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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. Mòn là tác nhân làm giảm tuổi thọ, gây phá hủy mòn và mỏi bề mặt. Hằng năm, 

các doanh nghiệp đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và kinh phí cho việc bảo dƣỡng, bảo trì cũng nhƣ 

phục hồi, thay thế các chi tiết, thậm chí phải thay thế mới toàn bộ máy. Từ đó gây ra sự lãng phí rất lớn 

trong các trƣờng hợp thay thế chi tiết bị mòn có kích thƣớc và khối lƣợng lớn, đƣợc chế tạo từ các vật 

liệu quý, có giá thành nhập khẩu cao hoặc quy trình chế tạo phức tạp mà đáp ứng đƣợc cơ tính khi làm 

việc.  

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... 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 đó, phƣơng pháp 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). 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.  

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 

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 tính chất, cơ tính của lớp phủ. Từ đó, 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. 
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- Nghiên cứu các phƣơng pháp quy hoạch thực nghiệm: phƣơng pháp Taguchi; phƣơng pháp bình 

phƣơng tối thiểu; phƣơng pháp tối ƣu hóa đa mục tiêu MRWSN. Đây là các phƣơng pháp mới, có độ 

tin cậy cao đƣợc nhiều nhà khoa học trên thế giới sử dụng trong các nghiên cứu về công nghệ bao gồm 

cả công nghệ phun phủ. 

 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. 

- Chế tạo đồ gá phun, khuôn kiểm tra độ bền bám dính, kiểm tra độ bền mòn lớp phủ của 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. 

- 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 

Ngoài phần mở đầu và các mục theo quy định, nội dung nghiên cứu của Luận án đƣợc trình bày 

trong 4 chƣơng và kết luận chung của luận án. 

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 

Kết luận chung của luận án 

Tài liệu tham khảo 

Danh mục các công trình đã công bố của luận án 

Phụ lục luận án 
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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. 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 (hình 1.1) 

 
Hình 1.1 Sự phát triển của thiết bị,  

quá trình phun và vật liệu phun nhiệt 

 1.2 Các phƣơng pháp phun phủ nhiệt 

Phun phủ nhiệt xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 

với phƣơng pháp phun đầu tiên là phun hồ 

quang điện. Cho đến nay, lĩnh vực phun phủ 

nhiệt có nhiều phƣơng pháp phun khác nhau 

đƣợc ra đời và phát triển. Tuy nhiên, việc ứng 

dụng các nguồn năng lƣợng vào trong các 

phƣơng pháp phun là cơ sở chung của các quá 

trình phun khác nhau. Hiện nay, 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 
 

Hình 1.2 Sơ đồ phân loại các quá trình phun phủ 

nhiệt theo nguồn năng lượng Bảng 1.1 Những thuộc tính chính của một số phương pháp phun nhiệt phổ biến  

Quá trình 

phun 

Nhiệt độ 

nguồn nhiệt 

(
0
C) 

Vận tốc hạt 

(m/s) 

Độ 

bền 

bám 

dín

h 

(M

Pa) 

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 >7

0 

1÷5  1÷2  3 0,1÷2  

DGS 1000 800 >7

0 

1÷5  1÷2  4 0,05÷0,3  

AS 3000 240 >6

0 

5÷10  5 1  

APS 12000 200÷400  10

÷7

0 

1÷3  1÷5  4 0,1÷1 

VPS 12000 100÷600  >7

0 

0 <0.5 5 0,1÷1 

CS < 500 550÷1000  20

÷7

0 

0 <0.5 3 0,1÷2  

Với: 1(Mức thấp) tăng đến 5 (Mức cao) 

 Ưu điểm của phun HVOF 

+ Nhiệt độ nguồn nhiệt thấp hơn so với phun plasma, hạn chế phản ứng và biến đổi pha  

+ Môi trƣờng thuận lợi hơn do ít bị ôxi hóa hơn các phƣơng pháp phun thông dụng khác do giảm 

sự tiếp xúc của hạt phun với không khí. 

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

+ Độ bền bám dính với bề mặt nền và giữa các lớp phun cao 

+ Mật độ của lớp phủ cao, có thể tạo lớp phủ dày 

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

+ 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 và có thể đƣợc tự động hóa 
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 Nhược điểm 

+ 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. 

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

Trên cơ sở phân tích các nghiên cứu đã đƣợc công bố cho 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 đƣợc tạo bởi phun HVOF cũng nhƣ phun nhiệt nói chung là khá 

toàn diện. Tuy nhiên, hầu hết các công bố trƣớc tập trung nghiên cứu sự ảnh hƣởng của các thông số 

phun đến chất lƣợng lớp phủ nhằm xác định giá trị các thông số phun để nâng cao chất lƣợng lớp phủ 

đồng thời đánh giá mức độ ảnh hƣởng chúng đến chất lƣợng lớp phủ. Một số nghiên cứu đã tối ƣu hóa 

các thông số phun để tìm ra thông số phun để nâng cao chất lƣợng lớp phủ. Tuy nhiên các nghiên cứu 

trƣớc vẫn tồn tại một số những điểm hạn chế nhƣ: 

+ Chúng chƣa có căn cứ để lựa chọn giá trị các thông số phun, các giá trị lựa chọn có nhiều mức 

khác nhau và không có sự thống nhất. Phƣơng pháp tối ƣu Taguchi đƣợc sử dụng phổ biến để tối ƣu 

cho các đơn tính chất lớp phủ. Tuy nhiên, phƣơng 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, không cho phép dự đoán ngƣợc. 

+ Chƣa tối ƣu đa mục tiêu để tìm ra lớp phủ có chất lƣợng tổng hợp cao. Có thể nhận thấy, việc 

nghiên cứu ảnh hƣởng của các thông số phun đến đồng thời các tính chất lớp phủ là sự bổ sung cần 

thiết để cải thiện chất lƣợng và nâng cao khả năng ứng dụng lớp phủ 

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

Ở Việt Nam hiện nay, công nghệ phun phủ nhiệt chƣa đƣợc đầu tƣ, nghiên cứu một cách bài bản. 

Số lƣợng công trình nghiên cứu quá ít và chƣa tƣơng xứng với vai trò cũng nhƣ những ƣu điểm của 

công nghệ này. Bài toán đặt ra cho các nhà khoa học trong nƣớc cần nghiên cứu công nghệ này toàn 

diện hơn để nâng cao chất lƣợng lớp phủ phun nhiệt. Những kết quả thu đƣợc từ các nghiên cứu đó là 

cơ sở để tạo bƣớc phát triển mới cho công nghệ phun phủ nhiệt ở nƣớc ta nhằm đáp ứng các nhu cầu 

trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc trong giai đoạn hiện nay. 

Kết luận chƣơng 1 

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

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 

(ngọn lửa khí cháy, hồ quang, hồ quang plasma) và làm nóng 

chảy một phần hay toàn bộ vật liệu. Sau đó, các hạt phun tiếp tục 

đƣợc phân tán thành các hạt nhỏ hơn rồi đƣợc tăng tốc độ và đến 

va đập với bề mặt chi tiết cần phủ đã đƣợc chuẩn bị trƣớc (hình 

2.1). Sự va đập mạnh dẫn tới sự biến dạng và bám dính của các 

hạt phun, quá trình này xảy ra liên tục và sự chồng chất của vật 

liệu phun tạo thành lớp phủ. Quá trình phun HVOF cũng nhƣ các 

 

Hình 2.1 Các giai đoạn của quá 

trình phun nhiệt  

quá trình phun nhiệt khác có thể chia thành bốn giai đoạn: 1) Giai đoạn nung nóng và nóng chảy vật 

liệu phun; 2) Giai đoạn phân tán; 3) Giai đoạn bay; 4) Giai đoạn va đập. 

