào vị trí phun và các điều kiện nhƣ 

góc phun, đƣờng kính vòi phun, tốc độ dòng khí vận chuyển, tỷ lệ cấp bột. Ngoài ra, 

độ dài và hình dạng góc mở của các vòi phun ảnh hƣởng đến sự truyền nhiệt đến các 

hạt bột. Ở trong vòi phun, các vòi phun dài mới sẽ dẫn và truyền nhiệt mạnh hơn. Vòi 

phun dạng ống Laval làm tốc độ luồng khí nhanh hơn so với các vòi phun hình trụ, do 

đó giảm thời gian của các hạt ở bên trong súng phun và nhiệt truyền cho chúng [103], 

chất lƣợng lớp phủ chịu ảnh hƣởng lớn của vận tốc hạt phun (hình 1.9). 

 

Hình 1.9 Biểu đồ sự phụ thuộc của chất lượng lớp phủ vào tốc độ hạt phun [132] 

 Ưu điểm của phương pháp phun HVOF 

 So với các quá trình phun nhiệt khác, phun HVOF ngoài yếu tố tạo ra vận tốc hạt 

phun cao hơn so với các quá trình phun khác thì còn có rất nhiều các ƣu điểm khác 

chứng tỏ sự phù hợp để tạo lớp phủ phục hồi bề mặt nhƣ [65, 95, 124, 146]: 
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+ Nhiệt độ nguồn nhiệt thấp hơn so với phun plasma 

+ Môi trƣờng thuận lợi hơn do ít bị oxy hóa hơn các phƣơng pháp phun thông  

dụng khác do giảm sự tiếp xúc của hạt phun với không khí. 

+ Hạn chế phản ứng và biến đổi pha  

+ Ứng suất dƣ do nén cao thuận lợi cho lớp phủ chịu va đập 

+ Độ bền bám dính với chất nền cao 

+ Độ bền liên kết giữa các lớp phun cao 

+ Mật độ của lớp phủ cao 

+ Nhiệt độ hạt khá tƣơng đồng và hiệu suất sử dụng nhiệt cao hơn. 

+ Có thể tạo lớp phủ dày 

+ Nhiệt độ hạt cuối cùng thấp hơn so với các quá trình phun khác 

+ Độ nhám bề mặt lớp phủ sau khi phun thấp hơn so với các phƣơng pháp khác 

+ Có thể sử dụng để hoàn thiện bề mặt gia công. 

+ Chi phí đầu từ thấp và dễ sử dụng so với các quy trình khác 

+ Quy trình có thể đƣợc tự động hóa 

 Nhược điểm của phương pháp phun HVOF [25]: 

+ Giới hạn nhiệt độ ngọn lửa (thƣờng dƣới 3000
0
C) 

+ Độ ồn cao do vận tốc khí cao 

+ Chi tiết phun cần đƣợc làm nguội trong quá trình phun do sự truyền nhiệt từ 

ngọn lửa. 

+ Khó khăn trong việc che chắn các mẫu dẫn đến tăng thời gian phụ khi phun các 

chi tiết phức tạp. 

 Ứng dụng của phương pháp phun HVOF 

Lớp phủ HVOF hiện nay đƣợc ứng dụng rất rộng rãi bởi một số đặc tính quan 

trọng của lớp phủ: độ xốp thấp, độ cứng và độ bền bám dính cao, chiều dày phun lớn, 

thuận lợi để tạo lớp phủ chịu nhiệt, tạo lớp phủ dẫn và cách điện, nâng cao đƣợc khả 

năng chống mòn (mài mòn, ăn mòn) ngay cả ở nhiệt độ cao [111]. Một số lĩnh vực 

công nghiệp khác đƣợc ứng dụng nhƣ nhƣ: ô tô, hàng không vũ trụ, khai thác mỏ, hóa 

dầu, tua bin khí, ngành giấy, điện tử, y học và đóng tàu [83, 102]. Một số sản phẩm 

ứng dụng quan trọng hiện nay nhƣ: lớp phủ thay thế mạ chrome cứng trong ngành 

hàng không vũ trụ; các dụng cụ y tế; các bộ phận trong các thiết bị điện bao gồm cả bộ 

tản nhiệt bán dẫn và chất cách điện, đƣợc phủ gốm oxit và polyme bằng phƣơng pháp 

phun HVOF; các van bi dƣới biển, cánh quạt, đƣờng ống, và nhiều ứng dụng khác [47, 

153].  
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 So sánh các quá trình phun nhiệt 

Mỗi phƣơng pháp phun nhiệt đều có những tính chất và đặc điểm riêng của 

chúng. Trong các ứng dụng của lớp phủ phun nhiệt, việc lựa chọn phƣơng pháp phun 

phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu: đặc tính của lớp phủ, ứng dụng và yếu tố thƣơng mại 

[150]. Mỗi quá trình phun nhiệt đều gồm hai đặc tính chính đặc trƣng cho phƣơng 

pháp là nguồn nhiệt và tính chất của lớp phủ. Việc lựa chọn quy trình phun nhiệt về cơ 

bản đƣợc xác định bởi vật liệu, hiệu suất, chi phí, chiều dày lớp phủ và tính cơ động 

của phƣơng pháp. Bảng 1.1 sau đây tóm tắt những thuộc tính chính của các công nghệ 

phun nhiệt phổ biến và các đặc tính lớp phủ đạt đƣợc của chúng [103, 109] 

Bảng 1.1 Những thuộc tính chính của một số phương pháp phun nhiệt phổ biến  

Quá 

trình 

phun 

Nhiệt độ 

nguồn 

nhiệt (0C) 

Vận tốc hạt 

(m/s) 

Độ bền 

bám dính 

(MPa) 

Hàm 

lƣợng ô 

xít (%) 

Độ 

xốp (%) 

Xếp hạng 

chi phí phun 

Chiều dày 

lớp phủ 

(mm) 
PFS 3000 40 8 10÷15  2÷6  1 0,1÷1 ,5 

WFS 1000 100 12 10÷20  10 2 0,1÷1 ,5 

HVOF 3000 800 >70 1÷5  1÷2  3 0,1÷2  

DGS 1000 800 >70 1÷5  1÷2  4 0,05÷0,3  

AS 3000 240 >60 5÷10  5 1  

APS 12000 200÷400  10÷70  1÷3  1÷5  4 0,1÷1 

VPS 12000 100÷600  >70 0 <0.5 5 0,1÷1 

CS < 500 550÷1000  20÷70  0 <0.5 3 0,1÷2  

1(Mức thấp) tăng đến 5 (Mức cao) 
 Từ kết quả so sánh các phƣơng pháp phun trong bảng 1.1 có thể thấy HVOF là 

phƣơng pháp phun đáp ứng chất lƣợng lớp phủ cao trong khi chi phí ở mức độ trung 

bình so với các phƣơng pháp khác. Ngoài ra, phun HVOF thích hợp hơn với nhiều loại 

vật liệu phun do chúng đƣợc cung cấp dƣới dạng bột, kể cả những vật liệu nhạy với 

nhiệt độ nhƣ gốm kim loại, bởi nhiệt độ nguồn nhiệt thấp [98]. Phun nguội (CGS) cho 

chất lƣợng lớp phủ cao, do quá trình phun đòi hỏi nhiệt độ nguồn nhiệt thấp từ 

300÷1000
0
C. Tuy nhiên, cơ tính tổng hợp của lớp phủ phun nguội vẫn thấp hơn so với 

lớp phủ HVOF và chỉ phù hợp phun các kim loại có tính dẻo cao. Phun plasma trong 

chân không (VPS) cho chất lƣợng lớp phủ tốt và tƣơng đồng với lớp phủ phun bằng 

phƣơng pháp HVOF, thậm chí độ xốp của lớp phủ VPS còn thấp hơn các phƣơng pháp 

khác. Tuy nhiên, việc tạo ra môi trƣờng áp suất thấp là một khó khăn của phƣơng 

pháp, đặc biệt là khả năng cơ động giảm cũng nhƣ chi phí đầu tƣ lớn, dẫn đến việc ứng 

dụng phƣơng pháp VPS vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, phun plasma trong không khí 

có chất lƣợng lớp phủ thấp hơn so với lớp phủ HVOF và VPS. Tuy nhiên phƣơng pháp 

này vẫn ứng dụng khá rộng rãi bởi nhiệt độ nguồn nhiệt lớn, có thể phun đƣợc những 
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vật liệu có nhiệt độ nóng chảy cao và vật liệu phun đa dạng. Các phƣơng pháp phun 

khác nhƣ hồ quang điện, phun khí cháy thƣờng phù hợp với các lớp phủ bảo vệ có yêu 

cầu chất lƣợng thấp hơn. Những cơ sở trên đã giải thích tại sao phƣơng pháp phun 

HVOF hiện nay đƣợc ứng dụng rất phổ biến trên thế giới và không ngừng gia tăng về 

khối lƣợng cũng nhƣ giá trị của các sản phẩm ứng dụng.  

1.3 Những kết quả nghiên cứu và ứng dụng phun HVOF trên thế giới 

 Phƣơng pháp phun HVOF ra đời vào khoảng năm 1980 nhƣng hiện nay đã đƣợc 

chú trọng và ứng dụng phổ biến. Lớp phủ HVOF cũng nhƣ các lớp phủ phun nhiệt 

khác đều là kết quả của những quá trình phun khá phức tạp. Do đó, những thành tựu 

đạt đƣợc hiện nay là sự kế thừa và phát triển các kết quả nghiên cứu, ứng dụng qua 

một quá trình. Những kết quả đó là cơ sở để tiếp tục triển khai, ứng dụng và phát triển 

các phƣơng pháp phun phủ. Đối với phƣơng pháp phun HVOF, những nghiên cứu 

trƣớc đây chủ yếu tập trung vào các vấn đề chính nhƣ: vật liệu, cấu trúc, thành phần cơ 

tính, khả năng chịu mòn của lớp phủ, ảnh hƣởng của các thông số phun đến chất lƣợng 

lớp phủ. Các nghiên cứu đều đƣợc công bố trên các tạp chí chuyên ngành uy tín. 

Đối với ảnh hưởng của việc xử lý nhiệt đến tính chất lớp phủ: Lee và cộng sự 

[69] thấy rằng xử lý nhiệt sau khi phun làm giảm độ xốp có thể giúp cải thiện tính 

chống ăn mòn lớp phủ NiCrWMoB. Đồng thời, độ xốp giảm cùng với với độ bền liên 

kết đƣợc cải thiện có thể đạt đƣợc thông qua xử lý nhiệt sau khi phun. Độ xốp lớp phủ 

qua xử lý nhiệt có thể giảm xuống dƣới 1%. Tính chất của lớp phủ hợp kim Ni sau khi 

phun và đƣợc xử lý nhiệt cũng đƣợc chứng minh làm độ xốp lớp phủ. Ngoài ra, ứng 

suất dƣ giảm, các tính chất cơ học, độ bền bám dính lớp phủ, độ bền cắt, mô đun đàn 

hồi và độ cứng đƣợc cải thiện [108]. Tuy nhiên để xác định chính xác sự ảnh hƣởng 

của nhiệt độ đến cấu trúc lớp phủ làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao Mi và các cộng 

sự [94] tiếp tục nghiên cứu lớp phủ WC-Co đƣợc phun bằng HVOF trên hai mặt mẫu 

dạng tấm đƣợc chuẩn bị. Nhiệt độ lớp phủ đƣợc giữ ở các mức 350
0
C, 450

0
C và 550

0
C 

trong không khí với thời gian là 4 giờ. Kết quả cho thấy, sau khi xử lý nhiệt, lớp phủ 

cho thấy cấu trúc micro dày đặc ở 450
0
C và cho thấy cấu trúc lỏng cũng nhƣ các vết 

nứt ở 550
0
C. Độ cứng đầu tiên tăng và sau đó giảm với sự gia tăng của nhiệt độ đƣợc 

xử lý nhiệt, độ cứng tối đa là 1164 ± 61HV sau khi xử lý nhiệt ở 450
0
C. Thử nghiệm 

tại nhiệt độ phòng và nhiệt độ cao cho thấy lớp phủ đƣợc xử lý nhiệt ở 450
0
C trong 4 

giờ có khả năng chống mài mòn tốt hơn so với lớp phủ phun ban đầu. Một màng mỏng 

có thể đƣợc hình thành trên bề mặt mòn của lớp phủ WC-Co, bao gồm WO3 và 

CoWO4 chúng có thể làm giảm ma sát và mài mòn. Trên cơ sở đó, Stewart và cộng sự 

[120] đã nâng cao nhiệt độ ảnh hƣởng lên khả năng chịu mài mòn của lớp phủ WC-

17Co bằng phun HVOF. Kết quả cho thấy ở nhiệt độ trên 600
0
C lớp phủ tạo ra 
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Co6W6C. Tƣơng tự nhƣ vậy, Asi và cộng sự [120] đã nghiên cứu ứng xử nhiệt của lớp 

phủ WC-17Co bằng phun HVOF ở nhiệt độ cao (1100
0
C). Sự ảnh hƣởng của nhiệt độ 

cao đã làm giảm khả năng chống mài mòn của lớp phủ. Nguyên nhân là do sự phân 

hủy của WC thành W2C, đây là thành phần có tác động xấu đến khả năng chống mài 

mòn của lớp phủ. Tuy nhiên hầu hết các nghiên cứu về ảnh hƣởng của nhiệt độ đến lớp 

phủ đều đƣợc thực hiện trong không khí. Do đó, để ngăn ngừa các tác nhân ảnh hƣởng 

của không khí trong quá trình xử lý nhiệt, Shrestha và cộng sự [117, 118] đã thay đổi 

môi trƣờng thực hiện xử lý nhiệt là trong các lò chân không. Kết quả tƣơng tự cho thấy 

khi độ xốp lớp phủ giảm, mật độ lớp phủ tăng, độ cứng đƣợc cải thiện giúp tăng khả 

năng chống ăn mòn đối với lớp phủ NiCrMoSiB. Kết quả của một số nghiên cứu trên 

cho thấy, xử lý nhiệt không phải phù hợp với hầu hết các lớp phủ khác nhau. Đối với 

lớp phủ WC-Co việc xử lý nhiệt có thể gây ra phản ứng phân hủy không mong muốn. 

Do đó, việc lựa chọn có hay không xử lý nhiệt sau khi phun phải được xem xét dựa 

trên cấu trúc tế vi lớp phủ ứng với mỗi loại vật liệu khác nhau, từ đó xem xét đưa ra 

phương án có hay không xử lý nhiệt sau khi phun.  

Cấu trúc tế vi lớp phủ HVOF đã được nhiều nhà nghiên cứu chứng minh là có ưu 

điểm vượt trội như mật độ, độ xốp thấp, thành phần oxit thấp. Điều đó đã giải thích lý 

do vì sao phun HVOF đang đƣợc sử dụng rộng rãi trong việc tạo lớp phủ từ nhiều loại 

vật liệu khác nhau... Những lớp phủ này có thể khác nhau về thành phần cấu trúc và 

tính chất. Bột phun WC-Ni thƣờng đƣợc phun bằng HVOF để tạo lớp phủ chịu nhiệt 

độ cao, chống mài mòn, ăn mòn [86]. Khả năng làm việc của lớp phủ bị chi phối bởi 

cấu trúc tế vi, độ xốp, hàm lƣợng oxit, các tính chất này đều bị ảnh hƣởng bởi các 

phƣơng pháp phun nhiệt khác nhau [60]. Guilemany và cộng sự [58] đã bổ sung đƣợc 

vấn đề này khi đã chứng minh đƣợc rằng quá trình oxy hóa lớp phủ còn bị ảnh hƣởng 

bởi các thông số phun nhƣ tỷ lệ oxy nhiên liệu, chiều dài buồng đốt và tổng lƣu lƣợng 

khí quá trình tham gia trong khi phun. Dent và cộng sự [43] đã nghiên cứu ảnh hƣởng 

của các thông số phun nhiệt HVOF đến vi cấu trúc lớp phủ NiCrBSi và nhận thấy sự 

nóng chảy hạt ảnh hƣởng đến cấu trúc vi mô và các đặc tính lớp phủ. Bên cạnh đó, 

nhiên liệu hidro đƣợc cho ảnh hƣởng đến cấu trúc tế vi lớp phủ bằng phƣơng pháp 

phun HVOF. Kích thƣớc hạt thƣờng bị ảnh hƣởng bởi nhiệt độ hạt trong quá trình 

phun và thông thƣờng chúng tỷ lệ nghịch với nhau, các lỗ xốp xuất hiện hầu hết do các 

hạt không nóng chảy. Phạm vi kích thƣớc hạt đƣợc xác định bởi nhiệt độ hạt trong quá 

trình phun nơi nhiệt độ hạt giảm khi kích thƣớc hạt tăng lên. Tuy nhiên, các hạt không 

nóng chảy vẫn tồn tại trên lớp phủ trong quá trình phun. Nghiên cứu về cấu trúc lớp 

phủ chịu mài mòn, ăn mòn trên nền Ni đƣợc Takeuchi.J, Tuurna và các cộng sự [129] 

thấy rằng cấu trúc đạt đƣợc của lớp phủ bằng phun HVOF là dày đặc điều này giúp 
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cho lớp phủ bảo vệ cho cánh tuabin có hiệu quả cao. Các lớp phủ này đƣợc ứng dụng 

làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao nhƣ các nhà máy điện với các nồi hơi điện từ bị 

ăn mòn nóng và quá trình oxy hóa. Kết quả cũng cho thấy các thông số phun HVOF 

tạo ra cấu trúc lớp phủ dày đặc với tỷ lệ oxit thấp cho phép tăng cƣờng hiệu suất mà 

lớp phủ dày đặc có thể thu đƣợc thông qua xử lý nhiệt sau.  

Ilavsky và cộng sự [63] cũng đã tái khẳng định rằng quá trình phun HVOF đã tạo 

ra cấu trúc tế vi lớp phủ với các lớp đồng nhất dày đặc dẫn đến độ bền liên kết cao. 

Các tính chất này còn có thể cải thiện hơn nữa thông qua xử lý nhiệt sau khi phun. Và 

họ cũng nhận thấy các lớp phủ gốm với khả năng chống mài mòn ở nhiệt độ cao rất 

thích hợp với quy trình phun HVOF, bởi những ƣu điểm về cấu trúc đạt đƣợc. 

Schwetzke và Kreye [114] cho thấy rằng các đặc tính phủ bao gồm độ bền liên kết, độ 

cứng, mài mòn và chống ăn mòn đều bị ảnh hƣởng bởi các thành phần và tính chất của 

cấu trúc tế vi. Phun HVOF tạo ra lớp phủ có độ cứng cao và khả năng chống mài mòn 

đƣợc cải thiện tùy thuộc vào các thông số phun đƣợc tối ƣu hóa và lựa chọn. Cấu trúc 

tế vi lớp phủ và độ nhám bề mặt nền đóng vai trò quan trọng trong việc xác định độ 

bám dính lớp phủ với nền bằng phun HVOF. Các tƣơng tác cơ học và nhiệt lớp phủ bề 

mặt ảnh hƣởng đáng kể đến sự phát triển của độ bám dính lớp phủ bề mặt trong quá 

trình phun nhiệt. Phun nổ cũng tạo ra độ bền liên kết cao nhƣng độ nhám bề mặt thu 

đƣợc lớn hơn lớp phủ HVOF đã đƣợc Sobolev và cộng sự [119] tìm ra. Ji và cộng sự 

[51] tiếp tục nghiên cứu tính chống mài mòn lớp phủ Cr3C2-NiCr bằng phun HVOF và 

đã thấy rằng lớp phủ HVOF đƣợc sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng chống mòn là do 

ảnh hƣởng rất lớn của cấu trúc tế vi. Thành phần ảnh hƣởng chủ yếu là kích thƣớc hạt, 

hàm lƣợng và liên kết các hạt. Lớp phủ phun nhiệt có thể coi là công nghệ xanh trong 

ứng dụng công nghiệp khi Picas và đồng nghiệp [104] đã nghiên cứu và so sánh lớp 

phủ Cr20Ni khi thực hiện bằng phƣơng pháp phun HVOF lên piston và van so với 

phƣơng pháp mạ crôm cứng thông thƣờng. Kết quả cho thấy độ cứng tế vi của lớp phủ 

tốt hơn so với mạ crôm. Các kết quả về cấu trúc tế vi lớp phủ và khả năng chịu ứng 

suất là rất tốt, phun HVOF là một giải pháp rất hiệu quả có thể thay thế cho phƣơng 

pháp mạ crôm truyền thống. Suegama và cộng sự [125] xác định đƣợc độ bền liên kết 

của lớp phủ HVOF tốt với pha rắn, khối lƣợng hiệu dụng trong hạt phun cho thấy mật 

độ cao của các pha không nóng chảy hoàn toàn có độ bền liên kết cao của lớp phủ 

HVOF. Nhờ đó, lớp phủ tạo thành chống ăn mòn tốt trong việc bảo vệ các chi tiết hoạt 

động trong môi trƣờng ăn mòn. Vấn đề đƣợc đặt ra đâu là nguyên nhân chính làm cấu 

trúc tế vi ảnh hƣởng đến khả năng chịu mòn đã đƣợc Wang và cộng sự [139] xác 

minh, đó là các thông số phun ảnh hƣởng đến các đặc tính chính của lớp phủ bao gồm 

độ bền liên kết, độ xốp, hàm lƣợng oxit, độ cứng từ đó dẫn đến khả năng chống ăn 
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mòn. Họ kết luận rằng các thông số phun ảnh hƣởng trực tiếp đến cấu trúc tế vi lớp 

phủ cuối cùng. 

Bên cạnh các nghiên cứu về tổ chức tế vi lớp phủ trên, một số nghiên cứu khác 

tìm hiểu về thành phần pha của lớp phủ và ảnh hưởng của chúng đến chất lượng lớp 

phủ cũng như khả năng làm việc: Wang đã xác định ảnh hƣởng của việc bổ sung 

Mo/Cr lên vi cấu trúc và tính chất của trong thành phần lớp phủ so với vật liệu WC-Co 

dựa trên phân tích XRD, ảnh SEM, phân tích EDS thành phần lớp phủ và kiểm tra độ 

cứng Vickers. Việc bổ sung các nguyên tố Mo/Cr góp phần cải thiện đáng kể độ cứng 

WC-Co. Kết quả này là do kích thƣớc hạt WC giảm với hàm lƣợng Cr tăng lên. Ngoài 

ra, phần tử Cr bổ sung sẽ thúc đẩy sự phân tách pha M7C3. Thành phần các bít luôn rất 

nhạy với nhiệt độ và thƣờng có chuyển biến khá phức tạp đã đƣợc Karimi và Verdon 

[73] tìm thấy trong lớp phủ WC - CoCr. Trong quá trình phun, do nhiệt độ cao của 

nguồn nhiệt làm một phần WC có thể phân hủy thành W2C hoặc tƣơng tác với coban 

và tạo thành Co3W3C. Nghiên cứu cũng cho kết quả tƣơng tự nhƣ [140] khi xác định 

đƣợc ảnh hƣởng của Cr khi cho vào hỗn hợp có thể có tác động tích cực đến khả năng 

chống mài mòn. Sự có mặt của Cr có thể ức chế sự phân hủy của WC ở mức độ lớn. 

Guilemany và cộng sự [57] nghiên cứu cơ chế mài mòn trên lớp phủ HVOF WC-12Co 

và chỉ ra rằng sự mài mòn bắt đầu bằng cách loại bỏ pha chất kết dính chủ yếu bằng 

mài mòn, tiếp theo là bị bật ra khi chất kết dính của hạt đó không còn đủ sự liên kết 

với các phần tử xung quanh. Hiện tƣợng mài mòn tiếp theo xảy ra khi hạt bị mòn bật 

ra đóng vai trò là tác nhân hạt mài. Các lớp oxit đƣợc hình thành trong quá trình phun 

trên bề mặt của hạt sẽ làm giảm ma sát, tuy nhiên chúng sẽ bị loại bỏ nếu các hạt mòn 

bật ra tăng lên sẽ làm tăng ma sát. Quá trình mòn tƣơng tự cũng đã đƣợc báo cáo bởi 

Shipway và cộng sự [116] với lớp phủ trong lớp phủ WC-17Co, Stewart và cộng sự 

[121] trong WC - 12Co và Kumari và cộng sự [79] trong WC-10Co-4Cr. Họ thấy rằng 

sự mài mòn của vật liệu WC - Co khác với lớp phủ sau khi đƣợc phun bằng phƣơng 

pháp HVOF đƣợc kết dính bởi sự không đồng nhất và pha biến đổi xảy ra trong quá 

trình phun nhiệt, và có ảnh hƣởng đáng kể đến các tính chất của lớp phủ.  

Qua những nghiên cứu về cấu trúc tế vi, thành phần pha lớp phủ có thể khẳng 

định rằng, khả năng làm việc của lớp phủ ngoài đặc tính vật liệu còn chịu ảnh hưởng 

rất lớn của cấu trúc tế vi. Điều này càng nâng cao tính ứng dụng chịu mòn của lớp 

phủ HVOF nhờ cấu trúc xít chặt, độ bền liên kết và độ cứng cao. Tuy nhiên nguyên 

nhân dẫn đến kết quả trên là câu hỏi đã được các nhà nghiên cứu tìm tòi và xác định. 

Thông số quá trình phun là những yếu tố ảnh hưởng chính và được chú trọng nghiên 

cứu. Zhang và cộng sự [40] nghiên cứu ảnh hƣởng các thông số phun HVOF đến sự 

hình thành cấu trúc tế vi và khả năng chống ăn mòn của lớp phủ Inconel 625. Kết quả 
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của nghiên cứu cho thấy loại nhiên liệu ảnh hƣởng đến mức độ nóng chảy của hạt tạo 

ra cấu trúc tế vi lớp phủ với ba pha bao gồm: các hạt nóng chảy hoàn toàn, nóng chảy 

một phần và không nóng chảy. Thử nghiệm kiểm tra khả năng chống ăn mòn của lớp 

phủ HVOF cho thấy nhiên liệu cháy dạng lỏng cho lớp phủ có khả năng chống ăn mòn 

đƣợc cải thiện so với trƣờng hợp phun với nhiên liệu khí. Các đặc tính của cấu trúc lớp 

phủ đƣợc hình thành bởi quá trình phun HVOF bị ảnh hƣởng bởi nhiệt độ và tốc độ 

của hạt trƣớc khi tác động lên chất nền, kết cấu lớp phủ nhận đƣợc dày đặc với độ 

cứng và độ bền liên kết cao [110]. Kết quả nghiên cứu của Gil và Mariana [53] về sự 

ảnh hƣởng của các thông số quá trình phun HVOF tới cấu trúc tế vi lớp phủ 

NiWCrBSi cho thấy khoảng cách phun, tỷ lệ cấp bột, nguồn nhiệt, lƣu lƣợng oxy ảnh 

hƣởng đến hình thái và cấu trúc lớp phủ. Hơn nữa, các đặc tính của lớp phủ nhƣ độ 

xốp, độ cứng và chống ăn mòn đều bị ảnh hƣởng bởi các thông số phun. Khoảng cách 

phun và dòng lƣu lƣợng nhiên liệu cháy có vai trò quan trọng trong việc giảm độ xốp 

và hàm lƣợng oxit trong lớp phủ tạo thành, đồng thời độ dày lớp phủ bị ảnh hƣởng bởi 

tỷ lệ cấp bột phun [27]. Planche và cộng sự [105] cũng đã chứng minh tốc độ dòng 

chảy nhiên liệu, khoảng cách phun, lƣu lƣợng khí vận chuyển bột phun và tốc độ dòng 

oxy trực tiếp ảnh hƣởng đến sự hình thành lớp phủ. Các thông số phun cũng đã đƣợc 

chứng minh làm ảnh hƣởng đến vận tốc, nhiệt độ hạt và đặc tính của lớp phủ WC - 

CoCr bằng phun HVOF [149]. Đồng thời, khả năng chống mài mòn của lớp phủ cũng 

bị ảnh hƣởng rõ rệt. Trƣờng hợp chỉ có một thông số phun thay đổi cũng đƣợc Li và 

các cộng sự [81] nghiên cứu độc lập ảnh hƣởng của tỷ lệ oxy. Kết quả cho thấy, một 

mình thông số lƣu lƣợng oxy vẫn ảnh hƣởng đến tính chất lớp phủ. Điều này do trong 

quá trình đốt cháy làm tăng hàm lƣợng oxit ảnh hƣởng đến sự ăn mòn lớp phủ. Tỷ lệ 

nhiên liệu với oxy vƣợt quá mức cho phép ảnh hƣởng đến độ xốp lớp phủ. Một số các 

thông số quá trình phun khác cũng đã được nghiên cứu bởi: Lugscheider và cộng sự 

[90] nghiên cứu ảnh hƣởng của nhiệt độ bề mặt nền trong quá trình phun HVOF. Kết 

quả cho thấy nhiệt độ nền và loại nhiên liệu sử dụng trong quá trình phun ảnh hƣởng 

đến sự hình thành lớp phủ, đặc biệt là độ bền bám dính của lớp phủ với bề mặt nền của 

chi tiết. Trong khi đó, Wang [142] và cộng sự nghiên cứu ảnh hƣởng của độ nhám bề 

mặt nền đến độ bền bám dính lớp phủ HVOF (NiCrBSi, WC-Co), kết quả cho thấy độ 

bền bám dính tăng khi độ nhám tăng dần đến 9µm. Ảnh hƣởng nitơ làm giảm sự oxy 

hóa hạt, kích thƣớc hạt tỷ lệ thuận với hàm lƣợng oxit cũng đƣợc Kawakita, Kuroda 

[76] và cộng sự nghiên cứ và kết luận.  

Trên cơ sở ảnh hưởng của các thông số phun đến chất lượng lớp phủ, một số 

nghiên cứu mô phỏng quá trình phun HVOF để xác định ảnh hưởng của các thông số 

phun đến chất lượng lớp phủ được thực hiện và là căn cứ để xác định một số thông số 
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phun chính của vật liệu phun đã chọn: Ming và cộng sự [95, 115] mô phỏng mối quan 

hệ giữa các thông số phun với chất lƣợng lớp phủ với vật liệu WC-Co với các kích cỡ 

khác nhau bằng phần mềm ANSYS. Kết quả xác định đƣợc các mối hệ giữa vận tốc 

hạt với khoảng cách phun, nhiệt độ hạt tại các cùng ngọn lửa và hiệu suất nung nóng 

hạt. Xu thế ảnh hƣởng đến các tính chất của lớp phủ nhƣ độ cứng, độ bền bám dính, độ 

xốp cũng đã đƣợc xác định, một số các nghiên cứu tƣơng tự khác cũng đƣợc thực hiện 

bởi Finimonov và các cộng sự [48]. Ngoài ra, Ivosevic [64] đã mô phỏng sự bám dính 

của lớp phủ với nền của chi tiết phun dựa trên ảnh hƣởng của các thông số phun, qua 

đó xác định đƣợc độ nhám, nhiệt độ nền cần thiết để chất lƣợng bám dính tốt nhất. 

Tính chất cơ tính của lớp phủ cũng được quan tâm đến bởi: La Barbera-Sosa và 

đồng nghiệp [32] đã so sánh cấu trúc tế vi, độ cứng và mô đun đàn hồi khảo sát trên 

hai vị trí của lớp phủ Ni lên vật liệu nền SAE 1045. Kết quả cho thấy các giá trị mô 

đun đàn hồi bên trong tọa độ của lớp phủ cao hơn so với giá trị mô đun đàn hồi trên bề 

mặt, từ đó thấy rõ tính không đẳng hƣớng của cấu trúc lớp phủ. Trƣờng hợp lớp phủ 

phun bằng HVOF có thành phần chính WC lên nền thép 304 [128] và thực hiện các biện 

pháp gia tăng nhiệt độ và gradient của quá trình nhiệt. Kết quả cho thấy khi tăng mật 

độ hạt WC và giảm gradient nhiệt độ thì mô đun đàn hồi, ứng suất dƣ, độ bền uốn của 

lớp phủ tăng lên. Lima và cộng sự [89] đã nghiên cứu độ bền bám dính lớp phủ khi 

phun bằng phƣơng pháp phun HVOF giữa kim loại và gốm. Kết quả đo của các thông 

số về cấu trúc tế vi, độ cứng, độ nhám và độ bền bám dính nhận đƣợc cho thấy độ bền 

bám dính với bề mặt là gốm thấp còn độ bền bám dính với bề mặt nền là kim loại cao 

hơn. Bên cạnh đó, để xem xét đâu là tính chất ảnh hƣởng chính đến khả năng chống 

mài mòn, Liao và cộng sự [88] nghiên cứu lớp phủ WC-17Co bằng phun HVOF. Kết 

quả chỉ ra độ cứng và độ bền bám dính của vật liệu là rất quan trọng đối với khả năng 

chống mài mòn trong của lớp phủ WC-Co. Các hạt WC cứng hơn làm tăng độ cứng 

trung bình của lớp phủ, vai trò của coban trong lớp phủ này hoạt động nhƣ một chất 

kết dính cho các hạt các bít. Vì vậy, để cải thiện khả năng chống mài mòn của các vật 

liệu này, độ bền liên kết giữa và chất kết dính coban sẽ tăng lên, ảnh hƣởng đến cấu 

trúc tế vi và các pha trong lớp phủ tại vùng tiếp giáp giữa các hạt WC cứng và phần tử 

Coban. Sự xuất hiện của M6C hoặc M12C cho thấy một dấu hiệu cải thiện sự gắn kết 

giữa cứng với Coban, làm tăng khả năng chống mòn mài mòn mặc dù làm cho độ cứng 

giảm. Wood [144] đã công bố nghiên cứu của mình về đặc tính của các lớp phủ phun 

nhiệt nhƣ: thành phần lớp phủ, pha và phân bố của chúng, cấu trúc tế vi, ứng suất dƣ, 

độ xốp. Các thông số này có ảnh hƣởng trực tiếp đến độ cứng của lớp phủ, đƣợc sử 

dụng làm yếu tố tƣơng quan ban đầu để đánh giá độ bền mài mòn. Một yếu tố quan 

trọng khác có thể ảnh hƣởng đến hiệu suất hoạt động của lớp phủ WC-Co phun bởi 
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HVOF là độ bền bám dính của lớp phủ với chất nền. Cấu trúc tế vi không đồng nhất 

của lớp phủ phun nhiệt WC-Co-Cr và đặc biệt là độ bền uốn là yếu tố chính ảnh hƣởng 

đến bản chất của sự hình thành vết nứt trong điều kiện xói mòn. Những vết nứt này có 

thể bắt đầu từ khoảng trống và ranh giới giữa các hạt trong lớp phủ và các tạp chất tồn 

tại trong lớp phủ [144]. Tuy nhiên, các pha gây giòn trong lớp phủ phun nhiệt có thể 

tránh đƣợc bằng cách sử dụng các thông số phun thích hợp [33]. Những kết quả của 

Wang [139], Poirier [106], Mahbub [61] và các cộng sự của mình nghiên cứu cho 

thấy, ảnh hƣởng của kích thƣớc hạt nhỏ cũng làm khả năng chống mài mòn tốt hơn do 

việc các hạt bị bật ra khi làm việc chịu mài mòn sẽ ít gây mòn trở lại so với các hạt lớn 

hơn. Nguyên nhân là do mảnh vụn tạo bởi các hạt nhỏ sẽ mịn hơn, nên ít xảy ra cơ chế 

mài mòn thứ ba (hạt vỡ trở thành hạt mài). Trên cơ sở đó, Guilemany và cộng sự [59] 

nghiên cứu lớp phủ WC - 12Co với cấu trúc nano cho khả năng chống mài mòn cao 

hơn lớp phủ thông thƣờng thu đƣợc. Họ cho rằng điều này là do hỗn hợp của các hạt 

cỡ nano làm lớp phủ cứng hơn và cải thiện độ bền liên kết cho các hạt WC có kích 

thƣớc cực nhỏ với chất nền Coban tạo ra một bề mặt cứng, bền giúp cải thiện khả năng 

chống mài mòn.  

 Tuy nhiên quá trình phun có sự ảnh hưởng của đồng thời nhiều thông số công 

nghệ dẫn tới khó khăn trong việc tạo lớp phủ có chất lượng cao. Vấn đề đặt ra là tìm 

được thông số phun nào đáp ứng tính chất lớp phủ tốt nhất. Một số phương pháp toán 

học đã được áp dụng vào quá trình nghiên cứu để tối ưu hóa các thông số phun đến 

chất lượng lớp phủ đã được áp dụng và công bố gần đây. K.N.Balan nghiên cứu tối ƣu 

hóa thông số phun bao gồm loại bột phun: WC 12% CO, 75% CrC 25% NiCr- Al2O3; 

khoảng cách phun, tỷ lệ cấp bột, tỷ lệ khí cháy bằng phƣơng pháp Taguchi. Kết quả 

cho thấy lớp phủ WC-12Co có độ cứng và độ bám dính cao nhất so với các vật liệu 

khác, chế độ phun tốt nhất trong phạm vi khảo sát đƣợc xác định [30]. Tƣơng tự nhƣ 

vậy là các nghiên cứu của Qin [72] xác định ảnh hƣởng của khoảng cách phun lƣu 

lƣợng nhiêu liệu lỏng và oxy đến độ xốp của lớp phủ Fe49.7Cr18Mn1.9Mo7.4W1. 

6B15.2C3.8Si2.4. Nghiên cứu của Karidkar [107] tối ƣu hóa tốc độ dịch chuyển súng 

phun và khoảng cách phun tới chất lƣợng lớp phủ. Mặc dù phƣơng pháp Taguchi cho 

phép xác định nhanh mức thông số tối ƣu, tuy nhiên các ứng dụng vẫn chƣa nhiều. 

Hơn nữa, phƣơng pháp Taguchi chỉ xác định đƣợc cho một tính chất lớp phủ tốt nhất 

mà chƣa xác định đồng thời.  

Một số ứng dụng khác của phương pháp phun HVOF nhằm tạo các lớp phủ với 

các tính chất mới đã được công bố bởi một số tác giả. Walter và cộng sự [80] đã 

nghiên cứu sử dụng chất epoxy pha loãng cho phép kết dính để bảo vệ các lớp phủ 

bằng phƣơng pháp phun HVOF nhằm tăng tính chống ăn mòn, chống gỉ, các chất 
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epoxy pha loãng này đƣợc cho là tăng tính bền của lớp phủ. Lars-Nilsson [80] và đồng 

nghiệp đã nghiên cứu ra một loại vật liệu mới phục vụ phƣơng pháp phun HVOF khi 

phủ lên khuôn trong ngành thủy tinh. Loại vật liệu mới này là một hợp kim đƣợc cung 

cấp dƣới dạng bột, thành phần bao gồm carbon 2,2÷2,85%, silicon 2,1÷2,7%, boron 

0,2÷10,7%, sắt 1,3÷2,6, crôm 5,7÷8,5%, vonfram 32,4÷ 33,6%, cobalt 4,4÷5,2%, còn 

lại là Ni. Loại vật liệu mới này cho phép nâng cao độ bền và tuổi thọ của vật liệu nền. 

Phƣơng pháp phun HVOF với ƣu điểm về quá trình nhiệt khi phun và tốc độ hạt phun 

còn đƣợc ứng dụng khi phun cả vật liệu polyme không nóng chảy [45]. Trƣờng hợp 

vật liệu có chứa một polymer không nóng chảy trộn với một polymer không chảy đƣợc 

phun với tốc độ cao, kết quả cho thấy lớp phủ có độ bền bám dính tốt và độ cứng cao. 

Từ đó, lớp phủ 2 lớp vật liệu MCrAlY/polyester bằng phƣơng pháp phun HVOF làm 

tuổi thọ của lớp phủ và vật liệu nền tăng lên là kết quả mà C. Giolli và đồng nghiệp đã 

nghiên cứu đƣợc [54]. 

Từ những kết quả của những nghiên cứu trƣớc có thể thấy phun phủ nhiệt là giải 

pháp rất hiệu quả cho việc phục hồi, chế tạo mới bề mặt chi tiết. Hơn nữa, do sự đa 

dạng về vật liệu phun nên lớp phủ phun nhiệt đặc biệt hiệu quả trong các ứng dụng cho 

bề mặt chịu mòn. Lớp phủ tạo bởi phun HVOF có tính chất nổi trội so với các phƣơng 

pháp phun phổ biến nên có xu thế ứng dụng ngày càng tăng. Những nghiên cứu về lớp 

phủ phun nhiệt HVOF nói riêng cũng nhƣ phun nhiệt nói chung là khá toàn diện. Tuy 

nhiên, hầu hết các nghiên cứu trƣớc tập trung xem xét, đánh giá sự ảnh hƣởng của các 

thông số phun đến chất lƣợng lớp phủ, từ đó xác định các thông số phun cho chất 

lƣợng lớp phủ cao và xu thế điều chỉnh các thông số phun qua việc đánh giá mức độ 

ảnh hƣởng của thông số đó.  

