
 
 

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    BỘ CÔNG THƯƠNG 

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ 

 

 

 

 

 

BÙI VĂN KHOẢN 

 

 

 

 

 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ 

PLASMA ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA LỚP PHỦ GỐM HỆ Al2O3 – TiO2 

TRÊN NỀN THÉP 

 

 

 

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

MÃ SỐ: 9520103 

 

 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội - 2022 



 
 

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    BỘ CÔNG THƯƠNG 

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ 

 

 

 

 

 

BÙI VĂN KHOẢN 

 

 

 

 

 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ 

PLASMA ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA LỚP PHỦ GỐM HỆ Al2O3 – TiO2 

TRÊN NỀN THÉP 

 

 

 

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

MÃ SỐ: 9520103 

 

 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội - 2022 



i 
 

 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả 

trình bày trong Luận án này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ 

công trình nào khác. 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022 

                    

                                                                                                 Nghiên cứu sinh 

 

 

                                                                                                        Bùi Văn Khoản 

 

 

 

TẬP THỂ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

 

 

 

  PGS.TS. Lê Thu Quý                                 TS. Phan Thạch Hổ



ii 
 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu sinh xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Lê Thu Quý và TS. Phan 

Thạch Hổ đã tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện, động viên trong suốt quá trình học tập, 

nghiên cứu và hoàn thành luận án. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn Viện Nghiên cứu Cơ khí, lãnh đạo, chuyên viên cùng 

các Thầy của Trung tâm đào tạo của Viện, đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong 

quá trình học tập, nghiên cứu thực hiện luận án. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Lãnh đạo Khoa Cơ khí - trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện về thời gian trong 

quá trình học tập và nghiên cứu. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô trong Khoa Cơ khí cùng các đồng nghiệp 

đã đóng góp ý kiến, hỗ trợ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu thực hiện luận án. 

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể gia đình, bạn bè, những 

người đã luôn chia sẻ, động viên, giúp đỡ tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành Luận 

án này. 

                                                  

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022 

                    

                                                                            Nghiên cứu sinh 

 

 

                                                                                              Bùi Văn Khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

MỤC LỤC 

 

LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................. i 

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. ii 

DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................................. x 

MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 

1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................... 1 

2. Mục đích nghiên cứu của Luận án .......................................................................... 2 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 2 

4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 2 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ................................................................................ 3 

6. Các đóng góp mới của luận án ................................................................................ 4 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHUN PHỦ NHIỆT ................................................... 5 

1.1 Lịch sử phát triển phun phủ nhiệt ......................................................................... 5 

1.2 Các phương pháp phun phủ nhiệt ......................................................................... 7 

1.2.1 Phun hồ quang điện ........................................................................................ 8 

1.2.2 Phun khí cháy ............................................................................................... 10 

1.2.3 Phun HVOF .................................................................................................. 11 

1.2.4 Phun nổ ......................................................................................................... 11 

1.2.5 Phun nguội .................................................................................................... 12 

1.2.6 Phun plasma .................................................................................................. 13 

1.2.7 So sánh các phương pháp phun phủ nhiệt .................................................... 14 

1.3 Những kết quả nghiên cứu và ứng dụng phun plasma chế tạo lớp phủ trên cơ sở 

Al2O3 ................................................................................................................ 15 

1.4 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phun phủ nhiệt tại Việt Nam ...................... 19 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ......................................................................................... 23 

2.1 Đặc trưng cấu trúc và sự hình thành lớp phủ phun nhiệt .................................... 24 

2.1.1 Những quan điểm lý thuyết cơ bản về sự hình thành lớp phủ ...................... 24 

2.1.1.1 Lý thuyết của Pospisil - Sehyl .............................................................................24 

2.1.1.2 Lý thuyết của Schoop ............................................................................................24 

2.1.1.3. Lý thuyết của Karg, Katsch, Reininger............................................................25 

2.1.1.4 Lý thuyết của Schenk .............................................................................................25 

2.1.2 Cấu trúc lớp phủ ........................................................................................... 25 

2.2 Nguyên lý chung của phương pháp phun plasma ............................................... 26 

2.2.1 Thiết bị phun plasma .................................................................................... 27 



iv 
 

2.2.2.1 Các bộ phận của hệ thống phun plasma ............................................................27 

2.2.2.2 Cấu tạo của súng phun plasma ............................................................................28 

2.2.2.3 Quá trình hình thành lớp phủ ...............................................................................29 

2.2.3 Vật liệu phủ plasma ...................................................................................... 30 

2.3 Các thuộc tính của lớp phủ plasma ..................................................................... 30 

2.3.1 Đặc điểm về cấu trúc .................................................................................... 30 