2.2 Cơ sở của quá trình phun nhiệt HVOF  

2.2.1 Quá trình cháy  

Quá trình cháy của nhiên liệu hydrocacbon thƣờng là nguồn năng lƣợng phổ biến nhất cho quá 

trình phun HVOF, khí hydro ít đƣợc sử dụng hơn trong quá trình phun này. Tỷ số  là tỷ lệ của lƣu 

lƣợng hoặc số mol cháy của oxy/khí cháy ảnh hƣởng đến nhiệt độ ngọn lửa 

CxHy+zO2+3,71zN2  xCO2 + y/4H2O + 3,71zN2                 (2-1) 

2.2.2 Động lực học chất khí và dòng chảy rối. 

Thiết kế súng phun cho quá trình phun HVOF tạo ra dòng khí với vận tốc siêu âm dễ cháy với 

mục đích tạo ra một trƣờng nhiệt và vận tốc phù hợp để nung nóng và tăng tốc vật liệu phun cho quá 

trình tạo thành lớp phủ. Tầm quan trọng của thiết kế súng phun đƣợc phản ánh trên ba thế hệ của súng 

phun trong quá trình phun HVOF đƣợc phát triển cho đến nay. Thế hệ thứ nhất và thứ hai có sự phân 

biệt qua thiết kế vòi phun. Thiết kế súng phun của thế hệ thứ hai là một vòi phun phân kỳ-hội tụ (De 

laval) và sau đó là một phần phân kỳ, trong khi thế hệ đầu tiên gồm một phần hội tụ, theo sau nó là một 

vùng thẳng. Thiết kế hình học của thế hệ thứ ba tƣơng tự nhƣ thiết kế thứ hai với đầu vào áp suất khí 

cháy cao hơn. Vận tốc khí trong phƣơng pháp phun HVOF có giá trị thƣờng gấp đôi lần so với các 

phƣơng pháp phun nhiệt thông dụng khác. Khi các thông số phun đạt tới giá trị giới hạn, dòng chảy có 

xu hƣớng bị tắc nghẹt.  

Khi tăng áp suất khí sẽ tăng tốc độ dòng chảy và khi tăng nhiệt độ thì tốc độ dòng chảy giảm 

(hình 2.2). Hình 2.2 cho thấy 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. Bên trong thiết bị HVOF, 

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. Khí trong 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 2.3). Giao thoa của các sóng tạo thành vùng sáng trong dòng phun và đƣợc gọi là cƣơng 

sốc. Trong quá trình cháy, vật liệu phun đƣợc đẩy vào trung tâm của buồng đốt nhờ khí vận chuyển, 

chúng đƣợc tăng tốc với một tốc độ cao và đƣợc nung nóng nhờ ngọn lửa. Hỗn hợp bột -khí đƣợc tạo 

thành có vận tốc cao và đƣợc phun từ vòi phun. Nhờ đó chùm hạt đƣợc phun có tốc độ siêu âm và vùng 

khí có xung lƣợng cao đã gây ra hiện tƣợng sóng sốc. 

 
Hình 2.2 Mối quan hệ giữa áp suất đến vận tốc 

trong buồng súng phun HVOF 
 

Hình 2.3 Sự tạo thành sóng sốc trong vòi phun 
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 Bên trong thiết bị HVOF, 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. Khí trong 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 2.3). Giao thoa của các sóng tạo thành vùng sáng trong 

dòng phun và đƣợc gọi là cƣơng sốc. Trong quá trình cháy, vật liệu phun đƣợc đẩy vào trung tâm của 

buồng đốt nhờ khí vận chuyển, chúng đƣợc tăng tốc với một tốc độ cao và đƣợc nung nóng nhờ ngọn 

lửa. Hỗn hợp bột - khí đƣợc tạo thành có vận tốc cao và đƣợc phun từ vòi phun. Nhờ đó chùm hạt đƣợc 

phun có tốc độ siêu âm và vùng khí có xung lƣợng cao đã gây ra hiện tƣợng sóng sốc. 

2.2.3 Tương tác giữa các pha trong dòng chảy 

Quá trình phun là sự tổ hợp của các tƣơng tác chính khác nhau và đƣợc gọi là tƣơng tác đa pha gồm: 

1. Eulerian-Lagrangian (quỹ đạo Lagrange) (chủ yếu cho hạt/giọt chất lỏng) sự tƣơng tác 

2. Eulerian-Eulerian (mô hình tƣơng tác liên tục/hai chất lỏng) 

3. Lý thuyết động học (động lực học phân tử) 

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: + Lực chất lỏng hạt; + Lực tƣơng tác hạt - hạt (chủ yếu là lực Vander Walls nhƣng 

không đáng kể); + Lực của trƣờng bên ngoài (chủ yếu là điện, từ trƣờng, lực hấp dẫn - không đáng kể) 

2.2.4. Biến dạng hạt và hình thành lớp phủ rắn  

Các giọt vật liệu phun khi va đập với chi tiết nền, chúng bị biến dạng từ cầu thành phiến mỏng 

(hình 2.4). Nhờ các lực va đập cơ học và lực liên kết hóa học vật liệu phủ và nền bám dính với nhau và 

bám dính giữa các nhóm vật liệu phun với nhau để tạo thành lớp phủ. Ở nhiệt độ cao, quá trình 

khuyếch tán giữa các nguyên tử để tạo thành khối vật liệu phủ tƣơng đối đồng nhất.  

             
Hình 2.4 Sự biến dạng của hạt phun khi va đập vào bề mặt 

2.3 Các thuộc tính của lớp phủ HVOF  

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: 

- 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, 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 

Sự hình thành các cấu trúc, các thành phần đầy đủ của lớp phủ đƣợc thể hiện nhƣ hình 2.5 sau: 

 
a. Sự hình thành cấu trúc lớp phủ b. Các thành phần của lớp phủ 

Hình 2.5 Mô phỏng cấu trúc lớp phủ phun nhiệt 
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2.3.1.2 Độ xốp 

 Độ xốp của lớp phủ đƣợc xác định bằng tỷ lệ phần trăm giữa tổng diện tích của các lỗ rỗng so 

với toàn bộ diện tích của ảnh kim tƣơng và là một tính chất quan trọng để đánh giá chất lƣợng của lớp 

phủ. Độ xốp của lớp phủ cao phản ánh chất lƣợng lớp phủ với độ bền liên kết kém, khả năng làm việc 

của lớp phủ trong các điều kiện mòn gặp bất lợi, đặc biệt với trƣờng hợp lớp phủ chống ăn mòn. 

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 của lớp phủ gồm: độ bền liên kết giữa lớp phủ với bề mặt nền và giữa các phần 

tử bên trong lớp phủ. Độ bền bám dính là yếu tố đƣợc chú trọng bởi sự khác nhau về vật liệu, hình thái, 

tính chất vật lý, tính chất hóa học giữa vật liệu phun với chi tiết sẽ làm giảm khả năng liên kết chặt chẽ. 