Một số nghiên cứu đã thực hiện tối ƣu hóa các thông số phun để cải thiện chất 

lƣợng lớp phủ. Tuy nhiên các kết quả nhận đƣợc vẫn tồn tại một số những điểm hạn 

chế nhƣ: Chưa có được căn cứ lựa chọn giá trị các thông số phun, các giá trị lựa chọn 

có nhiều mức khác nhau và không thống nhất. Phương pháp tối ưu Taguchi được sử 

dụng phổ biến để tối ưu cho các đơn tính chất lớp phủ. Tuy nhiên, phương pháp này 

không cho phép đánh giá đồng thời nhiều tính chất đầu ra, không xác định hàm toán 

học cho mối quan hệ giữa các thông số phun với tính chất lớp phủ và không cho phép 

dự đoán ngược. Nghiên cứu tối ưu đa mục tiêu để xác định thông số phun cho lớp phủ 

thu được có chất lượng tốt nhất chưa được đề cập. Điều đó cho thấy việc nghiên cứu 

ảnh hưởng của các thông số phun đến đồng thời các tính chất lớp phủ là sự bổ sung 

rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu góp phần cải thiện chất lượng và nâng cao khả năng 

ứng dụng lớp phủ. 
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1.4 Những kết quả nghiên cứu và ứng dụng phun phủ nhiệt tại Việt Nam 

Ở Việt Nam hiện nay, sự phát triển của công nghệ phun phủ nhiệt vẫn còn hạn 

chế, chƣa có nhiều các doanh nghiệp, viện nghiên cứu đầu tƣ và phát triển công nghệ 

này một cách bài bản và hệ thống. Điều này chƣa tƣơng xứng với nhu cầu và tiềm 

năng phát triển của nền công nghiệp nƣớc ta. Hiện nay, mới chỉ có một số thiết bị của 

những phƣơng pháp phun phổ biến đƣợc đầu tƣ nghiên cứu và ứng dụng nhƣ: phun hồ 

quang điện - phòng thí nghiệm trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội, tập đoàn Metal; 

Phun Khí cháy - phòng thí nghiệm trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội; Viện Nghiên 

cứu Cơ khí, Viện Công nghệ Bộ quốc phòng..; Phun Plasma thƣờng - Viện Nghiên 

cứu Cơ khí, Viện Công nghệ Bộ quốc phòng; Phun Plasma trong chân không - Viện 

nghiên cứu ứng dụng công nghệ - trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội; Phun nổ - Viện 

năng lƣợng Mỏ; Phun HVOF - Viện Cơ khí Tự động hóa và Môi trƣờng, công ty 

TNHH và dịch vụ Quang Khánh, công ty TNHH và dịch vụ Mai Thủy, tập đoàn 

Metal, xí nghiệp Cơ điện liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro... Một số sản phẩm của 

công nghệ phun nhiệt này đƣợc thực hiện thành công nhƣ: thân turbine, turbine thủy 

lực, cánh bơm, trục bơm, cánh khuấy cỡ lớn trong công nghiệp nhà máy đạm Phú Mỹ; 

trục phân phối bia - Dung Quất; trục khuỷu tàu HQ-957-X51- Bộ quốc phòng; trục 

bơm ép vỉa - Đại Hùng, các loại trục cam... Mặc dù, đã có một số thiết bị phun nhƣng 

sự phát triển công nghệ phun phủ nhiệt vẫn còn hạn hẹp. Có rất nhiều nguyên nhân, 

nhƣng trong số đó phải kể đến do công nghệ này khá phức tạp, đòi hỏi sự tìm tòi và 

đầu tƣ nghiên cứu sâu rộng. Quá trình phun và hình thành lớp phủ chịu sự chi phối của 

nhiều yếu tố nhƣ công nghệ, thiết bị, vật liệu,...Dẫn đến tính ứng dụng còn chƣa cao, 

chƣa có những giải pháp về công nghệ kịp thời so với nhu cầu thực tế. Hiện nay mới 

chỉ có ít một số các công trình nghiên cứu và công bố rộng rãi. 

Trong đó, các trung tâm, viện nghiên cứu là các đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này 

với nhiều đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng và thực tiễn cao. Đề tài khoa học 

“Nghiên cứu chế tạo lớp phủ hợp kim niken crôm bằng công nghệ phun phủ hồ quang 

điện để bảo vệ chống ăn mòn cho các chi tiết máy bơm công nghiệp làm việc trong 

môi trƣờng axit” [15] của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới chủ trì do tác giả Lê Thu Quý làm 

chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiên cứu đã chế tạo lớp phủ hợp kim NiCr có khả năng 

bảo vệ chống ăn mòn trong môi trƣờng axit cho các chi tiết gang hợp kim của máy 

bơm hóa chất thuộc ngành than bằng công nghệ phun phủ hồ quang điện. Kết quả cao 

thu đƣợc sau khi ứng dụng trên 6 cụm chi tiết máy bơm vận hành trong môi trƣờng 

axit tại 3 cơ sở sản xuất của ngành than đã cho thấy hiệu quả của lớp phủ phun nhiệt. 

Trên cơ sở đó, tác giả tiếp tục ứng dụng lớp phủ phun bởi hồ quang điện cho vật liệu 

giả hợp kim Zn-Al trên nền thép CT3 cho khả năng bảo vệ chống ăn mòn [16]. Bên 
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cạnh đó, tác giả và đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu ảnh hƣởng của chất bịt phốt phát 

nhôm tới khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phun phủ hợp kim NiCr trong môi 

trƣờng axit sulfuric [18]. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn đƣợc thành phần dung dịch 

phốt phát nhôm phù hợp và nhiệt độ khoảng 800
0
C để tiến hành xử lý nhiệt đối với lớp 

phủ hợp kim NiCr sau khi thẩm thấu, để ứng dụng cho lớp phủ hợp kim NiCr chế 

tạo bằng công nghệ phun phủ hồ quang điện nhằm nâng cao khả năng bảo vệ chống ăn 

mòn cho lớp phủ NiCr trong môi trƣờng axit. Lớp phủ chống ăn mòn cũng đƣợc Bùi 

Thị Thanh Huyền và cộng sự [13] nghiên cứu trên hệ anot bằng lớp kẽm phun trên bề 

mặt bê tông trong hệ thống bảo vệ catot. Phƣơng pháp phun hồ quang điện đƣợc sử 

dụng trong quá trình tạo lớp phủ. Mục đích của nghiên cứu nhằm tiếp cận công nghệ 

mới của thế giới trong việc chống ăn mòn cho cốt thép để kéo dài tuổi thọ các công 

trình. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hiệu quả, dễ áp dụng, giá thành rẻ, từ đó cung 

cấp giải pháp bảo vệ hiệu quả. Ngoài ra, lớp phủ kẽm, kẽm nhôm chống ăn mòn còn 

đƣợc nghiên cứu và công bố trong những nghiên cứu tƣơng tự [17]. 

 Phƣơng pháp phun plasma cũng đƣợc nghiên cứu ứng dụng qua một số đề tài của 

tác giả Lục Vân Thƣơng và Hoàng Văn Châu [21] khi họ đã ứng dụng thành công 

phƣơng pháp này để tạo lớp phủ vật liệu hợp kim-gốm nhằm tăng độ bền mòn, chịu 

mài mòn của trục chính máy khoan, doa CNC và một số chi tiết máy. Ngô Xuân 

Cƣờng và các cộng sự [5] tạo lớp phủ tổ hợp lên bề mặt chi tiết chống mài mòn ăn 

mòn trong các môi trƣờng hóa chất khắc nghiệt chứa flo. Các loại chi tiết với vật liệu 

khác cũng đƣợc nghiên cứu phục hồi nhƣ bề mặt chi tiết bằng gang làm việc trong 

điều kiện chịu mài mòn và các điệu kiện khắc nghiệt đƣợc cải thiện khả năng làm việc 

nhờ lớp phủ có chứa các bít crôm [7]. Bên cạnh đó, sự kết hợp của hệ phủ Cr3C2-NiCr 

[19] tạo lớp phủ chịu ăn mòn, mài mòn bằng phƣơng pháp phun phủ plasma để phục 

hồi và nâng cao chất lƣợng bề mặt cho bánh xe công tác của tuabin trong các nhà máy 

thủy điện tại Lào Cai. Một số các nghiên cứu ứng dụng khác cũng đƣợc thực hiện tại 

các doanh nghiệp, viện nghiên cứu nhƣ: Công ty cơ khí sửa chữa Thủy Lợi; Viện kỹ 

thuật giao thông; nhà máy Cơ khí Quang Trung; Đại học Bách khoa Hà Nội; Nhà máy 

cơ khí đạm Hà Bắc... đã phun tạo lớp chống mài mòn từ các dây thép các bon cao; dây 

thép mangan; thép Cr-Ni... đƣợc phun trên các súng phun: EM9, EMP-2-57... Trung 

tâm kỹ thuật - tổng cục công nghiệp Quốc phòng, Viện nghiên cứu cơ khí đã nghiên 

cứu và chế tạo một số loại bột phun nhƣ: NiCrAl, NiCr, NiCrBSo, Al2O3, ZRO2; 

Công xƣởng A42 phục hồi một số cánh tua bin động cơ máy bay bằng phƣơng pháp 

phun Plasma;  

Đề tài, mã số 256-08 RD/HĐ-KHCN [22] do Viện nghiên cứu thiết kế máy nông 

nghiệp và chủ nhiệm đề tài Nguyễn Quốc Vũ thực hiện. Đề tài nghiên cứu độ cứng, độ 
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chịu mài mòn lớp phủ bột chrome 75Cr3C2-25NiCr bằng phƣơng pháp phun Plasma 

với tốc độ quay của lô sấy khoảng 39,93 m/phút, tốc độ dịch chuyển đầu phun 2,5 

mm/vòng quay lô sấy, kết quả so sánh các tính chất của lớp phủ bằng vật liệu crôm với 

lớp mạ crôm cứng cho thấy: độ cứng lớp phủ, khả năng gia công sau khi phủ cũng nhƣ 

khả năng chịu mài mòn của lớp phủ tốt hơn nhiều so với lớp mạ crôm cứng; khả năng 

chịu mài mòn gấp 2,5 lần so với lớp mạ crôm cứng; lớp phủ phải dày trên 106µm để 

có thể gia công sau phun. Đề tài, mã số KC 05.10, nghiên cứu xác định độ chịu mài 

mòn và độ bền bám dính lớp phủ bột hợp kim ZRO-182 trên nền vật liệu nimonic 263 

(đƣợc sử dụng chế tạo ống vòi voi trong các nhà máy nhiệt điện) có lớp phủ trung gian 

bột hợp kim NiCrAlY. Kết quả đề tài xác định đƣợc độ bám dính của lớp phủ với kim 

loại nền đạt 378 kG/cm2, độ xốp lớp trung gian 2%, tuy nhiên các kết quả nghiên cứu 

mới chỉ dừng lại ở mức phòng thí nghiệm [1]. Đề tài, mã số 01C-01/04-2009, do chủ 

nhiệm đề tài Đinh Văn Chiến thực hiện. Nội dung đề tài nghiên cứu ảnh hƣởng của 

vận tốc phun, khoảng cách phun, lƣu lƣợng phun đến độ bền bám dính, độ xốp lớp phủ 

bột hợp kim NiCr trên nền trục thép 40Cr bằng phƣơng pháp phun nổ, để phục hồi trục 

khuỷu xe tải CAT 773E. Kết quả nghiên cứu ứng dụng cho sản phẩm có tuổi thọ tăng 

gấp 4 lần và giá thành chỉ bằng 30% so với mua mới [11]. Ngoài ra tác giả và cộng sự 

cũng nghiên cứu ảnh hƣởng tốc độ phun đến sự hình thành, độ bền bám dính và độ 

xốp lớp phủ trong công nghệ phun này [9]. 

  Để đạt được hiệu quả cao nhất cho các ứng dụng của công nghệ phun phủ nhiệt, 

nhiều đề tài luận án tiến sĩ đã được thực hiện. Trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn 

diện, các đề tài đã đóng góp không nhỏ vào cơ sở khoa học của phƣơng pháp, đồng 

thời làm cơ sở ứng dụng công nghệ này một cách hiệu quả nhất. Tác giả Hoàng Văn 

Gợt [12] đã nghiên cứu ảnh hƣởng của khoảng cách phun, áp suất khí thổi và oxy của 

phƣơng pháp phun khí cháy đến độ bền bám dính, độ bền trƣợt, độ bền kéo của lớp 

phủ 77Ni15Cr3Si2B trên nền thép 16Mn. Phƣơng pháp quy hoạch thực nghiệm trực 

giao truyền thống để xây dựng ma trận thực nghiệm (3
3
). Kết quả đã xác định đƣợc 

mối quan hệ giữa các thông số phun đến từng tính chất lớp phủ nghiên cứu thông qua 

hàm hồi quy toán học. Trần Văn Dũng [10] nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phun phủ 

nhiệt hồ quang Plasma để phục hồi chi tiết trục chính của các thiết bị quan trọng. Kết 

quả nghiên cứu của đề tài đã ứng dụng phƣơng pháp nghiên cứu quy hoạch thực 

nghiệm kết hợp với số thí nghiệm là 8 (2
3
) cùng với các phƣơng pháp khác đã đƣa ra 

đƣợc ảnh hƣởng của khoảng cách phun tới chất lƣợng lớp phun là nhiều hơn, ảnh 

hƣởng của 3 thông số đồng thời không đáng kể. Đã ứng dụng kết quả nghiên cứu của 

luận án vào phun phục hồi thành công trục tàu quốc, và các trục khác từ thép 16Mn. 

Thời gian hoạt động 12 tháng, chất lƣợng tƣơng đƣơng hàng nhập ngoại. 
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Phƣơng pháp phun HVOF đã đƣợc Phạm Văn Liệu [14] nghiên cứu ảnh hƣởng 

của tốc độ phần tử phun, khoảng cách phun và lƣu lƣợng phun đến độ bền bám dính, 

độ xốp, độ cứng của lớp phủ NiCrBSiFe. Mối quan hệ toán học của mỗi tính chất lớp 

phủ nghiên cứu phụ thuộc vào thông số phun bằng hàm toán học bậc hai đã đƣợc xây 

dựng. Trong luận án của mình, Nguyễn Chí Bảo [2] tiếp tục nghiên cứu ảnh hƣởng của 

tốc độ quay chi tiết, bƣớc dịch chuyển đầu phun và khoảng cách phun đến chất lƣợng 

lớp phủ bằng phƣơng pháp HVOF bao gồm: độ bền bám dính, độ xốp, độ cứng. Với 

27 thí nghiệm đƣợc bố trí bằng phƣơng pháp quy hoạch trực giao với bột phun 

75CrC25Ni đã đƣợc thực hiện trên nền trục thép 40Cr. Kết quả xác định ảnh hƣởng và 

hàm toán học bậc hai mô tả mối quan hệ của các thông số phun đến từng tính chất của 

lớp phủ. Ngoài độ nhám (Rz) cao nhất của nền thép 16Mn và CT3 đã đƣợc tìm ra bằng 

công nghệ dùng hạt mài tạo nhám, thông số phun hồ quang điện đã đƣợc Lý Quốc 

Cƣờng cùng với các cộng sự [6] nghiên cứu tối ƣu đến lớp phủ Al và hợp kim Ni-

20Cr. Kết quả cho độ xốp nhỏ nhất trên nền thép CT3 và 16Mn và thu đƣợc các kết 

quả phân tích cấu trúc tổ chức của lớp phủ. Nguyễn Văn Tuấn nghiên cứu nâng cao 

khả năng bảo vệ chống ăn mòn trong môi trƣờng axit của lớp phủ hợp kim NiCr bằng 

chất bịt phốt phát nhôm [20]. Lớp phủ đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp phun hồ 

quang điện. Hơn nữa, trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, các trƣờng đại học và các 

viện (Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học SPKT Hƣng Yên, Đại học CN Hà Nội, Viện 

Nghiên cứu cơ khí...) đã đƣa công nghệ này vào trong chƣơng trình đào tạo thông qua 

các môn học, các đề tài nghiên cứu, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Những cơ sở đó là 

nền tảng để tạo ra nguồn nhân lực nghiên cứu và ứng dụng một các hiệu quả và bài 

bản nhất đáp ứng cho sự phát triển công nghệ phun phủ nhiệt. 

 

Hình 1.10 Hình ảnh một số kết quả ứng dụng phun phủ nhiệt tại Việt Nam 

Các ứng dụng phun phủ nhiệt ở nƣớc ta hiện nay chƣa nhiều, một số ít đã thực 

hiện để bảo vệ chống ăn mòn và đặc biệt là khả năng chống mài mòn. Những chi tiết 



29 

 

ứng dụng mới chỉ dừng lại ở những biên dạng đơn giản nhƣ dạng trục, các loại cánh 

quạt và cánh vít công nghiệp (hình 1.10). Vật liệu nền của các chi tiết này chủ yếu là 

các thép các bon trung bình và thấp, hoặc thép các bon kết cấu hợp kim thấp chịu mài 

mòn (thép Mn). Hơn nữa, công nghệ này hiện nay vẫn chƣa đƣợc đầu tƣ nghiên cứu 

một cách bài bản, nên lƣợng công trình nghiên cứu còn quá ít chƣa tƣơng xứng và tận 

dụng đƣợc hết ƣu điểm của công nghệ này. Do đó chƣa có cơ sở cụ thể để ngày càng 

mở rộng ứng dụng sang các trƣờng hợp mới và phức tạp hơn. Vấn đề đặt ra cho các 

nhà khoa học trong nƣớc là cần nghiên cứu công nghệ này toàn diện hơn để ngày một 

nâng cao chất lƣợng lớp phủ phun nhiệt, từ đó tiếp tục mở rộng các ứng dụng của 

chúng. Việc đánh giá đúng đƣợc thực trạng, tầm quan trọng và sự đầu tƣ từ đào tạo 

đến các nghiên cứu ứng dụng là cơ sở để phun phủ nhiệt phát triển với tiềm năng sẵn 

có. Công nghệ này hoàn toàn có thể trở thành một lĩnh vực ứng dụng hàng đầu trong 

ngành công nghệ xử lý bề mặt, đồng thời đáp ứng đƣợc nhu cầu công nghiệp hóa hiện 

đại hóa đất nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay. 

Kết luận chƣơng 1 

1. Phƣơng pháp phun HVOF có tính ứng dụng cao đƣợc nghiên cứu khá đầy đủ và ứng 

dụng rộng rãi. Đây là giải pháp hiệu quả trong việc tạo mới hoặc phục hồi bề mặt chịu 

mài mòn bởi tính chất lớp phủ nổi bật so với các phƣơng pháp phun khác nhƣ độ cứng 

cao, độ bền bám dính cao, độ xốp thấp. Tuy nhiên ở nƣớc ta ứng dụng của phƣơng 

pháp này còn rất hạn chế.  

2. Lớp phủ HVOF chịu ảnh hƣởng nhiều của các thông số phun trong đó có lƣu lƣợng 

phun, khoảng cách phun, tỷ lệ giữa oxy với nhiên liệu khí cháy là những thông số ảnh 

hƣởng chính đến tính chất lớp phủ. Vật liệu phủ WC-Co cung cấp khả năng chống mài 

mòn cao và độ bền liên kết tốt. Độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp là những tính chất 

chính quyết định đến khả năng chịu mài mòn của lớp phủ.  

3. Các kết quả nghiên cứu của các khoa học trên thế giới và Việt Nam đã đạt đƣợc một 

số kết quả trong lĩnh vực phun phủ nhiệt. Tuy nhiên chƣa có công bố nào liên quan 

đến nghiên cứu ảnh hƣởng của lớp phủ WC-12Co trên nền vật liệu thép 16Mn dạng 

tấm phẳng, đặc biệt là tối ƣu đa mục tiêu để xác định thông số phun và ảnh hƣởng 

đồng thời của các thông số số đến tính chất lớp phủ. 

4. Đã xác định đƣợc mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của luận án là nghiên cứu ảnh 

hƣởng của các thông số phun phủ HVOF đến đồng thời các tính chất lớp phủ nhằm cải 

thiện tính chất cũng nhƣ khả năng chịu mài mòn của lớp phủ.  
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CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƢƠNG PHÁP PHUN HVOF 

2.1 Nguyên lý chung về phun phủ nhiệt 

Bản chất của quá trình phun phủ nhiệt là công nghệ đƣa vật liệu rắn (dạng bột, 

dây, thanh cứng hoặc mềm) vào dòng vật chất có năng lƣợng cao (dòng khí cháy hoặc 

dòng plasma) nhằm nung nóng một phần hay toàn bộ vật liệu. Vật liệu phun đƣợc 

phân tán thành các hạt nhỏ dƣới dạng sƣơng mù rất nhỏ rồi đƣợc tăng tốc, đến va đập 

và bám dính với bề mặt chi tiết cần phủ đã đƣợc chuẩn bị trƣớc (hình 2.1). Quá trình 

phun HVOF cũng nhƣ quá trình phun nhiệt nói chung có thể chia thành bốn giai đoạn 

và đƣợc trình bày dƣới đây [8]. 

 

Hình 2.1 Các giai đoạn của quá trình phun [154] 

2.1.1 Giai đoạn nung nóng và nóng chảy vật liệu phun 

 Trong quá trình phun, khí cháy (axetylen, propan,...) [154], oxy đƣợc đƣa vào 

buồng đốt, tại đây chúng tạo thành hỗn hợp khí cháy. Khi đƣợc mồi cháy, khí nén 

đƣợc mở và đƣợc cấp vào buồng phun tạo ra sản phẩm cháy có nhiệt độ và áp suất cao 

[154]. Sau đó bột phun đƣợc đƣa vào buồng đốt bằng khí vận chuyển (nitơ), lúc này 

chúng đƣợc gia nhiệt đến nóng hoặc nóng chảy và bị nén với áp suất cao. Các phần tử 

phun sau giai đoạn này sẽ đƣợc dịch chuyển theo dòng khí cháy với tốc độ siêu âm và 

vƣợt siêu âm nhờ kết cấu ống Laval, theo định luật bảo toàn lƣu lƣợng [8].  

2.1.2 Giai đoạn phân tán 

Trong quá trình phun kim loại, vật liệu phun đƣợc nung nóng đến nhiệt độ cao 

hơn nhiệt độ chảy của chúng để tạo thành giọt. Giữa kim loại phủ và môi trƣờng khí 

xảy ra quá trình khuyếch tán và sự tác dụng hóa lý với nhau. Ứng suất bề mặt, nội 

năng, nhiệt độ, hệ số dẫn nhiệt, khả năng co rút gây ảnh hƣởng đến cấu trúc bên trong 

và các tính chất khác của vật liệu phủ. Trong quá trình chảy cũng xảy ra sự đốt cháy 

một số thành phần hóa học trong kim loại phủ. Sự lớn lên của giọt kim loại nóng chảy 

tồn tại cho đến khi lực động học của dòng không khí nén lớn hơn ứng suất bề mặt kim 

loại phủ sẽ làm các giọt kim loại bị phân tán thành rất nhiều hạt nhỏ, những hạt này sẽ 

tạo nên những tia phun kim loại [8]. 

Toàn bộ quá trình chảy và phân tán các hạt xảy ra rất nhanh. Sự phân tán chỉ kéo 

dài khoảng 1/10.000 ÷ 1/100.000 giây và sau mỗi giây tạo ra khoảng 7000 hạt kim 

loại. Dạng của các hạt xuất hiện từ sự phân tách giọt của vật liệu phun phụ thuộc vào 



31 

 

loại vật liệu sử dụng. Trong hạt, ngoài vật liệu phun cơ bản còn có phần trăm tỷ lệ nhất 

định các oxit và chúng có thể đƣợc phân chia làm hai loại [8]: 

+ Loại bao phủ xung quanh hạt và hạt có dạng hình cầu. 

+ Loại đặc bị đông đặc rất nhanh và tạo nên hạt có dạng đa cạnh 

2.1.3 Giai đoạn bay 

 Tốc độ bay của các hạt tăng dần từ vùng đốt đến đầu ra của súng phun, nhƣng 

khi ra khỏi nòng súng phun thì tốc độ giảm dần do ma sát với không khí. Các giọt kim 

loại nóng chảy ở nhiệt độ cao phân tán thành chùm hạt nhỏ tƣơng tác với môi trƣờng 

không khí, một phần vật liệu phun bị oxy hóa và hòa tan khí. Do vậy, các phần tử phun 

kim loại bị bao bọc bởi một lớp oxit, lớp oxit này sẽ lớn lên theo khoảng cách bay [8]. 

Quá trình oxy hóa tùy thuộc thành phần khí cháy, độ hòa tan khí phụ thuộc sức căng 

bề mặt giọt kim loại, sức hút của nguyên tử các chất phun, hệ số dẫn nhiệt của vật liệu. 

Trong quá trình bay, do chênh lệch áp suất bên trong hạt với áp suất môi trƣờng, các 

hạt tiếp tục vỡ phân tán thành nhiều hạt nhỏ. Dòng phun có dạng hình phễu, góc loe 

của phễu phụ thuộc góc mở của ống Laval, tốc độ phun và đƣờng kính của đầu phun. 

Ngoài ra, các phần tử cũng bị ảnh hƣởng của rất nhiều nhân tố và biểu thị ở những 

phản ứng không đồng nhất. Do đó khi phun kim loại phải tính toán đến các vấn đề: 

+ Các hạt kim loại tách ra ở trạng thái lỏng hay bán lỏng. 

+ Các phần tử phun luôn bị thay đổi tốc độ bay trong trƣờng gia tốc. 

+ Các hạt luôn phản ứng với môi trƣờng xung quanh chứa oxy, nitơ, hơi nƣớc và  

các thành phần hoá học khác. 

+ Khả năng hoà tan của khí phụ thuộc vào nhiệt độ cũng nhƣ áp lực riêng của 

khí. 

2.1.4 Giai đoạn va đập  

 Khi va đập với bề mặt nền, các hạt bị biến dạng (hình 2.2), tuy nhiên để hình 

thành đƣợc lớp phủ thì hạt phun phải bám dính đƣợc trên nền phun. Sự bám dính của 

chất phủ lên trên nền phun phụ thuộc nhiều yếu tố: tốc độ va đập, nhiệt độ hay trạng 

thái của giọt vật liệu (nóng chảy, bán lỏng, rắn), thuộc tính vật lý của bột phun, trạng 

thái bề mặt của chi tiết đƣợc phun [8]. 

  

Hình 2.2 Nguyên lý sự chồng chất hạt tạo thành lớp phủ [154] 
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Các giọt vật liệu phun, khi va đập với chi tiết nền bị biến dạng từ dạng cầu thành 

các phiến mỏng. Nhờ các lực va đập cơ học cũng nhƣ các lực liên kết giữa vật liệu phủ 

với nền, vật liệu phun bám dính lên trên bề mặt nền và bám dính với các lớp phun 

trƣớc. Trong quá trình hình thành lớp phủ, do ở nhiệt độ cao nên xảy ra quá trình 

khuyếch tán giữa các nguyên tử tạo thành khối vật liệu phủ tƣơng đối đồng nhất. Sự 

truyền nhiệt làm cho các hạt phủ khi va đập bị nguội và kèm theo thể tích giảm. Đa số 

các hạt bám chắc vào bề mặt chi tiết đƣợc phủ, một phần nhỏ bị bắn ra khỏi bề mặt. 

Tùy theo sự dịch chuyển của đầu phun hoặc chi tiết phun, thông thƣờng chùm hạt 

phun đƣợc bắn vào bề mặt cần phủ theo từng lớp và chồng chất lên nhau (hình 2.2 và 

2.3). Kết quả, lớp phủ đƣợc hình thành với độ dày đƣợc tạo tùy theo yêu cầu của ngƣời 

thiết kế hoặc nhu cầu sử dụng. 

 

Hình 2.3 Sự phân bố chùm hạt và sự chồng chất các chùm hạt [92] 

2.2 Cơ sở của quá trình phun nhiệt HVOF  

Quy trình phun nhiệt HVOF là tổng hợp của quá trình hóa lý bao gồm bốn quá 

trình nhƣ sau[83–85]:  

1. Quá trình cháy (tạo ra nhiệt độ của nguồn nhiệt) 

2. Dòng chảy rối bị nén (tạo ra chuyển tiếp âm thanh và tốc độ siêu âm) 

3. Tƣơng tác giữa các pha trong dòng chảy 

4. Biến dạng hạt và hình thành lớp phủ 

2.2.1 Quá trình cháy  

Quá trình cháy của nhiên liệu hidrocacbon thƣờng là nguồn năng lƣợng phổ biến 

nhất cho quá trình phun HVOF, khí hidro ít đƣợc sử dụng hơn trong quá trình phun 

này. Phản ứng cháy của hidrocacbon đầy đủ trong không khí đƣợc mô tả bằng phƣơng 

trình hóa học sau đây [55, 134]: 

CxHy+zO2+3,71zN2  xCO2 + y/4H2O + 3,71zN2 (2-1) 
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Thông thƣờng nitơ đƣợc coi là trơ trong phƣơng trình cháy và không tham gia 

vào phản ứng, nên phƣơng trình 2.1 có thể đƣợc viết gọn lại nhƣ sau: 

 CxHy+zO2 xCO2 + y/4H2O (2-2) 

Phần mol của mỗi hợp chất trong phƣơng trình (2-1) và phƣơng trình (2-2) đại 

diện cho phần mol cân bằng hóa học cho cả hai phản ứng hóa học. Phản ứng cân bằng 

hóa học đƣợc xác định bởi lƣợng oxy và nhiên liệu cần thiết để cân bằng các phƣơng 

trình đốt cháy ở trên. Khi phản ứng cân bằng hóa học đƣợc xác định, một tham số 

quan trọng đƣợc xét đến là tỷ lệ nhiên liệu đốt cháy . Giá trị của  có thể đƣợc xác 

định bởi phƣơng trình (2-3) [55, 134]: 

 

ox ox

oxy oxy

( / ) ( / )

( / ) ( / )

y khichay thucte y khichay thucte

khichay lythuyet khichay lythuyet

m m n n

m m n n
  

 

(2-3) 

Tỷ số  là tỷ lệ của lƣu lƣợng hoặc số mol giữa oxy với khí cháy trong thực tế 

hoặc với lý thuyết. Ngoài ra,  còn cho biết hỗn hợp khí cháy sử dụng còn dƣ hay đã 

hết và dự đoán sự ảnh hƣởng đến nhiệt độ ngọn lửa. Hỗn hợp giàu nhiên liệu cháy ( < 

1) thƣờng kém hiệu quả hơn do năng lƣợng giảm. Trƣờng hợp hỗn hợp giàu oxy ( > 

1) có thể tạo ra năng lƣợng lớn hơn do lƣu lƣợng và áp suất tăng dẫn đến tốc độ dòng 

khí tăng, nhƣng nhiệt độ nguồn nhiệt giảm do oxy dƣ làm nguội một phần nguồn nhiệt. 

Khi  = 1, trƣờng hợp này đƣợc định nghĩa là điều kiện cân bằng hóa học, lƣợng oxy 

vừa đủ để đốt hết khí nhiên liệu và cho nhiệt độ ngọn lửa cao nhất. Từ công thức (2-3) 

cho thấy, tỷ lệ moxy/mkhichay hoặc noxy/nkhichay là yếu tố ảnh hƣởng chính đến quá trình 

cháy [134].  

2.2.2 Động lực học chất khí và dòng chảy rối. 

Thiết kế vòi phun cho quá trình phun HVOF tạo ra một dòng chảy khí với vận 

tốc siêu âm, dễ cháy. Trong quá trình phun còn tạo ra một trƣờng nhiệt cũng nhƣ vận 

tốc phù hợp để nung nóng và tăng tốc các phần tử phun cho quá trình tạo thành lớp 

phủ [124]. Thiết kế vòi súng phun đóng một vai trò quan trọng đối với hiệu suất của 

quá trình phun. Tầm quan trọng của thiết kế vòi phun đƣợc phản ánh trên ba thế hệ của 

súng phun HVOF đã đƣợc phát triển cho đến nay. Thế hệ thứ nhất và thứ hai đƣợc 

phân biệt bằng thiết kế vòi phun [152], trong khi thế hệ thứ hai là một vòi phun phân 

kỳ hội tụ (De laval) và sau đó là một phần phân kỳ thì thế hệ đầu tiên là một phần hội 

tụ theo sau là một vùng thẳng. Thiết kế hình học của thế hệ thứ ba tƣơng tự nhƣ thiết 

kế của thế hệ thứ hai nhƣng có áp suất khí cháy đầu vào cao hơn. Mô hình động lực 

của quá trình phun HVOF đƣợc biểu diễn qua các phƣơng trình điều chỉnh cơ bản của 
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khối lƣợng liên tục. Động lƣợng và phƣơng trình trạng thái để tính toán hiệu ứng nén 

và biến thiên mật độ. Các phƣơng trình năng lƣợng cơ bản có dạng [26]:  

Phƣơng trình năng lƣợng cơ bản dạng tổng quát của khí lƣu chất trong súng 

phun:  
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(2-4) 

 Phƣơng trình động lƣợng:  
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(2-5) 

 Phƣơng trình năng lƣợng: 
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(2-6) 

 Tổng năng lƣợng hỗn hợp: 

 
1 /N

k k ke h Y P    (2-7) 

Phƣơng trình trạng thái:   

 1

( / W)
N

u k

k

P RT R T Y 


    (2-8) 

Trong đó: 

ρ - mật độ khí (kg/m
3
) 

P- áp suất (Psig) 

q- lƣợng nhiệt (J) 

u- vector vận tốc 

τ- ứng suất cắt nhớt (N/m
2
) 

hk - entanpy của loại khí k (J/kg) 

Yk – khối lƣợng của phần tử thứ k (kg) 

W - khối lƣợng phân tử (kg) 

 fk - lực vật rắn của phần tử thứ k (N) 

Vk - mức khuyếch tán của phần tử thứ k (kg/m
3
) 

 Vận tốc khí trong phƣơng pháp phun HVOF thƣờng cao, giá trị này bằng khoảng 

hai lần so với các phƣơng pháp thông dụng. Dòng chảy trong quá trình phun là dòng 

chảy hỗn loạn. Chỉ số Reynold trở thành tiêu chuẩn để xác định chế độ dòng chảy, chỉ 

số này đƣợc định nghĩa là tỷ số giữa lực quán tính với lực nhớt. Vận tốc càng cao, số 

Reynolds càng cao do lực quán tính chiếm ƣu thế trong một phần lớn của miền lƣu 
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lƣợng, ngoại trừ gần các thành buồng súng hay đƣợc gọi là vùng biên giới [143]. 

Kết quả của toàn bộ quá trình trên làm vận tốc khí tăng và là một hàm của các 

biến nhƣ thành phần khí, áp suất, nhiệt độ, mật độ, diện tích tiết diện có khí đi qua. 

Tuy nhiên, vận tốc tối đa có thể đạt đƣợc khi qua khu vực mặt cắt ngang tối thiểu có 

liên quan đến vùng vận tốc âm thanh, và giá trị vận tốc này đƣợc xác định nhƣ sau 

[67]: 

 SC KRT  (2-9) 

 Trong đó:  

 CS - vận tốc âm thanh (m/s); K - tỷ lệ nhiệt dung của oxy nhiên liệu; R - hằng số 

khí; T - vùng nhiệt độ (
0
K) 

 Chế độ dòng chảy cơ bản đƣợc xác định liên quan đến số MACH nhƣ: Dòng 

dƣới âm với Ma < 1;  Âm dòng với Ma = 1; Dòng siêu âm với Ma > 1;  Siêu dòng với 

Ma > 5. Số MACH vùng đƣợc xác định là tỉ số của vùng vận tốc khí (V) với vùng vận 

tốc âm thanh(C) 

 
a

V
M

Cs


 
(2-10) 

 Trong trƣờng hợp vận tốc khí bằng với vận tốc âm thanh thì Ma = 1 đƣợc gọi là 

trạng thái giới hạn. Thành phần liên quan đến trạng thái giới hạn là điều kiện trạng thái 

khí và tốc độ dòng chảy. Khi vùng tốc độ khí bằng tốc độ âm thanh, đầu phun có thể 

xả tốc độ dòng chảy với lƣu lƣợng tối đa (m) và có thể xác định là [67]: 

 f fm VA
 

(2-11) 

Trong đó:  

 - mật độ dòng khí (kg/m
3
); V - vận tốc dòng khí (m/s); Af - diện tích tiết diện lỗ 

khí đi qua (m
2
); Phƣơng trình đƣợc viết dƣới dạng [67]: 

 (2-12) 

Với:  P0 - áp suất khí ở trạng thái tốt nhất (Psig) 

 T0 - tổng nhiệt độ ở trạng thái tốt nhất (
0
K) 

 Khi đạt tới chế độ giới hạn, dòng chảy có xu hƣớng bị tắc nghẹt. Từ phƣơng trình 

(2-12) cho thấy khi tăng áp suất khí sẽ tăng tốc độ dòng chảy và khi tăng nhiệt độ thì 

tốc độ dòng chảy giảm. Hình 2.4 thể hiện sự biến đổi của vận tốc dòng khí đốt với áp 

suất buồng súng. Ngoài vị trí điểm đốt ra, khí đốt đƣợc tăng áp suất trong vòi phun hội 

tụ và phân kỳ để đạt đƣợc tốc độ siêu âm. Tốc độ phun và nhiệt độ cháy cũng thay đổi 

với tỷ lệ với oxy/nhiên liệu. 
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Hình 2.4 Mối quan hệ giữa áp suất đến vận tốc trong buồng súng phun HVOF [67] 

 Bên trong thiết bị HVOF do nhiệt độ tăng dẫn đến lực ma sát dọc theo bề mặt của 

vòi phun tăng, dòng chảy có xu hƣớng bị nghẹt tại lối ra của vòi phun. Vòi phun bị 

giãn nở nhiệt do áp suất tĩnh trong vòi phun lớn hơn áp suất môi trƣờng xung quanh. 

Quá trình giãn nở nhiệt tăng xảy ra hiện tƣợng nén sóng tự do trong vòi phun (hình 

2.5). Giao của các sóng tạo thành vùng sáng trong dòng phun thƣờng gọi là cƣơng sốc. 

Trong quá trình cháy, vật liệu phun đƣợc đƣa vào trung tâm của buồng đốt nhờ khí vận 

chuyển (thƣờng là khí trơ). Sau đó, chúng đƣợc làm nóng chảy nhờ hỗn hợp khí nóng 

do phản ứng cháy gây ra, đồng thời đƣợc tăng tốc nhờ áp suất và lƣu lƣợng của các 

chất khí. Hỗn hợp bột khí đƣa đƣợc phun ra từ nòng của vòi phun có vận tốc cao (vận 

tốc siêu âm). Chùm hạt đƣợc phun với tốc độ siêu âm tạo nên vùng có xung lƣợng cao 

gây ra hiện tƣợng sóng sốc. Trong quá trình phun, khí nhiên liệu đƣợc lựa chọn phụ 

thuộc vào yếu tố kinh tế, vật liệu lớp phủ và đặc tính của lớp phủ mong muốn. Với quá 

trình phun HVOF, ngƣời ta chủ yếu dùng khí propan, propylen làm nhiên liệu khí 

cháy. Trƣờng hợp vật liệu phun dễ bị oxy hóa không mong muốn thì lƣợng oxy cần 

đƣợc tính toán chính xác. Ngoài ra, khí hidro cũng có thể dùng làm nhiên liệu đốt. 

 

Hình 2.5 Sự tạo thành sóng sốc trong vòi phun [67]  
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2.2.3 Tƣơng tác giữa các pha trong dòng chảy 

 Quá trình phun là sự tổ hợp của các tƣơng tác khác nhau và đƣợc gọi là tƣơng tác 

đa pha. Các tƣơng tác đa pha trong dòng chảy của các quy trình phun nhiệt đã đƣợc 

xác định gồm một số tƣơng tác chính nhƣ [38], [95]:  

1. Eulerian-Lagrangian (quỹ đạo Lagrange) (chủ yếu cho hạt/ giọt chất lỏng) 

2. Eulerian-Eulerian (mô hình tƣơng tác liên tục/ hai chất lỏng) 

3. Lý thuyết động học (động lực học phân tử) 

 Trong quá trình phun, các quá trình tƣơng tác ảnh hƣởng đến trạng thái năng 

lƣợng hạt dẫn đến hạt phun chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó vận tốc hạt chịu 

ảnh hƣởng của hệ số kéo CD cùng với tốc độ hạt (Mach). Chỉ số Reynolds đặc trƣng 

cho quá trình biến dạng hạt (hình 2.6). 

 

Hình 2.6 Quan hệ của hệ số kéo (CD) hàm Mach (Ma), số Reynolds 

(Re)của phần tử khi phun [39] 

 Khi xác định chế độ dòng đa pha, các lực tác dụng lên hạt đƣợc xác định và phân 

loại thành ba lực tổng quát: 

1. Lực chất lỏng - hạt 

2. Lực tƣơng tác hạt-hạt (chủ yếu là lực Vander Walls nhƣng không đáng kể) 

3. Lực của các trƣờng bên ngoài (chủ yếu là điện, từ trƣờng và lực hấp dẫn 

nhƣng không đáng kể) 

2.2.4 Biến dạng hạt và hình thành lớp phủ rắn  

Trong phƣơng pháp phun phủ nhiệt HVOF, mỗi hạt phun đƣợc tăng tốc và nung 

nóng trong ngọn lửa khí cháy, sau đó chúng đến va chạm với bề mặt trong trạng thái 

nóng chảy, một phần chảy dẻo và một phần ở trạng thái rắn. Khi va chạm, sự va đập 

đột ngột của các hạt phun sẽ dẫn đến sự gia tăng áp suất ở bề mặt hạt và biến dạng xảy 

ra. Khi các hạt tới bề mặt cần phun, chúng cũng đƣợc làm nguội đến nhiệt độ nền 
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trong một thời gian rất ngắn. Đối với quá trình biến dạng hạt, nếu một hạt bị tan chảy 

hoàn toàn và giả sử rằng giọt có dạng hình cầu với đƣờng kính dp. Độ phủ kín bề mặt  

đƣợc xác định bởi phƣơng trình [95]. 
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p p
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   (2-13)  

Trong đó Dp(m) và Ap(m
2
) là đƣờng kính và diện tích tƣơng ứng của hạt phun 

khi tới bề mặt phủ, dp (m) là đƣờng kính của hạt phun trƣớc va chạm. Sự tính toán 

đƣợc Madejski nghiên cứu và đƣa ra công thức tính chỉ số Reynolds phụ thuộc vào 

một vài thông số kích thƣớc, mô tả đặc điểm của sự va chạm và quá trình biến dạng 

tấm mỏng khi va chạm:  

 p
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  (2-14) 

 Ở đây vp là độ nhớt động học của các giọt phủ. 