2.3.2 Các đặc tính cơ học chính của lớp phun phủ plasma ................................... 31 

2.3.2.1 Độ bền bám dính .....................................................................................................31 

2.3.2.2 Độ cứng .....................................................................................................................32 

2.4.2.3 Độ xốp ........................................................................................................................33 

2.3.2.4 Độ bền mài mòn ......................................................................................................34 

2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lớp phủ plasma ....................................... 35 

2.4.1 Ảnh hưởng của vật liệu phun ....................................................................... 35 

2.4.2 Ảnh hưởng của thiết bị phun ........................................................................ 35 

2.4.3 Ảnh hưởng của chế độ công nghệ phun ....................................................... 36 

2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng khác .......................................................................... 37 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ......................................................................................... 38 

3.1 Vật liệu, thiết bị thực nghiệm ............................................................................. 39 

3.1.1 Vật liệu thực nghiệm .................................................................................... 39 

3.1.1.1 Vật liệu nền ...............................................................................................................39 

3.1.1.2 Vật liệu phun ............................................................................................................40 

3.1.2 Thiết bị phun plasma .................................................................................... 41 

3.1.2.1 Bộ phận cấp bột phun ............................................................................................43 

3.1.2.2 Hệ thống điều khiển của máy phun ....................................................................44 

3.1.2.3 Súng phun .................................................................................................................45 

3.1.2.4 Thiết bị hỗ trợ khác ................................................................................................45 

3.2 Thực nghiệm thăm dò xác định khoảng giá trị thực nghiệm .............................. 45 

3.3 Xây dựng mô hình thực nghiệm ......................................................................... 47 

3.3.1 Thiết kế thực nghiệm theo phương pháp Taguchi ........................................ 47 

3.3.2 Phân tích phương sai .................................................................................... 51 

3.3.3 Phương pháp xây dựng hàm hồi quy ............................................................ 52 

3.3.4. Tối ưu đa mục tiêu và chỉ tiêu đánh giá tổng thể (OEC) ............................. 54 

3.3.4.1. Tổng quan về tối ưu đa mục tiêu: ......................................................................54 

3.3.4.2. Chỉ tiêu đánh giá tổng thể OEC [114] ..............................................................56 



v 
 

3.3.4.3. Xây dựng OEC [114] ............................................................................................56 

3.4 Quy trình phun thực nghiệm ............................................................................... 58 

3.5 Kỹ thuật phun ...................................................................................................... 65 

3.6 Phương pháp đánh giá tính chất của lớp phủ ...................................................... 66 

3.6.1 Độ xốp của lớp phủ ...................................................................................... 66 

3.6.2 Độ cứng tế vi của lớp phủ ............................................................................ 66 

3.6.3 Độ bền bám dính của lớp phủ với bề mặt nền .............................................. 68 

3.6.4 Đo hệ số ma sát ............................................................................................. 70 

3.6.5 Cấu trúc của lớp phủ thông qua phân tích SEM/EDX ................................. 72 

3.6.6 Phân tích XRD xác định thành phần pha của lớp phủ .................................. 74 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ......................................................................................... 75 

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN ...................................... 76 

4.1 Kết quả thực nghiệm phun mẫu .......................................................................... 76 

4.2 Cấu trúc và thành phần pha của lớp phủ ............................................................. 77 

4.2.1 Cấu trúc lớp phủ ........................................................................................... 77 

4.2.2 Phân tích thành phần pha của lớp phủ .......................................................... 81 

4.3 Kết quả đo và mức độ ảnh hưởng của các thông số phun đến độ cứng lớp phủ . 83 

4.3.1 Kết quả đo độ cứng lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm ............................... 83 

4.3.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới độ cứng lớp phủ .................. 84 

4.3.3 Thí nghiệm kiểm chứng đo độ cứng lớp phủ ................................................... 90 

4.4 Kết quả đo và mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới hệ số ma sát của lớp 

phủ .................................................................................................................... 91 

4.4.1 Kết quả đo hệ số ma sát của lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm .................. 91 

4.4.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới hệ số ma sát lớp phủ ............ 92 