Độ bám dính chủ yếu là liên kết cơ học đƣợc tạo thành từ sự va đập của hạt phun đối với nền và hạt 

phun với lớp phun trƣớc. Tuy nhiên, nhiệt độ hạt, tốc độ hạt, độ nhấp nhô của bề mặt nền là các yếu tố 

chính ảnh hƣởng đến cƣờng độ bám dính. Động năng cao làm các hạt phun bị nóng chảy cục bộ hoặc 

toàn phần sẽ bị biến dạng mạnh hơn khi va đập với nền. Kết quả làm tăng diện tích tiếp xúc và độ bám 

dính cơ học cũng nhƣ lực hấp dẫn giữa các lớp nguyên tử của hai kim loại. 

2.3.2.2 Độ cứng lớp phủ 
Phun HVOF với tốc độ cao của hạt phun kết hợp với sự ảnh hƣởng của nguồn nhiệt thấp sẽ cải 

thiện độ bền và độ cứng của lớp phủ khi so sánh với lớp phủ cùng loại đƣợc phun bởi các phƣơng pháp 

khác. Trong quá trình phun nhiệt, thông số phun làm thay đổi đặc tính nguồn nhiệt, tốc độ hạt và các 

đặc điểm khác của quá trình phun dẫn tới sự thay đổi của độ cứng lớp phủ. Nguyên nhân của sự thay 

đổi trên bởi các hạt phun trong quá trình hình thành lớp phủ có sự va đập mạnh dẫn tới sự biến dạng và 

rèn. Do đó, độ bền và mật độ của lớp phủ tăng lên dẫn đến độ cứng lớp phủ đƣợc cải thiện.  

2.4 Ảnh hƣởng của các thông số phun đến chất lƣợng lớp phủ HVOF   

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 nguồn nhiệt đến trạng thái nóng chảy hoặc 

bán nóng chảy. Nhiệt độ hạt chịu ảnh hƣởng của: nhiệt độ nguồn nhiệt, thời gian bay, kích thƣớc hạt, 

mật độ của vật liệu hạt, tỷ lệ nguyên liệu phun, và độ dẫn nhiệt của hạt. 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 để tạo thành lớp phủ. Oxit kim loại giòn và có hệ số giãn 

nở nhiệt khác với kim loại, sự có mặt của chúng trong lớp phủ có thể gây nứt. Ngoài ra, nhiệt độ hạt 

khác nhau có trạng thái hạt va đập và quá trình hình thành lớp phủ bị ảnh hƣởng. Tỷ lệ oxy/khí cháy, 

lƣu lƣợng của các khí quá trình chính là yếu tố chính quyết định 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 hình thành và chất lƣợng lớp 

phủ. Năng lƣợng va đập và bám dính chịu sự ảnh hƣởng lớn của vận tốc hạt, giá trị vận tốc phun 

HVOF có thể dao động từ 400÷1000 m/s. Vận tốc hạt chịu sự ảnh hƣởng chủ yếu của khí nén, ngoài ra 

tỷ lệ oxy/nhiên liệu, áp suất khí nhiên liệu cũng là những yếu tố ảnh hƣởng đến vận tốc hạt. Hơn nữa 

vận tốc hạt có thể dẫn tới nhiệt độ giảm và vận tốc hạt tăng. 

2.4.3 Tỷ lệ oxy/propan 

Tỷ lệ oxy/propan làm thay đổi nhiệt độ nguồn nhiệt, bởi vậy nó làm ảnh hƣởng đến nhiệt độ hạt. 

Bên cạnh đó, tốc độ hạt cũng bị ảnh hƣởng bởi áp suất và lƣu lƣợng của dòng khí thay đổi. Kết quả dẫn 

tới trạng thái hạt phun khi va đập bị ảnh hƣởng và làm thay đổi chất lƣợng lớp phủ. Propan là loại khí 

nhiên liệu phù hợp nhất với bột phun WC-12Co để giảm sự chuyển biến pha và phân hủy các bít đã 

đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này. 

2.4.4 Khoảng cách phun 

Khoảng cách phun làm ảnh hƣởng đến năng lƣợng, nhiệt độ hạt phun, ngoài ra nó còn làm thay 

đổi đến cấu trúc và mật độ chùm phun. Do đó, khoảng cách phun là thông số rất quan trọng có tính 

chất quyết định đến chất lƣợng lớp phủ. Từ các kết quả của các nghiên cứu đã công bố, khoảng cách 

phun đƣợc lựa chọn trong phạm vi 0,17÷0,45m để tiến hành thí nghiệm thăm dò. 

2.4.5 Lưu lượng phun 

 Với cùng một khoảng cách phun, lƣu lƣợng phun tăng sẽ làm giảm nhiệt độ và năng lƣợng hạt 
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phun, mật độ của chùm phun tăng, hiệu suất cũng nhƣ chất lƣợng tạo thành lớp phủ giảm. Bởi vậy, giá 

trị lƣu lƣợng phun cho mật độ, nhiệt độ và năng lƣợng của hạt phun phù hợp để cải thiện tính chất của 

lớp phủ là rất quan trọng. Từ kết quả các nghiên cứu đã công bố, giá trị lƣu lƣợng phun cho các thí 

nghiệm thăm dò trong luận án này đã đƣợc xác định với phạm vi 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: 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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. 

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

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. 

3.2 Vật liệu, thiết bị thực nghiệm 

Vật liệu nền: đƣợc sử dụng là thép tấm 16Mn với kích thƣớc là 50x50x6mm (hình 3.2 a) với 

thành phần hóa học và cơ tính đƣợc trình bày trong bảng 3.1. Mác thép này đƣợc sử dụng rộng rãi cho 

các kết cấu, chi tiết trên thƣờng xuyên làm việc trong điều kiện khắc nghiệt nhƣ ma sát, mài mòn, xói 

mòn,... Mẫu cắt dây CNC để kích thƣớc chính xác trong khi cấu trúc và tính chất của vật liệu không bị 

ảnh hƣởng. Tiến hành phun cát tạo nhám 8-10 µm và làm sạch trƣớc khi phun (hình 3.2 b). 

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. Mục đích của việc 

lựa chọn vật liệu WC-12Co là tạo lớp phủ chống mài mòn. Tiến hành kiểm tra hình thái và thành phần 

bột cho kết quả trên hình 3.3. 

 
Hình 3.1 Mô hình thực nghiệm 

          

 
 

a. kích thước mẫu          b. Mẫu được tạo nhám 
Hình 3.2 Mẫu thép 16Mn trước khi phun 

https://www.castolin.com/
https://www.castolin.com/
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Bảng 3.1: Thành phần hóa học và cơ tính của thép 16Mn 

Thành phần  C Si Mn P S V Nb Ti 

Tỷ lệ % nguyên 

tố 
0,2 0,55 1÷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 

 
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 

Thiết bị phun HVOF cầm tay : súng phun HP 

- 2700M của Viện Cơ khí Tự động hóa và Môi 

trƣờng đƣợc cung cấp bởi công ty Metallizing 

(hình 3.4) 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. Chế tạo máy CNC 

ba trục với hành trình của các trục XYZ tƣơng 

ứng là: 800x1200x350 mm (hình 3.5) đƣợc chế 

tạo để thực hiện quá trình phun.  