  (2-15) 

 Trong đó op là áp lực lên bề mặt của giọt phun. Trong khi chỉ số weber (We) là 

sự trao đổi của thành phần động năng vào trong năng lƣợng bề mặt. Chỉ số Peclet đánh 

giá mối quan hệ giữa vận tốc, đƣờng kính hạt với nhiệt khuyếch tán của các lớp phủ 

đƣợc tính nhƣ sau [95]: 

  

(2-16) 

Trong đó ep là nhiệt đã khuyếch tán của các lớp phủ sau khi đã bám vào bề mặt 

biểu hiện tốc độ đóng rắn.  

Điều kiện trong các quá trình hình thành điển hình của quá trình phun nhiệt 

HVOF là sự hóa rắn không đáng kể trƣớc khi quá trình biến dạng hoàn thành. Do đó tỷ 

lệ sự biến dạng tấm phẳng có thể đƣợc biểu diễn nhƣ là một chức năng của We và Re 

nhƣ sau [95].: 

 (2-17) 

 Công thức (2-17) đƣợc dùng khi We > 100 and Re > 100, khi đó sức căng bề mặt 

ảnh hƣởng là không đáng kể và thƣờng đúng cho các hạt có kích thƣớc lớn hơn 10µm, 

từ đó có thể đơn giản hóa theo công thức [95]: 
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 21,2941Reci   
(2-18) 

 Nếu các hạt nóng chảy một phần, mô hình của chúng đƣợc giả thuyết rằng phần 

không nóng chảy sẽ có hình dáng là một bán cầu với công thức thể tích và phần nóng 

chảy sẽ có hình dạng tròn bao quanh bán cầu đó (hình 2.7), tỉ lệ biến dạng phẳng có 

thể đƣợc tính toán và sử dụng tƣơng tự nhƣ phƣơng trình trên. 

 

Hình 2.7 Sự biến dạng của hạt phun khi va đập vào bề mặt [95]  

2.3 Các thuộc tính của lớp phủ HVOF  

 Phun HVOF là một trong những phƣơng pháp điển hình của phun nhiệt, lớp phủ 

HVOF cũng nhƣ các lớp phủ phun nhiệt khác là kết quả của quá trình cơ, lý, hóa, biến 

dạng của vật liệu. Bởi vậy cấu trúc lớp phủ tạo thành rất phức tạp, xét một cách tổng 

quát, tính chất lớp phủ đƣợc phân chia thành các dạng chính nhƣ sau [35]: 

+ Tổ chức tế vi của lớp phủ: tổ chức tế vi - cấu trúc pha, cấu trúc lớp, độ xốp, cỡ 

hạt, tạp chất. 

+ Cơ tính của lớp phủ: độ bền bám dính, mô đun đàn hồi, độ bền kéo, độ cứng, 

ứng suất dƣ. 

+ Tính chất hóa học và vật lý khác: thành phần hóa học, tính chịu mài mòn, tính 

chịu ăn mòn, tính chịu nhiệt, tính cách nhiệt, tính dẫn nhiệt, dẫn điện, độ nhám và 

chiều dày lớp phủ 

2.3.1 Cấu trúc lớp phủ HVOF  

2.3.1.1 Đặc điểm về cấu trúc 

Lớp phủ HVOF mang đầy đủ những đặc trƣng của lớp phủ phun nhiệt, cấu trúc 

của lớp phủ đƣợc nghiên cứu và xác định nhờ kính hiển vi điện tử quét (SEM), kính 

hiển vi quang học. Ngoài ra, sự phát triển pha của lớp phủ cũng đƣợc xác định thông 

qua phân tích nhiễu xạ tia X (XRD).  

Trên cơ sở đó, mô hình mô phỏng sự hình thành của lớp phủ phun nhiệt đƣợc xây 

dựng nhƣ hình 2.8a. Lớp phủ có cấu trúc dạng lớp và có tính chất, thành phần, cấu trúc 

khác hẳn với vật liệu ban đầu. Về cơ bản, lớp phủ bao gồm các tấm kim loại có kích 

thƣớc từ 0,1  0,2 mm với chiều dày là 0,005  0,01 mm [130] đƣợc xếp chồng lên 

nhau. Độ biến dạng của mỗi tấm kim loại khác nhau và phân cách nhau bằng một lớp 
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oxit mỏng với chiều dày 0,001 mm. Ngoài ra, cấu trúc lớp phủ HVOF cũng nhƣ lớp 

phủ phun nhiệt nói chung còn đặc trƣng bởi nhiều thành phần bao gồm: Lỗ xốp, màng 

oxit, hình dạng của các hạt, chất kết dính, ứng suất dƣ, hạt không nóng chảy, lớp phân 

cách, tạp chất, các vết nứt,... [130]. Nguyên nhân cơ bản làm cho lớp phủ có cấu trúc 

phức tạp (hình 2.8b) là do lớp phủ phun nhiệt đƣợc hình thành trong các điều kiện thực 

tế nhƣ nhiệt độ, áp suất, sự va đập cơ học và môi trƣờng làm việc thực tế [36]. Về mặt 

cấu trúc, ngoài kích thƣớc và sự phân bố hạt là những thông số chính đƣợc đánh giá thì 

độ xốp là thành phần luôn tồn tại và có ảnh hƣởng lớn đến tính chất cũng nhƣ khả 

năng làm việc của lớp phủ. Do đó, việc xác định đƣợc cơ chế hình thành là cơ sở để 

kiểm soát tính chất và cấu trúc lớp phủ, trong đó thông số công nghệ của quá trình 

phun là các yếu tố chính [130]: 

 

a. Mô phỏng sự hình thành cấu trúc lớp phủ 

phun nhiệt trong quá trình phun [155] 

 

b. Mô hình cấu trúc lớp phủ phun nhiệt 

với đầy đủ các thành phần [70] 

Hình 2.8 Mô phỏng cấu trúc lớp phủ phun nhiệt 

2.3.1.2 Độ xốp 

 Độ xốp của lớp phủ thực chất là phần trăm thể tích của các lỗ rỗng trên thể tích 

lớp phủ và thƣờng có giá trị trong khoảng từ 0,1 đến 15% đối với lớp phủ phun nhiệt 

[123]. Tuy nhiên, việc đánh giá độ xốp thông qua phƣơng pháp thể tích gặp khá nhiều 

khó khăn. Do đó các tổ chức tiêu chuẩn kỹ thuật đã đƣa ra phƣơng pháp đánh giá độ 

xốp lớp phủ thông qua ảnh kim tƣơng của mặt cắt ngang lớp phủ theo phƣơng chiều 

dày. Độ xốp đƣợc tính bằng tỷ lệ phần trăm diện tích của các lỗ rỗng chiếm trên ảnh so 

với toàn bộ diện tích của ảnh kim tƣơng đang xét. Tỷ lệ phóng đại của ảnh thông 

thƣờng là 100 hoặc 200 lần. Độ chính xác của phép đo có thể đƣợc đảm bảo nhờ việc 

thực hiện xác định giá trị độ xốp trên nhiều ảnh ở các vị trí khác nhau bằng các phần 

mềm tính toán chuyên dụng. Độ xốp là thành phần rất quan trọng có ảnh hƣởng lớn 

đến khả năng làm việc của lớp phủ, chúng đƣợc hình thành bởi các quá trình tƣơng tác 
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giữa hạt phun với bề mặt nền và giữa các hạt phun trong quá trình phun. Bởi vậy, độ 

xốp là thành phần luôn tồn tại trong lớp phủ phun nhiệt và hàm lƣợng của nó tùy thuộc 

vào các yếu tố quá trình cũng nhƣ thông số công nghệ hay phƣơng pháp phun. Thông 

thƣờng, các hạt không tan chảy và các hạt bị nguội khi phun sẽ tạo ra độ xốp cao trong 

quá trình làm nguội lớp phủ. Ngoài ra, độ xốp còn chịu tác động của năng lƣợng tác 

động lên hạt thông qua vận tốc và nhiệt độ hạt, sự co rút ứng suất cục bộ của các hạt 

khi nguội, góc phun, nhiệt độ, kích thƣớc hạt và quy trình xử lý bề mặt trƣớc khi phun. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình phun nhiệt HVOF cung cấp lớp phủ có độ 

xốp vào loại thấp nhất trong các quá trình phun nhiệt thông dụng. Đó là kết quả trực 

tiếp của tốc độ hạt cao và ngọn lửa với nhiệt độ thấp [41, 98]. Một số nghiên cứu [61, 

106, 139] cho thấy diễn biến quá trình của các hạt trong suốt quá trình phun có ảnh 

hƣởng quan trọng đến cấu trúc tế vi và thành phần pha của lớp phủ tạo thành. Các yếu 

tố không chỉ có tác động riêng phần mà còn có sự tƣơng tác kết hợp trong những điều 

kiện cụ thể. Độ xốp còn phản ánh tính chất cơ bản của lớp phủ, thông thƣờng độ xốp 

càng thấp thì sự hình thành lớp phủ tốt và có đặc tính chất lƣợng cao, nếu độ xốp quá 

cao sẽ giảm độ bền cũng nhƣ khả năng chịu mài mòn, ăn mòn (trừ trƣờng hợp lớp phủ 

làm việc trong các điều kiện có bôi trơn thì độ xốp có lợi). Do đó, việc xác định đƣợc 

vùng thông số phun cho lớp phủ có tính chất cao, trong đó có độ xốp thấp là rất cần 

thiết.  

2.3.2 Tính chất cơ tính chính của lớp phủ phun nhiệt 

2.3.2.1 Độ bền bám dính của lớp phủ 

Độ bền bám dính là tính chất quan trọng của lớp phủ, bởi chúng là yếu tố quyết 

định đến độ bền làm việc của lớp phủ đặc biệt trong trƣờng hợp làm việc có tải trọng 

tác dụng. Độ bám dính thấp là nguyên nhân làm cho lớp phủ khi làm việc dễ gây ra 

bong tróc, nứt và dẫn đến bị phá hủy (hình 2.9). 

 

Hình 2.9 Sự phá hủy lớp phủ khi làm việc do độ bền bám dính lớp phủ thấp [138]  

Độ bám dính của lớp phủ bao gồm độ bền bám dính giữa lớp phủ với nền và giữa 

các phần tử bên trong lớp phủ. Trong đó, độ bám dính của lớp phủ với nền thƣờng là 
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yếu tố đƣợc chú trọng bởi chúng thƣờng khác nhau về vật liệu, trạng thái, tính chất vật 

lý, hóa học,...nên khó khăn hơn để tạo ra liên kết bền chặt. Các liên kết tạo thành lớp 

phủ chủ yếu là liên kết cơ học, chúng đƣợc quyết định bởi mức độ va đập của hạt phun 

đối với nền. Do đó, nhiệt độ hạt phun và độ nhấp nhô (độ nhám) của bề mặt chi tiết 

phun là hai thông số trạng thái tạo điều kiện để sự bám dính lớp phủ đƣợc tốt nhất. Khi 

động năng của hạt càng lớn, hạt phun bị nóng chảy cục bộ hoặc toàn phần khi va đập 

sẽ bị biến dạng mạnh hơn, tăng diện tích tiếp xúc và tăng bám dính cơ học cũng nhƣ 

lực hấp dẫn giữa các lớp nguyên tử hai kim loại. Đối với nhóm hạt phun không bị 

nóng chảy hoặc đã bị nguội, khi đến bề mặt chúng chỉ có sự bám dính hoàn toàn bằng 

lực cơ học. Tốc độ va đập càng cao, năng lƣợng chuyển thành nhiệt năng càng lớn, vật 

liệu phun dễ bị nóng chảy hoặc chuyển thành trạng thái dẻo, hạt dễ biến dạng và bám 

lên bề mặt chi tiết phun (hình 2.10). Đây chính là ƣu điểm của phƣơng pháp phun 

HVOF bởi vận tốc hạt cao, điều này giải thích tại sao lớp phủ HVOF thƣờng có độ bền 

bám dính lớn hơn các phƣơng pháp phun thông dụng khác, kể cả trƣờng hợp phun 

cùng loại vật liệu. 

 

Hình 2.10 Mô phỏng quan hệ giữa vận tốc tới sự va đập của hạt phun [141] 

 Ngoài ra, dựa trên nghiên cứu thực nghiệm, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, sự 

liên kết giữa các phần tử trong lớp phủ gồm liên kết cơ học, liên kết kim loại, và một 

số các dạng liên kết hóa học và vật lý khác (hình 2.11). Trong số các liên kết trên, liên 

kết cơ học có vai trò quan trọng nhất, chúng có tác dụng khóa chặt các phần tử phun 

sau khi va đập vào những vị trí nhấp nhô của bề mặt kim loại nền cũng nhƣ lớp phủ 
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trƣớc, đây chính là yếu tố quyết định của độ bền bám dính của lớp phủ. Điều này cho 

thấy, độ nhám bề mặt chi tiết phun là yếu tố rất quan trọng để lớp phủ tạo thành có độ 

bám dính cao. Vai trò của độ nhám bề mặt nền trong quá trình phun là để tạo ra độ 

nhấp nhô tế vi, biến dạng dẻo và độ biến cứng bề mặt, tạo mật độ lệch mạng làm nền 

tảng cho liên kết bám dính tốt. Giá trị độ nhám bề mặt nền phù hợp có thể xác định 

thông qua phun thử nghiệm để đánh giá. 

1. Liên kết cơ học;  

2. Liên kết kim loại;  

3. Một số liên kết bám dính khác 

Hình 2.11 Cơ chế liên kết của lớp phủ [25]  

Từ những cơ sở trên có thể thấy, thông số năng lƣợng hạt vẫn là yếu tố quyết 

định đến quá trình hình thành lớp phủ trong đó có độ bền bám dính lớp phủ.Các thông 

số phun chính là những nguyên nhân cơ bản ảnh hƣởng đến trạng thái năng lƣợng hạt 

thông qua việc cung cấp động năng và nhiệt độ hạt đã đƣợc khẳng định. Ngoài ra, sự 

tác động của thông số nhiệt độ còn làm ảnh hƣởng đến cấu trúc, tính chất vật liệu, liên 

kết hóa học, vật lý và cũng có sự tác động đến độ bền bám dính. Bởi vậy, thông số 

phun luôn là những yếu tố có ảnh hƣởng quan trọng nhƣng rất phức tạp cần đƣợc 

nghiên cứu và xác định. 

2.3.2.2 Độ cứng lớp phủ 

 Độ cứng đƣợc cải thiện là yếu tố đã đƣợc biết đến để cải thiện khả năng chống 

mài mòn. Do đó, để nâng cao độ cứng của lớp phủ ngoài yếu tố vật liệu thì phƣơng 

pháp phun là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến độ cứng lớp phủ đã đƣợc khẳng định 

[107]. Lớp phủ phun nhiệt có cấu trúc không đồng nhất bao gồm các vật liệu phủ, oxit 

và lỗ xốp. Thông thƣờng, độ cứng lớp phủ đặc trƣng cho tính chất vật liệu phủ, do đó 

giá trị độ cứng phụ thuộc vào giá trị độ cứng của vật liệu phun. Tuy nhiên trong phun 

phủ nhiệt, do tác động của đặc tính nguồn nhiệt, tốc độ hạt và các đặc điểm quá trình 

phun làm độ cứng của lớp phủ thay đổi. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là do 

các hạt phun trong quá trình hình thành lớp phủ có sự va đập tƣơng đƣơng với quá 

trình làm biến dạng và rèn phần tử phun dẫn đến tính bền, mật độ của lớp phủ tăng dẫn 

đến độ cứng lớp phủ đƣợc cải thiện. Đối với phun HVOF tốc độ cao của hạt phun kết 

hợp với nhiệt độ ảnh hƣởng của nguồn nhiệt thấp hơn sẽ càng làm tăng tính bền và độ 

cứng của vật liệu khi so sánh với các phƣơng pháp khác [103].  



44 

 

Kết quả phân tích trên đã cho thấy 

ngoài yêu tố vật liệu phun, các thông số công 

nghệ của phƣơng pháp phun là yếu tố ảnh 

hƣởng chính đến giá trị độ cứng thu đƣợc 

của lớp phủ thông qua năng lƣợng va đập 

cùng với nhiệt độ hạt. Sự cải thiện của độ 

cứng làm tăng tính chống mài mòn của lớp 

phủ nhận đƣợc (hình 2.12). 

 

Hình 2.12 Ảnh hưởng của độ cứng 

đến khả năng chịu mài mòn của lớp 

phủ [136] 

2.4 Ảnh hƣởng của các thông số phun đến chất lƣợng lớp phủ HVOF  

 Trong quá trình phun HVOF, nhiều thông số công nghệ ảnh hƣởng đến quá trình 

phun cũng nhƣ chất lƣợng lớp phủ, chúng đƣợc phân thành ba loại chính [98, 104]: 

 + Tính chất bột (mật độ, kích thƣớc hạt, hình thái học, sự phân bố, thành phần 

hóa học, và phƣơng pháp sản xuất).  

 + Xử lý bề mặt trƣớc hoặc sau khi phun (cả về cơ và hóa học). 

 + Thông số công nghệ (khí cháy, nhiệt độ hạt, khoảng cách phun, lƣu lƣợng 

phun, hiệu suất tạo thành lớp phủ của phƣơng pháp). 

 Từ phân tích tổng quan ở Chƣơng 1 cho thấy, thông số công nghệ là các yếu tố 

cơ bản làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng của lớp phủ phun nhiệt. Bởi các thông số phun 

là các yếu tố khó kiểm soát nhất, chúng làm trạng thái hạt thay đổi (nhiệt độ, trạng thái 

năng lƣợng,...) dẫn đến tính chất lớp phủ bị ảnh hƣởng. Các tính chất bột là các thông 

số có thể đƣợc kiểm soát thông qua việc phân tích, lựa chọn và thí nghiệm thăm dò 

(loại bột đƣợc trình bày trong chƣơng 3). Các thông số phun ảnh hƣởng trực tiếp đến 

chất lƣợng lớp phủ thông qua việc thay đổi nhiệt độ và vận tốc hạt. Do đó, việc xem 

xét quá trình nhiệt độ và vận tốc hạt cùng với sự ảnh hƣởng của các thông số phun 

chính là cơ sở để giải thích cho sự thay đổi tính chất lớp phủ đƣợc hình thành. 

2.4.1 Nhiệt độ hạt 

Nhiệt độ hạt thƣờng tƣơng ứng với nhiệt độ bề mặt của bất kỳ loại hạt nào trƣớc 

khi tác động đến chất nền. Các hạt đƣợc nung nóng từ năng lƣợng nhiệt của ngọn lửa 

đến trạng thái nóng chảy hoặc bán chảy. Nhiệt độ bề mặt hạt chịu ảnh hƣởng của nhiệt 

độ ngọn lửa, thời gian bay, kích thƣớc hạt, mật độ hạt, tỷ lệ nguyên liệu và độ dẫn 

nhiệt của hạt. Do đặc tính của quá trình hình thành lớp phủ thƣờng không mong muốn 

các hạt đạt trạng thái nóng chảy hoàn toàn. Bởi khi đó, vật liệu phun sẽ dễ biến đổi các 

pha khác và làm ảnh hƣởng đến tính chất lớp phủ mong muốn, đặc biệt với lớp phủ 

các bít. Để tính toán trạng thái của hạt bay, chỉ số nóng chảy (MI) đƣa ra mối quan hệ 
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phụ thuộc của MI tính đến thời gian bay của các hạt dƣới sự ảnh hƣởng của kích thƣớc 

hạt và ngọn lửa [147]. 

. fly

p

T t
MI

D




 

(2-19) 

Trong đó T: đo nhiệt độ bề mặt hạt (
0
K), Dp: kích thƣớc hạt (m), Δtfly thời gian 

bay giả định với gia tốc không đổi của hạt (s), Δtfly = 2L/v với L: khoảng cách phun 

(m), v : vận tốc hạt (m/s).  

MI cũng có thể đƣợc định nghĩa là tỷ số thời gian của hạt trong ngọn lửa với tổng 

thời gian cần thiết để hạt tan chảy: MI = Δtfly/Δtchảy. Với Δtfly là thời gian hạt bay trong 

ngọn lửa (s); Δtchảy: thời gian cần nung chảy hạt (s). 

Giá trị MI là tỷ số về thời gian trong quá trình bay với thời gian cần thiết để hạt 

nóng chảy. Do đó giá trị MI bằng hoặc lớn hơn một giá trị nhiệt mà hạt nóng chảy 

hoàn toàn. Các trạng thái hạt còn lại có thể đƣợc biểu diễn bằng một phần nóng chảy 

(0≤ MI <1) hoặc không nóng chảy (MI < 0).  

Nhiệt độ hạt là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến quá trình oxy hóa hạt (trừ vật 

liệu gốm), yếu tố này ảnh hƣởng đáng kể đến thành phần pha, vi cấu trúc, tính chất và 

hiệu suất của lớp phủ. Oxit kim loại giòn và có hệ số giãn nở nhiệt khác với hệ số kim 

loại, sự có mặt của chúng trong lớp phủ có thể gây ra sự nứt [97]. Những oxit này 

thƣờng đƣợc bao trùm trên bề mặt của các hạt bị biến dạng thành tấm mỏng và có thể 

cải thiện độ cứng lớp phủ, nhƣng làm cho lớp phủ trở nên giòn nếu hàm lƣợng oxit quá 

cao và do đó làm giảm độ dẻo dai và chịu mài mòn [82]. Hàm lƣợng oxit tăng với 

khoảng cách phun tăng, giảm với kích thƣớc hạt nhỏ và tốc độ hạt phun tăng. Từ đó có 

thể kiểm soát hàm lƣợng oxit lớp phủ thông qua kích thƣớc, nhiệt độ hạt [147]. Đây là 

hai yếu tố ảnh hƣởng chính đến sự tạo thành oxit trong lớp phủ. Trên các cơ sở phân 

tích thấy rằng nhiệt độ nguồn nhiệt ảnh hƣởng lớn đến quá trình nhiệt của hạt, do đó 

ngoài loại khí cháy thì tỷ lệ oxy/khí cháy cũng là yếu tố quyết định ảnh hƣởng đến 

nhiệt độ hạt.  

2.4.2 Tốc độ hạt 

Tƣơng tự nhƣ nhiệt độ, vận tốc hạt có tác động lớn đến hiệu suất lớp phủ và 

trong trƣờng hợp các ứng dụng phủ HVOF, vận tốc có thể dao động từ 400-1000 m/s. 

Động năng gia tăng sự hỗ trợ cho hạt bị biến dạng phẳng dẹt và làm giảm độ xốp lớp 

phủ mà thƣờng là trong phạm vi 1÷2% theo thể tích và là một trong những ƣu điểm 

chính của việc sử dụng quá trình phủ HVOF [98]. 

Tốc độ hạt tăng lên làm giảm thời gian tồn tại của hạt trong ngọn lửa, kết quả làm 

nhiệt độ hạt và hàm lƣợng bị oxy hóa giảm. Vận tốc hạt có thể đƣợc thực hiện bởi áp 
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suất khí, tỷ lệ nhiên liệu/oxy và do đó tổng lƣu lƣợng khí, nhƣng chủ yếu đƣợc thực 

hiện bởi khí vận chuyển. Vì mục đích của khí vận chuyển là tăng tốc các hạt nguyên 

liệu về phía bề mặt cần phun. Kích thƣớc, hình thái cũng làm thay đổi vận tốc hạt bởi 

chúng làm thay đổi lực cản của hạt trong quá trình bay. Ngoài ra, vận tốc hạt cũng có 

thể bị ảnh hƣởng bởi tỷ lệ nhiên liệu/oxy. Nếu tăng tỷ oxy/nhiên liệu dẫn tới nhiệt độ 

giảm và vận tốc hạt tăng [105, 137]. Khi tăng lƣu lƣợng khí cháy (propan) làm giảm 

nhiệt độ ngọn lửa dẫn đến giảm nhiệt độ hạt và vận tốc [137]. 

2.4.3 Tỷ lệ oxy/propan 

Khí cháy là yếu tố rất quan trọng và thƣờng hay bị bỏ qua trong việc lựa chọn khí 

nhiên liệu nào là thích hợp nhất. Nhiên liệu cháy và khí vận chuyển có tác động đáng 

kể đến hiệu suất của lớp phủ HVOF. Loại nhiên liệu có thể là hidro, propan, dầu hỏa, 

ethylen, propylen, hoặc khí thiên nhiên. Khí vận chuyển có thể dùng là khí nén, nhƣng 

thƣờng là một khí trơ nhƣ nitơ hoặc argon, bởi các loại khí này sẽ bảo vệ bột phun tốt 

hơn trong quá trình trƣớc khi bột đƣợc đƣa vào nguồn nhiệt. Nhiên liệu đốt cháy đƣợc 

dùng để đốt nóng các hạt nguyên liệu, trong khi khí vận chuyển có nhiệm vụ đẩy 

nhanh các hạt nguyên liệu tới bề mặt chi tiết phun (tác động nhỏ). Việc lựa chọn nhiên 

liệu ngọn lửa thích hợp, khí vận chuyển có thể đƣợc quyết định dựa trên các yêu cầu 

sản xuất mong muốn, các yếu tố kinh tế và chất lƣợng lớp phủ mong muốn.  

 Một số nghiên cứu đã sử dụng hidro làm nhiên liệu cháy và nitơ là khí vận 

chuyển bột phun [91]. Điều này là do nhiệt độ ra của vòi phun thấp hơn khi sử dụng 

hidro so với propan, điều này cho phép các hạt đƣợc làm nóng triệt để mà không có sự 

tan chảy của hạt hoàn toàn và vận tốc hạt lớn hơn. J. Picas và M. Punset đã nghiên cứu 

tỷ lệ oxy/nhiên liệu trên các tham số hạt phun và đặc tính của lớp phủ WC - CoCr bằng 

phun HVOF với nhiên liệu hidro và dầu hỏa. Họ quan sát thấy nhiệt độ hạt cao hơn, 

vận tốc hạt thấp hơn khi sử dụng hidro so với dầu hỏa và dẫn đến độ cứng tế vi cùng tỷ 

lệ mài mòn thấp hơn [104]. E. Turunen và T, Varis cũng nghiên cứu ảnh hƣởng của tỷ 

lệ nhiên liệu cùng tỷ lệ nhiên liệu/oxy đối với khí nhiên liệu propylene và hidro. Kết 

quả thấy rằng hệ thống propylen-oxy đã chứng minh đƣợc mức độ nóng chảy hạt là 

lớn hơn [135]. Do vậy, khi đã chọn nhiên liệu cháy và khí vận chuyển thì tỷ lệ 

oxy/nhiên liệu và tốc độ dòng khí vận chuyển cần phải đƣợc lựa chọn chính xác. Điều 

này là do chúng ảnh hƣởng đến nhiệt độ, tốc độ của ngọn lửa cháy, do đó bằng cách 

thay đổi tỷ lệ oxy/nhiên liệu và tốc độ dòng khí tổng thể có thể kiểm soát đƣợc nhiệt 

độ nguồn nhiệt cũng nhƣ nhiệt độ hạt khi phun. Nhiệt độ và vận tốc của hạt bay có ảnh 

hƣởng đến độ xốp, độ cứng, hàm lƣợng oxit và tỷ lệ mài mòn. Tỷ lệ nhiên liệu/oxy có 

thể đƣợc chia thành ba loại dựa trên phản ứng hóa học: trung hòa; cacbon hóa; oxy 

hoá. Ngọn lửa trung hòa với sự cân bằng của oxy/nhiên liệu là nhu cầu sử dụng để cân 
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bằng hóa học và giảm độ ồn khi phun, đồng thời cho nguồn nhiệt đạt giá trị tối đa.  

 W. Fang và T.Cho [46] đã nghiên cứu hiệu quả của tốc độ dòng oxy và hidro đối 

với độ cứng của lớp phủ, cũng nhƣ tốc độ cấp bột và khoảng cách phun. Họ đã thay 

đổi tốc độ dòng khí, khoảng cách phun, và lƣu lƣợng cấp bột bằng phƣơng pháp tối ƣu 

Taguchi. Kết quả chỉ ra rằng, khi tăng oxy nhiên liệu lên tới 26,7% thì độ xốp của lớp 

phủ vẫn gần nhƣ không đổi (1,2-3,7%) nhƣng độ cứng tăng lên từ 930-1033HV. Giá 

trị độ cứng tối ƣu trong trƣờng hợp này đƣợc dự đoán là 1150HV. Tuy nhiên với 

trƣờng hợp tốc độ và lƣu lƣợng nhiên liệu hidro tăng làm cho độ cứng giảm. Nhiệt độ 

cao và không khí giàu oxy làm cho quá trình thấm Cacbon vào các hạt WC trong 

nguyên liệu vào các pha các bít Vonfram (W2C, W3C), sau đó chuyển sang kim loại W 

[57]. Mặc dù sự hình thành các pha gia tăng độ cứng của lớp phủ, các đặc tính giòn 

của các pha có thể làm giảm độ dẻo và tăng tỷ lệ mài mòn. Do đó sự hình thành các 

pha phụ phải đƣợc giảm thiểu tƣơng ứng với các tính chất lớp phủ mong muốn. Trong 

nghiên cứu của mình Pawlowski đã xác định đƣợc phạm vi tỷ lệ của nhiên liệu cháy 

với oxy để ngọn lửa có thể dùng trong phun nhiệt nhƣ sau  

Bảng 2.1 Một số thuộc tính của ngọn lửa cháy dùng trong phun nhiệt [103]: 

TT 
Nhiên 

liệu 

Nhiệt độ ngọn 

lửa cao nhất (
0
C) 

Tỷ lệ oxy/khí cháy cho 

ngọn lửa trung hòa 

Tỷ lệ oxy/ khí cháy 

dùng cho phun nhiệt 

1 Propan 2828 5 3,0 ÷ 8,0 

2 Propylen 2896 4,5 3,5 ÷ 7,0 

3 Hidro 2856 0,5 0,3 ÷ 0,6 

4 Ethylen 2924 3 2,0 ÷ 5,0 

5 Acetylene 3160 2,5 1,3 ÷ 4,0 

6 Lỏng 2900 3,4 2,8 ÷4,8 

Bên cạnh đó, ảnh hƣởng của tỷ lệ oxy/khí cháy đối với các loại nhiên liệu khí 

dùng trong phun phủ cũng đƣợc nghiên cứu và cho kết quả nhƣ hình 2.13: 

Trên cơ sở phân tích một số nghiên 

cứu liên quan đến sự ảnh hƣởng của khí 

cháy, propan là loại khí nhiên liệu phù hợp 

nhất với bột phun WC-12Co sử dụng trong 

luận án. Đặc tính nhiệt độ cháy của nguồn 

nhiệt ở mức độ trung bình so với các khí 

nhiên liệu khác (2800
0
C) (hình 2.13) sẽ hạn 

chế sự chuyển biến pha của các bit WC 

trong quá trình phun, nhờ đó lớp phủ có thể 

giữ đƣợc đặc tính cơ bản của thành phần 

WC. Tỷ lệ của oxy/propan đƣợc xác định  

 

Hình 2.13 Sự biến đổi của nhiệt độ ngọn 

lửa với tỷ lệ oxy/nhiên liệu [67, 103] 
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dựa vào bảng 2.1 [103] có khoảng giá trị từ 3 ÷ 8 là phù hợp với quá trình phun nhiệt, 

tuy nhiên giá trị tốt nhất cho chất lƣợng lớp phủ cao cần đƣợc khảo sát thực nghiệm. 

2.4.4 Khoảng cách phun 

Thông thƣờng, các hạt phun phải chịu một lực đẩy nhanh chúng về phía bề mặt 

chi tiết khi phun nhờ dòng khí vận chuyển với áp suất cao trong quá trình phun. Các 

lực tác dụng lên hạt này còn phụ thuộc vào kích thƣớc và hình thái hạt. Khoảng cách 

phun là một trong những thông số quan trọng nhất ảnh hƣởng đến chất lƣợng lớp phủ, 

bởi sự thay đổi khoảng cách sẽ làm thay đổi tốc độ hạt (năng lƣợng va đập) và nhiệt độ 

hạt (trạng thái hạt khi va đập sẽ thay đổi). Khi khoảng cách từ đầu súng phun tăng, khí 

vận chuyển và các hạt mất năng lƣợng động năng do lực cản môi trƣờng và các phần 

tử với nhau làm tốc độ hạt giảm. Do đó, với chế độ phun đƣợc thiết lập sẽ có một 

khoảng cách phun mà ở đó vận tốc trung bình của các hạt là lớn nhất. Tuy nhiên, 

không phải tất cả các trƣờng hợp khoảng cách phun cho vận tốc hạt đạt giá trị lớn nhất 

mà chất lƣợng lớp phủ sẽ tốt nhất, sự va đập còn phụ thuộc vào nhiệt độ hạt để sự va 

đập tạo ra sự biến dạng hạt tốt nhất cho sự bám dính, độ xốp, độ cứng của lớp phủ 

(hình 2.14 là một số trạng thái va đập của hạt phun).  

 

Hình 2.14 Một số loại biến dạng của hạt khi va chạm [113] 

Trong quá trình phun, một số hạt có vận tốc lớn kết hợp với trạng thái nóng chảy 

hạt ảnh hƣởng không tốt đến sự va đập và biến dạng. Các hạt lúc này dễ bị bắn tóe sau 

va đập nếu vận tốc quá lớn, lúc này chúng sẽ không bám dính tốt và làm giảm mức độ 

bám dính đồng thời tăng độ xốp. Do đó, việc xác định khoảng cách phun trở nên phức 

tạp và còn phụ thuộc vào mỗi loại vật liệu, kích thƣớc hạt khác nhau. Trong nghiên 

cứu của mình, Dan Shi [115] đã chứng tỏ vận tốc hạt đạt tốt nhất trong khoảng cách 

phun 0÷350mm và đạt đƣợc hiệu suất nóng chảy cao trong khi độ xốp thấp, độ nhám 

lớp phủ thấp, hiệu suất lắng đọng vẫn đƣợc duy trì ở mức cao đối với các hạt phun có 
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cỡ hạt từ 20÷50µm (hình 2.15). Nếu tiếp tục tăng khoảng cách phun dẫn tới nhiệt độ 

hạt giảm và hiệu suất nung chảy giảm rõ rệt, đồng thời độ xốp tăng và hiệu suất lắng 

đọng giảm. Các kết quả nghiên cứu khác đối với lớp phủ hệ WC-Co của các tác giả 

khác đã lựa chọn nhiều mức khoảng cách phun khác nhau cho nghiên cứu của mình 

nhƣ: Özbek [99] chọn khoảng cách phun 0,3m cho độ cứng tối đa là 1150HV, Balan 

[30] lựa chọn khoảng cách phun từ 0,16 ÷ 0,18m cho độ cứng HV lớn nhất của lớp phủ 

là 1233HV; Seong [31] lại chọn khoảng cách phun 0,3 ÷ 0,45m cho nghiên cứu tối ƣu 

và cho kết quả là khoảng các 0,385m là tối ƣu nhất cho độ cứng cao trên 1000HV, 

nhƣng độ xốp tăng lên đƣợc minh chứng qua ảnh SEM. Từ những kết quả trên có thể 

thấy rằng, khoảng cách phun vẫn chƣa có căn cứ chung để đƣợc lựa chọn giá trị phù 

hợp. Đó là những minh chứng cụ thể để xác định giá trị khoảng cách phun cho lớp phủ 

WC-Co là rất cần thiết. Trên cơ sở đó, phạm vi giá trị khoảng cách phun đƣợc lựa 

chọn cho thí nghiệm thăm dò của nghiên cứu này là 0,17 ÷ 0,45m. Kết quả thu đƣợc là 

cơ sở cho việc thu hẹp khoảng giá trị nghiên cứu để kết quả bài toán tối ƣu đạt hiệu 

quả cao. 

 

Hình 2.15 Mô hình quan hệ giữa khoảng cách phun với tốc độ hạt phun [115] 
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2.4.5 Lƣu lƣợng phun 

 Lƣu lƣợng phun trong phun phủ nhiệt là khối lƣợng bột (dây) phun đƣợc cấp vào 

ngọn lửa (hồ quang) phun trong đơn vị thời gian nhất định để hình thành lớp phủ. 

Thay đổi lƣu lƣợng phun là thay đổi lƣợng bột (dây) phun đƣợc cấp trong quá trình 

phun. Để xét sự ảnh hƣởng của việc thay đổi lƣu lƣợng phun đến chất lƣợng lớp phủ, 

các thông số phun khác đƣợc giữ không đổi. Kết quả cho thấy, khi lƣu lƣợng phun 

thay đổi làm nhiệt độ và tốc độ hạt thay đổi (hình 2.16) do nhiệt độ và động năng đƣợc 

chia đều đến các phần tử phun. Điều này dẫn tới hiệu suất và trạng thái va đập thay đổi 

và làm chất lƣợng lớp phủ bị ảnh hƣởng. Từ đó có thể dẫn tới độ xốp tăng, độ cứng và 

độ bền bám dính bền trong cũng nhƣ của lớp phủ với nền giảm. Tuy nhiên, mỗi loại 

bột phun có nhiệt độ hạt phù hợp với quá trình và công nghệ phun khác nhau (kích 

thƣớc hạt, dây, loại vật liệu,...), từ đó lƣu lƣợng cấp bột ảnh hƣởng trực tiếp đến chất 

lƣợng lớp phủ.  

 

Hình 2.16 Quan hệ giữa lưu lượng cấp bột phun đến vận tốc và nhiệt độ hạt [156] 

 Tuy nhiên trên biểu đồ hình 2.16 cũng cho thấy, nếu lƣu lƣợng phun nhỏ sẽ làm 

giảm năng suất. Năng lƣợng hạt lúc này đƣợc tập trung giúp cho việc tăng các hạt 

phun nhỏ, nên phân tán có thể sẽ làm tăng sự mất mát do hóa bụi và sự đốt cháy vật 

liệu nhất là đối với vật liệu có khối lƣợng riêng nhỏ hoặc nhiệt nóng chảy thấp. Bởi 

vậy nếu lƣu lƣợng quá nhỏ cũng không hiệu quả cho quá trình phun. Ngoài ra nếu lƣu 

lƣợng phun quá nhỏ dẫn đến không tạo đƣợc lớp phủ kín bề mặt trong một lƣợt phun, 

mật độ phun lúc này nhỏ nên làm giảm hiệu quả bám dính cũng nhƣ tăng độ xốp do bề 

mặt phía trƣớc để lại có độ nhám tăng. Điều này cũng giải thích tại sao hầu hết các 

công bố trƣớc về nghiên cứu ảnh hƣởng của các thông số phun thì lƣu lƣợng cấp bột 

đều đƣợc nghiên cứu đánh giá.  
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Qua khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị, súng phun HP-2700M với vật liệu bột 

phun WC-12Co [157] có lƣu lƣợng phun nên nhỏ hơn 38 gam/phút. Bên cạnh đó, từ 

các nghiên cứu trƣớc đã công bố [30, 88, 93, 96, 128], lƣu lƣợng cấp bột phun cho thí 

nghiệm thăm dò đƣợc lựa chọn từ 20 ÷ 45gam/phút.  

Kết luận chƣơng 2. 

Từ nghiên cứu lý thuyết về sự hình thành lớp phủ bằng công nghệ phun nhiệt nói 

chung và phun nhiệt khí tốc độ cao HVOF cho thấy: 

+ Lớp phủ HVOF có hiệu suất cao, không ảnh hƣởng đến tính chất vật liệu, hầu 

nhƣ không gây biến dạng chi tiết, lớp phủ bề mặt phù hợp với đặc tính và yêu cầu làm 

việc mà không cần đồng nhất với vật liệu chi tiết. Phun HVOF là giải pháp hiệu quả 

trong công nghệ phục hồi hoặc tạo mới bề mặt.  

+ Tốc độ, nhiệt độ hạt và hiệu suất va đập có tính chất quyết định sự hình thành lớp 

phủ. Khoảng cách phun, lƣu lƣợng phun, tỷ lệ khí cháy là những thông số phun chính 

làm tốc độ, nhiệt độ hạt và hiệu suất hình thành lớp phủ bị ảnh hƣởng. Độ xốp, độ 

cứng, độ bền bám dính là những tính chất cơ bản đặc trƣng cho lớp phủ.  

+ Propan là khí nhiên liệu cháy thích hợp nhất để phun vật liệu WC - Co nhằm hạn 

chế quá trình phân hủy các bít và chuyển biến pha.  

+ Mục đích của thí nghiệm thăm dò nhằm thu hẹp các thông số phun cho quá trình 

thực nghiệm chính của luận án. Khoảng giá trị của các thông số phun cho thí nghiệm 

thăm dò đƣợc xác định với: lƣu lƣợng phun từ 20 ÷ 45gam/phút; khoảng cách phun từ 

0,17 ÷ 0,45m; tỷ lệ oxy/propan từ 3 ÷ 8. 
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CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

Trong chƣơng này, từ những cơ sở lý thuyết cùng với các thông số phun, tính 

chất lớp phủ chính, giá trị khoảng khảo sát của các thông số phun đã xác định ở 

Chƣơng 2, tiến hành lựa chọn thiết bị phun, quy trình phun, thiết bị đo lƣờng và kiểm 

tra đánh giá chất lƣợng lớp phủ, phƣơng pháp đánh giá cũng nhƣ thực nghiệm phun 

trên mẫu phun sẽ đƣợc tiến hành và trình bày sau đây. 

3.1 Mô hình thực nghiệm 

Mô hình thực nghiệm 

đƣợc xây dựng dựa trên các 

thông số quá trình phun, 

các tính chất lớp phủ đầu 

ra. Bên cạnh đó quy trình 

thiết kế thực nghiệm đến 

đánh giá các tính chất lớp 

phủ cũng đƣợc xác định 

(hình 3.1). Trên cơ sở đó, 

tiến hành các bƣớc thực 

nghiệm và đánh giá trong 

luận án. 
 