4.4.3 Thí nghiệm kiểm chứng đo hệ số ma sát lớp phủ ............................................ 94 

4.5 Kết quả đo độ bền bám dính và mức độ ảnh hưởng của các thông số phun ....... 95 

4.5.1 Kết quả đo độ bền bám dính lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm ................. 95 

4.5.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới độ bền bám dính lớp phủ ..... 96 

4.5.3 Thí nghiệm kiểm chứng đo độ bám dính trượt lớp phủ ................................. 101 

4.6 Kết quả đo độ xốp và mức độ ảnh hưởng của các thông số phun ..................... 102 

4.6.1 Kết quả đo độ xốp lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm ............................... 102 

4.6.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới độ xốp lớp phủ .................. 103 

4.6.3 Thí nghiệm kiểm chứng đo độ xốp lớp phủ. .................................................. 106 

4.7 Xác định mức thông số công nghệ I, L, M đáp ứng đồng thời các chỉ tiêu cơ tính 

lớp phủ ........................................................................................................... 107 



vi 
 

KẾT LUẬN CHUNG .................................................................................................. 114 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ ................................................... 116 

PHỤ LỤC .................................................................................................................... 125 

 



vii 
 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

TT Ký hiệu Ý nghĩa của ký hiệu 

1 AS Arc spray - Phun hồ quang điện 

2 ANOVA Analysis of variance - Phân tích phương sai 

3 APS Air plasma spray-Phun plasma trong không khí 

4 ASM/TSS Hội vật liệu Mỹ / Hội phun phủ nhiệt Mỹ 

5 a1, a2,..., a10 Các hệ số của phương trình 

6 CS Cold spray-Phun nguội 

7 CF Hệ số điều chỉnh 

8 CAPS Controlled-Atmosphere Plasma Spraying - Phun plasma trong 

khí quyển có kiểm soát 

9 D Phương sai 

10 d, d’ Kích thước vết đâm của mũi đâm đo độ cứng 

11 DGS Detonation gun spray - Phun nổ 

12 DOE Thiết kế các thí nghiệm 

13 EDX/EDS Energy-dispersive X-ray spectroscopy - Phổ tán xạ năng 

lượng tia X 

14 Fms Lực ma sát 

15 F Lực thử mẫu 

16 Fs Giá trị thống kê Fisher 

17 F1 Diện tích bề mặt xung quanh lớp phủ tiếp xúc với mẫu, mm2 

18 f(BD) Hàm số quan hệ giữa độ bền bám dính và thông số phun 

19 f(HV) Hàm số quan hệ giữa độ cứng và thông số phun 

20 fj Bậc tự do các yếu tố 

21 ft Bậc tự do thực nghiệm 

22 ETSA Hiệp hội phun nhiệt châu Âu 

23 h Chiều rộng lớp phủ (mm) 

24 HV Độ cứng Vickers 

25 HVOF High velocity oxy fuel - Phun oxy nhiên liệu tốc độ cao 

26 I Cường độ dòng điện phun, A 

27 ITSC Hội nghị phun phủ nhiệt nhiệt thế giới 

28 IPS Inert plasma spraying - Phun plasma trơ 

29 J Yếu tố ảnh hưởng 

30 j Số mức của yếu tố J 

31 JTSS Hiệp hội phun phủ nhiệt Nhật Bản 



viii 
 

32 k Hệ số tổn thất 
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Multi-Response optimization using multiple regression Based 

weighted signal-to-noise ratio - Tối ưu đa mục tiêu dựa trên 
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52 Re Chỉ số Reynolds 

53 R Hệ số xác định của hàm số 

54 Radj Hệ số xác định điều chỉnh của hàm số 

55 RSS Residual Sum of Squares - Tổng bình phương còn lại 

56 SEM Scanning Electron Microscope - Kính hiển vi điện tử quét 

57 Sj Tổng bình phương phương sai 

58 S/N Tỉ số tín hiệu/nhiễu 

59 SST Total sum of squares - Tổng số bình phương 

60 ST Sum of squares - Tổng bình phương 

61 SS Tổng bình phương độ lệch 

62 T Nhiệt độ 

63 T0 Tổng nhiệt độ ở trạng thái tốt nhất 

64 T1 Tổng các kết quả thực nghiệm 

65 Vj Bình phương trung bình các yếu tố 
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67 VPS Vaccum plasma spray - Phun plasma trong chân không 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