 
Hình 3.4 Ảnh chụp hệ thống thiết bị 

phun HVOF HP- 2700M 

 
Hình 3.5 Ảnh chụp máy CNC 3 trục dùng trong thí 

nghiệm phun mẫu 

3.3. Phƣơng pháp quy hoạch thực nghiệm  

3.3.1 Thiết kế thực nghiệm theo phương pháp Taguchi. 

Trong luận án này, mảng trực giao L9 theo phƣơng pháp Taguchi đƣợc lựa chọn để bố trí các 

thông số thực nghiệm cho quá trình phun. Các mẫu nhận đƣợc sau khi phun đƣợc tiến hành phân tích 

các kết quả theo các tính chất đƣợc lựa chọn để nghiên cứu. Các kết quả thực nghiệm đƣợc phân tích 

bằng các phƣơng pháp thống kê dựa trên tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N) để đánh giá ảnh hƣởng của 

thông số phun đến tính chất lớp phủ. Những kết quả trên đƣợc sử dụng để so sánh và đánh giá với kết 

quả tối ƣu đa mục tiêu. Từ đó, khả năng cải thiện tính chất lớp phủ nhờ phƣơng pháp tối ƣu đa mục 

tiêu đƣợc xác định. 

3.3.2 Phân tích phương sai 

Phân tích phƣơng sai ANOVA để xác định giá trị ảnh hƣởng của các thông số đến tính chất đầu 

ra, từ đó xác định đƣợc mức độ quan trọng của các thông số. Kết quả đó là cơ sở đánh giá ý nghĩa của 

từng thông số phun đến các tính chất lớp phủ đã đƣợc lựa chọn để nghiên cứu trong luận án. 

3.3.3 Tối ưu đa mục tiêu dựa trên trọng số ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đầu 

ra (MRWSN) 

Phƣơng pháp tối ƣu hóa đa mục tiêu MRWSN (Multiple Regression-Based Weighted Signal-to-

Noise Ratio) dựa trên những ƣu điểm và khắc phục những nhƣợc điểm của phƣơng pháp Taguchi cũng 

nhƣ phƣơng pháp hồi quy. Phƣơng pháp này xây dựng các phƣơng trình hồi quy cho tính chất đầu ra 

dựa trên các giá trị thực nghiệm đƣợc bố trí theo phƣơng pháp Taguchi. Điều này có nghĩa là đầu ra 

của phƣơng pháp Taguchi và hồi quy là đầu vào của phƣơng pháp MRWSN [102]. Trên cơ sở đó, 

Phƣơng pháp MRWSN đƣợc sử dụng để tối ƣu hóa đa mục tiêu trong Luận án này gồm 7 bƣớc sau: 

Bước 1: Xác định các đặc trƣng chất lƣợng phù hợp với giá trị trung bình và phƣơng sai của mỗi 

biến đầu ra (theo MRWSN)  

Bước 2: Xác định các phƣơng trình hồi quy dự đoán kết quả trung bình và phƣơng sai từ mỗi thí 

nghiệm của tính chất đầu ra đƣợc đánh giá, từ đó dự đoán phƣơng sai của yếu tố đầu ra.  
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Bước 3: Dự đoán các giá trị trung bình các kết quả đo và phƣơng sai của tất cả các tính chất đầu 

ra bằng cách sử dụng phƣơng trình hồi quy tƣơng ứng.  

Bước 4: Chuyển đổi giá trị trung bình và phƣơng sai đƣợc dự đoán của từng biến đầu ra 

tới tỷ lệ S/Ni (theo MRWSN) sử dụng công thức (3-14 ÷ 3-16) 

Bước 5: Tính toán các giá trị MRWSNi cho đồng thời tất cả các biến đầu ra tƣơng ứng với mỗi 

thông số thực nghiệm.  

Bước 6: Xác định thông số có giá trị MRWSN lớn nhất, đó chính là thông số phun tối ƣu đa mục 

tiêu cần xác định. 

Bước 7: Dự đoán giá trị của từng biến đầu ra tƣơng ứng với thông số phun tối ƣu đa mục tiêu và 

dựa trên các hàm toán học. Từ kết quả đó, tiến hành thực hiện các thí nghiệm kiểm chứng các kết quả 

nhận đƣợc. 

3.3.4 Phương pháp xây dựng hàm hồi quy  

 Luận án sử dụng phƣơng pháp tối ƣu đa mục tiêu MRWSN, trong quá trình tính toán, các hàm 

hồi quy bậc hai có sự tƣơng tác giữa các thông số phun đã đƣợc xây dựng theo mô hình toán học 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                           (3-1) 

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. Phƣơng pháp ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ nhất đƣợc sử dụng để 

xây dựng phƣơng trình. 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). 

3.4 Quy trình phun thực nghiệm 

Mục đích của việc xây dựng quy trình thực nghiệm để xác định thông số phun phù hợp, quy trình 

phun đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật cho lớp phủ có chất lƣợng và kinh tế nhất (hình 3.6). 

3.5 Kỹ thuật phun 

Qua quá trình phun thăm dò, bề rộng vết chùm phun tƣơng ứng với với các khoảng cách phun : 

0,2m; 0,275m; 0,35m đƣợc xác định lần lƣợt là 12mm, 15 mm, 18mm. Yêu cầu của các đƣờng phun là 

vết của đƣờng phun tiếp theo phải chồng lên 1/3 vết của đƣờng phun trƣớc. Lớp phun tiếp theo phải 

vuông góc với lớp phun trƣớc để đảm bảo sự 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 với mỗi trƣờng hợp 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 3.7 

 
Hình 3.6 Sơ đồ quy trình phun 

 
+ La: Khoảng cách giữa hai đường phun liên tiếp; 

+ g = 0, 1,2,....n 

Hình 3.7 Mô phỏng chu trình dịch chuyển của súng 

phun khi phun mẫu 
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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 (20 ÷ 45 gam/phút), khoảng cách phun B (0,17 ÷ 0,45m), tỷ lệ 

oxy/propan 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 (bảng 3.2.), vùng thông số phun đƣợc lựa chọn có xu hƣớng 

cho chất lƣợng lớp phủ cao hơn. 

Bảng 3.2 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. 

Lƣu lƣợng 

phun 

(A) 

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 

 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. Từ đó lựa chọn mảng trực giao L9 theo Taguchi và tiến hành phân bổ các mức giá trị thông số 

phun làm 3 mức để đƣợc mô hình thực nghiệm (bảng 3.3). Lƣu lƣợng phun A (gam/phút) với 26, 32 và 

38; khoảng cách phun B (m) với 0,2, 0,275 và 0,35; tỷ số oxy/propan C: 4, 5, 6. Các thông số phun 

khác đƣợc sử dụng trong quá trình phun đƣợc thiết lập với giá trị theo bảng 3.4. 
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Bảng 3.3 Bố trí thực nghiệm theo mảng trực giao 

L9 của Taguchi L9 

 Bảng 3.4. Các thông số phun khác sử dụng 

trong nghiên cứu 

Thí 

nghiệm 

Thông số  

A B C  Áp suất propan 0,686 (MPa) 

1 26 0,2 4  Lƣu lƣợng propan 60 (l/p) 

2 26 0,275 5  Áp suất khí nén 0,686 (MPa) 

3 26 0,35 6  Lƣu lƣợng khí nén 320 (l/p) 

4 32 0,2 5  Áp suất nitơ 0,4 (MPa) 

5 32 0,275 6  Lƣu lƣợng nitơ 20 (l/p) 

6 32 0,35 4  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. 