Hình 3.1 Mô hình thực nghiệm 

3.2 Vật liệu, thiết bị thực nghiệm 

3.2.1 Vật liệu thực nghiệm 

3.2.1.1 Vật liệu nền 

 Vật liệu nền đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này là thép 16Mn [131] dạng tấm 

phẳng có kích thƣớc là 50 x 50 x 6 mm (hình 3.2a), thành phần hóa học đƣợc trình bày 

trong bảng 3.1. Mác thép này đƣợc sử dụng rộng rãi cho các kết cấu chống mài mòn 

trong ngành khai thác mỏ, nhiệt điện, thủy điện, xi măng, các nồi hơi công nghiệp, các 

chi tiết trên thƣờng xuyên làm việc trong điều kiện khắc nghiệt nhƣ ma sát, mài mòn, 

xói mòn,... làm cho bề mặt chi tiết dễ bị mòn hỏng. Mẫu phun đƣợc cắt từ thép tấm 

nhờ phƣơng pháp cắt dây để đảm bảo đúng kích thƣớc và không làm thay đổi cấu trúc, 

tính chất vật liệu của mẫu phun. Các mẫu phun đƣợc làm sạch và tiến hành phun tạo 

nhám (hình 3.2b) trên máy phun cát TSA – Việt Nam để đạt đƣợc độ nhám của bề mặt 

nền phun từ 8-10µm. 
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a. Mẫu phun thiết kế 

 

b. Mẫu được tạo nhám trước khi phun 

Hình 3.2 Mẫu thép 16Mn trước khi phun 

Bảng 3.1 Thành phần hóa học và cơ tính của thép 16Mn [131] 

Thành 

phần  

C Si Mn P S V Nb Ti 

Tỷ lệ % 

nguyên 

tố 

0,12÷0,18 0,2÷0,55 1,2÷1,6 
 ≤ 

0,04 

≤  

0,04 
0,02÷0,15 0,015÷0,06 0,02÷0,2 

Cơ tính 
Giới hạn bền (MPa) Giới hạn chảy (MPa) Độ dãn dài (%) 

400÷590 > 315 MPa 21 

3.2.1.2 Vật liệu phun 

 Dựa trên khảo sát những công trình nghiên cứu trong Chƣơng 1 và đặc tính của 

vật liệu phun, lựa chọn bột phun 55588C (WC-12Co) cho phƣơng pháp phun HVOF 

do tập đoàn Castolin Eutectic cung cấp với kích thƣớc hạt từ 15÷45µm để phun thực 

nghiệm. Thành phần hóa học chính của bột đƣợc cung cấp bởi nhà sản xuất gồm WC 

và 12% Co với mục đích tạo lớp phủ chống mài mòn nhờ đặc tính chống mòn tốt của 

thành phần. 

  Đặc điểm của vật liệu phun WC - Co  

Khả năng chống mài mòn, xói mòn của lớp phủ WC-Co đạt đƣợc do cơ tính tổng 

hợp của độ cứng và độ bền liên kết giữa lớp phủ với nền cũng nhƣ giữa các phần tử 

của lớp phủ cao [35]. Bởi vậy, khoảng 95% các dụng cụ cắt có sẵn trên thị trƣờng 

đƣợc làm bằng vật liệu dựa trên WC – 12Co [112]. Những ƣu điểm nổi bật của lớp 

phủ WC-Co đạt đƣợc là sự tổng hợp các ƣu điểm của các thành phần bột tạo nên. 

Thành phần WC với độ cứng cao (bảng 3.2) là nhân tố chính chống mài mòn của lớp 

phủ WC-Co [66, 122]  

Bảng 3.2 Thuộc tính của các bít WC và nguyên tố Co [77] 

TT Tính chất WC Co 

1 Nhiệt độ chảy (
0
C) 2785 ÷ 2830 °C 1495 

2 Độ bền nén (MPa) 6833 2927 

3 Khối lƣợng riêng (g/cm
3
) 15,88 8,9 

https://www.castolin.com/
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 Thông thƣờng, coban (Co) đƣợc sử dụng chủ yếu làm kim loại trong việc kháng 

từ tính, khả năng chống mài mòn và hợp kim cƣờng độ cao. Hơn nữa kim loại Co sở 

hữu các điểm nóng chảy và sôi cao (bảng 3.2). Ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn, Co 

khó bị oxy hóa hay nói cách khác là Co không dễ dàng mất hoặc trao đổi electron từ 

bề mặt. Tuy nhiên, oxit coban dễ hình thành nếu bị làm nóng trong không khí [42]. 

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất cho Coban là nó đƣợc sử dụng nhƣ một hợp 

kim. Coban có thể đƣợc thêm vào các nguyên tố khác nhƣ vonfram, niken và 

samarium để tạo thành các siêu hợp kim, chúng có nhiều tính chất và đặc điểm nổi bật 

và hầu hết đều có khả năng chống mài mòn cao và rất bền. Nhờ đó WC - Co cung cấp 

một lớp phủ có độ bền bám dính tốt với độ xốp thấp; độ cứng, độ dẻo dai và khả năng 

chống mài mòn cao. Sự kết dính của Co trong các ứng dụng của lớp phủ ngày càng 

tăng do Co làm tăng độ dẻo và tạo liên kết bền vững. Do đó lớp phủ WC - Co ít nứt 

hơn sau khi phun và ngay cả khi làm việc trong điều kiện tiếp xúc lăn [75].  Các yếu tố 

liên quan đến vật liệu ảnh hƣởng đến lớp phủ phun nhiệt WC - Co nhƣ: hàm lƣợng và 

thành phần pha chất kết dính, kích cỡ hạt. Các kỹ thuật phun nhiệt đƣợc sử dụng để 

thực hiện các lớp phủ và nhờ tối ƣu hóa các thông số quá trình các nhà nghiên cứu ứng 

dụng lớp phủ phun nhiệt WC - Co nhằm đạt đƣợc các lớp phủ chức năng khác nhau. 

Thông thƣờng, bột WC - Co với thành phần WC 86-88% ứng với 14-12% Co đƣợc sử 

dụng để bảo vệ bề mặt chống trƣợt và mài mòn cao [75]. 

Hầu hết các nghiên cứu trƣớc đây đã chỉ ra rằng trong số tất cả các kỹ thuật phun 

nhiệt thông dụng hiện nay, quá trình phun nhiệt HVOF đƣợc đánh giá cao nhờ việc 

cung cấp chất lƣợng lớp phủ cao, đặc biệt với lớp phủ WC - Co [98, 148]. Điều này là 

do tốc độ hạt của phƣơng pháp phun HVOF cao hơn các phƣơng pháp thông dụng 

khác trong khi nhiệt độ nguồn nhiệt thấp hơn dẫn đến lớp phủ có độ bền liên kết rất 

cao, hạn chế các vết nứt, độ xốp nhỏ và quá trình oxy hóa khi phun. Trên cơ sở đó, bột 

phun WC-12Co với cỡ hạt 15÷45µm dùng cho phun HVOF đƣợc lựa chọn để tạo lớp 

phủ chống mài mòn cho nghiên cứu của luận án. Trƣớc khi sử dụng để phun thực 

nghiệm, hình thái (phân tích qua ảnh SEM) và và thành phần hóa học của bột (phân 

tích bằng EDX) đƣợc xác định để đảm bảo sự phù hợp của bột phun với thiết bị phun 

HVOF. Kết quả (hình 3.3) cho thấy các thông số kỹ thuật của bột đảm bảo đúng với 

chỉ số do nhà sản xuất cung cấp và có thể tiến hành phun thực nghiệm. 
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a. Hình ảnh SEM của bột phun WC - 12Co 

 

 

b. Phân tích EDX thành phần bột phun 

Hình 3.3 Phân tích hình thái và thành phần bột WC-12Co 

3.2.2 Thiết bị phun HVOF 

Thiết bị phun lựa chọn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc phù hợp với 

điều kiện thực tế là quan trọng nhất. Trong khi các thiết bị điều khiển tự động hoặc bán 

tự động đòi hỏi phải đảm bảo tính đồng bộ về cơ sở vật chất và phải đƣợc chuẩn hóa, 

thƣờng đƣợc áp dụng ở điều kiện sản xuất loạt lớn. Các thiết bị điều khiển bằng tay đòi 

hỏi trình độ kỹ năng sử dụng thiết bị cao hơn, do tính đa dạng trong quá trình sử dụng 

khi chi tiết phun không ổn định về dạng cũng nhƣ kích thƣớc bề mặt... Từ đó, ngƣời 

dùng có thể linh hoạt sử dụng đảm bảo với từng yêu cầu cụ thể. Đối với quá trình phun 

thực hiện trên chi tiết dạng trục, súng và chi tiết phun đƣợc gá đặt trên máy tiện để có 

thể điều chỉnh tốc độ vòng quay, bƣớc tiến và khoảng cách của súng phun một cách dễ 

dàng. Tuy nhiên trong nghiên cứu này, mẫu phun có dạng tấm phẳng nên việc dịch 

chuyển súng hay chi tiết phun gặp khó khăn để đảm bảo chất lƣợng lớp phủ đồng đều 

và tốt nhất. Việc thực hiện quá trình phun bằng tay là không đáp ứng đƣợc yêu cầu, 

bởi sự không đồng nhất chất lƣợng của mẫu xảy ra sẽ làm giảm độ tin cậy của nghiên 

cứu. Căn cứ điều kiện tại cơ sở thực hiện phun thực nghiệm, máy CNC ba trục với 

hành trình của các trục XYZ tƣơng ứng là: 800x1200x350 mm (hình 3.4) đƣợc chế tạo 

để thực hiện quá trình phun. Phần mềm NC-STUDIO đƣợc ứng dụng để điều khiển 

máy với vai trò dịch chuyển đầu súng phun trong quá trình thực nghiệm tạo lớp phủ. 
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Hình 3.4 Ảnh chụp máy CNC 3 trục dùng trong thí nghiệm phun mẫu 

Quãng đƣờng dịch chuyển, khoảng cách phun, bƣớc phun, tốc độ dịch chuyển 

súng phun đƣợc thiết lập sẵn bởi các chƣơng trình đƣợc mã hóa bằng G-CODE. Trong 

quá trình thực nghiệm, do máy di chuyển tự động nên chi tiết đƣợc giữ cố định, ngƣời 

điều khiển có vai trò vận hành, theo dõi thiết bị dựa trên quá trình phun. Quá trình thực 

hiện cần đảm bảo đúng kỹ thuật, quy trình cho chất lƣợng lớp phủ cao nhất. 

 Trên cơ sở đó, thiết bị phun HVOF cầm tay với súng phun HP - 2700M của Viện 

Cơ khí Tự động hóa và Môi trƣờng đƣợc cung cấp bởi công ty Metallizing (hình 3.5) 

kết hợp với đồ gá phun CNC ba trục đƣợc chế tạo để thực hiện thí nghiệm. Hệ thống 

thiết bị HP - 2700M bao gồm các phần sau: 

1. Hệ thống cấp bột PF-3350 

2. Hệ thống khí (oxy, propan, khí nén) 

3. Hệ thống điều chỉnh lƣu lƣợng MP – 2100 

4. Súng phun HVOF HP- 2700-M 

5. Hệ thống hỗ trợ 

 

Hình 3.5 Ảnh chụp toàn bộ hệ thống thiết bị phun HVOF HP- 2700M 
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3.2.2.1 Bộ phận cấp bột phun 

Bộ phận cấp bột PF-3350 (hình 3.6) đƣợc sản xuất bởi công ty thiết bị 

Metallizing đƣợc sử dụng trong quá trình thực nghiệm. Quá trình cấp bột đƣợc thực 

hiện nhờ áp suất và lƣu lƣợng dòng khí nitơ, bột phun đƣợc dẫn tới buồng súng phun 

từ ống chứa bột. Độ chính xác của lƣu lƣợng cấp bột có thể đạt đƣợc tới 0,1gam/ vòng  

quay của đĩa cấp bột, các cơ cấu trong thiết bị là hoàn toàn khép kín. 

 

Hình 3.6 Ảnh chụp bộ phận cấp bột PF - 3350 

Khi quá trình phun bắt đầu khi sự cháy xảy ra trong buồng súng, bột nguyên liệu 

từ phễu đƣợc cấp vào súng phun chính xác thông qua đĩa kim loại quay. Bột phun đƣa 

vào đƣờng ống dẫn tới súng phun thông qua khí vận chuyển nitơ nhờ áp suất và lƣu 

lƣợng. Các rãnh lấy bột đƣợc chế tạo chính xác và có kích thƣớc nhƣ nhau, do đó khối 

lƣợng bột phun đƣợc tính bằng tổng của khối lƣợng bột của các rãnh cấp vào ống dẫn 

nhờ áp lực khí nitơ. Tốc độ dòng bột phun và lƣu lƣợng cấp đƣợc điều chỉnh thông qua 

áp suất và lƣu lƣợng của nitơ kết hợp với tốc độ quay (vòng/ phút) của đĩa kim loại lấy 

bột. Thiết bị này có một số đặc điểm chính nhƣ sau: 

+ Nguồn cấp 220V 

+ Điều chỉnh đƣợc số vòng quay (độ phân giải 1/100 vòng) 

+ Khối lƣợng cấp bột trên một vòng quay: 13 gam/vòng 

+ Khí vận chuyển bột: nitơ  

+ Cần lấy bột dƣ, làm sạch ống chứa bột và đƣờng ống dẫn bột tới súng phun sau 

khi kết thúc quá trình phun. 
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3.2.2.2 Hệ thống cấp khí 

Các khí quá trình của hệ thống phun HVOF đƣợc sử dụng trong quá trình thực 

nghiệm gồm: khí nén, oxy, propan và nitơ (hình 3.5). Các chai oxy đƣợc đấu nối cùng 

với nhau vào hệ thống cấp oxy nhiên liệu để đảm bảo sự cháy và áp suất đƣợc duy trì 

ổn định trong quá trình phun. Chai khí propan - 50kg cung cấp khí nhiên liệu trong quá 

trình đốt, nitơ đƣợc sử dụng để cấp bột phun. Không khí nén đƣợc cung cấp nhờ máy 

nén khí trục vít và dự trữ qua bình tích áp. Hệ thống van, đồng hồ đo áp để kiểm tra, 

điều chỉnh áp suất của các khí trong quá trình phun. Lƣu lƣợng, áp suất của các khí 

quá trình còn đƣợc điều chỉnh trên các bộ điều khiển của thiết bị theo các thông số 

phun tính toán. Không khí nén đƣợc lọc sạch nƣớc, dầu và bụi bẩn để đảm bảo khí đƣa 

vào súng phun khô và sạch nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình phun. 

3.2.2.3 Hệ thống điều chỉnh lưu lượng khí quá trình 

Chức năng chính của thiết bị đo lƣu lƣợng (hình 3.7) là kiểm soát tốc độ dòng khí 

cung cấp (oxy, propan, không khí nén), dựa trên các vật liệu phun và các thông số 

phun tƣơng ứng. Bộ điều khiển lƣu lƣợng bao gồm ba phần chính: van điều chỉnh 

dòng chảy, đồng hồ đo áp suất, và đƣợc quan sát qua ba ống thủy tinh với các thang đo 

đã đƣợc ký hiệu. Bằng cách chuyển đổi van điều chỉnh, tốc độ dòng khí riêng lẻ có thể 

giảm hoặc tăng. Để đảm bảo an toàn, cả hai dòng lƣu lƣợng oxy và propan đều đƣợc 

lắp đặt với các thiết bị bật giữ đèn flash và van kiểm tra. Tốc độ dòng chảy và áp suất 

có thể điều chỉnh trong phạm vi ± 0,1 Bar, áp suất yêu cầu kiểm soát từ 0 đến 11 Bar. 

 

Hình 3.7 Ảnh chụp hệ thống điều chỉnh lưu lượng khí  
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3.2.2.4 Súng phun HP-2700M 

Súng phun HP-2700M (hình 3.8) đƣợc sử dụng trong quá trình làm thực nghiệm 

nghiên cứu này, việc lựa chọn súng phun đƣợc sử dụng phụ thuộc vào kích thƣớc hạt 

bột và nhiệt độ nóng chảy của vật liệu phủ, năng suất phun. Súng phun HVOF về cơ 

bản gồm có năm vùng làm việc khác nhau: 

1 - Vùng dẫn khí tham gia quá trình phun (khí propan chạy song song với biên ở 

bên trong thân súng, oxy di chuyển xiên, khí nén đƣợc cấp vào theo hƣớng trục).  

2 - Buồng đốt  

3 - Vùng bột đƣợc đƣa vào súng phun  

4 - Vùng bột đƣợc nung chảy  

5 - Vùng dẫn không khí nén lƣu thông để làm mát súng phun  

      

Hình 3.8 Ảnh súng phun HP-2700M và nguyên cấu tạo vùng làm việc của súng  

3.2.2.5 Thiết bị hỗ trợ khác 

Hiện tƣợng cháy nổ và mất an toàn lao động khác là nguy cơ xảy ra trong quá 

trình phun. Do đó, các thiết bị hỗ trợ đƣợc yêu cầu để giảm rủi ro khi phun. 

+ Hệ thống quạt gió thông khí trong xƣởng 

+ Cách ly với các thiết bị, vật liệu dễ cháy. 

+ Có hệ thống làm mát cho chi tiết và súng phun. 

+ Hệ thống ống xả khí phải đầy đủ (trƣờng hợp quá áp khí nén) 

+ Thiết bị và dụng cụ an toàn phụ trợ 

3.3 Phƣơng pháp quy hoạch thực nghiệm  

Dựa trên các kết quả phân tích lựa chọn các thông số phun, Luận án tiến hành 

nghiên cứu ảnh hƣởng của ba thông số phun là: lƣu lƣợng phun, khoảng cách phun, và 

tỷ lệ oxy/propan. Tuy nhiên việc lựa chọn đƣợc phƣơng pháp xây dựng mô hình thực 

nghiệm là vấn đề rất quan trọng để đảm bảo quá trình thực nghiệm hiệu quả và có độ 

tin cậy cao. Phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi đang đƣợc áp dụng rộng rãi 

trên thế giới để xử lý tối ƣu hóa trong công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Phƣơng 
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pháp Taguchi [50, 101, 158] đã trở thành một công cụ hiệu quả trong các ứng dụng 

công nghiệp bởi: 

+ Quá trình tính toán đơn giản, dễ ứng dụng và phân tích 

+ Xác suất thành công cao 

+ Có thể xác nhận dự báo đƣợc giá trị cải thiện của thông số nghiên cứu. 

+ Cải thiện đƣợc lƣợng hóa bằng hàm tổn thất 

+ Yêu cầu số lƣợng thí nghiệm nhỏ 

+ Có thể đánh giá đƣợc nhiều yếu tố ảnh hƣởng 

+ Đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của các thông số nghiên cứu và ảnh hƣởng của các 

yếu tố nhiễu. 

Trên cơ sở những ƣu điểm trên, phƣơng pháp Taguchi đƣợc sử dụng thiết kế mô 

hình thí nghiệm và tối ƣu đơn mục tiêu. 

3.3.1 Thiết kế thực nghiệm theo phƣơng pháp Taguchi. 

Phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi [101] đƣợc phát triển bởi Genichi 

Taguchi vào cuối những năm 40 của thế kỷ 20 với mục tiêu khắc phục hàm tổn thất 

giữa khoảng sai lệch của giữa giá trị thực tế với giá trị mục tiêu cho một đại lƣợng. 

Quá trình thiết kế chất lƣợng theo phƣơng pháp Taguchi đƣợc mô tả nhƣ sơ đồ hình 

3.9 dƣới đây. 

 

Hình 3.9 Các bước phân tích của phương pháp Taguchi [127] 
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Taguchi đã đƣa ra dạng hàm tổn thất là hàm bậc 2 có dạng: 

 
2

0( )L k y y    (3-1) 

 Với k, y, y0 lần lƣợt là hệ số tổn thất, giá trị đo và giá trị mục tiêu. 

Phƣơng pháp Taguchi dựa trên sự kết hợp của các yếu tố ảnh hƣởng tới hàm mục 

tiêu qua các mảng trực giao (OAs) đƣợc ký hiệu tổng quát là Ln(x
z
). Trong đó: n - số 

hàng trong mảng tƣơng ứng số thí nghiệm; x - số mức trong cột; z - số cột trong mảng.  

Trong luận án này, lƣu lƣợng phun (A), khoảng cách phun (B), tỷ lệ oxy/propan 

(C) là các thông số phun đƣợc nghiên cứu đều đƣợc chia làm ba mức giá trị. Mảng 

trực giao L9 theo thết kế thực nghiệm Taguchi là phù hợp để xây dựng mô hình thực 

nghiệm cho quá trình phun mẫu thực nghiệm, từ đó tiến hành phân tích các kết quả 

nghiên cứu. Theo phƣơng pháp Taguchi, các cột của mảng là trực giao hoặc cân bằng 

nghĩa là trong một cột có số lƣợng các mức là tƣơng đƣơng và giữa 2 cột bất kỳ cũng 

phải cân bằng, các mức kết hợp tồn tại với số lƣợng bằng nhau. Các kết quả thử 

nghiệm đƣợc phân tích bằng các phƣơng pháp thống kê dựa trên tỷ lệ tín hiệu trên 

nhiễu (S/N) đƣợc dùng để đánh giá ảnh hƣởng của các thông số đầu vào đến hàm mục 

tiêu. Thông qua việc tối đa hóa tỷ lệ S/N thì hàm tổn thất sẽ là tối thiểu, khi đó chất 

lƣợng của yếu tố đầu ra nghiên cứu sẽ đƣợc cải thiện. Trong đó, các tỷ số S/N đƣợc 

tính toán dựa trên ba đặc trƣng chất lƣợng bao gồm: 

+ Lớn hơn thì tốt hơn:  

2

1 1
/ 10log( )

i

S N
n y

  
 

(3-2) 

 + Bình thƣờng thì tốt hơn:  

2 2/ 10log( / )S N y D  (3-3) 

 + Nhỏ hơn thì tốt hơn:  

21
/ 10log( )iS N y

n
    (3-4) 

 Trong đó: yi, y , D, n lần lƣợt là: giá trị đo của thử nghiệm thứ i, giá trị trung bình 

của tất cả các lần đo, phƣơng sai và tổng số thử nghiệm cần thực hiện. 

+ Dự đoán giá trị tối ƣu theo công thức: 

 1

( T )
j

n

opt J

j

Y T T


   
 

(3-5) 
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Với: T
jJ
- Giá trị trung bình kết quả đo của thông số J cho mức tối ƣu j; J- là các 

yếu tố ảnh hƣởng (J= A, B, C); j- là mức tối ƣu dự đoán lấy từ biểu đồ ảnh hƣởng 

trung bình của các yếu tố. 

 
3

1

1
( / )

3
ji j i

i

m S N


 
 

(3-6) 

Trong đó 
jim : Trung bình của các tỉ số nhiễu ứng với từng mức i (i=1,2,3); J: các 

tham số ảnh hƣởng (J = A, B, C) 

 Tính trung bình của các tỷ số S/N ứng với mỗi mức của mỗi thông số phun 
jim . 

Từ đó xây dựng biểu đồ phân mức các yếu tố thể hiện tác động trung bình của các yếu 

tố, trên cơ sở mức thông số tối ƣu đƣợc lựa chọn là mức có tỷ số S/N cao nhất luôn là 

tốt nhất. Để đánh giá ý nghĩa của kết quả thực nghiệm cũng nhƣ ảnh hƣởng của các 

thông số nghiên cứu. Phân tích phƣơng sai đƣợc thực hiện sau khi thực hiện các bƣớc 

tìm giá trị thông số ảnh hƣởng tối ƣu đến chất lƣợng đầu ra theo Taguchi.  

3.3.2 Phân tích phƣơng sai 

Quá trình phân tích phƣơng sai gồm các trình tự thực hiện nhƣ sau: 

+ Tính tổng các kết quả thí nghiệm. 

 1

n

i

i

T Y



 

(3-7) 

 Với: Yi là kết quả đo của thí nghiệm thứ i 

+ Tính hệ số điều chỉnh CF . 

 

2T
CF

n


 
(3-8) 

 Với n là tổng số thử nghiệm     

+ Tính tổng bình phƣơng các yếu tố: 

 

2

1

(T )
j

k
J

j

j j

S CF
n

   (3-9) 

 Với T
jJ : tổng kết quả của J ở mức j; nj: số thí nghiệm của thông số J ở mức j; k: 

số mức của j trong thí nghiệm 

+ Tính bậc tự do của thực nghiệm và bậc tự do các yếu tố. 

 fT = n-1; fj = k-1; (3-10) 

 Với k: số mức của yếu tố J; n: số thí nghiệm 

+ Tính bình phƣơng trung bình (phƣơng sai của các yếu tố). 
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j

j

j

S
V

f
   (3-11) 

+ Tính tổng bình phƣơng làm cơ sở để so sánh sự biến thiên xung quanh giá trị 

trung bình. 

 1

n

T j

j

S S



 

(3-12) 

+ Tính phần trăm phân bố ảnh hƣởng của các yếu tố tới hàm mục tiêu: 

j

j

T

S
P

S


 

(3-13) 

+ Sau khi có các kết quả phân tích phƣơng sai, tiến hành tổng hợp các kết quả và 

đánh giá.  

Trong nghiên cứu này, để kết quả tính toán có độ chính xác và tin cậy cao, quá 

trình tối ƣu Taguchi và phân tích phƣơng sai đƣợc thực hiện trên phần mềm thƣơng 

mại Minitab 17. Đây là phần mềm thƣơng mại có tích hợp mô đun tính toán cho 

phƣơng pháp tối ƣu bằng Taguchi cũng nhƣ phân tích phƣơng sai, đƣợc nhiều nhà 

nghiên cứu sử dụng trong lĩnh vực thống kê và có độ tin cậy cao. Kết quả tính toán 

trên làm cơ sở số liệu cho bài toán tối ƣu đa mục tiêu bằng phƣơng pháp MRWSN với 

các bƣớc tính toán đƣợc trình bày nhƣ mục 3.3.3 sau đây.  

3.3.3 Các phƣơng pháp tối ƣu cho nhiều mục tiêu đầu ra  

Tối ƣu hóa đa mục tiêu là phƣơng pháp đánh giá đồng thời tất cả các chỉ tiêu chất 

lƣợng dựa trên các thông số ảnh hƣởng. Kết quả quá trình tối ƣu này cung cấp sản 

phầm đầu ra có tính chất tổng hợp tốt nhất. Có 3 nhóm tiếp cận chính thƣờng sử dụng 

để tối ƣu đồng thời nhiều mục tiêu [3, 49]: 

a) Nhóm các phương pháp tiếp cận dựa trên các đáp ứng bề mặt 

 Nhóm này sử dụng mỗi đáp ứng của các thí nghiệm và vẽ các đƣờng bao của 

chúng để xác định các vùng tối ƣu riêng lẻ [49]. Tiến hành chồng các vùng tối ƣu riêng 

lẻ ứng với từng hàm mục tiêu riêng lẻ đó lên nhau, kết quả xác định một vùng giá trị 

phù hợp nhất với đồng thời nhiều tiêu chí riêng lẻ và mức độ chênh lệch với giá trị đáp 

ứng là nhỏ. Hạn chế của nhóm phƣơng pháp này là số mục tiêu đáp ứng đƣợc đồng 

thời (2 tiêu chi riêng lẻ) và số lƣợng các yếu tố ảnh hƣởng bị giới hạn.  

b) Nhóm các phương pháp trí tuệ nhân tạo 

 Phƣơng pháp trí tuệ nhân tạo tính toán là một trong những hƣớng nghiên cứu, mà 

chủ yếu là nghiên cứu việc học và phát triển lặp. Việc học dựa trên dữ liệu kinh 

nghiệm và có quan hệ với trí tuệ nhân tạo phi ký hiệu. Có nhiều trƣờng phái khác nhau 
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về trí tuệ nhân tạo, tuy nhiên về cơ bản bao gồm các phƣơng pháp chính nhƣ: Mạng 

neuron (Neural network); hệ mờ (Fuzzy system); tính toán tiến hóa (Evolutionary 

computation) gồm thuật toán gen và trí tuệ bầy đàn; Trí tuệ nhân tạo dựa hành vi 

(Behavior based AI); các hệ thống trí tuệ nhân tạo lai (hybrid intelligent system). Các 

phƣơng pháp trí tuệ nhân tạo thƣờng đƣợc dùng trong các công trình nghiên cứu khoa 

học nhận thức, mô phỏng, dự đoán…Tuy nhiên, nhƣợc điểm của các phƣơng pháp trên 

là tính toán lập trình khá phức tạp [49], khó khăn hơn cho ngƣời sử dụng. 

c) Nhóm Các phương pháp tiếp cận dựa trên lý thuyết Taguchi 

 Dựa trên việc thiết kế các điều kiện thực nghiệm thông qua mảng trực giao và sử 

dụng phƣơng pháp thống kê tính toán tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (S/N). Mục tiêu của phƣơng 

pháp Taguchi là tối thiểu hóa hàm tổn thất, khi đó chất lƣợng hệ thống sẽ đƣợc cải 

thiện [49]. Trong nghiên cứu này phƣơng pháp Taguchi đƣợc lựa chọn để xác định 

thông số phun phù hợp cho độ cứng, độ bền bám dính lớn nhất và độ xốp của lớp phủ 

nhỏ nhất trong khoảng giá trị khảo sát. 

 Lựa chọn phương pháp MRWSN cho bài toán tối ưu đa mục tiêu trong nghiên 

cứu.  

 Phƣơng pháp MRWSN đƣợc Gauri đề xuất để tối ƣu hóa nhiều mục tiêu đầu ra 

dựa trên các thông số ảnh hƣởng đầu vào. Phƣơng pháp này ngoài việc tận dụng ƣu 

điểm còn khắc phục nhƣợc điểm của phƣơng pháp Taguchi và phƣơng pháp hồi quy. 

Phƣơng pháp MRWSN kết hợp ƣu điểm của phƣơng pháp Taguchi trong việc xây 

dựng bộ thông số thực nghiệm, từ đó xây dựng các hàm toán học về quan hệ giữa các 

thông số ảnh hƣởng tới tính chất nghiên cứu bằng phƣơng pháp hồi quy. Điều này có 

nghĩa là đầu ra của phƣơng pháp Taguchi, hồi quy thực nghiệm là đầu vào của phƣơng 

pháp MRWSN [100]. Việc làm này hạn chế tối đa các sai số sinh ra trong quá trình 

tính toán mà vẫn cho phép dự đoán (bài toán ngƣợc) thông qua các phƣơng trình toán 

học đƣợc thiết lập bằng phƣơng pháp hồi quy, trong khi số thí nghiệm thực hiện là ít 

nhất [100, 126]. Phƣơng pháp này đơn giản về mặt thuật toán, có thể dễ dàng tính toán 

với sự trợ giúp ngay trên phần mềm Excel hoặc phần mềm có chức năng thống kê nhƣ 

Excel, Minitab,... Số yếu tố ảnh hƣởng và số đầu ra dựa trên phƣơng pháp Taguchi, do 

vậy không có giới hạn của các biến vào và ra. Tuy nhiên, để có hàm toán học phù hợp 

đầy đủ nhất thì cần phải đảm bảo đủ số thí nghiệm cho hệ phƣơng trình toán để tìm các 

hệ số toán học của hàm số. Dựa trên các cơ sở đó, luận án sử dụng phƣơng pháp 
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MRWSN để tối ƣu đa mục tiêu cho đồng thời độ cứng, độ bền bám dính và độ xốp lớp 

phủ dựa trên các thông số phun gồm lƣu lƣợng phun, khoảng cách phun, tỷ lệ oxy/ 

propan. 

3.3.4 Tối ƣu đa mục tiêu dựa trên trọng số ảnh hƣởng của các yếu tố ảnh hƣởng 

tới chất lƣợng đầu ra (MRWSN) 

Phƣơng pháp MRWSN (Multiple Regression-Based Weighted Signal-to-Noise 

Ratio (MRWSN) [100, 126] đƣợc đề xuất cho tối ƣu hóa đa mục tiêu trong Luận án 

này. Quy trình tính toán của phƣơng pháp này này đƣợc thực hiện bằng 7 bƣớc sau: 

 Bước 1: Xác định xác các đặc trƣng chất lƣợng của các tính chất đầu ra làm cơ sở 

tính toán tỷ số S/N theo các đặc trƣng chất lƣợng (theo phƣơng pháp MRWSN) cho 

từng tính chất tƣơng ứng theo công thức: 

 Bình thƣờng là tốt hơn:  

2
/ 10log ( )

yi

y

yi

S N





 

(3-14)
 

 Nhỏ hơn là tốt hơn:  

2 2

10/ 10log ( )yi yiS N    
 

(3-15)
 

Lớn hơn là tốt hơn:  

2

10
2 2

31
/ 10log ( (1 ))

y

yi yi

S N


 
  

 

(3-16) 

 Trong đó: 

  
yi , 2

iy  là giá trị dự đoán, phƣơng sai của thí nghiệm thứ i đƣợc tính qua các hàm 

toán học tƣơng ứng mô tả mối quan hệ giữa: kết quả đo trung bình của tính chất lớp 

phủ, phƣơng sai của các lần đo ứng với mỗi bộ thông số thí nghiệm (công thức 3-20 ÷ 

3-24)
 

 Bước 2: Xác định giá trị trung bình kết quả đo ( i ), phƣơng sai ( 2

iy ), và 2

10log ( )
iy  

của các thí nghiệm ứng với mỗi thông số phun cho từng tính chất lớp phủ. 

 + Tính trung bình các giá trị đo trên một loại mẫu thí nghiệm:  

 

ij

1

i

k

j

y

k







 
(3-17)

 

 Với:
ijy  kết quả đo thứ j của thí nghiệm thứ i; j = 1 ÷ k (k là số lần đo của mẫu 

thứ i). 
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 + Tính phƣơng sai của các giá trị đo trên từng mẫu thí nghiệm: 

2 2

1

( )
i

k

y ij i

j

y y


 
 

(3-18)
 

 + Tính logarit phƣơng sai: 

 
2

10log ( )
iy

 
(3-19)

 
Bước 3: Xây dựng hàm toán học (

y , 2

10log ( )y ) mô tả mối quan hệ giữa các thông 

số phun đến i , 2

10log ( )
iy  của tất cả các thí nghiệm đƣợc tính ở bƣớc 2. Từ đó dự đoán 

các giá trị 
iy , 

2

yi   

1

2 2

0 1 1 2 2 1 11
..... ....y k k p k kk

x x x x x x       
       

 
(3-20)

 

  1

2 2 2

10 0 1 1 2 2 1 11
log ( ) ..... ....y k k p k kk

x x x x x x       
       

 
(3-21)

 
 Dự đoán giá trị đo (

iy ) của thí nghiệm thứ i qua hàm số y  ứng với các mức giá 

trị thông số phun (A, B, C) của thí nghiệm thứ i. 

 
( , , )

iy y iA B C 
 

(3-22) 

 Dự đoán 2

10log ( )
iy  của thí nghiệm thứ i qua hàm số 2

10log ( )y  ứng với các mức 

giá trị thông số phun (A, B, C) của thí nghiệm thứ i. 

 
2

10log ( )
iy  = 2

10log ( )( , , )y iA B C
 

(3-23) 

Giá trị phƣơng sai dự đoán ( 2

yi ) của mỗi thí nghiệm thông qua giá trị 2

10log ( )
iy  

vừa tính toán ở công thức (3-23): 

 
2

10log ( )2 10 y

yi


 

 
(3-24)

 
Bước 4: Chuyển đổi giá trị trung bình đƣợc dự đoán và phƣơng sai của biến đầu 

ra riêng lẻ thành các giá trị tỷ lệ S/Ni theo MRWSN bằng cách sử dụng phƣơng trình 

đặc trƣng cho chất lƣợng yếu tố đầu ra bằng công thức (3-14÷16). 

Bước 5: Tính toán các giá trị MRWSNi đại diện cho tất cả các tính chất ứng với 

thí nghiệm tƣơng ứng: theo phƣơng trình (3-25).  

MRW w /i j ijSN S N
 

(3-25) 

 Trong đó: S/Nij - tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu đƣợc tính bởi cho đáp ứng thứ i của yếu 

tố j, wj - là trọng số cho yếu tố đầu ra thứ j đƣợc chọn sao cho wj = 1.  

Bước 6: Đánh giá các giá trị MRWSNi tìm đƣợc và chọn giá trị lớn nhất, thông 

số phun tƣơng ứng là bộ thông số tối ƣu đa mục tiêu.  
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 Bước 7: Dự đoán các giá trị của tính chất lớp phủ dựa trên thông số phun tối ƣu 

đa mục tiêu tìm đƣợc từ các hàm toán học đã đƣợc tính toán. Từ đó, tiến hành thí 

nghiệm kiểm chứng các kết quả để chứng minh độ tin cậy của bài toán tối ƣu đa mục 

tiêu bằng MRWSN. 

3.3.5 Phƣơng pháp xây dựng hàm hồi quy  

 Trong nghiên cứu này hàm toán học thể hiện quan hệ của thông số phun nghiên 

cứu đến từng tính chất của lớp phủ cho phép dự đoán giá trị mong muốn dựa trên 

thông số phun nằm trong khoảng cho phép. Luận án sử dụng phƣơng pháp tối ƣu đa 

mục tiêu bằng MRWSN sử dụng hàm hồi quy bậc hai có tính đến tƣơng tác giữa các 

thông số phun theo lý thuyết bởi Gauri [100]. Mô hình toán học bậc hai có dạng nhƣ 

sau: 

 2 2 2

1 2 1 3 2 4 3 5 1 2 6 1 3 7 2 3 8 1 9 2 10 3L a a x a x a x a x x a x x a x x a x a x a x           
(3-26) 

Trong đó:  

L - Hàm số biểu diễn tính chất đầu ra đƣợc xem xét 

1 2 10, ,...,a a a  - các hệ số của phƣơng trình 

1 2 3, ,x x x
 
- các biến thực nghiệm 

 Mô hình toán học ở công thức (3-26) là mô hình tƣơng quan giữa các biến khác 

nhau đến tính chất đầu ra đƣợc xem xét. Do đó, để xây dựng đƣợc phƣơng trình toán 

học về mối tƣơng quan giữa chúng nhƣ trên thì bài toán cần phải xác định các hệ số 

1 2 10, ,...,a a a  dựa trên các dải kết quả từ thông số nghiên cứu và kết quả thực nghiệm. 

Phƣơng pháp ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ nhất [3] là phƣơng pháp tối ƣu hóa để lựa 

chọn một đƣờng (phƣơng trình) khớp nhất cho một dải dữ liệu ứng với cực trị của tổng 

các sai số thống kê giữa đƣờng khớp và dữ liệu đƣợc sử dụng để xác định phƣơng 

trình (3-27). Phƣơng pháp này dựa trên nguyên tắc tổng các bình phƣơng của các sai 

số đạt giá trị nhỏ nhất, nghĩa là tổng bình phƣơng sai sai số S đảm bảo nhỏ nhất: 

 

2 2 2 2
1 2 1 3 2 4 3 5 1 2 6 1 3 7 2 3 8 1 9 2 10 3

1

( )
n

i i i i i i i i i i i i i

i

S a a x a x a x a x x a x x a x x a x a x a x y


           (3-27) 

 Trong đó: 1 2 3, ,i i ix x x - giá trị của biến thực nghiệm trong thí nghiệm thứ i 

 Do vậy các hệ số của phƣơng trình (3-27) phải thỏa mãn lần lƣợt các phƣơng 

trình đạo hàm riêng tổng quát:  
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2

1

0i i

ij

S
Y y

a 


  




 

(3-28)

 

 Các hệ số 
1 2 10, ,...,a a a là nghiệm của hệ phƣơng trình sau: 
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(3-29)

 

 

1 2 1 3 2 4 3 5 1 2 6 1 3

2 2 2
11 7 2 3 8 1 9 2 10 3

1 2 1 3 2 4 3 5 1 2 6 1 3
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(3-30)

 
 Trên cơ sở đó rút gọn hệ phƣơng trình (3-30) về dạng chính tắc sau: 
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(3-31) 

 Giải hệ phƣơng trình (3-31) với các biến là 1 2 10, ,...,a a a  của phƣơng trình toán 

học (3-27) bằng thuật Newton - Raphson trên phần mềm Maple 18. Từ đó, xây dựng 

phƣơng trình toán học biểu diễn mỗi quan hệ của thông số nghiên cứu với tính chất 

đầu ra đƣợc xác định.  

Tuy nhiên theo lý thuyết về hồi quy thực nghiệm, mỗi mô hình thực nghiệm có 

thể phù hợp nhất với một loại hàm hồi quy xác định tùy theo sự phân bổ kết quả thực 

nghiệm. Vì vậy, lựa chọn đƣợc một mô hình toán học phù hợp là rất quan trọng bởi nó 

cho phép dự đoán và cho kết quả có độ tin cậy cao. Thông thƣờng để đánh giá sự phù 

hợp của hàm hồi quy đƣợc xác định thông qua chỉ số R
2
 (Hệ số xác định của hàm) và 

2

adjR  (Hệ số xác định điều chỉnh của hàm). Nếu các giá trị này càng gần với 1 thì độ tin 

cậy của hàm càng cao và độ lệch của R
2
 và 

2

adjR  không quá 0,2. Giá trị của R
2 

và 2

adjR  

đƣợc xác định để chứng tỏ sự phù hợp của mô hình toán học tìm đƣợc. 
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 Trong đó: yi - giá trị đo của thí nghiệm thứ i, 
iy - giá trị của thí nghiệm thứ i tính 

qua hàm số (3-26) sau khi đƣợc xác định; 
itby - giá trị trung bình của các kết quả đo của 

thí nghiệm; SSR- tổng bình phƣơng tất cả các phần dƣ; SST - tổng bình phƣơng tất cả 

các sai lệch; n - số lƣợng các hệ số; k - số các quan sát trong tập dữ liệu. 

3.4 Quy trình phun thực nghiệm 

 Quy trình thực nghiệm đƣợc xây dựng với mục đích xác định thông số phun hợp 

lý, quy trình phun đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đạt chất lƣợng lớp phủ tốt 

nhất và kinh tế nhất đƣợc thể hiện qua sơ đồ hình 3.10. 