 Trong lĩnh vực phun phủ nhiệt, vai trò của công nghệ này ở thời kỳ đầu chỉ nhằm 

mục đích trang trí, đến sau chiến tranh thế giới thứ hai công nghệ này được sử dụng với 

quy mô rộng [2, 15, 16-18, 73-74]. Công nghệ phun phủ nhiệt với nhiều phương pháp 

phun khác nhau như phun nhiệt khí cháy, phun nổ, phun laser, phun plasma,… đã được 

sử dụng hầu hết ở các nước tiên tiến và ngày càng tỏ ra có nhiều tính ưu việt trong nhiều 

lĩnh vực: phục hồi các chi tiết bị mài mòn, bảo vệ chống ăn mòn, trang trí, tạo các lớp 

bề mặt có tính năng kỹ thuật đặc biệt …[8-9, 22].  

Trong số các phương pháp phun phủ nhiệt nêu trên, phun phủ plasma có nhiều 

ưu việt do nguồn nhiệt với năng lượng cao dễ dàng tạo các lớp phủ với độ xốp thấp, độ 

bám dính trượt cao... [10-15, 22, 73-74]. Việc đảm bảo và duy trì ứng dụng công nghệ 

phun phủ nhiệt trong sản xuất tại Việt Nam nhằm tạo ra các sản phẩm mới có tính cạnh 

tranh với các sản phẩm nhập khẩu là vấn đề được nhiều doanh nghiệp trong nước quan 

tâm [3-5]. Với xu hướng đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp nước nhà, trong quá trình 

phát triển đó, việc phục hồi các chi tiết máy quan trọng nhằm giảm tải cho việc nhập 

khẩu hay mua mới mà giá thành phục hồi chi tiết thường thấp, thường không quá 50-

60% so với mua mới, có nhiều chi tiết phức tạp về chế tạo nhưng với công nghệ phục 

hồi chỉ cần 15-20% giá thành đã có thể đưa vào sử dụng trở lại với đầy đủ tính năng và 

chất lượng không thua kém sản phẩm mới, ngoài ra phun phủ nhiệt có thể được áp dụng 

hiệu quả trong việc chế tạo mới các chi tiết trong nước [27, 94, 95].  

 Tùy theo vật liệu và chế độ phủ, phun phủ nhiệt có thể mang lại cho các sản phẩm 

cơ khí có độ bền, các tính năng công nghệ cần thiết đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao và 

ngặt nghèo của các quy trình công nghệ sản xuất. Rất nhiều loại chi tiết yêu cầu cần có 

độ dẻo ở bên trong và đồng thời có độ cứng, chịu mài mòn tốt ở lớp ngoài, đa số các 

trường hợp lớp phủ bề mặt có chiều dầy nhỏ hơn rất nhiều so với chiều dày của cả chi 

tiết nhưng có tầm quan trọng rất lớn quyết định đến độ bền, tuổi thọ làm việc của chi 

tiết. Vì vậy, việc nâng cao độ bền chống mài mòn, chịu ăn mòn, làm việc trong các môi 

trường áp suất cao, nhiệt độ cao, dưới biển, trong lòng đất của từng chi tiết, bộ phận hay 

toàn bộ thiết bị bằng công nghệ phun phủ plasma trên bề mặt các chi tiết luôn là hết sức 

cần thiết đối với sự phát triển của ngành công nghiệp.  

Các vật liệu cũng như lớp phủ gốm trên cơ sở các oxit Al2O3 và TiO2 hiện đang 

được quan tâm nghiên cứu cả trong và ngoài nước không chỉ do có giá thành thấp (so 

với các hệ gốm cacbit hay ceramic khác) mà còn do chúng có các tính năng kỹ thuật tốt 

(độ cứng cao, bền mài mòn, bền hóa chất, bền nhiệt,...) [6, 7, 20-25, 95]. Các nghiên 

cứu phát triển công nghệ theo hướng vật liệu gốm này chủ yếu tập trung vào việc nghiên 
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cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ chế tạo tới một chỉ tiêu cơ tính đầu ra của lớp 

phủ như độ xốp, độ cứng, độ bám dính trượt-hay khả năng chịu mòn của lớp phủ. Giá 

thành của nhóm vật liệu gốm ôxít khá phù hợp, vì vậy việc tập trung nghiên cứu có hệ 

thống về công nghệ phun plasma tạo lớp phủ hệ này cho các ứng dụng chuyên biệt là 

cần thiết.  