Thông số đầu ra của lớp phủ đƣợc chọn để 

nghiên cứu là: độ cứng, độ bền bám dính, 

độ xốp của lớp phủ. 

7 38 0,2 6  

8 38 0,275 4  

9 38 0,35 5 
 

3.7 Phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng lớp phủ 

3.7.1 Cấu trúc lớp phủ thông qua chụp SEM (SEM/EDX) 

Kính hiển vi điện tử quét (SEM/EDX) Jeol 6490 JMS JED 2300, JEOL (Nhật bản) tại trung tâm 

COMFA thuộc Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam đƣợc sử dụng để kiểm tra hình thái, phân tích thành 

phần bột và các mẫu lớp phủ. 

3.7.2 Thành phần pha của lớp phủ 

Trong nghiên cứu này thiết bị D8-Advance của hãng Bruker (Đức) 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. 

3.7.3 Độ xốp của lớp phủ  

 Tiêu chuẩn ASTM B276-05 (2015) dùng đánh giá độ xốp lớp phủ gốm và các bít đƣợc sử dụng. 

Độ xốp của lớp phủ là tỷ lệ phần trăm của diện tích các lỗ xốp trên tổng diện tích của ảnh chụp tế vi 

với độ phóng đại 200 lần. Độ xốp đƣợc xác định là giá trị trung bình của bốn lần đo trên bốn ảnh khác 

nhau của mẫu lớp phủ đó. Quá trình đo độ xốp thực hiện trên kính hiển vi quang học Axioplan 2 – Carl 

Zeiss tại trung tâm trung tâm HI-TECHLOM của viện Cơ khí và năng lƣợng mỏ - VINACOMIN. 

3.7.4 Độ cứng của lớp phủ 

Tiến hành đo độ cứng tế vi cho lớp phủ bằng thiết bị IndentaMet 1106 -Trung tâm đánh giá hƣ 

hỏng vật liệu COMFA - Viện khoa học vật liệu. Tiêu chuẩn sử dụng đo độ cứng là ASTM E384 - 17: 

2011. Sử dụng thang đo độ cứng HV0,1 với tải trọng là 100g thời gian nhấn tải là 15 giây. Giá trị độ 

cứng của mẫu lớp phủ 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 

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 (Nhật Bản) với nguyên 

lý đƣợc thiết kế nhƣ hình 3.8 đƣợc lựa chọn để tiến hành 

đánh giá. 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. Quá trình kiểm tra đƣợc thực hiện trên 

trên máy kéo nén WEW-1000B tại trung tâm HI-

TECHLOM của viện Cơ khí và năng lƣợng mỏ - 

VINACOMIN. 

 
Hình 3.8 Thiết kế nguyên lý kiểm tra độ 

bền bám dính lớp phủ 

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, chế tạo 

thiết bị tạo mài mòn (hình 3.9b) theo nguyên lý nhƣ hình 3.9a. Đá tạo mài mòn đƣợc phủ một lớp bột 
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kim cƣơng nhân tạo đóng vai 

trò gây mòn, đá mài đƣợc quay 

để quá trình tạo mòn đƣợc diễn 

ra. 

.

P
I

N S


                 (3-2) 

Với: 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)   

 
a. Nguyên lý kiểm tra mòn 

 
b. Thiết bị tạo 

mòn 

Hình 3.9 Nguyên lý kiểm tra mài mòn trượt và thiết bị tạo mòn trượt 

Kết luận chƣơng 3 

1. 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 

2. 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); tỷ lệ oxy/propan (4÷ 6). 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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). 

 

CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN 

4.1 Kết quả phun thực nghiệm (hình 4.1) 

4.2 Cấu trúc và thành phần pha của lớp phủ 

Dựa trên các thông số phun (bảng..) và quy 

trình phun (hình) đƣợc thiết lập, quá trình phun 

thực nghiệm đƣợc tiến hành và kết quả nhận đƣợc 

là các mẫu phun nhƣ hình 4.1. Dựa trên các quan 

sát ngoại dạng cho thấy, các lớp phủ có chất lƣợng 

tốt khi có độ đồng đều và không có các dấu hiệu 

bị nứt hay bong tróc. Trên cơ sở đó, các tính chất 

của lớp phủ đƣợc tiến hành xác định. 

 

Hình 4.1 Ảnh các mẫu sau khi phun thực nghiệm 

theo mảng L9 

 
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 
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 Thành phần pha của lớp phủ  
Phân tích thành phần pha của lớp 

phủ bằng nhiễu xạ tia X cho thấy trong 

quá trình phun do ảnh hƣởng của nhiệt độ 

thì thành phần WC có một phần bị chuyển 

biến thành W2C, Co4W2C và một phần bị 

phân hủy thành W. Điều này hoàn toàn 

phù hợp với lý thuyết về sự chuyển biến 

pha của WC khi chịu tác động của yếu tố 

nhiệt độ (hình 4.3). 

 
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 

 
a. Mẫu 3 

 
b. Mẫu 4 

 
c. Mẫu 8 

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 tế vi, 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. Phƣơng pháp phân tích phƣơng sai ANOVA đƣợc ứng dụng để xác định 

mức độ ảnh hƣởng của các thông số phun. Việc làm này giúp chỉ ra thông số ảnh hƣởng chính trong 

nghiên cứu và mức độ ý nghĩa của các thông số đó.  

4.3.1 Kết quả đo và mức độ ảnh hưởng 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. Giá trị độ cứng của lớp 

phủ là trung bình năm điểm đo khác nhau theo phƣơng chiều dày lớp phủ (bảng 4.1). 

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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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 

Các giá trị độ cứng đo đƣợc trong phạm vi 1018,9 ÷ 1255,5HV là phù hợp với các kết quả của 

các nghiên cứu trƣớc và ở mức cao. Hơn nữa, kết quả độ cứng thu đƣợc dao động 12% quanh giá trị 

trung bình, cho thấy sự ảnh hƣởng lớn của thông số phun nghiên cứu. Trên cơ sở đó, cần xác định đƣợc 

thông số phun phù hợp để nâng cao độ cứng lớp phủ là có cơ sở và cần thiết.  

4.3.1.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới độ cứng lớp phủ 
 Kết quả phân tích phƣơng sai cho thấy, các thông số phun trong nghiên cứu đều ảnh hƣởng 

mạnh 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% (bảng 4.2). Phần trăm của yếu tố sai số nhỏ (0,9%) chứng tỏ các thông số đƣợc lựa 

chọn là các thông số ảnh hƣởng chính. 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. Kết quả cho thấy, 

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%). 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. 

Bảng 4.2 Kết quả phân tích ANOVA tới độ cứng 

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% 

4.3.2 Kết quả đo và mức độ ảnh hưởng của các thông số phun đến độ bền bám dính lớp phủ 

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. 