 

Hình 3.10 Sơ đồ quy trình phun 
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Bước 1: Chuẩn bị mẫu trước khi phun:  

 Chuẩn bị bề mặt mẫu: 

 Quá trình chuẩn bị bề mặt mẫu phun giúp loại trừ các yếu tố gây ảnh hƣởng đến 

kết quả thực nghiệm. Trƣớc khi phun mẫu phải kiểm tra các thông số hình học, kích 

thƣớc và độ sạch của mẫu. Mẫu phun đƣợc cắt dây để đạt kích thƣớc và không làm 

thay đổi tính chất vật liệu. Làm sạch gỉ và dầu mỡ trên bề mặt mẫu bằng aceton sau đó 

đƣợc sấy khô. Sau đó, mẫu phun tạo nhám bằng phƣơng pháp phun cát trên thiết bị 

phun TSA tại Công ty TNHH Việt Mỹ - Phố Nối - Mỹ Hào - Hƣng Yên. Độ nhám bề 

mặt là cơ sở tăng độ bền bám dính của lớp phun với bề mặt nền. Kích thƣớc hạt phun  

tạo nhám từ 0,8 ÷ 1mm và độ nhám của bề mặt 

nền sau khi phun đạt 8 ÷ 10 µm. Máy đo độ 

nhám cho phép xác định độ nhám của mẫu trƣớc 

khi phun để đảm bảo độ nhám của nền phun đạt 

đúng yêu cầu. Máy đo độ nhám ký hiệu SurTest 

(hình 3.11) của hãng sản xuất Elektrophysik - 

Đức đƣợc sử dụng trong quá trình thực nghiệm 

của luận án. Thông số kỹ thuật của máy đƣợc liệt 

kê trong bảng 3.3 

 
Hình 3.11 Máy đo độ nhám 

SurTest 

Bảng 3.3 Thông số của máy đo độ nhám SurTest 

TT Thông số kỹ thuật Giá trị 

1 Thông số đo Ra (ISO), Rz (DIN) 

2 Dải đo Ra 0,05 ÷ 15µm 

3 Dải đo Rz 0,1 ÷ 50 µm 

4 Khoảng chạy đầu dò λ1 0.25 mm/ λ2 0.8 mm/ λ3 

2.5 mm 5 Bề mặt đo phẳng, cong, trong rãnh 

(chiều rộng tối thiểu x chiều dài tối thiểu) 

30 x 80 mm 

6 Dung sai ± 6 % 

7 Phạm vi đo 6mm 

8 Tốc độ vạch tuyến 1mm/s 

9 Đơn vị đo μm – mils 

10 Nhiệt độ hoạt động 0 °C ÷ 40°C 

11 Nguồn Pin li-ion 3.7V 

12 Kích thƣớc 125x73x26 mm 

13 Trọng lƣợng 200g 
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Trong quá trình phun, khí nén phải đƣợc lọc sạch dầu mỡ, hơi ẩm, bụi bẩn, áp lực 

khí nén từ 4 ÷ 5 bar; khoảng cách từ vòi phun cát tới bề mặt chi tiết từ 75 ÷ 100mm. 

Cát phun phải đƣợc làm sạch, khô, không lẫn dầu mỡ. Góc phun đƣợc duy trì vuông 

góc với bề mặt phun do chi tiết dạng tấm phẳng. Sau khi phun xong phải dùng khí nén 

thổi trực tiếp vào bề mặt chi tiết để làm sạch các tạp chất, bụi bẩn bám vào trong quá 

trình phun cát. Mẫu phải đƣợc phun sau khi tạo nhám trong vòng 2 giờ hoặc bảo quản 

để tránh bụi bẩn, hơi ẩm, tạp chất và bị oxy hóa bề mặt. 

 Chuẩn bị vật liệu, thiết bị phun:  

Bột phun WC - 12Co đƣợc sấy khô ở nhiệt độ từ 120
0
C÷150

0
C trƣớc khi phun để 

loại bỏ độ ẩm. Oxy và propan đƣợc cấp trực tiếp từ các chai chứa (khí oxy chứa trong 

chai có dung tích 40 lít, áp suất 150atm, khí propan (C3H8) chứa trong chai có dung 

tích 150 lít và khối lƣợng 50kg). Các chai cấp khí đƣợc lắp đồng hồ điều chỉnh áp suất.  

Bước 2: Lựa chọn chế độ công nghệ:  

 Việc lựa chọn chế độ công nghệ phun trên cơ sở phân tích lý thuyết về phun phủ 

HVOF kết hợp với kết quả nghiên cứu thăm dò và đánh giá mẫu phun qua ảnh chụp tế 

vi lớp phủ. Chế độ phun đƣợc lựa chọn trong bảng 3.2 ÷ 3.5 một khoảng giá trị khi lớp 

phủ nhận đƣợc có chất lƣợng cao hơn các mức giá trị khác. Các thông số phun đƣợc 

lựa chọn nhƣ đã trình bày trong bảng 3.4 và 3.5 

Bước 3: Chuẩn bị máy CNC 

 Máy CNC là thiết bị dịch chuyển súng phun trong quá trình phun thực nghiệm 

nhằm đảm bảo chất lƣợng lớp phủ chỉ phụ thuộc vào yếu tố công nghệ nghiên cứu. 

Chƣơng trình phun đƣợc kiểm tra và chạy thử nghiệm trên mẫu đƣợc gá đặt trên bàn 

máy nhằm tránh sai lỗi trong quá trình phun. 

Bước 4: Gia nhiệt  

Sử dụng ngọn lửa khí cháy từ súng phun 

để gia nhiệt cho mẫu trên đồ gá, nung nóng sơ 

bộ mẫu đạt nhiệt độ khoảng từ 100
0
C  

150
0
C. Sử dụng súng bắn nhiệt PT - 7LD của 

hãng OPTEX - Nhật Bản (hình 3.12) để đo 

nhiệt độ mẫu lúc gia nhiệt ban đầu cũng nhƣ 

theo dõi nhiệt độ trong quá trình thực hiện. 

 

Hình 3.12 Súng đo nhiệt từ xa PT -

7LD 
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Bước 5:Tiến hành phun thử nghiệm và phun thực trên mẫu.  

 Khi phun sử dụng hệ thống phun nhiệt khí tốc độ cao HVOF HP - 2700M. Quá 

trình phun đƣợc tiến hành theo các bƣớc sau: 

+ Mở các van cấp khí quá trình (oxy, nitơ, propan, khí nén) 

+ Điều chỉnh áp suất và lƣu lƣợng khí đầu vào 

+ Mở van oxy trƣớc, van khí cháy sau trên súng phun rồi mồi lửa, tiếp đến mở 

khí nén, quá trình diễn ra đòi hỏi nhanh và chính xác 

+ Hiệu chỉnh áp suất, lƣu lƣợng khí đúng với yêu cầu 

+ Điều chỉnh lƣu lƣợng cấp bột và mở van cấp bột 

 + Tiến hành phun mẫu thử theo quy trình đƣợc tính toán, cho máy CNC chạy 

theo chƣơng trình cài đặt sẵn, phun nhiều lớp để đạt độ dày và độ đồng đều của lớp 

phủ. Trong quá trình phun cần kiểm tra để duy trì nhiệt độ bề mặt mẫu phun không 

quá 150
0
C. Nhiệt độ quá cao dễ gây ra sự biến dạng, biến đổi tổ chức của vật liệu mẫu 

và giảm độ cứng, bong tách lớp phủ.  

Bước 6: Gia công cơ khí sau phun:  

Dựa trên tính chất lớp phủ cần kiểm tra gồm: Cấu trúc, độ cứng, độ bền bám 

dính, độ xốp lớp phủ. Đối với các tính chất trên, mẫu kiểm tra đƣợc gia công bằng hai 

phƣơng pháp: 

+ Cắt dây (chế tạo mẫu theo kích thƣớc kiểm tra) 

+ Mài nƣớc trên máy CNC cho mẫu kiểm tra độ bền bám dính và trên máy mài 

chuyên dụng (đối với kiểm tra độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp và cấu trúc lớp phủ) 

Bước 7:Kiểm tra chất lượng lớp phủ:  

 Sử dụng các thiết bị chuyên dùng để kiểm tra các chỉ tiêu về: cấu trúc, độ cứng, 

độ bền bám dính, độ xốp lớp phủ. 

3.5 Kỹ thuật phun 

 Trong nghiên cứu này, bài toán khó khăn của kỹ thuật phun tấm phẳng đã đƣợc 

giải quyết bằng việc sử dụng đồ gá CNC ba trục. Tuy nhiên, cơ sở của kỹ thuật phun 

đƣợc tính toán dựa trên khoảng các phun và kích thƣớc các vết phun. Qua quá trình 

phun thăm dò, bề rộng vết phun tƣơng ứng với với các khoảng cách: 0,2m; 0,275m; 

0,35m đƣợc xác định lần lƣợt là 12mm, 15mm, 18mm. Cơ sở tính toán kích thƣớc vết 

phun đƣợc vận dụng theo phân tích trên hình 2.3 (mục 2.1.4). Yêu cầu của các đƣờng 
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phun là vết của đƣờng phun tiếp theo phải chồng lên 1/3 vết phun của đƣờng phun 

phía trƣớc, lớp phun sau phải vuông góc với lớp phun trƣớc để đảm bảo tính đồng đều 

và nâng cao chất lƣợng của lớp phủ. Do đó, bƣớc dịch chuyển La của máy CNC sau 

mỗi đƣờng phun tƣơng ứng là 8, 10, 12 mm. Hƣớng dịch chuyển súng phun trong mỗi 

trƣờng hợp khoảng cách phun khác nhau đƣợc trình bày nhƣ trong hình 3.13  

Điểm bắt đầu và kết thúc của một vệt phun 

đƣợc tính toán nằm ngoài chi tiết sao cho tại vị 

trí đó không xảy ra quá trình phun và không có 

ảnh hƣởng nhiệt đến chi tiết cũng nhƣ độ trễ 

của động cơ khi đảo chiều dịch chuyển của 

đƣờng phun kế tiếp. Quá trình phun đƣợc kiểm 

soát nhiệt độ, khi chi tiết bị quá nhiệt sẽ lùi 

súng phun và đồng thời ngừng cấp bột phun để 

làm mát. Trƣớc khi tiếp tục phun, che mẫu 

phun và dịch chuyển súng phun đến vị trí cần 

tiếp tục rồi tiến hành cấp bột phun đến khi dòng 

bột ổn định thì bỏ tấm che mẫu, quá trình tiếp 

tục đến khi đạt chiều dày lớp phủ. Trƣờng hợp 

gián đoạn quá lâu khi phun cần gia nhiệt lại cho 

lớp phủ rồi mới tiếp tục phun. 

 

+ La: Khoảng cách giữa hai đường 

phun liên tiếp;  

+ g = 0, 1, 2,....n 

Hình 3.13 Mô phỏng chu trình dịch 

chuyển của súng phun khi phun mẫu 

3.6 Thực nghiệm thăm dò xác định khoảng giá trị thực nghiệm  

 Từ những nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nƣớc, thông số phun đƣợc xác 

định sơ bộ để tiến hành thí nghiệm thăm dò. Mục đích của thí nghiệm này nhằm thu 

hẹp khoảng giá trị thực nghiệm của luận án, điều này giúp luận án giảm bớt đƣợc mức 

thông số phun nghiên cứu. Hơn nữa khi các mức thông số phun đƣợc thu hẹp dẫn đến 

kết quả luận án có độ tin cậy cao hơn. Các thông số phun đƣợc lựa chọn gồm: lƣu 

lƣợng phun (A), khoảng cách phun (B), tỷ lệ oxy/propan(C). Qua khảo sát của Chƣơng 

1, 2 các giá trị thông số phun đƣợc lựa chọn với: A = 20 ÷ 45 gam/phút; B = 0,17 ÷ 

0,45m; C = 3 ÷ 8. Chất lƣợng lớp phủ đƣợc đánh giá sơ bộ dựa trên quan sát bề mặt 

tiết diện cắt ngang của lớp phủ thông qua ảnh SEM, vùng thông số phun đƣợc lựa 

chọn có xu hƣớng cho chất lƣợng lớp phủ cao hơn. Một số kết quả thăm dò đƣợc trình 

bày trong bảng 3.4. 
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Bảng 3.4 Một số kết quả thí nghiệm thăm dò 

Thông số Giá trị Quan sát Hiện tƣợng 

Lƣu lƣợng 

phun 

(A) 

A < 26 

gam/phút 

 

+ Lớp phủ quá mỏng, không đảm 

bảo hiệu suất lắng đọng khi phun 

xa. Nếu phun gần để đảm bảo hiệu 

suất thì ảnh hƣởng nhiệt. 

A > 38 

gam/phút 

 

+ Nhiều hạt không nóng chảy 

+ Nứt biên giới liên kết 

+ Nhiều vùng hạt không nóng chảy 

Khoảng 

cách phun 

(B) 

B < 0,2 m  

 

+ Lớp phủ bị cháy xám bề mặt 

+ Độ xốp xuất hiện khá nhiều 

+ Nứt biên giới lớp phủ với nền 

B > 0,35m 

 

+ Lỗ xốp xuất hiện khá nhiều 

Tỷ lệ oxy/ 

propan 

(C) 

C < 4 

 

+ Nhiều hạt không nóng chảy (cả tại 

biên giới lớp phủ - nền) 

C > 6 

 

+ Độ xốp tăng 

 1/ Khi tỷ lệ oxy/propan (C) nhỏ hơn 4, lúc này lƣợng khí propan dƣ so với tỷ lệ 

chuẩn của phản ứng. Do đó nhiệt độ nguồn nhiệt giảm dẫn tới nhiệt độ hạt thấp hơn 

làm cho hiệu suất nung chảy bột phun giảm, số lƣợng các hạt rắn tồn tại trong lớp phủ 

tăng lên đồng thời độ xốp tăng. Nếu tỷ lệ oxy/propan (C) quá lớn hơn 6 (C=7) lúc này 

tỷ lệ vƣợt quá giá trị trung bình dẫn đến nhiệt độ ngọn lửa giảm, độ xốp tăng, hơn nữa 

khi oxy quá nhiều có thể làm gia tăng sự phân hủy các bít xuất hiện các pha giòn và 

gây nứt lớp phủ và dẫn đến nguy cơ giảm tính bền mòn lớp phủ khi làm việc. 
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 2/ Với khoảng cách phun B < 0,2m nhiên liệu đƣợc đốt cháy ở điều kiện nóng 

chảy và dẫn đến nhiệt độ hạt cao, nhiệt ảnh hƣởng đến lớp phủ và nền là lớn, lớp phủ 

bị ảnh hƣởng nhiệt quá lớn thể hiện qua các lớp phủ có màu trên bề mặt bị cháy xám 

đen nhƣ trong bảng 3.4. Điều này làm tăng ứng suất dƣ tồn tại trong lớp phủ dẫn tới sự 

hình thành các vết nứt bên trong lớp phủ và đặc biệt là sự tách lớp ở biên giới giữa lớp 

phủ với nền do nhiệt độ giãn nở khác nhau của hai vật liệu. Hơn nữa do ảnh hƣởng của 

nhiệt độ ngọn lửa, nguy cơ dẫn tới biến dạng chi tiết phun xảy ra. Khi B > 0,35m các 

lỗ xốp trong lớp phủ tăng mạnh, điều này là do nhiều hạt phun đã bị nguội dần trong 

quá trình bay và khi va đập với nền ở trạng thái rắn. Sự có mặt của các hạt rắn làm 

tăng lỗ xốp trong lớp phủ, dẫn tới độ xốp tăng ngay cả tại biên giới liên kết với nền sẽ 

đồng nghĩa với việc làm giảm độ bền bám dính. 

3/ Trƣờng hợp lƣu lƣợng phun (A) nhỏ hơn 26 gam/phút, dẫn đến lớp phủ đƣợc 

hình thành quá mỏng sau mỗi lƣợt phun làm năng suất phun quá thấp (lớp phủ mỏng) 

trong khi nguồn nhiệt khí cháy sử dụng đủ công suất nhiệt để phun đƣợc mức lƣu 

lƣợng cao hơn. Mặt khác, khi hạt phun WC đƣợc tập trung nhiệt, dẫn đến nhiệt độ hạt 

quá cao làm tăng sự phân hủy và chuyển hóa các bít. Nguy cơ không phủ kín hết bề 

mặt phun làm cho lớp phủ có chuyển tiếp dạng lớp bằng một bề mặt có độ nhấp nhô 

lớn, dẫn tới việc tạo ra độ xốp tăng lên. Nguyên nhân do hạt phun không thể lấp kín 

hết đƣợc thể tích nhấp nhô để lại của lớp phun trƣớc, nên sau va đập sẽ tạo ra vùng lỗ 

xốp lớn. Dẫn tới trƣờng hợp phun với lƣu lƣợng quá nhỏ thì độ xốp lại có xu hƣớng 

tăng (ảnh SEM). Khi lƣu lƣợng cấp bột lớn hơn 38 gam/phút độ xốp lớp phủ tăng lên, 

bởi lúc này tồn tại nhiều hạt không nóng chảy tồn tại trong lớp phủ do nhiệt độ hạt bị 

giảm. Sự chồng chất liên tục các hạt và sự tái hợp hạt nóng chảy để sinh ra hạt lớn làm 

ra tăng độ xốp. Do đó chất lƣợng lớp phủ giảm, thậm chí chúng tạo thành từng vùng 

do phân bố không đều, lớp phủ lúc này dễ bị nứt, bong tróc khi làm việc và làm tăng 

tốc độ mài mòn. 

 Những kết quả trên là cơ sở để thu hẹp phạm vi giá trị thông số phun nghiên cứu 

bao gồm: lƣu lƣợng phun (A) từ 26 ÷ 32 gam/phút; khoảng cách phun (B) từ 0,2 ÷ 

0,35m; tỷ lệ oxy/propan (C) từ 4 ÷ 6. Việc thu hẹp đƣợc khoảng giá trị thông số phun, 

là cơ sở nâng cao độ tin cậy của kết quả tối ƣu đƣợc thực hiện. Căn cứ các khoảng 

thông số phun đƣợc xác định, tiến hành phân mức cho mỗi thông số nghiên cứu gồm 
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lƣu lƣợng phun, khoảng cách phun, tỷ lệ oxy/propan làm 3 mức (bảng 3.5). Từ đó lựa 

chọn mảng trực giao L9 theo Taguchi và tiến hành phân bổ các mức giá trị thông số 

phun để đƣợc mô hình thực nghiệm (bảng 3.6). 

Bảng 3.5 Phân mức của các thông số phun nghiên cứu 

Thông số Ký hiệu 
Mức 

1 2 3 

Lƣu lƣợng phun (gam/phút) A 26 32 38 

Khoảng cách phun (m) B 0,2 0,275 0,35 

Tỷ số oxy/propan C 4 5 6 

Bảng 3.6 Bố trí thực nghiệm theo mảng trực giao L9 của Taguchi 

Thí nghiệm 
Thông số 

A B C 

1 26 0,2 4 

2 26 0,275 5 

3 26 0,35 6 

4 32 0,2 5 

5 32 0,275 6 

6 32 0,35 4 

7 38 0,2 6 

8 38 0,275 4 

9 38 0,35 5 

Một số thông số phun khác sử dụng trong quá trình phun mẫu đƣợc lựa chọn với 

giá trị theo bảng 3.7. 

Bảng 3.7 Các thông số phun khác sử dụng trong nghiên cứu 

Áp suất 

propan (MPa) 

Lƣu lƣợng 

propan (l/p) 

Áp suất khí 

nén (MPa) 

Lƣu lƣợng 

khí nén (l/p) 

Áp suất 

nitơ (MPa) 

Lƣu lƣợng 

nitơ (l/p) 

0,686 60 0,686 320 0,4 20 

 Tổng lƣu lƣợng oxy cho ba mức lần lƣợt là 240 lít/phút; 300 lít/phút; 360 

lít/phút, tốc độ dịch chuyển súng phun là 0,3m/s. Chiều dày lớp phủ là 400 ±50µm; đối 

với loạt mẫu phun kiểm tra bám dính cần duy trì độ dày 500 ± 50µm để thuận lợi cho 

gia công và kiểm tra độ bền bám dính. Thông số đầu ra của lớp phủ đƣợc chọn để 

nghiên cứu là: độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp của lớp phủ. Các đặc trƣng chất 

lƣợng của các tính chất nghiên cứu đƣợc lựa chọn theo phƣơng pháp Taguchi nhƣ sau:  

 + Độ cứng và độ bền bám dính có đặc trƣng chất lƣợng lớn hơn thì tốt hơn 

 + Độ xốp có đặc trƣng chất lƣợng nhỏ hơn thì tốt hơn 
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3.7 Phƣơng pháp đánh giá tính chất của lớp phủ 

3.7.1 Cấu trúc của lớp phủ thông qua chụp SEM 

 Để đánh giá đƣợc cấu trúc của lớp phủ thông qua chụp SEM, mẫu sau khi phun 

đƣợc cắt nhỏ ra bằng đĩa cắt kim cƣơng (kích thƣớc 10x10x6,5mm) rồi đƣợc kẹp chặt 

và mài, đánh bóng qua các loại giấy giáp SiC với các cỡ từ 100 grit đến 2000 grit. Tiếp 

theo, mẫu đƣợc đánh bóng thô nhờ các hạt kim cƣơng và đánh bóng tính nhờ các hạt 

nhôm oxit và và đƣợc làm sạch bằng cồn tinh khiết. Mẫu đƣợc sấy khô trong tủ gia 

nhiệt có hút chân không ở nhiệt độ 50˚C trong khoảng thời gian 30 phút trƣớc khi phân 

tích. Ngoài ra mẫu có thể đƣợc tẩm thực để phân biệt rõ các vùng vật liệu cũng nhƣ 

các hạt.  

Kính hiển vi điện tử quét (SEM/EDX) Jeol 6490 JMS JED 2300, JEOL (Nhật 

bản) (hình 3.14) tại trung tâm COMFA thuộc Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam đƣợc 

sử dụng để kiểm tra hình thái, cấu trúc tinh thể của bột và các mẫu. Nguyên tắc kiểm 

tra của máy là sử dụng một chùm electron đƣợc tập trung trong chân không vào một 

đầu dò mịn đƣợc truyền qua mẫu bề mặt. Chân không đƣợc tạo ra bởi một bơm 

khuyếch tán và súng điện tử tạo ra nguồn electron. Khi các electron chạm và xuyên 

qua bề mặt mẫu, một số tƣơng tác sẽ tiếp tục và dẫn đến phát xạ electron hoặc phát xạ 

photon từ bề mặt. Mỗi điểm phát xạ xảy ra bởi một chùm electron đƣợc ánh xạ lên một 

điểm tƣơng ứng trên màn hình. Cuối cùng, một màn hình đƣợc sử dụng để hiển thị các 

điểm tập thể trên một tấm ảnh cung cấp hình ảnh bề mặt của mẫu thử nghiệm. 

 

Hình 3.14 Thiết bị SEM/EDX/EDS Jeol 6490 

 Phổ nhiễu xạ năng lƣợng tia X (EDS) là một kỹ thuật định lƣợng và định tính 

đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này để xác định thành phần hóa học nguyên tố của bột 

phun. Các tia X phát ra từ chùm electron phân tán bề mặt mẫu đƣợc phát hiện bởi 

EDS, do đó bức xạ thứ cấp cho kết quả đƣợc phản xạ từ mẫu ở các bƣớc sóng khác 

nhau. Những bức xạ này đƣợc phân tách bằng bộ đếm Si (Li) và một máy phân tích 



78 

 

chức năng (MCA) dựa trên năng lƣợng của chúng. Tuy nhiên, bộ đếm tạo ra các xung 

tỷ lệ theo chiều cao với năng lƣợng trong chùm tia tới và sau đó các độ cao xung khác 

nhau đƣợc phân loại bởi MCA. Dựa trên các yếu tố khác nhau, ngƣời ta có thể xác 

định tỷ lệ phần trăm khác nhau của thành phần vật liệu trên các mẫu. 

3.7.2 Thành phần pha của lớp phủ 

 Phƣơng pháp nhiễu xạ đƣợc sử dụng rộng rãi để xác định cấu trúc tinh thể nhờ 

chùm tia X song song hẹp, đơn sắc, chiếu vào mẫu. Mẫu đƣợc quay và quay đầu thu 

chùm nhiễu xạ trên đƣờng tròn đồng tâm, ghi lại cƣờng độ chùm tia phản xạ và ghi 

phổ nhiễu xạ bậc 1 (n = 1). Phổ nhiễu xạ sẽ là sự phụ thuộc của cƣờng độ nhiễu xạ vào 

2 lần góc nhiễu xạ (2θ) (hình 3.15). Đối với các mẫu màng mỏng, tia X đƣợc chiếu tới 

dƣới góc rất hẹp (để tăng chiều dài tia X tƣơng tác với màng mỏng, giữ cố định mẫu 

và chỉ quay đầu thu. Phƣơng pháp nhiễu xạ bột cho phép xác định thành phần pha,... 

Trong nghiên cứu này thiết bị D8-Advance của hãng Bruker (Đức) (hình 3.15) tại 

phòng thí nghiệm của trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên để thực hiện quá trình phân 

tích thành phần pha của lớp phủ. Mẫu kiểm tra đƣợc mài nhẵn và làm sạch vùng tiết 

diện thực hiện phép phân tích để tránh tạp chất xuất hiện. 

        

Hình 3.15 Thiết bị D8 - Advance và nguyên lý nhiễu xạ tia X 

3.7.3 Độ xốp của lớp phủ  

 Để xác định đƣợc cấu trúc và tổ chức, chiều dày lớp phủ, kính hiển vi quang học 

đƣợc sử dụng chụp ảnh lại lớp phủ với các độ phóng đại khác nhau. Bên cạnh đó, độ 

xốp của lớp phủ đƣợc đo dựa trên tiêu chuẩn ASTM B276-05 (2015) [28] dùng đánh 

giá độ xốp lớp phủ gốm và các bít. Độ xốp của lớp phủ đƣợc xác định là tỷ lệ phần 

trăm của diện tích các lỗ xốp trên tổng diện của ảnh chụp tế vi với độ phóng đại 200x 

(hình 3.16 b). Giá trị độ xốp của mẫu phun đƣợc tính là giá trị trung bình của bốn giá 

trị đo độ xốp trên bốn ảnh chụp tế vi độ phóng đại 200x ở bốn vị trí khác nhau. Quá 

trình đƣợc thực hiện trên kính hiển vi quang học Axioplan 2 – Carl Zeiss (hình 3.16a) 

(có xuất xứ từ Đức) tại trung tâm trung tâm HI-TECHLOM của viện Cơ khí và năng 

lƣợng mỏ - VINACOMIN. Các mẫu đo đƣợc chuẩn bị nhƣ trƣờng hợp chụp ảnh SEM. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_tinh_th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0ng_m%E1%BB%8Fng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Xdiff1.PNG
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Xdiff1.PNG
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a. Kính hiển vi quang học Axioplan 2 

 

b. Kết quả phép đo độ xốp 

Hình 3.16 Thiết bị và kết quả đo độ xốp 

3.7.4 Độ cứng của lớp phủ 

 Tiến hành đo độ cứng lớp phủ bằng thiết bị IndentaMet 1106 (hình 3.17) tại 

Trung tâm đánh giá hƣ hỏng vật liệu - COMFA thuộc Viện khoa học vật liệu - Viện 

hàn lâm khoa học Việt Nam. Tiêu chuẩn sử dụng đo độ cứng là ASTM E384 - 17: 

2011 [29]. Sử dụng thang đo độ cứng HV0,1 với tải trọng là 100g thời gian nhấn tải là 

15 giây. Quá trình đo đƣợc thực hiện nhờ việc quan sát trên kính hiển vi quang học của 

thiết bị. Phƣơng pháp vết lõm hay đƣợc sử dụng nhất (hình 3.18), giá trị độ cứng lớp 

phủ đƣợc đo dựa trên độ sâu, rộng của vết lõm thu đƣợc. Các mẫu phun đƣợc kiểm tra 

cũng đƣợc cắt nhỏ và tiến hành đúc mẫu nhƣ hình 3.17 b, sau đó tiến hành chuẩn bị bề 

mặt cần xác định độ cứng lớp phủ nhƣ với trƣờng hợp chụp SEM (3.7.1). 

    

a. Máy Indentamet 1106 b. Các mẫu đo độ cứng    c. Vết đo độ cứng trên lớp phủ 

Hình 3.17 Máy IndentaMet 1106, ảnh mẫu và vết đo độ cứng lớp phủ  

 Áp dụng lực F để tạo thành vết lõm đƣợc ghi lại cùng với giá trị trung bình của 

các đƣờng chéo d đƣợc cho bởi phƣơng trình (3-36) và (3-37) (hình 3.18).  

 

'
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d d
d




 
(3-36) 

Công thức tính giá trị độ cứng Vicke (HV):  

 6

2

0,102.
1.854.10

F
HV

d


 
(3-37) 

 Trong đó d, d’ có giá trị đơn vị là mm và tải trọng tác động có đơn vị là gam.  
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Hình 3.18 Phương pháp đo độ cứng HV 

Các mẫu đo đƣợc sử dụng trong nghiên cứu cùng với các mẫu kiểm chứng sau 

khi tối ƣu đƣợc tiến hành xác định để xác định độ cứng. Giá trị độ cứng của mẫu là 

trung bình của năm lần đo dọc theo phƣơng chiều dày lớp phủ trên mẫu đó. 

3.7.5 Độ bền bám dính của lớp phủ với bề mặt nền 

Bước 1. Lựa chọn tiêu chuẩn, thiết kế nguyên lý kiểm tra 

 Các lớp phủ phun nhiệt với mục đích cải thiện khả năng làm việc của bề mặt chi 

tiết, tuy nhiên chúng chỉ thể hiện đƣợc vai trò cải thiện tính chất bề mặt với chi tiết khi 

chúng còn bám dính trên bề mặt nền của chi tiết đó. Hơn nữa, do nhƣợc điểm của lớp 

phun phủ nhiệt là độ bền bám dính thƣờng thấp hơn so với độ bền của vật liệu chi tiết  

đƣợc chế tạo từ vật liệu thép [103]. Do đó, có thể 

khẳng định rằng độ bền bám dính của lớp phủ phun 

nhiệt có tính quyết định đến chất lƣợng lớp phủ. 

Chính vì lý do đó, độ bền bám dính luôn đƣợc chú 

trọng và đánh giá. Tuy nhiên tùy theo vật liệu phun, 

chiều dày lớp phủ để lựa chọn phƣơng pháp, tiêu 

chuẩn kiểm tra phù hợp. Trong Luận án này, để kiểm 

tra độ bền bám dính giữa lớp phủ WC-12Co với kim 

loại nền thép 16Mn dạng tấm phẳng, tiêu chuẩn JIS-

H-8666-1980 [68] (Nhật Bản) với nguyên lý đƣợc 

thiết kế nhƣ hình 3.19 đƣợc lựa chọn để tiến hành 

đánh giá. 

 
Hình 3.19 Thiết kế nguyên lý 

kiểm tra độ bền bám dính lớp 

phủ [68] 

 Bước 2. Thiết kế và chế tạo mẫu kiểm tra 

Tiến hành thiết kế các mẫu kiểm tra độ bền bám dính với kích thƣớc nhƣ hình 

3.20, các mẫu khi chế tạo cần đảm bảo yêu cầu: 

+ Mẫu sau khi phun trƣớc khi đƣợc cắt thành các mẫu kiểm tra cần đƣợc mài 

phẳng để đảm bảo đồng đều tiết diện chịu nén. Quá trình mài phải đƣợc thực hiện bằng 
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mài nƣớc trên máy mài CNC. Lƣợng gia công mài trên mỗi lƣợt thực hiện khoảng 

0,05mm để không làm bong tách lớp phủ do lực phát sinh khi mài.  

+ Các mẫu phải đƣợc cắt dây sau khi mài để không làm ảnh hƣởng tính chất bám 

dính của lớp phủ. Kích thƣớc các mẫu yêu cầu phải chính xác để lắp ghép trong khuôn 

kiểm tra (hình 3.20). 

  
Hình 3.20 Kích thước mẫu kiểm tra độ bền bám dính lớp phủ 

Số lƣợng mẫu kiểm tra bám dính cho mẫu thực nghiệm ứng với một chế độ phun 

là 3 mẫu. Giá trị độ bền bám dính của mẫu phun tính bằng trung bình kết quả của ba 

mẫu thử tƣơng ứng. Mẫu thử độ bền bám dính trong bộ thí nghiệm L9 đƣợc chế tạo và 

đánh số nhƣ trên hình 3.21 

 

Hình 3.21 Mẫu được chuẩn bị để kiểm tra độ bền bám dính 

Bước 3. Chế tạo khuôn kiểm tra độ bền bám dính. 

Dựa trên nguyên lý kiểm tra độ bền bám dính và kích thƣớc mẫu, tiến hành chế 

tạo khuôn có kích thƣớc nửa khuôn trên và dƣới nhƣ hình 3.22 và 3.23 

 
 

Hình 3.22 Kết cấu và kích thước danh nghĩa của 

nửa khuôn dưới kiểm tra bám dính 

Hình 3.23 Kết cấu và kích thước 

danh nghĩa của nửa khuôn trên 

kiểm tra bám dính 
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 Để có thể kiểm tra đƣợc các mẫu cho kết quả đo chính xác và giảm thiểu sai số, 

khuôn kiểm tra độ bền bám dính lớp phủ khi chế tạo cần phải đảm bảo: 

+ Kẹp chặt đƣợc mẫu  

+ Hƣớng ép là vuông góc với tiết diện chiều dày lớp phủ kiểm tra. 

+ Chày và cối ép phải chế tạo từ loại thép có thể nhiệt luyện tăng độ cứng để 

chống mòn và biến dạng phần lƣỡi của chày (cối) ép. Luận án này sử dụng vật liệu 

SKD11 theo tiêu chuẩn vật liệu của Nhật Bản (JIS G4404) với độ cứng sau nhiệt luyện 

là 52HRC 

+ Hệ thống dẫn hƣớng chuẩn xác và đƣợc bôi trơn giảm ma sát (tránh sai số và 

mòn khuôn). 

Bước 4. Lựa chọn thiết bị kiểm tra 

Quá trình kiểm tra đƣợc thực hiện trên trên máy 

kéo nén WEW-1000B (hình 3.24) tại trung tâm HI-

TECHLOM của viện Cơ khí và năng lƣợng mỏ - 

VINACOMIN. Mẫu kiểm tra đƣợc gá kẹp chính xác 

để tránh cắt vào vật liệu cơ bản. Chày ép tiếp xúc hết 

tiết diện chiều dày lớp phủ và không vào vật liệu cơ 

bản. Phần dẫn hƣớng phải đƣợc bôi trơn liên tục để 

tránh sai số kiểm tra do lực ma sát gây ra. Lực ép làm 

bong tách lớp phủ đƣợc sử dụng để xác định độ bền 

bám dính () cho các mẫu theo công thức: 

 

Hình 3.24 Kiểm tra tra độ 

bền bám dính trên máy kéo 

nén WEW-1000B 

 
P

F

   (3-38)  

 Trong đó:  P: lực nén (kg), F = Lm.h: diện tích bề mặt xung quanh lớp phủ tiếp 

xúc với mẫu (mm
2
), Lm : chiều dài mẫu (mm), h: chiều rộng lớp phủ (mm) 

3.7.6 Độ mài mòn của lớp phủ 

 Trên cơ sở là khả năng chịu mòn khô và mòn trƣợt của lớp phủ từ bột phun WC-

12Co cùng với nguyên lý tạo mài mòn bằng một số phƣơng pháp [71], nguyên lý tạo 

mài mòn trƣợt nhƣ hình 3.25 a đƣợc lựa chọn cho quá trình tạo mòn trên mẫu phun. 

Đá tạo mài mòn đƣợc phủ một lớp bột kim cƣơng nhân tạo đóng vai trò gây mòn, đá 

mài đƣợc quay để quá trình tạo mòn đƣợc diễn ra. Mẫu lớp phủ dạng tấm đƣợc chuyển 
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động tịnh tiến với khoảng cách đƣợc đặt trƣớc. Lƣợng hao mòn đo đƣợc bằng là hiệu 

số khối lƣợng giữa ban đầu và khối lƣợng sau khi tạo mòn. Cƣờng độ mài mòn đƣợc 

tính toán theo công thức 3.39 để làm cơ sở so sánh giữa các mẫu phun. 

 

a. Nguyên lý kiểm tra mòn 

 

b. Thiết bị tạo mòn được chế tạo 

Hình 3.25 Nguyên lý kiểm tra mài mòn trượt và thiết bị tạo mòn trượt [71] 

Trong nghiên cứu này, thiết bị tạo mòn đƣợc chế tạo dựa trên nguyên lý hình 

3.25 a thu đƣợc máy tạo mòn (hình 3.25 b). Kết cấu của máy gồm hai phần chính:  

+ Bộ phận tạo chuyển động của mẫu: Kết cấu này gồm động cơ đƣợc điều khiển 

vô cấp để thay đổi tốc độ động cơ cho phù hợp. Hành trình dịch chuyển của mẫu đƣợc 

thiết lập thông qua khoảng cách của hai cảm biến từ. Quá trình dịch chuyển mẫu đƣợc 

thực hiện hoàn toàn tự động và đảm bảo đƣợc tính liên tục trong thời gian dài khi thử 

nghiệm. 

+ Bộ phận tạo ra sự quay và nhấn tải thông qua đá mài: Cơ cấu này đƣợc kết hợp 

với máy khoan cần cỡ nhỏ để tạo ra sự quay của đá mài (hình 3.25 b). Tốc độ, chiều 

quay của động cơ đƣợc điều khiển dựa trên biến tần giúp cho tốc độ của đá mài đƣợc 

điều khiển ở nhiều cấp tốc độ khác nhau với độ phân giải cực nhỏ (1/100 HZ). Động 

cơ tạo chuyển động tịnh tiến của mẫu là động cơ bƣớc và có driver điều khiển tốc độ 

cùng với mạch điều khiển hành trình dịch chuyển mẫu. Thông số kỹ thuật khác đƣợc 

trình bày trong bảng 3.8 dƣới đây. 

Bảng 3.8 Thông số kỹ thuật của máy tạo mòn 

TT Thông số kỹ thuật Giá trị 

1 Công suất động cơ quay đá mài 0,5KW 

2 Loại động cơ quay đá mài 3 pha 

3 Công suất động cơ tạo chuyển động tịnh tiến 

mẫu 

8N.m 

4 Loại động cơ tạo chuyển động tịnh tiến mẫu Bƣớc 

5 Hành trình một lần dịch chuyển mẫu 

(chiều rộng tối thiểu x chiều dài tối thiểu) 

26mm 

6 Điều khiển số vòng quay động cơ quay đá mài  Biến tần 
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Từ lƣợng mài mòn của các mẫu thu đƣợc, cƣờng độ mài mòn trên các mẫu đƣợc 

tính toán (công thức 3-39) để so sánh sự khác nhau giữa các mẫu. Kết quả trên là cơ sở 

đánh giá mức độ ảnh hƣởng của từng thông số phun để xác định trọng số ảnh hƣởng. 

Ngoài ra, cho phép so sánh và kết luận các thông số tối ƣu nào hiệu quả nhất trong 

việc cải thiện tính chất lớp phủ thông qua khả năng chịu mài mòn.  

.

P
I

N S




 
(3-39) 

Trong đó : I - cƣờng độ mài mòn (g/N.mm); ∆P - độ hao hụt khối lƣợng mẫu 

(trƣớc và sau khi thừ mòn) (g); N - Tải trọng tác dụng (N); S - Chiều dài quãng đƣờng 

di chuyển của que thử mòn trên mẫu (mm) 

Kết luận chƣơng 3 

Quá trình nghiên cứu đã xác định đƣợc các kết quả: 

 Đã lựa chọn đƣợc thiết bị phun HVOF và các vật liệu phun. Chế tạo đồ gá dịch 

chuyển súng phun để phục vụ quá trình thực nghiệm. Xây dựng đƣợc mô hình 

thực nghiệm phun phủ HVOF cho lớp phủ vật liệu WC-12Co trên nền thép 16Mn 

 Đã xác định đƣợc đƣợc giá trị các thông số phun cho quá trình phun mẫu thực 

nghiệm của luận án: lƣu lƣợng phun (A) (26 ÷ 38gam/phút); khoảng cách phun B 

(0,2 ÷ 0,35m) và tỷ lệ oxy/propan (4 ÷ 6). 

 Đã lựa chọn phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi với mảng trực giao L9 và 

phân tích phƣơng sai để bố trí phƣơng án tiến hành thực nghiệm nhằm xác định 

mức giá trị hợp lý của các thông số phun cũng nhƣ ảnh hƣởng của các thông số 

phun. 

 Đã ứng dụng đƣợc phƣơng pháp tối ƣu đa mục tiêu (MRWSN) dựa trên phép hồi 

quy để tính toán giá trị S/N cùng với trọng số ảnh hƣởng của thông số phun nhằm 

xác định mức phù hợp của các thông số công nghệ phun để đảm bảo đồng thời các 

tính chất và cơ tính của lớp phủ. 