Bảng 4.3 Giá trị 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 

Phạm vi giá trị của độ bền bám dính đo đƣợc từ 52,1÷65,6 MPa nằm trong phạm vi của độ bền 

bám dính lớp phủ HVOF và có chất lƣợng tốt. Tuy nhiên phạm vi giá trị thu đƣợc là khá rộng, điều này 

chứng tỏ độ bền bám dính của lớp phủ với nền phụ thuộc vào các thông số phun.  
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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: phần trăm ảnh hƣởng của các thông số cao (28,7÷38,9%) trong khi ảnh hƣởng của sai số là không 

đáng kể (0,5%). Các 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. Trong các 

thông số phun, khoảng cách phun (B) có ảnh hƣởng lớn nhất đến độ bền bám dính với 38,9%, tiếp đến 

là tỷ lệ oxy/propan (C) với 31,9% và lƣu lƣợng phun (A) với 28,7%. 

Bảng 4.4 Kết quả phân tích ANOVA tới độ bền bám dính của lớp phủ 

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% 

4.3.3 Kết quả đo và mức độ ảnh hưởng của các thông số phun đến độ xốp lớp phủ 

4.3.3.1 Kết quả đo độ xốp của lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm 

Giá trị độ xốp đƣợc 

đánh giá qua ảnh tổ chức 

tế vi dựa trên tỷ lệ diện 

tích lỗ xốp với diện tích 

ảnh chụp. Độ xốp lớp phủ 

đƣợc tính là giá trị trung 

bình bốn kết quả tính toán 

dựa trên bốn ảnh chụp tổ 

chức tế vi với độ phóng 

đại 200 trên một mẫu thí 

nghiệm cho kết quả đƣợc 

trình bày trong bảng 4.5. 

 

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 độ xốp lớp phủ thu đƣợc cho thấy giá trị 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 cho thấy, độ xốp lớp phủ HVOF 

thƣờng có giá trị tốt nhất đạt 1÷2%. Do đó, kết quả đo xác định đƣợc là hoàn toàn phù hợp, đồng thời 

chứng minh việc thí nghiệm thăm dò để giới hạn vùng thông số nghiên cứu là rất có ý nghĩa. Ngoài ra, 

một số thông số phun cho độ xốp lớp phủ nhận đƣợc lớn hơn 2% chứng tỏ sự cần thiết của việc tối ƣu 

xác định thông số phun.  

4.3.3.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới độ xốp lớp phủ 

 Phân tích phƣơng sai xác định phần trăm ảnh hƣởng của các thông số phun tới độ xốp tƣơng đối 

lớn với thứ tự ảnh hƣởng nhƣ sau (bảng 4.6): khoảng cách phun với 55,74%, tỷ lệ oxy/propan là 

31,94%, lƣu lƣợng phun là 11,74%. 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 đều là các thông số ảnh hƣởng chính. Giá 

trị P thu đƣợc đều nhỏ hơn 0,05 cho thấy độ tin cậy của bài toán. 

Bảng 4.6 Kết quả phân tích ANOVA tới độ xốp của lớp phủ 

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% 

4.4 Thông số phun phù hợp và ảnh hƣởng của các thông số phun đến các tính chất lớp phủ 

Hàm toán học bậc hai có tƣơng tác cặp với 10 hệ số đƣợc sử dụng cho bài toán tối ƣu đa mục tiêu 
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bằng MRWSN. Bởi vậy, thí nghiệm thứ 10 đƣợc thực hiện để có thể xác định đủ các hệ số trên (A2 = 

32gam/phút; B2 = 0,275m; C2 = 5) cho kết quả đánh giá (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 69 68 -- -- 67 

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 

Kết quả các phân mức tác động của các 

thông số phun tới độ cứng lớp phủ đƣợc xác 

định và trình bày trong hình 4.5. Thông số 

A2B3C2 (A = 32 gam/phút; B = 0,35 m; C = 5) 

là mức thông số phù hợp cho độ cứng lớn nhất. 

Giá trị độ cứng lớn nhất dự đoán 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 phƣơng trình độ 

cứng lớp phủ f(HV)dựa trên phần mềm Maple 18: 

 
Hình 4.5 Biểu đồ mức tác động của các thông số 

phun tới độ cứng 

  

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

     

   

     

  (4-1) 

4.4.1.3 Sự phù hợp của hàm toán học với kết quả thực nghiệm 

 Hệ số xác định R
2
  1; và hệ số xác định điều chỉnh 

2

adjR
 
 1chứng tỏ rằng mô hình toán của 

dạng hàm số lựa chọn trong trƣờng hợp của giá trị độ 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 

Dựa trên hàm toán học xây dựng các biểu đồ quan hệ giữa các thông số phun đến độ cứng ở dạng 

2D, 3D ở mức tối ƣu hình 4.6, 4.7 

 
Hình 4.6 Biểu đồ ảnh hưởng của từng thông số phun tới độ cứng dạng 2D 

 
Hình 4.7 Biểu đồ phụ thuộc của độ cứng lớp phủ vào thông số phun ở mức tối ưu dạng bậc hai 3D 

a) b) c) 

a) b) c) 
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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 với thông số phun tối ƣu A2B3C2 (A2 = 32 gam/phút, B3 = 0,35m, C2 = 

5) cho độ cứng lớp phủ là 1329,6HV với sai lệch 0,5% , chứng tỏ độ tin cậy của phƣơng pháp Taguchi 

trong việc cải thiện độ cứng lớp phủ WC-12Co. 

4.4.2 Thông số phun phù hợp và quan hệ toán học giữa các thông số phun tới độ bền bám dính lớp phủ 

4.4.2.1 Thông số phun phù hợp tới độ bền bám dính lớp phủ 

Hình 4.8 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: 

2 2 2( ) ( ) ( ) 66,5( )optBD T A T B T C T MPa       
 

Hàm toán học (4-2) mô tả mối quan hệ của 

các thông số phun đến độ bền bám dính của 

lớp phủ với nền đƣợc xây dựng với 
2 0,9999R  , 2 0,9998adjR   phù với mô hình 

toán.) 

 
Hình 4.8 Tác động S/N trung bình của 

 các thông số phun tới độ bền bám dính 

 
2 2 2207 6,6491 631,9259 30,6566 3,1852 0,2056 9,3333 0,1106 986,6665 3 ;(4 2, )8

BD
f A B C AB AC BC A B C          

 

4.4.2.2 Ảnh hưởng của các thông số phun tới độ bền bám dính lớp phủ 

Tiến hành tƣơng tự, đánh ảnh hƣởng của các thông số phun tới độ bền bám dính qua biểu đồ quan 

hệ dạng 2D, 3D (hình 4.9, 4.10) 

 
Hình 4.9 Biểu đồ sự phụ thuộc của độ bền bám dính lớp phủ vào từng thông số phun dạng bậc hai 2D 

 
Hình 4.10 Biểu đồ phụ thuộc độ bền bám dính lớp phủ vào thông số phun dạng bậc hai 3D 

4.4.2.3 Thực nghiệm kiểm chứng thông số phun đơn mục tiêu của độ bền bám dính lớp phủ 

Thông số tối ƣu đơn mục tiêu cho độ bền bám dính dự đoán là A2B2C2 (A2 = 32gam/phút, B2 = 

0,275m, C2 = 5) trùng với thí nghiệm thứ 10, tiến hành thực nghiệm kiểm chứng các thông số phun 

trên để xác minh độ tin cậy của giá trị dự đoán. Hơn nữa, do thông số tối ƣu dự đoán trùng với thí 

nghiệm 10, từ đó có thể đánh giá độ tin cậy của kết quả phép đo. Giá trị độ bền bám dính của mẫu 

phun kiểm chứng với 68MPa cao hơn tất cả các giá trị trong các thí nghiệm theo L9. Mức độ sai lệch 

của kết quả đo kiểm chứng với dự đoán chỉ là 2,3% (68 MPa so với 66,5 MPa); sai số so với kết quả đo 

của thí nghiệm thứ 10 là 0,6% (68MPa so với 67,6MPa) chứng tỏ phép đo có độ tin cậy cao. Thông số 

phun tối ƣu đơn mục tiêu đã nâng cao độ bền bám dính của lớp phủ với nền. 