 Xác định đƣợc các phƣơng pháp để đánh giá lớp phủ phù hợp, các tiêu chuẩn sử 

dụng để đánh giá các tính chất gồm: ASTM E384 -17: 2011 (độ cứng lớp phủ); 

JIS-H-8666-1980 (độ bền bám dính lớp phủ với nền); ASTM B276-05 (2015) (độ 

xốp lớp phủ). 
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CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN 

Lƣu lƣợng phun, khoảng cách phun, tỷ lệ oxy/propan, là những thông số ảnh 

hƣởng chính đến chất lƣợng lớp phủ WC-12Co bằng phun HVOF (độ cứng, độ bền 

bám dính, độ xốp). Bởi vậy, chúng là những thông số phun đƣợc lựa chọn nghiên cứu 

tối ƣu đến chất lƣợng lớp phủ trong luận án. Tuy nhiên, nhƣ đã trình bày trong Chƣơng 

1 về các hạn chế của phƣơng pháp tối ƣu đơn mục tiêu Taguchi chỉ cho một tính chất 

đầu ra và các hạn chế của các nghiên cứu trƣớc. Phƣơng pháp MRWSN dựa trên 

những ƣu điểm của phƣơng pháp Taguchi và hồi quy toán học (trình bày ở Chƣơng 3) 

để khắc phục những hạn chế trên, từ đó tìm ra thông số phun tối ƣu đa mục tiêu chính 

xác. Dựa trên phân tích ở mục 3.5.5 về phƣơng pháp MRWSN, thông số đầu ra của 

phƣơng pháp Taguchi và phƣơng pháp hồi quy là đầu vào của phƣơng pháp MRWSN. 

Do đó, trong Chƣơng 4 này tiến hành các bƣớc thực hiện tối ƣu đơn mục tiêu theo 

phƣơng pháp Taguchi, đồng thời xây dựng hàm toán học mô tả quan hệ giữa các thông 

số phun đến từng tính chất lớp phủ. Kết quả thu đƣợc sẽ sử dụng trong các bƣớc tối ƣu 

đa mục tiêu bằng MRWSN. Đánh giá chất lƣợng của các mẫu thực nghiệm đơn và đa 

mục tiêu là cơ sở xác minh sự cần thiết của việc tối ƣu đa mục tiêu. Các bƣớc thực 

hiện và tính toán trên đƣợc trình bày ở các phần dƣới đây. 

4.1 Kết quả phun thực nghiệm 

 Dựa trên các thông số phun thực nghiệm theo mảng L9 (bảng 3.6), tiến hành 

phun thực nghiệm theo quy trình và kỹ thuật phun đƣợc thiết kế (mục 3.4 và 3.5). Kết 

quả thu đƣợc các mẫu phun thực nghiệm nhƣ hình 4.1 cho thấy, các lớp phủ đƣợc hình 

thành trên nền thép tấm 16Mn. Các quan sát ngoại dạng cho thấy bề mặt lớp phủ đồng 

đều, mịn, không xuất hiện nứt, bong tróc. Điều đó chứng tỏ, về ngoại dạng, các mẫu 

phun đã đáp ứng đƣợc yêu cầu. Tuy nhiên để khẳng định chất lƣợng của lớp phủ, tiến 

hành gia công mẫu và kiểm tra các tính chất lớp phủ để xác định cụ thể các tính chất. 

  

Hình 4.1 Ảnh các mẫu sau khi phun thực nghiệm theo mảng L9 
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4.2 Cấu trúc và thành phần pha của lớp phủ 

 Cấu trúc lớp phủ 

Hình 4.2 là 9 ảnh chụp SEM lớp phủ với độ phóng đại 100 lần cho thấy, chiều 

dày của lớp phủ đƣợc phun với chiều dày trong khoảng 400±50µm. Chiều dày này lớp 

phủ đạt đƣợc là phù hợp với yêu cầu và thuận lợi cho việc kiểm tra độ bền bám dính 

lớp phủ với nền bằng phƣơng pháp bám trƣợt. Các mẫu phun về tƣơng quan cho thấy 

độ bền bám dính cao, độ xốp thấp và đáp ứng đƣợc chiều dày. Điều này hoàn toàn phù 

hợp với lý thuyết, bởi thành phần Co tạo liên kết chặt chẽ giữa các hạt các bít.  

 

a. Mẫu số 1 

 

b. Mẫu số 2 

 

c. Mẫu số 3 

 

d. Mẫu số 4 

 

e. Mẫu số 5 

 

f. Mẫu số 6 

 

g. Mẫu số 7 

 

h. Mẫu số 8 

 

i. Mẫu số 9 

Hình 4.2 Ảnh chụp tổ chức tế vi lớp phủ sau khi phun 

Ảnh SEM của lớp phủ của mẫu số 3 (hình 4.3 b,d) và phân tích sự hình thành cấu 

trúc lớp phủ HVOF cho các hạt WC - 12Co (Chƣơng 2) cho thấy, bột WC - Co có cỡ 

hạt 15 ÷ 45µm, do đó các hạt khi bay trong quá trình phun có thể đƣợc chia thành ba 

kích thƣớc hạt khác nhau: các hạt nhỏ, trung bình và lớn. Tuy nhiên, trong quá trình 
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phun, do đó sự khuyếch tán nhiệt có thể khác nhau và kết quả làm các hạt lớn khó 

nóng chảy. Các hạt phun nhỏ dễ nóng chảy và tạo thành hỗn hợp WC - Co nóng chảy 

hoàn toàn cùng khối chất kết dính (Co), quá trình này dễ dẫn đến chuyển biến pha. 

Trong khi đó, các hạt trung bình và lớn cần nhiều thời gian hơn để đạt đƣợc điểm nóng 

chảy của chúng. Ở giai đoạn này, các hạt lớn chịu tác động của nhiệt độ thay đổi từ vỏ 

bên ngoài đến phần bên trong hạt. Do vậy, chỉ vỏ bên ngoài của hạt mới có trạng thái 

nóng chảy trong khi phần bên trong chỉ nóng chảy một phần hoặc có thể ở trạng thái 

rắn. Do đó, liên kết tạo thành chủ yếu là do coban nóng chảy đóng vai trò chất kết 

dính. 

   

a. Mẫu 1 (X200)   b. Mẫu 3 (X200)       c. Mẫu 1 (8000x) 

    

d. Mẫu 3 (8000x)          e. Mẫu 1 (5000x)         f. Mẫu 3 (5000x) 

Hình 4.3 Ảnh chụp SEM lớp phủ với các độ phóng đại 

Trên ảnh SEM với độ phóng đại 500x của lớp phủ mẫu 3, mẫu 1 - hình 4.3 a, b, 

c, d cho thấy, đây là hai mẫu quan sát bằng ngoại dạng có độ xốp thấp nhất và cao 

nhất. Liên kết giữa lớp phủ và nền cao khi không xuất hiện các vết nứt tại biên giới 

cũng nhƣ trong lớp phủ, điều này chứng tỏ độ bền liên kết của lớp phủ WC-12Co là rất 

cao và thông số phun đƣợc giới hạn là hợp lý. Cấu trúc lớp phủ gồm có các thành phần 

đúng theo lý thuyết về lớp phủ phun nhiệt (lỗ xốp, màng oxit, biên giới liên kết, nền, 

...) (hình 4.3 a, b).  
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Hình 4.3 e, f với độ phóng đại 5000x cho thấy, liên kết của lớp phủ với nền chủ 

yếu là các liên kết cơ học, độ nhấp nhô của bề mặt nền là yếu tố cơ bản tạo ra sự bám 

dính và mức độ bám dính của lớp phủ với nền. Độ xốp của lớp phủ mẫu 1 lớn hơn mẫu 

3 khi quan sát trên ảnh phóng đại. Điều này có thể đƣợc lý giải bởi mẫu 1 có khoảng 

cách gần, mật độ phun lớn, trong khi tỷ lệ oxy/propan là 4 có nhiệt độ thấp nhất (hình 

2.13), dẫn đến vận tốc hạt chƣa tăng tốc đến giá trị tối đa. Từ đó, nhiệt độ hạt giảm, tỷ 

lệ lắng đọng lớp phủ cao làm nguy cơ chồng chất lớp phủ dễ xảy ra và làm độ xốp 

tăng. Chiều dày lớp phủ trên lƣợt phun dày, nhiệt độ ảnh hƣởng tới nền và lớp phủ 

trƣớc sẽ dễ làm tăng ứng suất và gây nứt ở biên giới cũng nhƣ trong lớp phủ. Tuy 

nhiên độ xốp đều ở mức phù hợp với đặc điểm của phƣơng pháp (bề mặt lớp phủ qua 

ảnh SEM láng mịn, ít rỗ).  

Từ những phân tích trên cũng thấy đƣợc sự ảnh hƣởng rõ rệt của các thông số 

phun nghiên cứu tới độ xốp lớp phủ. Chúng là nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau về 

chất lƣợng lớp phủ nhận đƣợc. Do đó, cần tiến hành các phép phân tích để xác định giá 

trị các tính chất lớp phủ. Từ đó, đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của các thông số phun và 

xác định vùng thông số phun cho chất lƣợng lớp phủ đƣợc cải thiện. 

 Thành phần pha của lớp phủ  

Thành phần pha của lớp phủ đƣợc xác định bằng phân tích XRD (nhiễu xạ tia X) 

(hình 4.4) trên các mẫu. Kết quả phân tích cho thấy, thành phần của lớp phủ sau khi 

phun có sự thay đổi khi xuất hiện một số pha mới nhƣ W, W2C, Co4W2C. Điều này là 

do ảnh hƣởng của nhiệt độ trong quá trình phun làm cho thành phần WC có một phần 

bị chuyển biến thành W2C, Co4W2C và một phần bị phân hủy thành W. Kết quả này 

hoàn toàn phù hợp với lý thuyết về sự chuyển biến pha của WC khi chịu tác động của 

yếu tố nhiệt độ. 

Trong quá trình phun, sự nóng chảy hạt với kích thƣớc trung bình có thể dao 

động giữa mức độ nóng chảy của các hạt nhỏ và lớn, do đó tạo thành cƣờng độ khác 

nhau của các đỉnh pha trong phân tích XRD. Sự phân hủy WC diễn ra trong khu vực 

nóng chảy khi các hạt đang trong quá trình bay dẫn đến pha mới W2C và Co4W2C 

đƣợc tạo thành (hình 4.4). Sự phân hủy các bít sẽ ảnh hƣởng đến pha, sự kết dính và 

đƣợc phản ánh trong các tính chất cơ học của lớp phủ. 
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Hình 4.4 Ảnh phân tích (XRD) thành phần pha lớp phủ (mẫu - 3,4,8) 

4.3 Đánh giá các tính chất lớp phủ và mức độ ảnh hƣởng của các thông số phun 

Dựa trên phƣơng pháp và thiết bị lựa chọn, tiến hành đánh giá các tính chất của 

lớp phủ bao gồm: độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp. Tuy nhiên, để các kết quả nghiên 

cứu phía sau có ý nghĩa và tin cậy, cần đánh giá đƣợc ý nghĩa của việc lựa chọn các 

thông số phun trong nghiên cứu dựa trên các kết quả thí nghiệm thu đƣợc. Phân tích 

phƣơng sai ANOVA đƣợc ứng dụng để xác định mức độ ảnh hƣởng của các thông số 

phun, từ đó chỉ ra thông số ảnh hƣởng chính và mức độ ý nghĩa của từng thông số. 

Quá trình phân tích ANOVA đƣợc thực hiện trên phần mềm Minitab 17, đây là một 

trong số các phần mềm thƣơng mại đƣợc nhiều nhà khoa học về lĩnh vực thống kê và 

quy hoạch thực nghiệm sử dụng cho độ tin cậy cao.  

VNU-HN-SIEMENS D5005- Mau Thep phu Cr - 3

02-1198 (D) - Cobalt Tungsten Carbide - Co4W2C - Y: 13.55 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056

01-1204 (D) - Tungsten - W - Y: 9.91 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056

35-0776 (* ) - Tungsten Carbide - W2C - Y: 13.52 % - d x by: 0.995 - WL: 1.54056

03-1096 (D) - Tungsten Carbide - WC - Y: 26.95 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056

File: Phu-DHSPKT HungYen-Thep phu Cr-3-2.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 70.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 1.0 s - Temp.: 25.0 °C (Room) - Anode: Cu - Creation: 06/15/18 14:47:13
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VNU-HN-SIEMENS D5005- Mau Thep phu Cr - 4

01-1204 (D) - Tungsten - W - Y: 5.43 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056

35-0776 (* ) - Tungsten Carbide - W2C - Y: 6.63 % - d x by: 0.995 - WL: 1.54056

03-1096 (D) - Tungsten Carbide - WC - Y: 34.59 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056

File: Phu-DHSPKT HungYen-Thep phu Cr-4.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 70.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 1.0 s - Temp.: 25.0 °C (Room) - Anode: Cu - Creation: 05/27/18 16:58:37
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VNU-HN-SIEMENS D5005- Mau Thep phu Cr - 8

02-1198 (D) - Cobalt Tungsten Carbide - Co4W2C - Y: 9.09 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056

01-1204 (D) - Tungsten - W - Y: 6.65 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056

35-0776 (* ) - Tungsten Carbide - W2C - Y: 6.76 % - d x by: 0.995 - WL: 1.54056

03-1096 (D) - Tungsten Carbide - WC - Y: 35.29 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056

File: Phu-DHSPKT HungYen-Thep phu Cr-8-2.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 70.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 5.0 s - Temp.: 25.0 °C (Room) - Anode: Cu - Creation: 06/15/18 18:00:20
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4.3.1 Kết quả đo và mức độ ảnh hƣởng của các thông số phun đến độ cứng lớp phủ 

4.3.1.1 Kết quả đo độ cứng lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm 

Độ cứng lớp phủ đƣợc xác định bằng phƣơng pháp đo độ cứng vicker với thang 

đo HV, giá trị độ cứng của lớp phủ là trung bình năm điểm đo khác nhau theo phƣơng 

chiều dày lớp phủ. Dựa trên thiết bị, phƣơng pháp đánh giá đƣợc trình bày trong mục 

3.5.5, kết quả độ cứng lớp phủ WC-12Co trên các mẫu phun đƣợc xác định (bảng 4.1). 

Bảng 4.1 Kết quả đo độ cứng lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm  

Thí 

nghiệm 

Thông số Giá trị các lần đo (HV0,1) Trung 

bình A B C 1 2 3 4 5 

1 26 0,2 4 1088,9 946,2 1048,4 1158,9 1048,4 1058,2 

2 26 0,275 5 900,6 1080,6 1402,3 1309,6 1140,8 1166,8 

3 26 0,35 6 1331,9 1025,1 1064,3 1309,6 1105,8 1167,3 

4 32 0,2 5 1186,9 1168,1 1140,8 1460,9 1320,7 1255,5 

5 32 0,275 6 995,3 1354,7 1186,9 1149,8 1215,9 1180,5 

6 32 0,35 4 1215,9 1254,7 1002,6 1366,4 1309,6 1229,8 

7 38 0,2 6 919,7 966,8 1168,1 1177,4 1246,0 1095,6 

8 38 0,275 4 894,3 882,0 1088,9 919,7 1309,6 1018,9 

9 38 0,35 5 1256,2 995,3 1158,9 1402,3 1414,5 1245,4 

Kết quả từ bảng 4.1 cho thấy, các thông số phun khác nhau cho giá trị độ cứng 

trung bình lớp phủ thay đổi. Nguyên nhân là do giá trị các thông số phun (lƣu lƣợng 

phun, khoảng cách phun, tỷ lệ oxy/propan) thay đổi làm nhiệt độ, năng lƣợng va đập 

của hạt thay đổi theo. Kết quả là cho mật độ, chuyển biến pha, quá trình biến dạng hạt 

làm ảnh hƣởng tới độ cứng lớp phủ. Các giá trị độ cứng đo đƣợc trong phạm vi 1018,9 

÷ 1255,5HV là nhứng giá trị cao và phù hợp với các kết quả của các nghiên cứu trƣớc 

[87, 96]. Mức dao động quanh giá trị trung bình là 12% cho thấy sự ảnh hƣởng lớn của 

thông số phun nghiên cứu. Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu ảnh hƣởng của các thông số 

phun để xác định ảnh hƣởng và nâng cao độ cứng lớp phủ là có cơ sở và rất cần thiết.  

4.3.1.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới độ cứng lớp phủ  

 Phân tích phƣơng sai cho phép đánh giá ý nghĩa của các thông số nghiên cứu và 

mức độ ảnh hƣởng của chúng đƣợc thực hiện. Các phép tính toán dựa trên các công 

thức (3-6 ÷ 3-13) cho kết quả đƣợc trình bày trong bảng 4.2 dƣới đây. 

Bảng 4.2 Kết quả phân tích ANOVA kết quả đo độ cứng các mẫu thực nghiệm 

Yếu tố Bậc tự 

do 

Tổng bình phƣơng 

các yếu tố 

Trung bình 

bình phƣơng 

Trị số P Mức ảnh hƣởng 

A 2 18825,2 9412,6 0,025 33,5% 

B 2 14731,3 7365,6 0,032 26,2% 

C 2 22124,4 11062,2 0,022 39,4% 

Sai số 2 490,4 245,2  0,9% 

Tổng 8 56171,3   100% 
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 Kết quả phân tích phƣơng sai cho thấy, các thông số phun trong nghiên cứu đều 

ảnh hƣởng lớn đến độ cứng của lớp phủ, phần trăm ảnh hƣởng của các thông số đến độ 

cứng lớp phủ đều cao và đạt từ 26,2 ÷ 39,4% (hình 4.5). Phần trăm của yếu tố sai số 

nhỏ với 0,9% chứng tỏ các thông số phun đƣợc lựa chọn là các thông số ảnh hƣởng 

chính.  

Thứ tự ảnh hƣởng của các thông số đƣợc xác định theo thứ tự: tỷ lệ oxy/propan 

(C) (39,4%) > lƣu lƣợng phun (A) (33,5%) > khoảng cách phun (C) (26,2%) (hình 

4.5). Giá trị thông số P (0,022÷0,032) thu đƣợc đều nhỏ hơn giá trị cho phép là 0,05 đã 

khẳng định độ tin cậy và ý nghĩa thống kê của bài toán. 

    

Hình 4.5 Biểu đồ ảnh hưởng của các thông số A, B, C tới độ cứng lớp phủ. 

4.3.2 Kết quả đo độ bền bám dính và mức độ ảnh hƣởng của các thông số phun 

4.3.2.1 Kết quả đo độ bền bám dính lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm 

Độ bền bám dính lớp phủ đƣợc đánh giá dựa trên các thiết bị bao gồm: máy kéo 

nén, khuôn kiểm tra độ bền bám dính. Các kết quả đánh giá đƣợc xác định và trình bày 

trong bảng 4.3. Kết quả của độ bền bám dính lớp phủ trên cho thấy thông số phun 

A1B1C1 cho độ bền bám dính nhỏ nhất với 52,1 MPa, thông số A2B2C3 cho độ bền 

bám dính lớn nhất đạt đƣợc là 65,6 MPa. Phạm vi giá trị xác định đƣợc từ 52,1 ÷ 65,6 

Mpa là những giá trị ở mức cao, chứng tỏ sự liên kết của lớp phủ với nền là rất tốt 

[109]. Sự khác nhau về mức độ bám dính của các mẫu phun đạt đƣợc là do ảnh hƣởng 

của các thông số phun làm thay đổi trạng thái năng lƣợng va đập, nhiệt độ của hạt 

phun dẫn đến kết quả của sự va đập là khác nhau. Điều này chứng tỏ sự phụ thuộc lớn 

của độ bền bám dính vào các thông số quá trình phun. Một các tƣơng tự nhƣ với 

trƣờng hợp của độ cứng, phân tích phƣơng sai xác minh mức độ ảnh hƣởng và ý nghĩa 

của các thông số phun đến độ bền bám dính của lớp phủ đƣợc thực hiện và có kết quả 

nhƣ sau.  
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Bảng 4.3 Kết quả đo độ bền bám dính của thí nghiệm 

Thí 

nghiệm 

Thông số Giá trị các lần đo (MPa) Trung 

bình 
A B C 1 2 3 

1 26 0,2 4 50,0 51,7 54,6 52,1 

2 26 0,275 5 65,1 64,6 66,3 65,3 

3 26 0,35 6 59,7 60,9 63,1 61,2 

4 32 0,2 5 58,6 59,4 60,6 59,5 

5 32 0,275 6 65,4 65,4 66,0 65,6 

6 32 0,35 4 57,4 57,1 60,3 58,3 

7 38 0,2 6 54,3 53,7 53,4 53,8 

8 38 0,275 4 56,6 54,9 53,7 55,0 

9 38 0,35 5 56,0 57,4 59,1 57,5 

4.3.2.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới độ bền bám dính lớp phủ 

 Kết quả phân tích phƣơng sai của các giá trị đo độ bền bám dính trình bày trong 

bảng 4.4 cho thấy, các thông số có mức độ ảnh hƣởng lớn (28,7÷38,9%) trong khi ảnh 

hƣởng của sai số là không đáng kể (0,5%). Giá trị P ứng với mỗi thông số phun đều có 

giá trị cho độ tin cậy cao (0,012÷0,017 < 0,05). Điều này khẳng định các thông số 

nghiên cứu đều là các thông số ảnh hƣởng chính và việc nghiên cứu ảnh hƣởng của 

chúng đến độ bền bám dính của lớp phủ với nền là có ý nghĩa. Thứ tự ảnh hƣởng của 

các thông số đƣợc xác định: khoảng cách phun (B) với 38,9% > tỷ lệ oxy/propan (C) 

với 31,9% > lƣu lƣợng phun (A) với 28,7% (hình 4.6). Tiến hành các bƣớc phân tích 

tiếp theo tƣơng tự nhƣ với trƣờng hợp của độ cứng lớp phủ.  

Bảng 4.4 Phân tích ANOVA kết quả độ bền bám dính lớp phủ các mẫu thực nghiệm  

Yếu tố 
Bậc tự 

do 

Tổng bình phƣơng 

các yếu tố 

Trung bình 

bình phƣơng 
Trị số P 

Mức ảnh hƣởng 

(%) 

A 2 51,860 25,9300 0,017 28,7% 

B 2 70,447 35,2233 0,012 38,9% 

C 2 57,727 28,8633 0,015 31,9% 

Sai số 2 0,887 0,4433 
 

0,5% 

Tổng 8 180,920 
  

100% 

  

Hình 4.6 Biểu đồ ảnh hưởng của các thông số A, B, C tới độ bền bám dính lớp phủ 
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4.3.3 Kết quả đo và mức độ ảnh hƣởng của các thông số phun tới độ xốp lớp phủ 

4.3.3.1 Kết quả đo độ xốp của lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm 

Trên cơ sở phƣơng pháp đánh giá đƣợc trình bày trong mục 3.6.6, độ xốp của lớp 

phủ đƣợc đánh giá thông qua ảnh tổ chức tế vi dựa trên tỷ lệ diện tích lỗ xốp với diện 

tích ảnh chụp. Giá trị độ xốp của mẫu lớp phủ là trung bình bốn kết đo trên bốn ảnh 

chụp tổ chức tế vi khác nhau của mẫu đó với độ phóng đại 200x. Kết quả độ xốp của 

các mẫu thực nghiệm theo bảng L9 đƣợc xác định và trình bày trong bảng 4.5 sau. 

Bảng 4.5 Kết quả đo độ xốp trên các mẫu thực nghiệm 

Thí 

nghiệm 

Thông số Giá trị các lần đo (%) Trung 

bình A B C 1 2 3 4 

1 26 0,2 4 2,96 3,02 3,44 3,30 3,18 

2 26 0,275 5 1,97 2,34 2,05 2,28 2,16 

3 26 0,35 6 1,23 1,62 1,66 1,17 1,42 

4 32 0,2 5 2,42 2,87 2,62 3,25 2,79 

5 32 0,275 6 1,91 2,25 2,39 2,01 2,14 

6 32 0,35 4 2,48 1,96 2,31 2,45 2,30 

7 38 0,2 6 2,66 3,18 2,93 3,07 2,96 

8 38 0,275 4 2,94 3,35 3,52 3,67 3,37 

9 38 0,35 5 1,74 2,22 1,87 1,85 1,92 

 Kết quả đo độ xốp lớp phủ thu đƣợc cho thấy giá trị độ xốp nhỏ nhất là 1,42% 

ứng với mẫu phun số 3 có mức thông số phun là A1B3C3; giá trị độ xốp lớn nhất với 

3,37% đo đƣợc trên mẫu thí nghiệm số 8 (A3B2C1). Từ những kết quả nghiên cứu đã 

công bố trƣớc đây [103, 109, 123] cho thấy, độ xốp lớp phủ HVOF thƣờng có giá trị 

tốt nhất đạt 1 ÷ 2%. Các kết quả đo xác định đƣợc là hoàn toàn phù hợp với lý thuyết 

của phƣơng pháp phun HVOF [103], đồng thời chứng minh việc thí nghiệm thăm dò 

để giới hạn vùng thông số nghiên cứu rất có ý nghĩa. Ngoài ra, những thông số phun 

cho độ xốp lớp phủ nhận đƣợc > 2% vẫn tồn tại do bài toán tối ƣu chƣa đƣợc thực 

hiện. Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích phƣơng sai để đánh giá ý nghĩa và sự ảnh 

hƣởng của mỗi thông số phun đến giá trị độ xốp lớp phủ nhận đƣợc. 

4.3.3.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới độ xốp lớp phủ  

 Phân tích phƣơng sai đƣợc tiến hành tƣơng tự nhƣ với các tính chất lớp phủ trƣớc 

cho kết quả đƣợc trình bày trong bảng 4.6. Phần trăm ảnh hƣởng của các thông số 

phun tới độ xốp tƣơng đối lớn với thứ tự ảnh hƣởng đƣợc xác định: khoảng cách phun 
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với 55,74%, tỷ lệ oxy/propan là 31,94%, lƣu lƣợng phun là 11,74% (hình 4.7). Ảnh 

hƣởng của sai số có giá trị nhỏ với 0,58%, chứng tỏ ảnh hƣởng yếu tố nhiễu là không 

đáng kể và các thông số phun lựa chọn để nghiên cứu ảnh hƣởng tới độ xốp của lớp 

phủ là phù hợp và có ý nghĩa.  

Giá trị P tƣơng ứng của các thông số phun cho độ tin cậy bởi chúng đều có giá trị 

nhỏ hơn 0,05. Mặt khác, giá trị phần trăm ảnh hƣởng của các thông số phun cho phép 

xác định thứ thự ƣu tiên điều chỉnh các mức thông số phun khi cần thay đổi giá rị độ 

xốp trong quá trình thiết kế và ứng dụng lớp phủ này.  

Bảng 4.6 Phân tích ANOVA kết quả đo độ xốp lớp phủ các mẫu thực nghiệm 

Yếu tố 
Bậc tự 

do 

Tổng bình phƣơng 

các yếu tố 

Trung bình 

bình phƣơng 
Trị số P Mức ảnh hƣởng 

A 2 0,38682 0,193411 0,047 11,74% 

B 2 1,83696 0,918478 0,010 55,74% 

C 2 1,05242 0,526211 0,018 31,94% 

Sai số 2 0,01929 0,009644 -- 0,58% 

Tổng 8 3,29549 -- -- 100% 

  

Hình 4.7 Biểu đồ ảnh hưởng của các thông số A, B, C tới độ xốp lớp phủ 

 Giá trị phần trăm ảnh hƣởng của các thông số phun (lƣu lƣợng phun, khoảng 

cách phun, tỷ lệ oxy/propan) đến các tính chất lớp phủ (độ cứng, độ bền bám dính, độ 

xốp) có giá trị lớn trong khi ảnh hƣởng của sai số không đáng kể đã chứng tỏ việc lựa 

chọn ba thông số phun để nghiên cứu ảnh hƣởng đến các tính chất lớp phủ là hoàn 

toàn có ý nghĩa. Ngoài ra, mức độ ảnh hƣởng của các thông số phun có thể làm căn cứ 

để điều chỉnh thông số phun khi muốn thay đổi chất lƣợng lớp phủ nhƣ mong muốn. 

Kết quả trên là minh chứng cho những lập luận đƣợc trình bày trong chƣơng 1 và 

chƣơng 2 để chọn lựa ba thông số phun nghiên cứu trong Luận án. Trên cơ sở đó, tiến 

hành xác định sự ảnh hƣởng và các thông số phun nhằm nâng cao tính chất lớp phủ 

đƣợc trình bày tiếp theo đây. 
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4.4 Thông số phun phù hợp và ảnh hƣởng của các thông số phun đến các tính 

chất lớp phủ. 

 Phân tích phƣơng sai (mục 4.3) đã chứng minh đƣợc các thông số phun đều ảnh 

chính đến tính chất lớp phủ và xác định đƣợc phần trăm ảnh hƣởng của chúng đến tính 

chất lớp phủ tƣơng ứng. Tuy nhiên, với giá trị phần trăm ảnh hƣởng đó chỉ đánh giá 

đƣợc sự quan trọng của các thông số đến tính chất đầu ra, trong khi rất cần xác định 

thông số phun nào cho chất lƣợng lớp phủ cao và xu thế điều chỉnh chúng để cho chất 

lƣợng phù hợp với nhu cầu của ngƣời thiết kế. Với nhu cầu đó, phƣơng pháp tối ƣu 

Taguchi đƣợc sử dụng để nhanh chóng tìm ra thông số phun tối ƣu, đồng thời hồi quy 

toán học xây dựng đƣợc phƣơng trình ảnh hƣởng của các thông số tới tính chất lớp 

phủ. Nhờ phầm trăm và xu thế ảnh hƣởng của thông số phun đƣợc xác định làm cơ sở 

điều chỉnh thông số phun cho chất lƣợng đầu ra theo nhu cầu thiết kế. Hàm dạng của 

phƣơng trình toán đƣợc sử dụng là hàm bậc hai có tƣơng tác cặp với 10 hệ số để có thể 

làm đầu vào cho bài toán tối ƣu đa mục tiêu bằng MRWSN. Do đó, thí nghiệm thứ 10 

đƣợc thực hiện để có thể xác định đủ các hệ số trên (theo mục 3.3.5). Ngoài ra phƣơng 

pháp Taguchi là cơ sở để so sánh sự cải thiện của lớp phủ đa mục tiêu sau khi đƣợc 

xác định. Để đảm bảo độ tin cậy, thông số phun cho thí nghiệm thứ 10 (A2B2C2) là các 

giá trị tại tâm khoảng khảo sát của các thông số phun trong luận án (A2 = 32 gam/phút; 

B2 = 0,275m; C2 = 5) đƣợc thực hiện cho kết quả của các tính chất lớp phủ (bảng 4.7). 

Bảng 4.7 Kết quả đo tính chất của mẫu thứ 10 

Kết quả 
Lần đo Trung 

bình 1 2 3 4 5 

Độ cứng (HV0,1) 1222,7 1261,6 1258,1 1231,9 1246 1244,1 

Độ bền bám dính (MPa) 65,7 69,1 68,0 -- -- 67,6 

Độ xốp (%) 2,18 2,48 2,37 2,81 -- 2,46 

4.4.1 Thông số phun phù hợp và quan hệ toán học giữa các thông số phun tới độ 

cứng lớp phủ 

4.4.1.1 Thông số phun phù hợp tới độ cứng lớp phủ 

Độ cứng lớp phủ với đặc trƣng chất lƣợng lớn hơn thì tốt hơn (công thức 3-2) 

theo Taguchi đƣợc lựa chọn. Phƣơng pháp Taguchi cho phép xác định bộ thông số cho 

độ cứng đƣợc nâng cao và dự đoán giá trị tốt nhất. Các giá trị S/N với đặc trƣng chất 

lƣợng đƣợc tính toán cùng với một số kết quả phân tích phƣơng sai sử dụng cho quá 

trình tính toán đƣợc thực hiện trên phần mềm MINITAB và trình bày trong bảng 4.8. 
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Bảng 4.8 Kết quả tính toán các giá trị S/N cho độ cứng lớp phủ 

Mẫu A B C Độ cứng (HV0,1) 
2

iy  MSD (10
-6

) S/N 

1 26 0,2 4 1058,2 1119787,

2 

0,893 60,491 

2 26 0,275 5 1166,8 1361422,

2 

0,735 61,340 

3 26 0,35 6 1167,3 1362589,

3 

0,734 61,344 

4 32 0,2 5 1255,5 1576280,

3 

0,634 61,976 

5 32 0,275 6 1180,5 1393580,

3 

0,718 61,441 

6 32 0,35 4 1229,8 1512408,

0 

0,661 61,797 

7 38 0,2 6 1095,6 1200339,

4 

0,833 60,793 

8 38 0,275 4 1018,9 1163809,

4 

0,859 60,162 

9 38 0,35 5 1245,4 1510195,

2 

0,662 61,790 

Mức tác động trung bình của các thông số phun đến độ cứng lớp phủ dựa trên các 

tỷ số S/N theo công thức (3-5) đƣợc tính toán. Kết quả, phân mức tác động của các 

thông số phun tới độ cứng lớp phủ đƣợc xác định và trình bày trong bảng 4.9, đồng 

thời đƣợc minh họa cụ thể trên biểu đồ hình 4.8. 

Bảng 4.9 Giá trị S/N trung bình của các mức thông số phun tới độ cứng lớp phủ 

Mức Thông số phun 

A B C 

1 61,06 61,09 60,82 

2 61,74 60,98 61,74 

3 60,95 61,68 61,19 

Thứ tự ảnh hƣởng 2 3 1 

 

Hình 4.8 Biểu đồ mức tác động của các thông số phun tới độ cứng lớp phủ  

Đƣờng cong trong biểu đồ phân mức thể hiện sự thay đổi mức tác động trung 

bình của các thông số phun đến độ cứng lớp phủ thông qua tỷ số S/N trung bình. Kết 
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quả xác định thông số A2B3C2 (A = 32gam/phút; B = 0,35m; C = 5) là thông số phun 

phù hợp cho độ cứng lớn nhất. Giá trị độ cứng lớn nhất dự đoán theo công thức (3-5) 

là: 

 2 3 2( ) ( ) ( ) 1336,2 ( )optHV T A T B T C T HV       
 

4.4.1.2 Quan hệ toán học giữa các thông số phun tới độ cứng lớp phủ 

 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ nhất đƣợc xử dụng để xây dựng mô 

hình độ cứng lớp phủ f(HV) có dạng:  

2 2

( ) 1 2 3 7 8 10..... . . . ... .HV i i i i i i if a a A a B a B C a A a C       
 

(4-1) 

Trong trƣờng hợp này giá trị thông số phun và độ cứng đo đƣợc của mỗi thí 

nghiệm đã đƣợc xác định. Hàm số đƣợc xây dựng khi các hệ số a1,..., a10 lúc này đóng 

vai trò là các ẩn của bài toán đƣợc giải. Công thức (3-29) cho thấy các hệ số a1, a2,..,a10 

của phƣơng trình độ cứng HV thỏa mãn điều kiện: 
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 Tiến hành tính toán xác định hệ số của hệ phƣơng trình (4-4) dựa trên các thông 

số phun và giá trị đo của độ cứng ở mỗi thí nghiệm nhờ phép lặp đƣợc lập trình trên 

phần mềm Maple 18 cho kết quả đƣợc trình bày trong bảng 4.10 sau. 

Bảng 4.10 Giá trị các hệ số của hệ phương trình 4-4 

Thứ tự Ai Bi Ci HVi 2
iA  2

iB  2
iC  

1 26 0,2 4 1058,2 676 0,04 16 

2 26 0,275 5 1166,8 676 0,075625 25 

3 26 0,35 6 1167,3 676 0,1225 36 

4 32 0,2 5 1255,5 1024 0,04 25 

5 32 0,275 6 1180,5 1024 0,075625 36 

6 32 0,35 4 1229,8 1024 0,1225 16 

7 38 0,2 6 1095,6 1444 0,04 36 

8 38 0,275 4 1018,9 1444 0,075625 16 

9 38 0,35 5 1245,4 1444 0,1225 25 

10 32 0,275 5 1244,1 1024 0,075625 25 

Tổng 320 2,75 50 11662,1 10456 0,79 256 

Thứ tự 3
iA  3

iB  3
iC  4

iA  4
iB  4

iC  

1 17576 0,008 64 456976 0,0016 256 

2 17576 0,0207969 125 456976 0,0057 625 

3 17576 0,042875 216 456976 0,015 1296 

4 32768 0,008 125 1048576 0,0016 625 

5 32768 0,0207969 216 1048576 0,0057 1296 

6 32768 0,042875 64 1048576 0,015 256 

7 54872 0,008 216 2085136 0,0016 1296 

8 54872 0,0207969 64 2085136 0,0057 256 

9 54872 0,042875 125 2085136 0,015 625 

10 32768 0,0207969 125 1048576 0,0057 625 

Tổng 348416 0,2358125 1340 11820640 0,0727 7156 

Thứ tự Ai.HVi Bi.HVi Ci.HVi 2
iA .HVi 

2
iB .HVi 

2
iC .HVi 

1 27513,2 211,6400 4232,8 715343,2 42,3280 16931,2 

2 30336,8 320,8700 5834,0 788756,8 88,2393 29170,0 

3 30349,8 408,5550 7003,8 789094,8 142,9943 42022,8 

4 40176,0 251,1000 6277,5 1285632,0 50,2200 31387,5 

5 37776,0 324,6375 7083,0 1208832,0 89,2753 42498,0 

6 39353,6 430,4300 4919,2 1259315,2 150,6505 19676,8 

7 41632,8 219,1200 6573,6 1582046,4 43,8240 39441,6 

8 38718,2 280,1975 4075,6 1471291,6 77,0543 16302,4 

9 47325,2 435,8900 6227,0 1798357,6 152,5615 31135,0 

10 39811,2 342,1275 6220,5 1273958,4 94,0851 31102,5 

Tổng 372992,8 3224,5675 58447,0 12172628,0 931,2322 299667,8 
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 Thay các hệ số bảng 4.10 vào hệ phƣơng trình (4-4) và giải hệ phƣơng trình trên 

phần mềm Maple 18, kết quả xác định 10 ẩn số a1, a2,..,a10 (bảng 4.11) qua đó xây 

dựng đƣợc hàm toán học (4-5) biểu thị mối quan hệ giữa các thông số phun tới độ 

cứng. 

Bảng 4.11 Giá trị các hệ số của phương trình hồi quy cho độ cứng lớp phủ  

Hệ số Giá trị Hệ số Giá trị 

a1 -3088,3867 a6 0,4878 

a2 147,9857 a7 -185,4222 

a3 -4394,6074
 

a8 -2,4895 

a4 982,7789
 

a9 9205,3333 

a5 24,9037
 

a10 -91,9033 

 
 

2 2 2

3088,3867 147,9857 4394,6074 982,7789 24,9037

0,4878 185,4222. 2,4895 9205,3333 – 91,9033

HV
f A B C AB

AC BC A B C

     

     

(4-5) 

4.4.1.3 Sự phù hợp của hàm toán học với kết quả thực nghiệm 

 Phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu cho phép xác định hàm số dựa trên hàm dạng 

đƣợc ngƣời thiết kế lựa chọn để phản ánh tƣơng đối quy luật phân bổ các giá thực 

nghiệm dựa trên các thông số quá trình (trình bày ở mục 3.3.6). Hàm số phản ánh 

chính xác là hàm số có các phân bổ thực nghiệm gần sát nhất với đƣờng cong của hàm 

số vừa xác định. Hệ số xác định R
2
 và hệ số xác định điều chỉnh 

2

adjR
 
phản ánh sự phù 

hợp của hàm dạng đã thiết lập dựa trên mô hình thực nghiệm theo công thức (3-33) ÷ 

(3-35). Điều kiện của R
2
 và 

2

adjR  cần lớn hơn 0,7 và chênh lệch giữa chúng không quá 

0,2. Kết quả R
2
, 

2

adjR  cho hàm số 4-5 dựa trên các kết quả độ cứng đƣợc tính toán và 

trình bày trong bảng 4.12 sau. 

Bảng 4.12 Giá trị thông số R
2
 và 2

adjR đối với hàm độ cứng 

Thông số SSR SST n k 
2 1

SSR
R

SST
   

2
2 (1 )( 1)

1 (
1

adj

R n
R

n k

 
 

 
 

Giá trị 0,0188 

 

62923,1138 10 3 R
2
0,99 

2 0,99adjR   

 Với R
2
 và 

2

adjR  đều có giá trị  1 chứng tỏ rằng mô hình toán của dạng hàm số 

lựa chọn với các kết quả cứng là rất phù hợp. Trên cơ sở hàm độ cứng trên, tiếp tục 

đánh giá mức ảnh hƣởng của các thông số phun đến các tính chất lớp phủ. 

4.4.1.4 Ảnh hưởng của các thông số phun tới độ cứng lớp phủ 

 Quy luật và bản chất ảnh hƣởng của các thông số phun là cơ sở để điều chỉnh 
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nhằm đạt đƣợc tính chất lớp phủ mong muốn. Do đó, việc xác định mức độ ảnh hƣởng 

của chúng đến tính chất lớp phủ nghiên cứu là cần thiết. Dựa trên hàm toán học biểu 

diễn mối quan hệ giữa các thông số phun với độ cứng (công thức 4-5) và mức thông số 

phun cho độ cứng cao nhất (A2B3C2). Xây dựng các biểu đồ quan hệ giữa các thông số 

phun đến độ cứng ở dạng 2D, 3D nhằm xác định quy luật và xu thế ảnh hƣởng của 

thông số phun đến độ cứng và đƣợc biểu thị trên biểu đồ hình 4.9 và hình 4.10. 

 Kết quả trên hình 4.9 cho thấy, giá trị tối ƣu đƣợc dự đoán bằng Taguchi cũng 

nhƣ mức thông số phun trùng khớp với dự đoán đƣợc xác định qua hàm số (hình 4.9a), 

khoảng giá trị và phân mức thông số phun của nghiên cứu là hợp lý. Từ đó tiến hành 

đánh giá xu thế ảnh hƣởng của các thông số phun tới độ cứng dƣới đây.  

a) Ảnh hưởng của lưu lượng phun (A):  

Hình 4.9 a cho thấy A tỷ lệ thuận với giá trị độ cứng khi tăng từ 26 ÷ 32 

gam/phút và tỷ lệ nghịch khi tăng từ 32 ÷ 38 gam/phút. Giá trị độ cứng đạt cực trị lớn 

nhất tại A = 32 gam/phút. Điều này do khi lƣu lƣợng phun nhỏ nhiệt độ hạt cao hơn, 

dẫn đến các chuyển biến pha sẽ xảy ra mạnh bên cạnh đó hiện tƣợng quá nhiệt gây 

phát triển hạt dẫn đến cấu trúc có độ xít chặt không cao làm giảm độ cứng của hạt và 

lớp phủ. Hơn nữa, ở vận tốc cao, trạng thái hạt va đập tốt nhất khi chuyển sang pha rắn 

sẽ nâng cao mật độ, độ bền, độ cứng lớp phủ tăng. Do đó, tăng lƣu lƣợng phun trong 

khoảng 26÷32 gam/phút sẽ làm giảm nhiệt độ hạt và kết quả làm tăng độ cứng. Tuy 

nhiên nếu tăng lƣu lƣợng quá lớn, dẫn đến nhiệt độ và tốc độ hạt giảm mạnh, độ biến 

dạng của hạt phun khi va chạm cũng giảm theo làm cho độ bền và độ cứng lớp phủ 

giảm. Khi A = 32 gam/phút trở thành điểm cực trị cho độ cứng lớn nhất. Kết quả này 

hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu [87], [96].  