 

a) b) c) 

a) b) c) 
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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 

Các đƣờng cong trên hình 4.11 cho thấy thông số phun có giá trị S/N cao nhất 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) là: 

1 3 3( ) ( ) ( ) 1,36%optDX T A T B T C T       

Hàm toán học mô tả mối quan hệ 

giữa các thông số phun với độ 

xốp của lớp phủ, tính toán tƣơng 

tự nhƣ Hàm toán học mô tả mối 

quan hệ giữa các thông số phun 

với độ xốp của lớp phủ đƣợc tính 

toán tƣơng tự với độ cứng và độ 

bền bám dính. Kết quả đã xây 

dựng đƣợc hàm số 4-3  
Hình 4.11 Biểu đồ mức tác động S/N trung bình của các thông số 

phun tới độ xốp 

 

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

     

   

                            (4-3) 

4.4.3.2 Ảnh hưởng của các thông số phun tới độ xốp lớp phủ 

Dựa trên hàm số (4-3Xây dựng biểu đồ xác định ảnh hƣởng của các thông số phun đến độ xốp 

của lớp phủ (hình 4.12 và 4.13). 

 
Hình 4.12 Biểu đồ sự phụ thuộc của độ xốp lớp phủ vào từng thông số phun dạng bậc hai 2D 

 
Hình 4.13 Biểu đồ sự phụ thuộc của độ xốp lớp phủ vào thông số phun dạng bậc hai 3D 

4.4.3.3 Thực nghiệm kiểm chứng thông số phun đơn mục tiêu của độ xốp lớp phủ 

 Thực nghiệm kiểm chứng thông số A1B3C3 (A1 = 26 gam/phút, B3 = 0,35m, C3 = 6) cho độ xốp 

tối ƣu là 1,43%, sai lệch 0,07% so với giá trị dự đoán . Hơn nữa do kết quả tối ƣu trùng với thí nghiệm 

thứ 3, trong khi sai lệch giữa chúng chỉ là 0,01% (1,43% so với 1,42%) phƣơng pháp đo độ xốp cho kết 

quả có độ tin cậy. Thông số phun A1B3C3 cho độ xốp lớp phủ đƣợc cải thiện (giảm). 

4.5 Nghiên cứu ảnh hƣởng của các thông số phun tới đồng thời độ xốp độ, độ bền bám dính và độ 

cứng của lớp phủ 

4.5.1 Xác định các giá trị S/Ni cho các tính chất của lớp phủ 

Lựa chọn đặc trƣng chất lƣợng lớn hơn thì tốt hơn với độ cứng và độ bền bám dính, nhỏ hơn thì 

tốt hơn cho độ xốp của lớp phủ. Từ các giá trị đo trung bình và phƣơng sai giữa các lần đo tƣơng ứng 

a) b) c) 

a) b) c) 
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với mỗi thông số phun. Xây dựng các hàm số, biểu diễn mối quan hệ của chúng với các thông số phun. 

Từ đó, dự đoán ngƣợc các giá trị đo và phƣơng sai cho mỗi thông số phun thực nghiệm và xác định tỷ 

số S/Ni cho thí nghiệm đó. 

+ Hàm số y , 2

10log ( )y  của độ cứng: 

(

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

     



 

                   

(4-4) 

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

     





  
                            (4-5) 

+ Hàm số y , 2

10log ( )y  của độ bền bám dính: 

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

     

    


                    (4-6) 

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

     

   



                                     

(4-7)  

+ Hàm số y , 2

10log ( )y  của độ xốp: 

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

     

   

                   (4-8) 

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

      

   

                     (4-9) 

Bảng 4.8 Giá trị dự đoán 
iy , 

1

2

0 ( )yilog  ,
2

yi  , S/Ni cho các tính chất lớp phủ 

T

T 

Thí 

nghiệm 

Thông số phun S/Ni cho độ 

cứng 
S/Ni cho độ bền bám dính S/Ni cho độ xốp 

A B C 

1 A1B1C1 26 0,2 4 42,04 34,28 -10,13 

2 A1B1C2 26 0,2 5 -47,15 34,93 -7,29 

3 A1B1C3 26 0,2 6 -169,83 34,30 -4,92 

4 A1B2C1 26 0,275 4 60,21 35,53 -9,36 

5 A1B2C2 26 0,275 5 27,54 36,30 -6,80 

6 A1B2C3 26 0,275 6 -51,90 35,86 -5,00 

7 A1B3C1 26 0,35 4 60,83 33,64 -7,32 

8 A1B3C2 26 0,35 5 61,17 34,89 -4,69 

9 A1B3C3 26 0,35 6 33,05 35,73 -3,22 

10 A2B1C1 32 0,2 4 60,96 33,06 -11,23 

11 A2B1C2 32 0,2 5 35,19 35,50 -9,05 

12 A2B1C3 32 0,2 6 -44,56 35,10 -7,50 

13 A2B2C1 32 0,275 4 60,82 35,77 -10,01 

14 A2B2C2 32 0,275 5 61,42 36,60 -7,97 

15 A2B2C3 32 0,275 6 34,75 36,35 -6,78 

16 A2B3C1 32 0,35 4 34,21 35,31 -7,40 

17 A2B3C2 32 0,35 5 62,23 35,95 -5,24 

18 A2B3C3 32 0,35 6 61,94 35,97 -4,36 

19 A3B1C1 38 0,2 4 59,76 27,95 -12,30 

20 A3B1C2 38 0,2 5 60,39 34,61 -10,62 

21 A3B1C3 38 0,2 6 31,35 34,63 -9,61 

22 A3B2C1 38 0,275 4 25,90 34,83 -10,71 

23 A3B2C2 38 0,275 5 59,85 35,83 -9,13 

24 A3B2C3 38 0,275 6 60,37 35,74 -8,41 

25 A3B3C1 38 0,35 4 -52,85 33,99 -7,64 

26 A3B3C2 38 0,35 5 30,06 35,20 -5,94 

27 A3B3C3 38 0,35 6 61,31 35,13 -5,55 
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4.5.2 Xác định các giá trị MRWSNi tổng thể 

 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. + 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. 