            
           a.           b.           c. 

Hình 4.9 Biểu đồ sự phụ thuộc của độ cứng lớp phủ vào từng thông số phun ở mức tối 

ưu dạng bậc hai 2D 

b) Ảnh hưởng của khoảng cách phun (B):  

Khoảng cách phun (B) có xu hƣớng ảnh hƣởng tới độ cứng ngƣợc lại với lƣu 

lƣợng phun (A). Khi B tăng 0,2 ÷ 0,275m thì độ cứng lớp phủ có xu hƣớng giảm và 
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khi B tăng từ 0,275 ÷ 0,35 m thì độ cứng lớp phủ lại tăng (hình 4.9 b). Nguyên nhân 

này có thể là do khi khoảng cách phun gần (0,2m) thì vận tốc hạt phun trở thành yếu tố 

ảnh hƣởng lớn nhất. Hơn nữa theo phân tích ở mục 2.4.1 hạt phun cần có khoảng thời 

gian để hạt đƣợc nung nóng tới nhiệt độ tối đa. Do đó, khoảng cách quá gần trong khi 

hạt ở vận tốc lớn khiến cho hạt chƣa đạt ở trạng thái nhiệt cao nhất. Sự va đập của các 

hạt ở tốc độ cao trong trạng thái này cũng tạo ra sự rèn nên độ cứng cao. Tuy nhiên 

ảnh hƣởng của nhiệt do ngọn lửa phun do khoảng cách gần lớn hơn, các mẫu phun có 

độ bền bám dính thấp (mẫu 1, 6). Khi tăng dần khoảng cách phun, hạt phun sẽ đạt tới 

một vị trí mà nhiệt độ hạt tối đa, các hạt nóng chảy (các hạt WC có kích thƣớc nhỏ) 

nhiều hơn, trong quá trình di chuyển một phần sẽ dễ dẫn đến tái hợp tạo hạt lớn hơn. 

Hơn nữa hạt có trạng thái nhiệt cao ít tạo ra sự rèn lớp phủ hơn điều này dẫn đến độ 

cứng giảm khi tăng B từ 0,2÷ 0,275m (khoảng cách 0,275 m là vị trí có nhiệt độ hạt 

cao hơn).  

Khi B tăng từ 0,275 ÷ 0,35m thì độ cứng lại tăng lên và đạt giá trị lớn nhất tại 

0,375m (B3). Kết quả này cho thấy, ở khoảng cách phun 0,35m này thì ảnh hƣởng của 

vận tốc hay biến đổi pha không còn là yếu tố ảnh hƣởng chính, chúng vẫn đảm bảo giá 

trị để cung cấp cho nhiệt độ và vận tốc hạt tạo ra lớp phủ có tính chất cao. Nhiệt độ hạt 

phun giảm, dẫn đến hạt ở trạng thái bán nóng chảy hoặc dẻo bề mặt là phổ biến. Trạng 

thái va đập này tốt nhất cho hạt phun, chúng đƣợc rèn tốt hơn và tạo ra độ bền cũng 

nhƣ độ cứng cao nhất (mẫu 6, 9). Mật độ hạt không tập trung cao do khoảng cách xa 

giảm sự chồng chất, tạo điều kiện va đập tốt hơn vị trí 0,2m. Hơn nữa khoảng cách 

phun lúc này lớn hơn dẫn đến sự ảnh nhiệt của nguồn nhiệt đến nền phun giảm, hạt 

càng bị nguội nhanh khi va đập, ứng suất dƣ trong lớp phủ giảm. Kết quả độ cứng đạt 

cực đại khi B là 0,35m, mặc dù khoảng cách phun tăng nhƣng đây là vị trí đạt đến giá 

trị tốt nhất. Tuy nhiên sự hình thành lớp phủ trong điều kiện này làm cho lớp phủ sẽ 

không đạt độ bám dính cao, điều này giải thích vì sao độ bền bám dính của các mẫu thí 

nghiệm khi khoảng cách phun là 0,35m chỉ ở mức độ trung bình (bảng 4.3).  

c) Ảnh hưởng của tỷ lệ oxy/propan(C):  

Xu thế ảnh hƣởng của C trên hình 4.9 c cho thấy: khi C tăng dần từ mức 4 ÷ 5 

làm tăng độ cứng lớp phủ và giảm dần khi tỷ lệ tiếp tục tăng từ 5 ÷ 6. Điều này là do 

nhiệt độ nguồn nhiệt tăng dần từ 4 ÷ 5 lúc này nhiệt lƣợng đạt đến giá trị đủ cung cấp 

cho trạng thái hạt và nhiệt cho quá trình va đập tốt nhất, dẫn đến độ cứng đạt cao nhất. 

Tỷ lệ oxy/propan là 5 theo phản ứng cháy là tỷ lệ trung hòa cho trạng thái nhiệt tốt 
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nhất, do đó khi tăng C từ 5 ÷ 6 làm cho nhiệt độ nguồn nhiệt giảm. Nhiệt nung hạt 

giảm khi lƣu lƣợng A cố định, dẫn đến không duy trì đƣợc trạng thái năng lƣợng và 

nhiệt va đập tốt nhất dẫn đến độ cứng giảm. Tuy nhiên theo sơ đồ hình 2.13 khi C ở tỷ 

lệ là 6, nhiệt độ nguồn nhiệt cao hơn ở tỷ lệ 4, hơn nữa tổng lƣu lƣợng khí tăng làm 

cho vận tốc hạt tăng. Nên ở tỷ lệ C là 6 độ cứng vẫn cao hơn so với C có giá trị là 4. 

Kết quả này phù hợp với công bố của nghiên cứu [46, 52]. 

d) Ảnh hưởng của hai thông số đồng thời tới độ cứng (đồ thị 3D): 

 Để xác định ảnh hƣởng đồng thời của hai thông số phun và giá trị tốt nhất có thể 

đạt đƣợc, tiến hành xây dựng biểu đồ 3D dựa trên công thức (4-5) cho kết quả đƣợc 

biểu diễn trên biểu đồ hình 4.10. Kết quả cho thấy với ảnh hƣởng của 2 thông số phun, 

tập hợp các giá trị độ cứng có miền là các mặt 3D nhƣ hình 4.10. Từ đó xác định đƣợc 

ảnh hƣởng của từng cặp thông số phun trong mỗi trƣờng hợp nhƣ sau: 

 

a.                         b.                         c. 

Hình 4.10 Biểu đồ sự phụ thuộc của độ cứng lớp phủ vào từng thông số phun ở mức 

tối ưu dạng bậc hai 3D 

+ Khi lƣu lƣợng phun (A) cố định, độ cứng tăng khi tỷ lệ oxy/propan (C) tăng từ 

4 ÷ 5 và đạt lớn nhất với C là 5. Khoảng cách phun (B) làm độ cứng giảm khi tăng từ 

0,2 ÷ 0,275m và tăng khi tăng từ 0,275 ÷ 0,35 m. Do sự ảnh hƣởng ngƣợc chiều của A 

và B nên độ cứng cao đạt đƣợc khi B chỉ ở mức 0,35m và C ở mức giá trị là 5 (C2). 

(hình 4.10a). 

+ Khi B cố định, lúc này độ cứng tăng khi C tăng dần từ 4 ÷ 5 đồng thời lƣu 

lƣợng phun tăng từ 26 ÷ 32 gam/phút. Ngƣợc lại, độ cứng giảm khi C tăng từ 5 ÷ 6 

đồng thời lƣu lƣợng tăng từ 32 ÷ 38 gam/phút. Giá trị độ cứng lớn nhất khi A là 

0,275m (A2) và C là 5 (C2) (hình 4.10b). 

+ Khi C cố định, độ cứng tăng khi A tăng từ 0,2 ÷ 0,275m và giảm từ 0,275 ÷ 

0,35m đồng thời khoảng cách phun (B) lại giảm khi tăng từ 0,2 ÷ 0,275m và tăng khi 

tăng từ 0,275 ÷ 0,35 m. Giá trị độ cứng đạt lớn nhất khi A là 32gam/phút và B là 

0,35m (hình 4.10c). 
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4.4.1.5 Thực nghiệm kiểm chứng thông số phun đơn mục tiêu của độ cứng lớp phủ 

Thực nghiệm kiểm chứng các thông số phù hợp cho độ cứng lớn nhất đƣợc tiến 

hành với thông số phun A2B3C2 (A2 = 32 gam/phút, B3 = 0,35m, C2 = 5) cho độ cứng 

lớp phủ lớn nhất vừa tìm đƣợc để xác thực độ tin cậy của kết quả tối ƣu bằng phƣơng 

pháp Taguchi. Kết quả kiểm đánh giá độ cứng của mẫu kiểm chứng đƣợc trình bày 

trong bảng 4.13 cho thấy giá trị đo đƣợc trên mẫu kiểm chứng và dự đoán là khá tƣơng 

đồng với sai lệch 0,5% chứng tỏ độ tin cậy của phƣơng pháp Taguchi trong việc cải 

thiện độ cứng lớp phủ WC-12Co. 

Bảng 4.13 Kết quả kiểm chứng mẫu tối ưu đơn mục tiêu cho độ cứng. 

Thông số Giá trị 

Mức tối ƣu A2B3C2 

Độ cứng dự đoán 1336,2HV 

Độ cứng mẫu kiểm chứng 1329,6HV 

Sai số 0,5% 

4.4.2 Thông số phun phù hợp và quan hệ toán học giữa các thông số phun với độ 

bền bám dính lớp phủ 

4.4.2.1 Thông số phun phù hợp tới độ bền bám dính lớp phủ 

 Tiến hành tính toán tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp của độ cứng lớp phủ (mục 4.4.1), tỷ 

lệ S/N (3-2) với đặc tính lớn hơn thì tốt hơn đƣợc sử dụng để tính toán dựa trên mỗi 

kết quả thí nghiệm độ bền bám dính trong bảng 4.3. Từ đó, mức tác động của các 

thông số phun dựa trên giá trị S/N trung bình đƣợc trình bày trong bảng 4.14 và minh 

họa trên biểu đồ hình 4.11  

Bảng 4.14 Giá trị S/N trung bình của các mức thông số phun tới độ bền bám dính 

Mức Thông số phun 

A B C 

1 35,46 34,81 34,82 

2 35,71 35,81 35,66 

3 34,87 35,41 35,56 

Thứ tự ảnh hƣởng 2 1 3 

 

Hình 4.11 Tác động S/N trung bình của các thông số phun tới độ bền bám dính 
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Biểu đồ phân mức ở hình 4.11 thể hiện sự thay đổi tác động của các yếu tố ảnh 

hƣởng đến độ bền bám dính lớp phủ thông qua tỷ số S/N trung bình. Mức thông số 

phun A2B2C2 có giá trị S/N trung bình cao nhất chính là thông số phun cho độ bền bám 

dính của lớp phủ với nền lớn nhất (
optBD ) cần tìm. Giá trị 

optBD  đƣợc dự đoán theo 

công thức (3-5) có giá trị là: 

 2 2 2( ) ( ) ( ) 66,5( )optBD T A T B T C T MPa       
 (4-6)

 

 Hàm toán học mô tả mối quan hệ của các thông số phun đến độ bền bám dính 

của lớp phủ với nền đƣợc xây dựng tƣơng tự nhƣ với trƣờng hợp hàm độ cứng. Kết 

quả xác định đƣợc các hệ số của hàm số (bảng 4.15), từ đó xây dựng đƣợc hàm toán 

học (4-7) của mối quan hệ giữa các thông số phun đến độ bền bám dính.  

Bảng 4.15 Giá trị các hệ số của phương trình hồi quy cho độ bền bám dính 

Hệ số Giá trị Hệ số Giá trị 

a1 -207 a6 0,2056 

a2 6,6491 a7 9,3333 

a3 631,9259 a8 -0,1106 

a4 30,6566 a9 -986,6665 

a5 -3,1852 a10 -3,8 

 

 

2 2 2

207 6,6491 631,9259 30,6566 3,1852

0,2056 9,3333 0,1106 986,6665 3,8

BD
f A B C AB

AC BC A B C

     

      

(4-7) 

 Để xác định sự phù hợp của mô hình toán của hàm số (4-7) với các kết quả thực 

nghiệm của độ bền bám dính, hệ số xác định R
2
 và 

2

adjR  đƣợc xác định và trình bày 

trong bảng 4.16 

Bảng 4.16 Giá trị thông số R
2
 và 2

adjR  đối với hàm độ bền bám dính 

Thông số SSR SST n k 
2 1

SSR
R

SST
   

2
2 (1 )( 1)

1 (
1

adj

R n
R

n k

 
 

 
 

Giá trị 0,042548 

 

251,3000 

 

10 3 R
2
0,9999 2 0,9997adjR   

 Với 2 0,9997R  , 
2 0,9998adjR   chứng tỏ sự phù hợp của mô hình toán. Từ hàm 

độ bền bám dính trên, tiếp tục đánh giá ảnh hƣởng của các thông số phun tới độ bền 

bám dính lớp phủ. 

4.4.2.2 Ảnh hưởng của các thông số phun tới độ bền bám dính lớp phủ 

 Đánh giá tƣơng tự với trƣờng hợp ảnh hƣởng của các thông số phun đến độ cứng 

lớp phủ. Đồ thị 2D (hình 4.12) mô tả mối quan hệ giữa các thông số phun đến độ bền 
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bám dính đƣợc xây dựng dựa trên hàm số (4-7) cho thấy, mức tối ƣu của độ bền bám 

dính qua hàm có sự sai lệch không đáng kể so với dự đoán bằng Taguchi. Sai số của 

các giá trị thông số phun (A, B, C) tại mức tối ƣu qua hàm với giá trị dự đoán bằng 

Taguchi là nhỏ (từ 2,6 ÷ 3,6%), trong khi sai lệch của giá trị độ bền bám dính tối ƣu 

giữa hai trƣờng hợp trên chỉ là 0,3%. Điều đó cho thấy, phƣơng pháp Taguchi cho 

phép xác định nhanh chóng các thông số phun tối ƣu và có kết quả chính xác. Từ đó, 

tiếp tục đánh giá ảnh hƣởng của các thông số phun tới độ bền bám dính của lớp phủ. 

a) Ảnh hưởng của lưu lượng phun (A) tới độ bền bám dính lớp phủ.  

Trên biểu đồ hình 4.12a cho thấy lƣu lƣợng phun (A) tỉ lệ thuận với độ bền bám 

dính khi tăng từ 26÷32 gam/phút và tỷ lệ nghịch với việc tăng A từ 32 ÷ 38 gam/phút, 

điều này có thể do một số nguyên nhân sau.  

Khi A = 26 gam/phút thì lƣu lƣợng phun thấp nhất, nhiệt độ hạt sẽ cao. Do đó, va 

đập của hạt ở trạng thái nóng chảy nhiều hơn. Tuy nhiên, nhƣ đã thấy ở mục 2.4.4 và 

(hình 2.14) và qua một số nghiên cứu thấy rằng, nhiệt độ hạt cao chƣa phải là trạng 

thái va đập cho độ bền bám dính hay độ cứng tốt nhất, bởi các hạt phun có thể bắn tóe 

khi va chạm, ứng suất do nhiệt mang tới bề mặt chi tiết phun cao hơn. Điều đó có thể 

dẫn tới độ bền bám dính với nền sẽ thấp. Hơn nữa mật độ phủ thấp, tốc độ phun nhanh 

thì bề mặt chƣa phủ kín hết trong lần dịch chuyển súng phun cũng là nguyên nhân làm 

giảm độ bền bám dính. Do đó khi tiếp tục tăng A lên từ 26÷32 gam/phút, nhiệt độ hạt 

sẽ giảm dần cũng nhƣ mật độ phun tăng dần. Khi tăng A tới một giá trị mà ở đó nhiệt 

độ hạt ở mức tốt nhất cũng nhƣ lƣu lƣợng ở mức phù hợp. Trạng thái nhiệt hạt, va đập, 

mật độ phun tốt nhất làm cho độ bền bám dính cao. Và giá trị đó đạt tại mức A=32 

gam/phút.  

Do đó, nếu tiếp tục tăng lƣu lƣợng phun từ 32 ÷ 38gam/phút, lúc này lƣu lƣợng 

vƣợt quá giá trị để cho nhiệt độ cũng nhƣ tốc độ hạt đạt trạng thái tốt nhất cho hình 

thành lớp phủ. Do đó, số lƣợng hạt phun trong trƣờng hợp này tăng, dẫn đến năng 

lƣợng hạt giảm, dẫn đến hiệu suất va đập giảm làm cho độ bền bám dính cũng giảm 

theo. Trong trƣờng hợp này độ cứng sẽ tăng lên do hạt va đập ở trạng thái nguội hơn, 

điều này đƣợc minh chứng qua mẫu số 9 có độ cứng cao thứ hai trong bộ 9 thí nghiệm 

(bảng 4.1). Ngoài ra khi A tăng từ 32÷38gam/phút, lƣu lƣợng tăng, sự chồng chất các 

hạt tăng cũng làm giảm hiệu suất va đập, cấu trúc chùm phun cũng ảnh hƣởng mạnh 

và làm giảm độ bền bám dính. Kết quả này là phù hợp với các kết quả nghiên cứu 

trƣớc [87, 96].  
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  a.         b.     c. 

Oh: điểm tối ưu qua hàm số; OT điểm tối ưu dự đoán bằng Taguchi 

Hình 4.12 Biểu đồ sự phụ thuộc của độ bền bám dính lớp phủ vào từng thông số phun 

ở mức tối ưu dạng bậc hai 2D 

b) Ảnh hưởng của khoảng cách phun (B) đến độ bám dính của lớp phủ.  

 Hình 4.12 b mô tả sự ảnh hƣởng của khoảng cách phun tới độ bền bám dính của 

lớp phủ. Khi B tăng từ 0,2 ÷ 0,275m thì độ bền bám dính tăng. Tiếp tục tăng B từ 

0,275 ÷ 0,35m độ bền bám dính lớp phủ giảm. Nguyên nhân là do khi khoảng cách 

phun quá gần (0,2m) ảnh hƣởng nhiệt của ngọn lửa phun đến chi tiết và lớp phủ lớn 

làm cho các lớp phủ chịu ứng suất dƣ gây nứt và tách lớp giữa các phần tử phun với bề 

mặt chi tiết nền do sự dãn nở nhiệt khác nhau của hai loại vật liệu. Hơn nữa, mật độ 

phủ tăng khi khoảng cách phun gần làm chồng chất các hạt làm giảm khả năng va đập 

biến dạng hạt. Ngoài ra nhiệt độ hạt cũng sẽ ở mức cao hơn nhƣ trình bày ở phần a 

trên. Tập hợp các lý do trên là nguyên nhân dẫn đến độ bền bám dính của các phần tử 

phun sẽ thấp. Khi B tăng từ 0,2 ÷ 0,275m thì độ bền bám dính tăng, do nhiệt hạt đƣợc 

giảm và đạt đến giá trị tốt nhất cho va đập, lƣu lƣợng phun cũng giảm đến giá trị tốt 

hơn. Tuy nhiên, không phải khoảng cách phun gần mà hạt phun có vận tốc cao nhất, 

bởi chúng cần có đủ thời gian tích lũy năng lƣợng để đạt đến trạng thái này, khi đó có 

thể vị trí tốt nhất của vận tốc là B = 0,275m. Bởi vậy trong trƣờng hợp này, vị trí B = 

0,275 m cho độ bền bám dính cao nhất.  

Tiếp tục tăng B từ 0,275÷0,35m thì độ bền bám dính giảm, điều này có thể giải 

thích là do B đã đã vƣợt qua khoảng giá trị tối ƣu, các xu thế ảnh hƣởng tới hạt sẽ có 

chiều ảnh hƣởng ngƣợc lại với trƣờng hợp tăng B từ 0,2÷0,275m. 

c) Ảnh hưởng của oxy/propan (C) đến độ bám dính của lớp phủ. 

Sự ảnh hƣởng của tỷ lệ oxy/propan đến độ bền bám dính của lớp phủ đƣợc thể 

hiện trên hình 4.12c. Khi tăng C từ 4÷5 độ bền bám dính lớp phủ tăng và đạt cực trị tại 

C = 5,1, độ bền bám dính giảm khi tiếp tục tăng C từ 5,1÷6. Kết quả này là do: Theo lý 

thuyết, trong phản ứng cháy của propan tỷ lệ của phản ứng trung hòa giữa oxy/propan 
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là 5 và ngọn lửa cháy cho nhiệt độ nguồn nhiệt cao nhất. Nhiệt độ của hạt tăng và hạt 

phun biến dạng do va đập tạo sự bám dính với nền phun và các phần tử phun phía 

trƣớc, từ đó độ bền bám dính tăng khi tăng C từ 4÷5. Tuy nhiên độ bám dính lại đạt 

cực đại tại C = 5,1 (biểu đồ 4.12). Nhƣ đã trình bày ở trên, do C = 5 nhiệt độ nguồn 

nhiệt cao nhất, dẫn tới nhiệt độ hạt cao nhất nhƣng chƣa phải là trạng thái tốt nhất cho 

va đập của hạt phun, nên chƣa đạt tới độ bền bám dính cao nhất. Khi C tăng vƣợt giá 

trị là 5÷5,1 nhiệt độ có xu hƣớng giảm, hạt phun có trạng thái nhiệt tốt nhất, đồng thời 

lúc này dƣ oxy, lƣu lƣợng tổng cũng tăng và làm tăng tốc độ hạt dẫn đến trạng thái tốt 

nhất cho va đập và bám dính, nên kết quả thu đƣợc cao nhất.  

Nếu tiếp tục tăng C thì nhiệt độ nguồn nhiệt giảm, nhiệt độ hạt cũng giảm theo. 

Điều đó dẫn tới độ bền bám dính sẽ có xu hƣớng giảm khi giá trị C tiếp tục tăng lên. 

d) Xu thế ảnh hưởng đồng thời của các thông số tới độ bền bám dính  

   

   a.      b.      c. 

Hình 4.13 Biểu đồ sự phụ thuộc của độ bền bám dính lớp phủ vào từng thông số phun 

ở mức tối ưu dạng bậc hai 3D 

Biểu đồ 3D biểu diễn mối quan hệ đồng thời của hai thông số phun cho kết quả 

đánh giá quan hệ giữa các thông số phun đến độ bền bám dính nhƣ sau: 

+ Khi lƣu lƣợng phun (A) cố định, độ bền bám dính lớp phủ tăng khi tỷ lệ 

oxy/propan (C) tăng từ 4 ÷ 5 đồng thời khoảng cách phun tăng từ 0,2 ÷ 0,275m. Giá trị 

độ bền bám dính giảm khi C tăng từ 5 ÷ 6 đồng thời khoảng cách phun tăng từu 0,275 

÷ 0,35m. Giá trị độ bền bám dính đạt tối đa khi A ở mức 0,275m (A2) và C ở mức (C2) 

là 5 (hình 4.13a). 

+ Khi khoảng cách phun (B) cố định độ bền bám dính lớp phủ tăng khi lƣu lƣợng 

phun (A) tăng từ 26 ÷ 32 gam/phút và tỷ lệ oxy/propan (C) tăng từ 4 ÷ 5, độ bền bám 

dính giảm khi A tăng từ 32 ÷ 38 gam/phút đồng thời C tăng từ 5 ÷ 6. Độ bền bám dính 

lớn nhất khi A có mức 32 gam/phút (A2), Có mức giá trị là 5 (C2) (hình 4.13b). 

+ Khi oxy/propan (C) cố định độ bền bám dính lớp phủ tăng khi lƣu lƣợng phun 

(A) tăng từ 26 ÷ 32 gam/phút đồng thời khoảng cách phun (B) tăng từ 0,2 ÷ 0,275m, 
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độ bền bám dính giảm khi A tăng từ 32 ÷ 38gam/phút đồng thời B tăng từ 0,275 ÷ 

0,35m. Độ bền bám dính lớn nhất khi A có mức 32 gam/phút (A2), B có mức giá trị là 

0,275m (B2) (hình 4.13c).  

Trên cơ sở đó, đồ thị 3D mô tả mối quan hệ giữa độ bền bám dính cho phép dễ 

dàng xác định độ bền bám dính theo nhu cầu và thông số phun tƣơng ứng. 

4.4.2.3 Thực nghiệm kiểm chứng thông số phun đơn mục tiêu của độ bền bám dính 

lớp phủ 

Để xác định độ tin cậy của kết quả dự đoán, thông số tối ƣu đơn mục tiêu cho độ 

bền bám dính dự đoán là A2B2C2 (A2 = 32gam/phút, B2 = 0,275m, C2 = 5) đƣợc sử 

dụng để phun mẫu kiểm chứng. Ngoài ra, thông số dự đoán trùng với thí nghiệm 10, từ 

đó có thể đánh giá độ tin cậy của phép đo kết quả độ bền bám dính. Các kết quả đo 

đƣợc của mẫu kiểm chứng, cùng với giá dự đoán, mẫu 10 đƣợc trình bày trong bảng 

4.17 dƣới đây.  

Bảng 4.17 Kết quả kiểm chứng mẫu tối ưu đơn mục tiêu cho độ bền bám dính 

Thông số 
Dự đoán 

Mẫu kiểm 

chứng 
Mẫu 10 

Sai số của mẫu: kiểm 

chứng – dự đoán 

Sai số: mẫu kiểm 

chứng – mẫu 10 

A2B2C2 A2B2C2 A2B2C2 -- -- 

Độ bền 

bám dính 
66,5MPa 68,0MPa 67,6MPa 2,3% 0,6% 

Kết quả trong bảng 4.17 trên cho thấy giá trị độ bền bám dính của mẫu phun 

kiểm chứng cao hơn tất cả các giá trị trong các thí nghiệm ở bảng L9. Mức độ sai lệch 

của kết quả đo kiểm chứng với dự đoán chỉ là 2,3%; sai số so với kết quả đo của thí 

nghiệm thứ 10 là 0,6% chứng tỏ phép đo có độ tin cậy cao. Từ đó cho thấy thông số 

phun tối ƣu đơn mục tiêu đã nâng cao độ bền bám dính của lớp phủ với nền. 

4.4.3 Thông số phun phù hợp và quan hệ toán học giữa các thông số phun tới độ 

xốp lớp phủ 

4.4.3.1 Thông số phun phù hợp tới độ xốp lớp phủ 

Thông số phun phù hợp cho độ xốp lớp phủ nhỏ nhất đƣợc tính toán với các bƣớc 

tƣơng tự nhƣ với độ cứng và độ bền bám dính dựa trên đặc trƣng chất lƣợng nhỏ hơn 

thì tốt hơn (3-4). Quá trình tính toán dựa trên kết quả thí nghiệm độ xốp trong bảng 4.5 

và đƣợc thể hiện trong bảng 4.18. Các mức tác động của các thông số phun đƣợc minh 

họa bằng biểu đồ hình 4.14. 
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Bảng 4.18 Giá trị S/N trung bình của các mức thông số phun tới độ xốp lớp phủ 

Mức Thông số phun 

A B C 

1 -6,594 -9,462 -9,279 

2 -7,585 -7,950 -7,089 

3 -8,548 -5,315 -6,360 

Thứ tự ảnh hƣởng 3 1 2 

 Các đƣờng cong trong biểu đồ phân mức thể hiện sự thay đổi tác động của các 

yếu tố ảnh hƣởng đến độ xốp lớp phủ. Chúng phản ánh phân mức tác động của các 

thông số phun đến thông qua tỷ số S/N trung bình của mức thông số đó. Trên cơ sở các 

giá trị S/N cao nhất luôn luôn là tốt nhất thì mức thông số phun A1B3C3 là mức thông 

số phù hợp cho độ xốp nhỏ nhất. Giá trị độ xốp dự đoán (3-5) có giá trị:  

 1 3 3( ) ( ) ( ) 1,36%optDX T A T B T C T       
 (4-8) 

 

Hình 4.14 Biểu đồ mức tác động S/N trung bình của các thông số phun tới độ xốp 

Để có đƣợc hàm toán học mô tả mối quan hệ giữa các thông số phun với độ xốp 

của lớp phủ, tính toán tƣơng tự nhƣ mục 4.4.1, 4.4.2 xác định đƣợc các hệ số của 

phƣơng trình toán học biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số phun tới độ xốp lớp 

phủ (bảng 4.19), từ đó có đƣợc hàm toán học 4.9 cần xác định. 

Bảng 4.19 Giá trị các hệ số của phương trình hồi quy cho độ xốp 

Hệ số Giá trị Hệ số Giá trị 

a1 8,5889 a6 0,015 

a2 0,067 a7 1,9111 

a3 15,1407 a8 0,0006 

a4 -3,1956 a9 -30,8148 

a5 -0,4519 a10 0,17 

 

2 2 2

 8,5889 0,067 15,1407 3,1956 0,4519

0,015 1,9111 0,0006 30,8148 0,17

DX
f A B C AB

AB BC A B C

     

     

(4-9) 

 Các hệ số xác định R
2
 và hệ số xác định 2

adjR  đều có giá trị  1 chứng tỏ sự phù 

hợp của mô hình toán là rất cao. Tiến hành đánh giá ảnh hƣởng của các thông số phun 

tới độ xốp của lớp phủ và đƣợc trình bày sau đây. 
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4.4.3.2 Ảnh hưởng của các thông số phun tới độ xốp lớp phủ 

Từ hàm toán học (4-9) xây dựng biểu đồ xác định mức độ ảnh hƣởng của các 

thông số phun đến độ xốp của lớp phủ trên các biểu đồ 2D, 3D (hình 4.15, 4.16). Kết 

quả cho thấy mức tối ƣu là A1B3C3 trùng với giá trị dự đoán bằng phƣơng pháp 

Taguchi. 

 

a. b. c. 
Hình 4.15 Biểu đồ sự phụ thuộc của độ xốp lớp phủ vào từng thông số phun ở mức tối 

ưu dạng bậc hai 2D 

a) Ảnh hưởng của lưu lượng phun (A):  

 Biểu đồ hình 4.15a cho thấy độ xốp lớp phủ tỷ lệ thuận với sự tăng của lƣu lƣợng 

phun, điều này là do: khi lƣu lƣợng phun tăng dẫn đến mật độ phun tăng làm cho nhiệt 

độ hạt cũng nhƣ năng lƣợng hạt giảm. Kết quả gây ra sự biến dạng hạt không đạt ở 

trạng thái tốt nhất cho độ xốp thấp dẫn đến hình thành các lỗ xốp giữa các hạt nên độ 

xốp tăng, điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết phun phủ nhiệt [103].  

b) Ảnh hưởng của khoảng cách phun (B):  

Hình 4.15b cho thấy, khoảng cách phun B nhỏ, các hạt có thể chƣa đạt tới vận 

tốc và nhiệt độ cao nhất, do đó trạng thái va đập này tốt hơn ở trạng thái nhiệt độ hạt 

cao nhất, nên lúc này độ xốp sẽ thấp hơn so với trƣờng hợp có vị trí đạt nhiệt độ và 

vận tốc cao nhất. Khi khoảng cách phun tăng dần đến vị trí mà hạt đạt nhiệt độ cao 

nhất, thì đồng nghĩa với việc độ xốp bị tăng theo và đạt giá trị lớn nhất tại vị trí đó. 

(trong trƣờng hợp này là B = 0,25m). Khi tiếp tục tăng B từ 0,25 ÷ 0,35m nhiệt độ hạt 

lúc này có xu hƣớng giảm dần (do vƣợt qua vị trí có nhiệt tối ƣu), nên hạt phun có xu 

hƣớng trở lại vị trí có điều kiện trạng thái nhiệt và điều kiện va đập hình thành lớp phủ 

tốt nhất. Do đó độ xốp có xu hƣớng giảm. Trong trƣờng hợp này, do lƣu lƣợng phun ở 

mức thấp nhất 26 gam/phút, nên nhiệt độ nguồn nhiệt đủ cung cấp cho các hạt để 

chúng có nhiệt độ và trạng thái va đập hình thành lớp phủ tốt nhất ngay cả khi B tăng 

đến 0,35m và đạt giá trị nhỏ nhất tại đây. 

c) Ảnh hưởng của tỷ lệ oxy/propan (C):  

Khi C tăng từ 4 ÷ 6 thì nhiệt độ đều ở mức cao và tại C = 4 có giá trị thấp nhất, 

cao nhất đạt tại C = 5 (hình 2.13). Khi C = 4 nhiệt độ nguồn nhiệt thấp làm cho nhiệt 
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của hạt phun chƣa đủ ở trạng thái tốt nhất để hình thành, lớp phủ tại C = 4 có giá trị độ 

xốp cao nhất. Khi tăng C từ 4 ÷ 5, nhiệt độ tăng dần làm cho điều kiện hình thành lớp 

phủ của hạt tốt hơn nên độ xốp giảm mạnh từ 2,3% xuống 1,7%. Tuy nhiên, khi C tăng 

từ 5÷ 6 độ xốp vẫn tiếp tục giảm và nhỏ nhất tại C = 6 mặc dù trên hình 2.13 cho thấy 

quy luật nhiệt độ nguồn nhiệt dạng parabol với cực đại tại C = 5, theo lý thuyết thì 

nhiệt độ nguồn nhiệt tại C = 6 và C = 4 làm nhiệt độ hạt lại giảm (C = 6 có nhiệt độ 

cao hơn so với C = 4 một lƣợng nhỏ - hình 2.13), lớp phủ có nguy cơ tăng độ xốp về 

giá trị nhƣ với trƣờng hợp C = 4. Nhƣng trái lại, độ xốp lúc này tiếp tục giảm nhƣng 

không đáng kể (1,75% xuống 1,6%), điều đó là do nhiệt độ nguồn nhiệt lúc này giảm 

không đáng kể và vẫn ở giá trị cao (hình 2.13) yếu tố nhiệt đƣợc bù đắp bằng năng 

lƣợng va đập do tăng lƣu lƣợng oxy làm tăng lƣu lƣợng tổng dẫn đến áp suất tăng. Một 

số hiện tƣợng tạo ra lỗ xốp do một số hạt nóng chảy hợp nhất khi bắt đầu dính bám 

vào lớp phủ bị co ngót khi nguội dẫn đến lỗ xốp xuất hiện. Hơn nữa khi tăng C từ 5 ÷ 

6 làm dƣ oxy là nhân tố xúc tác phản ứng chuyển biến các bít và tạo các hợp chất mới 

W2C và đặc biệt Co4W2C. Chuyển biến vẫn xảy ra ngay cả khi hạt có xu hƣớng bắt 

dầu bám dính vào lớp phủ tạo ra liên kết bền chặt hơn do sự khuyếch tán, chống lại sự 

có ngót và tạo lỗ xốp. Kết quả độ xốp vẫn đƣợc giảm (1,7% ÷ 1,42%) và đạt thấp nhất 

khi C = 6. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tiếp tục tăng oxy lên nữa thì độ xốp 

giảm mà sẽ ngƣợc lại nhiệt độ nguồn nhiệt sẽ bị giảm mạnh hơn, dẫn tới động năng bù 

đắp cho hạt bởi lƣu lƣợng oxy tăng là không đủ do hạt nguội. Kết quả dẫn đến sự va 

đập không đảm bảo đƣợc điều kiện dính ƣớt dẫn đến giảm mức độ bám dính.  

d) Ảnh hưởng của đồng thời hai thông số phun: 

 Dựa trên hàm toán học (4-9) mô phỏng mối quan hệ của các cặp thông số phun 

đến độ xốp lớp phủ khi thông số phun còn lại đƣợc giữ cố định ở giá trị đƣợc xác định 

trong mức độ xốp tối ƣu (A1B3C3) cho các biểu đồ 3D nhƣ hình 4.16.  

 

a.        b.      c. 

Hình 4.16 Biểu đồ sự phụ thuộc của độ xốp lớp phủ vào từng thông số phun ở mức tối 

ưu dạng bậc hai 2D 
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+ Khi lƣu lƣợng phun (A) cố định, độ xốp giảm khi tỷ lệ oxy/propan (C) tăng từ 

4 ÷ 6 đồng thời khoảng cách phun (B) tăng từ 0,2 ÷ 0,375m. Độ xốp thấp nhất khi C 

có giá trị là 6 và B có giá trị là 0,35m (hình 4.16a).  

+ Khi khoảng cách phun B cố định, độ xốp giảm khi C tăng từ 4÷6 đồng thời lƣu 

lƣợng phun giảm từ 38 ÷ 26 gam/phút. Độ xốp thấp nhất khi C có giá trị là 6 và A có 

giá trị là 26 gam/phút (hình 4.16b). 

+ Khi tỷ lệ oxy/propan (C) cố định, độ xốp giảm khi khoảng cách phun B tăng từ 

0,2 ÷ 0,375m, đồng thời lƣu lƣợng phun giảm từ 38 ÷ 26 gam/phút. Độ xốp thấp nhất 

khi A có giá trị là 26 gam/phút và B có giá trị là 0,35m (hình 4.16c). 

Tập hợp các giá trị độ xốp dựa trên sự ảnh hƣởng của hai thông số phun đồng 

thời đƣợc mô hình hóa bằng mặt 3D cho phép ngƣời thiết kế nhanh chóng xác định 

đƣợc thông số cho chất lƣợng độ xốp theo nhu cầu. 

4.4.3.3 Thực nghiệm kiểm chứng thông số phun đơn mục tiêu của độ xốp lớp phủ 

 Tiến hành thực nghiệm kiểm chứng các mức thông số phù hợp A1B3C3 (A1 = 26 

gam/phút, B3 = 0,35m, C3 = 6) cho độ xốp lớp phủ nhỏ nhất để xác minh độ tin cậy của 

kết quả. Kết quả đánh giá độ xốp lớp phủ đƣợc trình bày trong bảng 4.20 cho thấy, kết 

quả thu đƣợc là tƣơng đồng với kết quả dự đoán với sai lệch 0,07% đã minh chứng 

rằng A1B3C3 là thông số phun phù hợp cho độ xốp lớp phủ đƣợc cải thiện. Hơn nữa, 

thông số phun dự đoán trùng với thông số phun của thí nghiệm thứ 3, phƣơng pháp đo 

độ xốp của mẫu kiểm chứng có sai lệch 0,01% so với mẫu 3. Điều đó chứng tỏ phƣơng 

pháp đo cho kết quả có độ tin cậy. 

Bảng 4.20 Kết quả kiểm chứng mẫu tối ưu đơn mục tiêu cho độ xốp 

Thông số 
Dự đoán 

Mẫu kiểm 

chứng 
Mẫu 3 

Sai số của mẫu: kiểm 

chứng - dự đoán 

Sai số của mẫu: 

kiểm chứng - 3 

A1B3C3 A1B3C3 A1B3C3 -- -- 

Độ bền 

bám dính 
1,36% 1,43% 1,42 % +0,07% +0,1% 

 Qua việc xác định thông số phun phù hợp cho từng tính chất lớp phủ tốt nhất và 

phân tích ảnh hƣởng và xác định thông số phun phù hợp cho từng tính chất lớp phủ tốt 

nhất đã đƣợc xác định. Tuy nhiên quá trình hình thành và phát triển lớp phủ luôn luôn 

biến động và rất phức tạp do sự thay đổi của các thông số phun dẫn tới khó khăn khi 

điều chỉnh các thông số cho nhu cầu của lớp phủ cụ thể. Bởi vậy việc xác định ảnh 

hƣởng đồng thời và tìm ra mức thông số phun đáp ứng cho các tính chất đƣợc nghiên 

cứu là mục tiêu đƣợc thực hiện ở phần tiếp theo.  
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4.5 Nghiên cứu ảnh hƣởng của các thông số phun đến đồng thời độ xốp, độ bền 

bám dính và độ cứng của lớp phủ 

4.5.1 Xác định giá trị S/Ni tƣơng ứng cho các tính chất lớp phủ 

4.5.1.1 Xác định các giá trị S/Ni với trường hợp độ cứng lớp phủ 

Lựa chọn đặc trƣng chất lƣợng lớn hơn thì tốt hơn với độ cứng của lớp phủ, với 

tỷ số S/N đƣợc tính thông qua công thức (3-16). Trên cơ sở đó, tiến hành tính toán các 

giá trị trung bình độ cứng ( )
iy , phƣơng sai của các gí trị đo (

2

y ), và log10(
2

y ) theo 

các công thức (3-17) ÷ (3-19) cho kết quả đƣợc trình bày trong bảng 4.21 dƣới đây. 

Bảng 4.21 Giá trị 
iy , 2

y , log10(
2

y ) của độ cứng. 