Bảng 4.9 Kết quả thử mài mòn của lớp phủ 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) 

Phần trăm 

sai lệch mòn 

của cặp mẫu 

1 1058,2 52,1 3,18 0,6518 262080 20 1,2436.10
-7

 
2,6 % 

7 1095,6 53,8 2,96 0,6352 262080 20 1,2118.10
-7

 
3 1167,3 61,2 1,42 0,5988 262080 20 1,1424.10

-7
 

11,3 % 
4 1255,5 59,5 2,79 0,5381 262080 20 1,0266.10

-7
 

6 1229,84 58,3 2,30 0,6076 262080 20 1,1592.10
-7

 
8,7 % 

10 1244,1 67,6 2,46 0,5276 262080 20 1,0666.10
-7

 
Kết quả kiểm tra mài mòn cho thấy, độ xốp là yếu tố ít ảnh hƣởng ít nhất bởi các kết quả đo trên 

mẫu 1 và 7 là khá 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%). Cƣờng độ mòn của mẫu 3 cao hơn mẫu 4 cho thấy, độ cứng 

lớp phủ ảnh hƣởng mạnh đến khả năng chịu mài mòn của lớp phủ, sai lệch giữa cƣờng độ mòn của 

mẫu 3 so với mẫu 4 là 11,3%. Trong khi đó, cƣờng độ mòn của mẫu 6 cao hơn mẫu 10 là 13,2%) do đó 

có thể thấy độ bền bám dính cũng ảnh hƣởng lớn đến khả năng chịu mài mòn. Tuy nhiên, phạm vi thay 

đổi giá trị độ cứng chỉ là 7%, trong khi độ bền bám dính là 13,7% chứng tỏ mức độ thay đổi của độ 

cứng là lớn hơn. 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 tính toán các giá trị MRWSNi (bảng 4.10). 

Bảng 4.10 Giá trị MRWSNi tương ứng cho mỗi bộ thông số thí nghiệm 

TT Chế độ phun 
Độ cứng Độ bền bám dính Độ xốp 

1

MRW w
r

i i i

i

SN SN


  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 
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Bảng 4.10 tiếp 

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 

Bảng 4.10 cho thấy 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 4.4, 4.6, 4.8 dự đoán giá trị của các tính chất lớp 

phủ đa mục tiêu với độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp lần lƣợt là: 1336,2HV; 64,7MPa; 1,83%. 

So sánh kết quả dự đoán trên với các kết quả thí nghiệm theo mảng trực giao L9 và các thông số 

phun tối ƣu đơn mục tiêu cho thấy: tất cả các giá trị dự đoán đều ở mức cao nhất so với các kết quả 

thực nghiệm (bảng 4.1, 4.3, 4.5). Giá trị độ cứng 1336,2 HV tƣơng đồng với giá trị dự đoán đơn mục 

tiêu (cùng thông số phun), do đó độ cứng đạt cao nhất. Giá trị độ bền bám dính chỉ thấp hơn mẫu tối ƣu 

đơn mục tiêu 3MPa (64,7MPa so với 66,5 MPa). Độ xốp cao hơn không đáng kể so với giá trị độ xốp 

của mẫu tối ƣu đơn mục tiêu (1,83% so với 1,36%).  

4.5.3 Ảnh hưởng 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 4.11. 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%. Kết quả 

tối ƣu đa mục tiêu phù hợp với lý thuyết về phun phủ 

HVOF, 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 4.11 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% 

4.5.4 Thực nghiệm kiểm chứng thông số phun tối ưu đa mục tiêu 

 Thí nghiệm kiểm chứng thông số phun A2B3C2 (A = 32 gam/phút; B = 0,35m; C = 5) và đánh 

giá độ cứng, độ bền bám dính và độ xốp lớp phủ sau khi phun thu đƣợc kết quả trong bảng 4.12 dƣới 

đây. 

Bảng 4.12 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 Quãng đƣờng di chuyển mẫu  Tải trọng 

thử 

Cƣờng độ mòn I  

0,4903 (g) 262080 (mm) 20 (N) 0,9354.10
-7

 (g/N.mm) 

 Kết quả kiểm chứng tối ƣu đa mục tiêu cho thấy, lớp phủ đáp ứng đƣợc đồng thời các tính chất 

lớp phủ nhƣ dự đoán, sai số của của kết quả đo (bảng 4.12) đều có giá trị nhỏ đã chứng tỏ độ tin cậy 

của kết quả kiểm chứng. Độ chống mài mòn của mẫu phun đa mục tiêu cao hơn chứng tỏ phƣơng pháp 

MRWSN đã xác định đƣợc thông số phun đáp ứng đồng thời tốt nhất cho độ cứng, độ bền bám dính và 

độ xốp để cải thiện khả năng chống mài mòn của lớp phủ. 

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.  
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Bảng 4.13 So sánh kết quả kiểm chứng của trường hợp tối ưu đa và 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 mẫu KC2 với KC4 cho thấy: mẫu KC2 có độ cứng thấp hơn 6,4% trong khi 

độ bền bám dính cao hơn 3,5% trong khi độ xốp lớn hơn nhiều với 0,73% . Điều đó cũng giả thích vì 

sao cƣờng độ mài mòn của mẫu KC2 lớn hơn KC4 là 7,6%. Tƣơng tự nhƣ vậy với mẫu KC3 với KC4: 

độ cứng thấp hơn 12,2%, độ bền bám dính thấp hơn 6,3%, chỉ có độ xốp tốt hơn khi nhỏ hơn 0,31%. 

Điều đó chứng tỏ mẫu đa mục tiêu chịu mài mòn tốt hơn đơn mục tiêu cho độ xốp, và độ xốp ít ảnh 

hƣởng đến cƣờng độ mài mòn do phạm vi thay đổi giá trị là không nhiều. 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 4.14).  

   

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 4.14 So sánh vết mòn của mẫu đơn và đa mục tiêu trên ảnh SEM. 

 Những căn cứ trên đã chứng minh 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 

cũng khẳng định lớp phủ đƣợc nâng cao khả năng chịu mài mòn cao rõ rệt. Đây là giải pháp hiệu quả 

cho các bài toán tối ƣu nhiều thông số đến nhiều tính chất đầu ra. 

Kết luận chƣơng 4 

1. Sử dụng phƣơng pháp phun HVOF để tạo lớp phủ WC-12Co lên nền vật liệu thép 16Mn có 

dạng tấm phẳng đã thành công. 

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. Các giá trị thông số phun phù hợp cho từng tính chất lớp phủ tốt nhất và phần trăm ảnh hƣởng 

của chúng đƣợc xác định bằng phƣơng pháp Taguchi kết hợp phân tích phƣơng sai ANOVA cho kết 

quả nhƣ sau: 

+ 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- 

185,4222 ,BC - 2,4895A
2 
+ 9205,3333B

2
 – 91,9033C

2
    

+ 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 
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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. Bộ thông số tối ƣu đa mục tiêu với giá trị MRWSNi lớn nhất với lƣu lƣợng phun: 32gam/phút; 

khoảng cách phun: 0,35m; tỷ lệ oxy/propane: 5. Đồng thời xác định mức độ ảnh hƣởng của các thông 

số phun đến đồng thời các tính chất lớp phủ cũng đƣợc xác định theo thứ tự: lƣu lƣợng phun (62,9%) > 

khoảng cách phun (30,2 %) > tỷ lệ oxy/propan (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, 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 tốt nhất 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. 

 

 KẾT LUẬN CHUNG 

I. Các kết quả chính của luận án: 

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 %.  

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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