Thí 

nghiệm 

Giá trị các lần đo (HV0,1) Trung bình 

độ cứng 
( )

iy  

Phƣơng 

sai ( 2

y ) 
log10

2

y  
1 2 3 4 5 

1 1088,9 946,2 1048,4 1158,9 1048,4 1058,2 4763,81 3,6780 

2 900,6 1080,6 1402,3 1309,6 1140,8 1166,8 30964,1

9 

4,4909 

3 1331,9 1025,1 1064,3 1309,6 1105,8 1167,3 16390,9

1 

4,2146 

4 1186,9 1168,1 1140,8 1460,9 1320,7 1255,5 11658,2

3 

4,0666 

5 995,3 1354,7 1186,9 1149,8 1215,9 1180,5 13376,2

6 

4,1263 

6 1215,9 1254,7 1002,6 1366,4 1309,6 1229,8 15492,1

3 

4,1901 

7 919,7 966,8 1168,1 1177,4 1246,0 1095,6 16419,5

8 

4,2154 

8 894,3 882,0 1088,9 919,7 1309,6 1018,9 26702,7

8 

4,4266 

9 1256,2 995,3 1158,9 1402,3 1414,5 1245,4 24672,2

6 

4,3922 

10 1222,7 1261,6 1258,1 1231,9 1246 1244,1 222,53 2,3474 

Xây dựng các hàm toán học bậc hai biểu diễn mối quan hệ giữa độ cứng trung 

bình với thông số phun 
y ; mối quan hệ giữa các giá trị log10(

2

y ) vừa tính toán trong 

bảng 4.21 với các thông số phun 2

10log ( )y  với hàm dạng bậc hai theo công thức (3-

20), (3-21). Hàm số y  thể hiện sự ảnh hƣởng của các thông số phun (A, B, C) tới các 

giá trị trung bình của độ cứng và trùng với hàm độ cứng đƣợc xác định ở công thức (4-

5) ở mục 4.4.1.2. Do đó, hàm số 
y  có dạng: 

 

(

2 2 2

) 3088,3867 147,9857 4394,6074 982,7789 24,9037

0,4878 185,4222. 2,4895 9205,3333 – 91,9033

y HVf A B C AB

AC BC A B C

     



 

    

(4-10) 

Hàm số 2

10log ( )y  cần tìm dựa trên các giá trị log10(
2

y ) trong bảng 4.21 đƣợc 

thực hiện theo trình tự giống nhƣ với hàm độ cứng (4-5) thu đƣợc phƣơng trình: 
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2

2 2

10

2

10,8409 1,6356 90,1851 12,7548 4,3122

0,3569 28,984 0,0324 153,

log ( )

6267 0,7651

y A B C AB

AC BC A B C

     





    

(4-11) 

 Độ cứng trung bình dự đoán ( , , )
iy y iA B C   theo công thức (3-22); Giá trị dự đoán 

2

10log ( )
iy  theo công thức (3-23); và phƣơng sai dự đoán 

2
10log ( )2 10 y

yi


   theo công thức 

(3-24) tƣơng ứng với nghiệm thứ i. Trên cơ sở các giá trị 
iy  và 2

iy , tiến hành xác định 

các giá trị S/Ni tƣơng ứng với mỗi mức thí nghiệm có đặc trƣng chất lƣợng là “lớn hơn 

thì tốt hơn” (công thức 3-16). Các kết tính toán đƣợc trình bày trong bảng 4.22 sau: 

 Bảng 4.22 Giá trị dự đoán 
iy , 

1

2

0 ( )yilog  ,
2

yi , S/Ni cho trường hợp độ cứng 

TT 
Thí 

nghiệm 

Thông số phun 
iy  2

10log ( )
iy  2

yi  S/Ni 
A B C 

1 A1B1C1 26 0,2 4 1058,19 3,71 5072,10 42,04 

2 A1B1C2 26 0,2 5 1189,43 8,27 186074988,15 -47,15 

3 A1B1C3 26 0,2 6 1136,88 14,36 231413131881647,00 -169,83 

4 A1B2C1 26 0,275 4 1049,47 2,13 134,23 60,21 

5 A1B2C2 26 0,275 5 1166,81 4,52 33002,49 27,54 

6 A1B2C3 26 0,275 6 1100,34 8,44 275072191,51 -51,90 

7 A1B3C1 26 0,35 4 1144,31 2,28 190,02 60,83 

8 A1B3C2 26 0,35 5 1247,74 2,50 313,12 61,17 

9 A1B3C3 26 0,35 6 1167,37 4,24 17490,64 33,05 

10 A2B1C1 32 0,2 4 1121,35 1,78 59,68 60,96 

11 A2B1C2 32 0,2 5 1255,52 4,20 15809,86 35,19 

12 A2B1C3 32 0,2 6 1205,89 8,15 141980270,74 -44,56 

13 A2B2C1 32 0,275 4 1123,83 2,14 137,71 60,82 

14 A2B2C2 32 0,275 5 1244,10 2,39 244,50 61,42 

15 A2B2C3 32 0,275 6 1180,56 4,17 14715,56 34,75 

16 A2B3C1 32 0,35 4 1229,88 4,23 16999,09 34,21 

17 A2B3C2 32 0,35 5 1336,24 2,31 202,27 62,23 

18 A2B3C3 32 0,35 6 1258,80 1,91 81,59 61,94 

19 A3B1C1 38 0,2 4 1005,26 2,18 151,10 59,76 

20 A3B1C2 38 0,2 5 1142,36 2,46 289,05 60,39 

21 A3B1C3 38 0,2 6 1095,66 4,27 18744,25 31,35 

22 A3B2C1 38 0,275 4 1018,96 4,48 30402,32 25,90 

23 A3B2C2 38 0,275 5 1142,15 2,59 389,77 59,85 

24 A3B2C3 38 0,275 6 1081,54 2,23 169,40 60,37 

25 A3B3C1 38 0,35 4 1136,21 8,51 327224452,70 -52,85 

26 A3B3C2 38 0,35 5 1245,50 4,45 28115,50 30,06 

27 A3B3C3 38 0,35 6 1170,98 1,91 81,89 61,31 

4.5.1.2 Xác định các giá trị S/Ni với trường hợp độ bền bám dính lớp phủ 

 Tiến hành các bƣớc tính toán S/Ni theo MRWSN của độ bền bám dính với đặc 

trƣng lớn hơn thì tốt hơn tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp độ cứng thu đƣợc: 
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 Hàm số ( )y BDf   thể hiện mối quan hệ giữa giá trị đo trung bình của độ bền bám 

dính với các thông số phun đƣợc xác định: 

2 2 2

207 6,6491 631,9259 30,6566 3,1852

0,2056 9,3333 0,1106 986,6665 3,8      

y A B C AB

AC BC A B C

     

    



 

(4-12) 

 Hàm số 2

10log ( )y  thể hiện mối quan hệ giữa log10(
2

y ) với các thông số phun 

đƣợc xác định tƣơng tự: 

 

2

10

2 2 2

5,0564 0,4201 9,5856 3,9716 2,0747

0,1216 14,6422  0,0062 19,075

lo

6 0,485

g ( )

8

y A B C AB

AB BC A B C

     

   



 

(4-13)  

 Từ các hàm dự đoán trên cho kết quả 
iy , 

1

2

0 ( )yilog  , 2

yi , từ đó S/Ni đƣợc tính 

toán và trình bày trong các bảng 4.23 sau. 

Bảng 4.23 Giá trị dự đoán 
iy , 

1

2

0 ( )yilog  ,
2

yi , S/Ni cho độ bền bám dính 

TT 
Thí 

nghiệm 

Thông số phun 

iy  
2

10log ( )
iy

 
2

yi  S/Ni 
A B C 

1 A1B1C1 26 0,2 4 52,14 0,5462 3,52 34,28 

2 A1B1C2 26 0,2 5 55,81 -1,7075 0,02 34,93 

3 A1B1C3 26 0,2 6 51,88 -4,9329 0,00 34,30 

4 A1B2C1 26 0,275 4 60,98 0,8539 7,14 35,53 

5 A1B2C2 26 0,275 5 65,34 -0,3017 0,50 36,30 

6 A1B2C3 26 0,275 6 62,11 -2,4289 0,00 35,86 

7 A1B3C1 26 0,35 4 58,71 1,3761 23,77 33,64 

8 A1B3C2 26 0,35 5 63,78 1,3187 20,83 34,89 

9 A1B3C3 26 0,35 6 61,25 0,2897 1,95 35,73 

10 A2B1C1 32 0,2 4 54,66 1,3380 21,78 33,06 

11 A2B1C2 32 0,2 5 59,56 -0,1862 0,65 35,50 

12 A2B1C3 32 0,2 6 56,86 -2,6819 0,00 35,10 

13 A2B2C1 32 0,275 4 62,06 0,7120 5,15 35,77 

14 A2B2C2 32 0,275 5 67,66 0,2860 1,93 36,60 

15 A2B2C3 32 0,275 6 65,66 -1,1116 0,08 36,35 

16 A2B3C1 32 0,35 4 58,36 0,3006 2,00 35,31 

17 A2B3C2 32 0,35 5 64,66 0,9728 9,39 35,95 

18 A2B3C3 32 0,35 6 63,36 0,6734 4,71 35,97 

19 A3B1C1 38 0,2 4 49,21 1,6833 48,23 27,95 

20 A3B1C2 38 0,2 5 55,35 0,8888 7,74 34,61 

21 A3B1C3 38 0,2 6 53,89 -0,8774 0,13 34,63 

22 A3B2C1 38 0,275 4 55,18 0,1238 1,33 34,83 

23 A3B2C2 38 0,275 5 62,02 0,4274 2,68 35,83 

24 A3B2C3 38 0,275 6 61,25 -0,2406 0,57 35,74 

25 A3B3C1 38 0,35 4 50,05 -1,2212 0,06 33,99 

26 A3B3C2 38 0,35 5 57,58 0,1805 1,52 35,20 

27 A3B3C3 38 0,35 6 57,52 0,6107 4,08 35,13 
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4.5.1.3 Xác định các giá trị S/Ni với trường hợp độ xốp lớp phủ 

 Với đặc trƣng chất lƣợng nhỏ hơn thì tốt hơn theo MRWSN, giá trị S/Ni (3-15) 

của độ xốp tƣơng tự nhƣ với độ cứng cho phép xác định hàm số 
( )y DXf   thể hiện mối 

quan hệ giữa giá trị đo trung bình của độ xốp với các thông số phun:  

 
2 2 2

8,5889 0,067 15,1407 3,1956 0,4519

0,015 1,9111 0,0006 30,8148 0,17

y A B C AB

AB BC A B C

     

   



 

(4-14) 

Hàm số 2

10log ( )y  thể hiện mối quan hệ giữa log10(
2

y )DX với các thông số phun: 

 

2

10

2 2 2

9,7334 0,6026 16,0281 0,4709 0,3270

0,0246 2,3004 0,0057 24,1748 0,04

l g

34

o ( )y A B C AB

AC BC A B C

      

   



 

(4-15) 

Từ các hàm dự đoán trên cho kết quả 
iy , 

1

2

0 ( )yilog  , 2

yi , từ đó S/Ni đƣợc tính 

toán và trình bày trong các bảng 4.24 sau 

Bảng 4.24 Giá trị dự đoán 
iy , 

1

2

0 ( )yilog  ,
2

yi , S/Ni cho độ xốp 

TT Thí 

nghiệm 

Thông số phun 
iy  

2

10log ( )
iy  2

yi  S/Ni
 

A B C 

1 A1B1C1 26 0,2 4 3,21 -1,3869 0,0410 -10,13 

2 A1B1C2 26 0,2 5 2,32 -1,4861 0,0326 -7,29 

3 A1B1C3 26 0,2 6 1,76 -1,6721 0,0213 -4,92 

4 A1B2C1 26 0,2

75 

4 2,94 -1,6753 0,0211 -9,36 

5 A1B2C2 26 0,2

75 

5 2,19 -1,6020 0,0250 -6,80 

6 A1B2C3 26 0,2

75 

6 1,78 -1,6155 0,0242 -5,00 

7 A1B3C1 26 0,3

5 

4 2,32 -1,6918 0,0203 -7,32 

8 A1B3C2 26 0,3

5 

5 1,72 -1,4459 0,0358 -4,69 

9 A1B3C3 26 0,3

5 

6 1,45 -1,2869 0,0517 -3,22 

10 A2B1C1 32 0,2 4 3,64 -0,7377 0,1829 -11,23 

11 A2B1C2 32 0,2 5 2,83 -0,9845 0,1036 -9,05 

12 A2B1C3 32 0,2 6 2,37 -1,3181 0,0481 -7,50 

13 A2B2C1 32 0,2

75 

4 3,16 -1,1733 0,0671 -10,01 

14 A2B2C2 32 0,2

75 

5 2,50 -1,2476 0,0566 -7,97 

15 A2B2C3 32 0,2

75 

6 2,18 -1,4086 0,0390 -6,78 

16 A2B3C1 32 0,3

5 

4 2,34 -1,3369 0,0460 -7,40 

17 A2B3C2 32 0,3

5 

5 1,83 -1,2386 0,0577 -5,24 

18 A2B3C3 32 0,3

5 

6 1,65 -1,2272 0,0593 -4,36 

19 A3B1C1 38 0,2 4 4,11 -0,4989 0,3170 -12,30 

20 A3B1C2 38 0,2 5 3,40 -0,8933 0,1278 -10,62 

21 A3B1C3 38 0,2 6 3,02 -1,3745 0,0422 -9,61 

22 A3B2C1 38 0,2

75 

4 3,43 -1,0816 0,0829 -10,71 

23 A3B2C2 38 0,2

75 

5 2,86 -1,3035 0,0497 -9,13 

24 A3B2C3 38 0,2

75 

6 2,63 -1,6122 0,0244 -8,41 

25 A3B3C1 38 0,3

5 

4 2,41 -1,3924 0,0405 -7,64 

26 A3B3C2 38 0,3

5 

5 1,98 -1,4417 0,0362 -5,94 

27 A3B3C3 38 0,3

5 

6 1,90 -1,5779 0,0264 -5,55 
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4.5.2 Xác định các giá trị MRWSNi tổng thể  

 Từ công thức (3-26) cho thấy, để bài toán tối ƣu đa mục tiêu đạt kết quả tốt nhất 

thì việc xác định các giá trị trọng số ảnh hƣởng của mỗi tính chất lớp phủ tới khả năng 

chống mài mòn là rất quan trọng. Trọng số ảnh hƣởng của mỗi tính chất đến khả năng 

chống mài mòn đƣợc chọn bởi ngƣời thiết kế. Từ đó các giá trị MRWSNi thu đƣợc sẽ 

dự báo chính xác mức thông số phun cho lớp phủ có khả năng chống mài mòn tốt nhất. 

Do đó, để có trọng số ảnh hƣởng (wi) phù hợp cho mỗi tính chất (độ cứng, độ xốp, độ 

bền bám dính), tiến hành các thí nghiệm kiểm chứng mòn để đánh giá mức độ ảnh 

hƣởng của mỗi tính chất lớp phủ. Những cặp mẫu lớp phủ đƣợc chọn sao cho tính chất 

lớp phủ chính đƣợc đánh giá ảnh hƣởng đến sự mài mòn có giá trị chênh lệch đủ lớn, 

hai tính chất của lớp phủ còn lại có giá trị tƣơng đƣơng nhau. Kết quả, ba cặp mẫu 

đƣợc chọn từ bộ 10 thí nghiệm của luận án tƣơng ứng cho mỗi trƣờng hợp đƣợc xác 

định gồm: 

+ Mẫu 1 – mẫu 7: đánh giá ảnh hƣởng của độ xốp 

+ Mẫu 3 – mẫu 4: đánh giá ảnh hƣởng của độ cứng  

+ Mẫu 6 – mẫu 10: đánh giá ảnh hƣởng của độ bền bám dính  

Quá trình tạo mòn tiến hành trên các thiết bị đƣợc trình bày trong mục 3.5.6. Kết 

quả của thử nghiệm đƣợc trình bày trong bảng 4.25 sau: 

Bảng 4.25 Kết quả thử mòn để xác định trọng số wi cho các tính chất lớp phủ 

Mẫu 

Độ 

cứng 

(HV) 

Độ bền 

bám dính 

(MPa) 

Độ 

xốp 

(%) 

Lƣợng 

mài mòn 

∆P (g) 

Quãng đƣờng 

di chuyển 

mẫu: S (mm) 

Tải trọng 

thử 

(N) 

Cƣờng độ 

mòn I 

(g/N.mm) 

Sai lệch 

mòn của 

cặp mẫu 

1 1058,2 52 3,18 0,6518 262080 20 1,2436.10-

7 
2,6 % 

7 1095,6 54 2,96 0,6352 262080 20 1,2118.10-

7 3 1167,3 61 1,42 0,5988 262080 20 1,1424.10-

7 
11,3 % 

4 1255,5 60 2,79 0,5381 262080 20 1,0266.10-

7 6 1229,84 58 2,30 0,6076 262080 20 1,1592.10-

7 
15,2 % 

10 1244,1 67 2,46 0,5276 262080 20 1,0666.10-

7 Từ kết quả nghiên cứu lý thuyết và kiểm tra khả năng chịu mài mòn khô của một 

số mẫu phun trên cho thấy, độ xốp là yếu tố ít ảnh hƣởng tới khả năng chống mài mòn 

khô nhất. Kết quả đo mài mòn trên mẫu 1 và 7 là tƣơng đồng, cƣờng độ mòn của mẫu 

1 cao hơn không đáng kế (sai lệch giữa cƣờng độ mòn của mẫu 1 so với mẫu 7 là 

2,6%). Điều này là do sau khi thí nghiệm thăm dò đã đƣợc thu hẹp đƣợc vùng thông số 

phun, độ xốp thu đƣợc có phạm vi thay đổi nhỏ với 1,95%(nhỏ nhất 1,42% và lớn nhất 

3,37%). Do vậy ảnh hƣởng của độ xốp tới khả năng ảnh hƣởng đến tính chịu mài mòn 

của lớp phủ WC-12Co là không đáng kể. Cƣờng độ mòn của mẫu 3 cao hơn mẫu 4 là 
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11,3% trong khi độ cứng thấp hơn 7,0%. Độ bền bám dính mẫu 6 thấp hơn mẫu 10 là 

13,4%, cƣờng độ mòn thu đƣợc lại cao hơn 15,2%. Điều đó cho thấy, độ bền bám dính 

và độ cứng đều ảnh hƣởng lớn đến khả năng chịu mòn ở trong trƣờng hợp này. Phạm 

vi độ cứng thay đổi nhỏ cũng làm thay đổi khả năng chịu mòn cao, chứng tỏ đây là 

tính chất có mức độ ảnh hƣởng tới khả năng chịu mài mòn lớn hơn so với độ bền bám 

dính. Hơn nữa mẫu 10 là mẫu tối ƣu về độ bền bám dính và độ cứng ở mức cao, trong 

khi mẫu 4 chƣa phải mẫu tối ƣu cho độ cứng và có độ bền bám dính thấp, nhƣng lƣợng 

mòn lại tƣơng đồng nhau. Điều đó càng chứng tỏ độ cứng là yếu tố ảnh hƣởng lớn hơn 

đến khả năng chịu mài mòn của lớp phủ WC-12Co. Trên cơ sở đó, chọn trọng số ảnh 

hƣởng của các tính chất lớp phủ tƣơng ứng là: độ cứng (0,5); độ bền bám dính (0,4); 

độ xốp (0,1) và xác định các giá trị MRWSNi (bảng 4.26). 

Bảng 4.26 Giá trị MRWSNi tương ứng cho mỗi bộ thông số thí nghiệm 

TT 
Chế độ 

phun 

Độ cứng Độ bền bám dính Độ xốp MRW iSN  Thứ 

hạng S/Ni wi S/Ni wi S/Ni wi 

1 A1B1C1 42,04 0,5 34,28 0,4 -10,13 0,1 33,72 14 

2 A1B1C2 -47,15 0,5 34,93 0,4 -7,29 0,1 -10,33 24 

3 A1B1C3 -169,83 0,5 34,3 0,4 -4,92 0,1 -71,69 27 

4 A1B2C1 60,21 0,5 35,53 0,4 -9,36 0,1 43,38 8 

5 A1B2C2 27,54 0,5 36,30 0,4 -6,8 0,1 27,61 21 

6 A1B2C3 -51,9 0,5 35,86 0,4 -5,0 0,1 -12,1 25 

7 A1B3C1 60,83 0,5 33,64 0,4 -7,32 0,1 43,14 10 

8 A1B3C2 61,17 0,5 34,89 0,4 -4,69 0,1 44,07 5 

9 A1B3C3 33,05 0,5 35,73 0,4 -3,22 0,1 30,5 17 

10 A2B1C1 60,96 0,5 33,06 0,4 -11,23 0,1 42,58 12 

11 A2B1C2 35,19 0,5 35,5 0,4 -9,05 0,1 30,89 16 

12 A2B1C3 -44,56 0,5 35,1 0,4 -7,5 0,1 -8,99 23 

13 A2B2C1 60,82 0,5 35,77 0,4 -10,01 0,1 43,72 6 

14 A2B2C2 61,42 0,5 36,6 0,4 -7,97 0,1 44,55 3 

15 A2B2C3 34,75 0,5 36,35 0,4 -6,78 0,1 31,23 15 

16 A2B3C1 34,21 0,5 35,31 0,4 -7,4 0,1 30,49 18 

17 A2B3C2 62,23 0,5 35,95 0,4 -5,24 0,1 44,97 1 

18 A2B3C3 61,94 0,5 35,97 0,4 -4,36 0,1 44,92 2 

19 A3B1C1 59,76 0,5 27,95 0,4 -12,3 0,1 39,83 13 

20 A3B1C2 60,39 0,5 34,61 0,4 -10,62 0,1 42,98 11 

21 A3B1C3 31,35 0,5 34,63 0,4 -9,61 0,1 28,57 19 

22 A3B2C1 25,9 0,5 34,83 0,4 -10,71 0,1 25,81 22 

23 A3B2C2 59,85 0,5 35,83 0,4 -9,13 0,1 43,34 9 

24 A3B2C3 60,37 0,5 35,74 0,4 -8,41 0,1 43,64 7 

25 A3B3C1 -52,85 0,5 33,99 0,4 -7,64 0,1 -13,59 26 

26 A3B3C2 30,06 0,5 35,2 0,4 -5,94 0,1 28,51 20 

27 A3B3C3 61,31 0,5 35,13 0,4 -5,55 0,1 44,15 4 
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Bảng 4.26 là giá trị dự đoán các giá trị S/Ni của mỗi tính chất lớp phủ và tổng 

MRWSNi đặc trƣng cho cả ba thông số ở tất cả các mức thông số phun có thể thiết lập. 

Kết quả chỉ ra rằng, thông số phun A2B3C2 có MRWSNi = 44,97 là giá trị lớn nhất. Do 

đó A2B3C2 chính là thông số phun tối ƣu đa mục tiêu cần xác định. Thông số phun này 

trùng với thông số tối ƣu đơn mục tiêu của độ cứng, tuy nhiên Taguchi không dự đoán 

các tính chất khác của lớp phủ. Phƣơng pháp MRWSN dựa trên các hàm quan hệ toán 

học 4.16, 4.18, 4.20 dự đoán giá trị của các tính chất lớp phủ đa mục tiêu đồng thời so 

sánh với các đơn mục tiêu cho kết quả nhƣ bảng 4.27. 

Bảng 4.27 Các giá trị dự đoán tính chất lớp phủ tối ưu đa mục tiêu 

Thông số  

của lớp phủ 

Kết quả tối ƣu  

đơn mục tiêu theo Taguchi 

Kết quả tối ƣu 

đa mục tiêu 

MRWSN 

So sánh các 

tính chất đa - 

đơn mục tiêu 
A2B3C2 A2B2C2 A1B3C3 A2B3C2 

Độ cứng (HV) 1336.2 -- -- 1336.2 0% 

Độ bám dính(MPa) -- 66.5 -- 64.7 -2.7% 

Độ xốp (%) -- -- 1.36 1.83 +0.47% 

So sánh kết quả dự đoán của các tính chất lớp phủ đối với thông số phun A2B3C2 

trong bảng 4.27 với các kết quả thí nghiệm theo mảng trực giao L9 và các thông số 

phun tối ƣu đơn mục tiêu cho thấy. Lớp phủ đa mục tiêu có tính chất tổng hợp cao, khi 

các giá trị dự đoán đều ở mức cao nhất và gần tƣơng đƣơng với các giá trị tối ƣu đơn 

mục tiêu. Thông số độ cứng đạt cao nhất do thông số phun đa mục tiêu trùng với đơn 

mục tiêu và đạt độ cứng 1336,2 HV. Độ bền bám dính chỉ thấp hơn mẫu tối ƣu đơn 

mục tiêu 3MPa (64,7MPa so với 66,5 MPa) ứng với 2,7%. Độ xốp cao hơn không 

đáng kể với 0,47% so với giá trị tối ƣu đơn mục tiêu (1,83% so với 1,36%). Dựa trên 

nhu cầu của lớp phủ với độ xốp thấp, độ bền bám dính và độ cứng cao cùng các đặc 

điểm cơ bản của lớp phủ HVOF [103], thông số phun cho lớp phủ có chất lƣợng tổng 

hợp cao đã đƣợc xác định. 

4.5.3 Ảnh hƣởng của các thông số phun tới đồng thời các tính chất lớp phủ 

Kết quả phân tích phƣơng sai dựa trên các thông số MRWSNi cho kết quả trong 

bảng 4.28, phần trăm ảnh hƣởng của các thông số đã đƣợc xác định và minh họa cụ thể 

qua hình 4.17. Kết quả cho thấy, lƣu lƣợng phun (A) có ảnh hƣởng đồng thời lớn nhất 

với giá trị 62,9%, tiếp theo là khoảng cách phun (B) (30,2%) và tỷ lệ oxy/propan (C) là 

6,9%. Mức độ ảnh hƣởng trên cho phép xác định thứ tự ƣu tiên điều chỉnh của thông 

số phun đến đồng thời các tính chất lớp phủ. Qua đó thấy rằng, lƣu lƣợng phun thay 

đổi sẽ ảnh hƣởng lớn đến đồng thời đến tính chất lớp phủ, tiếp đó là khoảng cách 
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phun, tỷ lệ oxy/propan là thông số ít ảnh hƣởng hơn. Kết quả tối ƣu đa mục tiêu phù 

hợp với lý thuyết về phun phủ HVOF đã chứng tỏ độ tin cậy của kết quả nghiên cứu và 

các thông số phun đƣợc khảo sát đều là các thông số chính.  

Bảng 4.28 Ảnh hưởng của các thông số phun đến đồng thời các tính chất lớp phủ 

Yếu tố Tổng bình phƣơng các yếu tố Trung bình bình phƣơng Mức ảnh hƣởng 

A 12,40 6,20 62,9% 

B 5,95 2,98 30,2% 

C 1,35 0,68 6,9% 

Tổng 19,7 
 

100% 

  

Hình 4.17 Biểu đồ ảnh hưởng của các thông số phun tới đồng thời các tính 

chất lớp phủ 

4.5.4 Thực nghiệm kiểm chứng thông số phun tối ƣu đa mục tiêu 

 Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng với thông số phun A2B3C2 (A = 32 gam/phút; 

B = 0,35m; C = 5) và đánh giá độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp lớp phủ sau khi 

phun. Kết quả đo đƣợc trình bày trong bảng 4.29 sau. 

Bảng 4.29 Tính chất lớp phủ của mẫu phun kiểm chứng thông số đa mục tiêu 

TT Tiêu chí Giá trị dự đoán Giá trị đo Sai số 

1 Độ cứng (MPa) 1336,2 1329,6 -0,5% 

2 Độ bền bám dính (HV) 64,7 65,3 +0,9% 

3 Độ xốp (%) 1,83 1,73 -0,1% 

Lƣợng mài mòn ∆P (g) 
Quãng đƣờng di 

chuyển mẫu (mm) 

Tải trọng thử 

(N) 

Cƣờng độ mòn I 

(g/N.mm) 

0,4903 262080 20 0,9354.10
-7

 

 Kết quả kiểm chứng trên mẫu tối ƣu đa mục tiêu (bảng 4.29) cho thấy, một lớp 

phủ đáp ứng đƣợc đồng thời các tính chất lớp phủ nhƣ dự đoán đã đƣợc khẳng định. 

Sai số của kết quả đo đều có giá trị nhỏ đã chứng tỏ độ tin cậy của kết quả kiểm 

chứng. Khả năng chống mài mòn của mẫu phun đa mục tiêu cao hơn cho thấy phƣơng 

pháp MRWSN đã cải thiện khả năng chịu mòn cho lớp phủ thông qua việc xác định 

thông số phun đáp ứng đồng thời tốt nhất cho độ cứng, độ bền bám dính và độ xốp. 
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4.5.5 Sự cải thiện của lớp phủ đa mục tiêu so với đơn mục tiêu đến khả năng chịu 

mài mòn. 

 Từ các thông số phun tối ƣu đơn và đa mục tiêu đã xác định, tiến hành thực 

nghiệm kiểm chứng làm cơ sở đánh giá kết quả của các bài toán tối ƣu trên. Các kết 

quả đánh giá lớp phủ sau khi phun đƣợc trình bày trong bảng 4.30 để thuận lợi cho 

việc so sánh. Các tính chất của mẫu đa mục tiêu đƣợc làm thứ nguyên tƣơng ứng để so 

sánh. 

Bảng 4.30 So sánh kết quả kiểm chứng của mẫu tối ưu đa với đơn mục tiêu 

Ký hiệu 
Mẫu tối ƣu của 

tính chất lớp phủ 

Thông số 

phun 

Độ cứng 

(HV) 

Độ bền bám 

dính (MPa) 

Độ xốp 

(%) 

Cƣờng độ mòn 

(g/N.mm) 

KC4=KC1 Đa mục tiêu  A2B3C2 1329,6 65,3 1,73 0,9354.10-7 

KC2 Độ bền bám dính A2B2C2 1244,1 67,6 2,46 1,0066.10-7 

KC3 Độ xốp A1B3C3 1167,3 61,2 1,43 1,1424.10-7 

So sánh KC2 với KC4 - - - 6,4% + 3,5% + 0,73%  + 7,6 % 

So sánh KC3 với KC4 - - - 12,2% - 6,3% - 0,31% + 22,1% 

Từ kết quả so sánh trên cho thấy, mẫu phủ đa mục tiêu (KC4) và mẫu đơn mục 

tiêu cho độ bền bám dính lớn nhất (KC2) là hai mẫu có tính chất tổng hợp tốt nhất. So 

sánh hai mẫu này cho thấy, mẫu KC4 có độ cứng cao hơn 6,4% trong khi độ bền bám 

dính lại thấp hơn 3,5% trong khi độ xốp thấp hơn nhiều với 0,73%. Giá trị này cho 

thấy mẫu KC4 lợi thế do phần trăm chênh lệch độ cứng lớn hớn. Hơn nữa, mẫu KC2 

có độ xốp lớn cho thấy cơ tính tổng hợp của mẫu KC4 cao hơn và đƣợc phản ánh rõ 

qua kết quả đo cƣờng độ mòn lớp phủ. Mẫu đơn mục tiêu cho độ xốp nhỏ nhất (KC3) 

có tính chất tổng hợp thấp nhất trong các mẫu tối ƣu, bởi độ cứng và độ bền bám dính 

của mẫu KC3 thấp trong khi chúng là những nhân tố chủ yếu cải thiện khả năng chống 

mài mòn của lớp phủ. Các kết quả này hoàn toàn phù hợp với các giá trị MRWSNi thu 

đƣợc trong bảng 4.26. Ngoài ra, sự ảnh hƣởng của tính chất lớp phủ cũng đƣợc quan 

sát trên các mẫu sau khi thử mòn bằng ảnh SEM (hình 4.18). Các ảnh chụp ở độ phóng 

đại 100x cho thấy mẫu KC3 có độ mài mòn cao nhất khi các vết mài sâu và rộng nhất, 

trong khi mẫu KC2 có vết mòn nhỏ và không sâu nhƣ mẫu KC3. Mẫu đa mục tiêu có 

độ cứng cao, độ bền bám dính lớn, độ xốp nhỏ nên ít bị mòn đƣợc thể hiện qua vết 

mòn chủ yếu bị trƣợt và không rõ ràng. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả đo 

cƣờng độ mài mòn trong bảng 4.30.  
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Mẫu KC3 

1167,3 HV; 61,2 MPa;  

1,43%; 0,5712.10
-5

g/N.m 

Mẫu KC2 

1244,1 HV; 67,6 MPa; 

2,46%; 0,5033.10
-5

g/N.m 

Mẫu KC1 = KC4 

1329,6 HV; 65,3 MPa;  

1,73%; 0,4677.10
-5

g/N.m 

Hình 4.18 So sánh vết mòn của mẫu đơn và đa mục tiêu trên ảnh SEM. 

 Những kết quả trên chứng tỏ phƣơng pháp tối ƣu đa mục tiêu MRWSN có hiệu 

quả cao trong việc xác định đƣợc thông số phun phù hợp cho các tính chất lớp phủ 

đồng thời tốt nhất. Kết quả thử mòn cho thấy sự cải thiện khả năng chịu mài mòn của 

lớp phủ đa mục tiêu nhờ tính chất tổng hợp cao. Phƣơng pháp MRWSN là giải pháp 

hiệu quả cho các bài toán tối ƣu nhiều thông số đến nhiều tính chất đầu ra. 

Kết luận chƣơng 4 

Quá trình thực nghiệm, đánh giá, phân tích, đã đƣa ra những kết quả nhƣ sau: 

1. Sử dụng phƣơng pháp phun HVOF để tạo lớp phủ WC-12Co thành công lên 

nền vật liệu thép 16Mn có dạng tấm phẳng. 

2. Lớp phủ HVOF tạo thành từ bột phun WC-12Co có độ bền liên kết cao, ảnh 

hƣởng của nguồn nhiệt làm cho thành phần WC bị chuyển biến một phần thành W2C, 

Co4W2C, W. Sự ảnh hƣởng của thông số phun làm cho độ cứng, độ bền bám dính, độ 

xốp thay đổi.  

3. Giá trị thông số phun phù hợp cho từng tính chất lớp phủ tốt nhất, phần trăm 

ảnh hƣởng, hàm toán học quan hệ giữa tính chất lớp phủ với các thông số phun đƣợc 

xác định: 

+ Độ cứng lớn nhất với lƣu lƣợng phun 32 gam/phút, khoảng cách phun: 0,35m, 

tỷ lệ oxy/propan là 5; Phần trăm ảnh hƣởng của các thông số phun tới độ cứng theo 

thứ tự: tỷ lệ oxy/propan (39,4%) > lƣu lƣợng phun (33,5%) > khoảng cách phun 

(26,2%). Mối quan hệ với các thông số phun với độ cứng lớp phủ đƣợc biểu diễn: 

f(DC)= -3088,3867 + 147,9857A - 4394,6074B + 982,7789C + 24,9037AB + 

0,4878AC- 185,4222BC - 2,4895A
2
 + 9205,3333B

2
 – 91,9033C

2
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+ Độ bền bám dính lớn nhất với lƣu lƣợng phun 32 gam/phút, khoảng cách phun 

0,275m, tỷ lệ oxy/propan 5. Phần trăm ảnh hƣởng của các thông số tới độ bền bám 

dính theo thứ tự 38,9%, 31,9% và 28,7%% cho khoảng cách phun, tỷ lệ oxy/propan và 

lƣu lƣợng phun. Hàm toán học biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số phun và độ 

bền bám dính đƣợc xác định: 

f(BD) =
 
-207 + 6,6491A + 631,9259B + 30,6566C - 3,1852AB + 0,2056AC + 9,3333BC 

– 0,1106A
2
 -986,6665B

2
 – 3,8C

2
 

+ Độ xốp nhỏ nhất với lƣu lƣợng phun: 26gam/phút, khoảng cách phun: 0,35m, 

tỷ lệ oxy/propan: 6. Phần trăm ảnh hƣởng của các thông số tới độ xốp theo thứ tự 

khoảng cách phun (55,74%) > tỷ lệ oxy/propan (31,94%) > lƣu lƣợng phun (11,74%). 

Hàm biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số phun và độ xốp đƣợc xác định: 

f(DX) = 8,5889 + 0,067A + 15,1407B – 3,1956C – 0,4519AB + 0,015AB + 1,9111BC + 

0,0006A
2
 – 30,8148B

2
 + 0,17C

2

 4. Thông số tối ƣu đa mục tiêu với giá trị MRWSNi lớn nhất và mức độ ảnh 

hƣởng của các thông số phun đến đồng thời các tính chất lớp phủ cũng đƣợc xác định: 

lƣu lƣợng phun là 32gam/phút với mức ảnh hƣởng 62,9%; khoảng cách phun với 

0,35m và mức ảnh hƣởng 30,2 %); tỷ lệ oxy/propane là 5 với mức ảnh hƣởng 6,9 %. 

5. Thực nghiệm kiểm chứng cho thấy lớp phủ đa mục tiêu có tính chất tổng hợp 

cao (độ cứng cao nhất, độ bền bám dính cao, độ xốp nhỏ), trong khi các mẫu đơn mục 

tiêu chỉ đáp ứng đƣợc một tính chất tốt nhất (bảng so sánh 4.30), các yếu tố còn lại 

thấp hơn rõ rệt các giá trị đa mục tiêu. Lớp phủ với thông số phun đa mục tiêu cho khả 

năng chịu mài mòn cải thiện ngay cả so với lớp phủ đơn mục tiêu (bảng 4.30) đã 

khẳng định chất lƣợng tổng hợp của lớp phủ cao. Phƣơng pháp MRWSN là giải pháp 

hiệu quả trong tối ƣu các bài toán nhiều đầu ra. 
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 KẾT LUẬN CHUNG 

I. Các kết luận của luận án 

Quá trình nghiên cứu, thực nghiệm của đề tài luận án rút ra một số kết luận chính 

nhƣ sau: 

1. Phun phủ nhiệt là công nghệ tiên tiến có thể ứng dụng phục hồi hoặc tạo mới 

bề mặt chi tiết. Lớp phủ phun nhiệt phù hợp trong các điều kiện khắc nghiệt chịu mài 

mòn. Phân tích các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về lĩnh vực này, chỉ ra các ƣu 

nhƣợc điểm của các công bố trƣớc làm cơ sở lựa chọn vấn đề nghiên cứu. 

2. Độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp là những tính chất quan trọng của lớp phủ 

trong quá trình làm việc. Lƣu lƣợng phun, khoảng cách phun, tỷ lệ nhiên liệu khí cháy 

(oxy/propan) cũng đƣợc chứng minh là các thông số ảnh hƣởng chính đến chất lƣợng 

lớp phủ. 

3. Phân tích, lựa chọn vật liệu, thiết bị, xây dựng quy trình phun phù hợp cho quá 

trình phun thực nghiệm. Phƣơng pháp Taguchi, phân tích phƣơng sai, bình phƣơng tối 

thiểu, tối ƣu đa mục tiêu MRWSN đƣợc nghiên cứu làm cơ sở cho quá trình đánh giá 

chất lƣợng lớp phủ. Xác định đƣợc các tiêu chuẩn, thiết bị kiểm tra đánh giá tính chất 

lớp phủ nghiên cứu. 

 4. Đã xây dựng đƣợc bộ thông số phun tối ƣu đơn mục tiêu (lƣu lƣợng phun A, 

khoảng cách phun B, tỷ lệ oxy/propan C) cho từng chỉ tiêu tính chất: độ cứng (A = 32 

gam/phút, B = 0,35m, C = 5); độ bền bám dính (A = 32 gam/phút, B = 0,275m, C = 5); 

độ xốp (A = 26gam/phút, B = 0,35m, C = 6) của lớp phủ. Đồng thời phần trăm ảnh 

hƣởng của các thông số đến từng tính chất cũng đƣợc xác định: độ cứng (A = 33,5%, 

B = 26,2%, C = 39,4%); độ bền bám dính (A = 28,7%, B = 38,9%, C = 31,9%); độ xốp 

(A = 11,74%, B = 55,74%, C = 31,94%). 

5. Đã xây dựng đƣợc các hàm toán học thực nghiệm (4-5), (4-7), (4-9) biểu diễn 

mối quan hệ của thông số phun đến từng tính chất lớp phủ (độ cứng, độ bền bám dính, 

độ xốp). Từ hàm toán học đƣợc xác định, đã đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của các thông 

số. 

6. Đã xây dựng đƣợc bộ thông số phun tối ƣu đa mục tiêu đáp ứng đồng thời các 

chỉ tiêu tính chất lớp phủ (độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp) bằng phƣơng pháp 

MRWSN với A = 32 gam/phút, B = 0,35m, C = 5. Đồng thời xác định đƣợc mức độ 

ảnh hƣởng của từng thông số phun tới đồng thời các chỉ tiêu tính chất lớp phủ A với 

62,9% ; B với 30,2 %; C với 6,9 %. 
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II. Các hƣớng nghiên cứu tiếp theo. 

1. Mở rộng tối ƣu cho nhiều tính chất khác của lớp phủ nhƣ: Độ nhám, ứng suất dƣ,... 

của chi tiết phun.  

2. Nghiên cứu ảnh hƣởng của nhiều thông số phun đến chất lƣợng lớp phủ. 

3. Ứng dụng phƣơng pháp này cho các loại loại lớp phủ, chi tiết nền và các phƣơng 

pháp phun khác nhau. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục của luận án này gồm các kết quả đo tính chất và các ảnh phân tích cấu 

trúc lớp phủ. Các kết quả trên đƣợc trình bày theo trình tự dƣới đây: 

+ Kết quả phân tích hình thái và thành phần hóa học bột phun WC-12Co 

+ Kết quả đo độ cứng lớp phủ của các mẫu thực nghiệm 

+ Kết quả đo độ xốp lớp phủ của các mẫu thực nghiệm  

+ Kết quả đo độ bền bám dính của lớp phủ với nền của các mẫu thực nghiệm 

+ Kết quả kiểm chứng thông số tối ƣu đến độ cứng của lớp phủ 

+ Kết quả kiểm chứng thông số tối ƣu đến độ bền bám dính của lớp phủ 

+ Kết quả kiểm chứng thông số tối ƣu đến độ xốp của lớp phủ 

+ Kết quả chụp SEM mẫu lớp phủ của các mẫu thực nghiệm 

+ Kết quả phân tích thành phần thép nền 16Mn 

+ Kết quả đo lƣợng mài mòn của các mẫu 

+ Kết quả chụp SEM mẫu lớp phủ sau khi thử mòn 

 