Có nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích tạo ra lớp phủ có các chỉ 

tiêu cơ tính tốt, trong đó tối ưu hóa là công việc cần thiết nhằm đáp ứng mục tiêu đặt ra. 

Phương pháp thiết kế thực nghiệm theo Taguchi là công cụ hữu ích giúp các nhà nghiên 

cứu giải quyết được vấn đề đặt ra với nhiều ưu điểm nổi trội như: có cơ sở khoa học, 

nhanh chóng xác định được bộ thông số phù hợp, số lượng thí nghiệm thực hiện ít, giảm 

chi phí thực nghiệm. Bên cạnh những ưu điểm trên thì phương pháp này còn tồn tại 

nhược điểm là chưa xây dựng được hàm toán học biểu thị mối quan hệ giữa các thông 

số đầu vào và các chỉ tiêu cơ tính đầu ra, phương pháp này cũng chỉ cho phép dự đoán 

cho một chất lượng đầu ra tốt nhất.      

Từ những luận điểm trên, tác giả lựa chọn đề tài ”Nghiên cứu ảnh hưởng của 

chế độ công nghệ phun phủ plasma đến tính chất của lớp phủ gốm hệ Al2O3-TiO2 

trên nền thép”. Lớp phun phủ plasma hệ gốm oxit Al2O3-TiO2 (tỷ lệ 60-40% theo khối 

lượng) được nghiên cứu chế tạo trên nền thép C45. Phương pháp thiết kế thực nghiệm 

Taguchi được lựa chọn kết hợp với tối ưu hoá đa mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá tổng thể 

OEC được sử dụng trong luận án này là hướng nghiên cứu khá mới.  

2. Mục đích nghiên cứu của Luận án 

Chế tạo và kiểm soát được chất lượng của lớp phủ plasma hệ gốm Al2O3-40TiO2: 

nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ chính trong phương pháp phun 

phủ plasma đến chất lượng lớp phủ làm việc trong điều kiện chịu mài mòn; nghiên cứu 

tối ưu đơn mục tiêu và đa mục tiêu đáp ứng các yêu cầu đa dạng về chất lượng lớp phủ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: 

  Lớp phủ hệ gốm oxit Al2O3-40TiO2, chế tạo bằng phương pháp phun phủ plasma 

khí trên nền thép cacbon C45. 

Phạm vi nghiên cứu: 

Luận án tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của 3 thông số chế độ phun phủ chính 

bao gồm: cường độ dòng điện phun, khoảng cách phun và lưu lượng cấp bột phun. Các 

đặc trưng tính chất của lớp phủ gốm được đánh giá bao gồm tổ chức vật liệu, thành phần 

pha và các chỉ tiêu cơ tính (độ cứng tế vi, độ bền bám dính, độ xốp và hệ số ma sát khô). 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm. 
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Về lý thuyết: 

  - Nghiên cứu tổng quan về sự hình thành và tính chất lớp phủ gốm hệ Al2O2-

40TiO2 trên nền thép bằng phương pháp phun plasma khí. 

  - Nghiên cứu các phương pháp quy hoạch thực nghiệm: phương pháp Taguchi; 

phương pháp bình phương tối thiểu; sử dụng chỉ số đánh giá tổng thể OEC để tìm mức 

phù hợp của các thông số công nghệ phun phủ đáp ứng đồng thời các chỉ tiêu cơ tính 

lớp phủ. 

Về thực nghiệm: 

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

plasma đến các tính chất lớp phủ dựa trên các nghiên cứu của các công bố trước và các 

thí nghiệm thăm dò. 

 - Chế tạo đồ gá phun, khuôn kiểm tra độ bền bám dính cho các mẫu thực nghiệm. 

 - Phun mẫu thực nghiệm 

 - Đánh giá tính chất, cơ tính lớp phủ gồm: 

+ Độ cứng tế vi lớp phủ được đánh giá theo tiêu chuẩn ASTM E384-17; 

+ Đo hệ số ma sát của lớp phủ bằng máy TRIBO-Tester 

+ Độ bám dính trượt lớp phủ đánh giá theo tiêu chuẩn JIS H 8666-1980; 

+ Độ xốp lớp phủ được đánh giá theo tiêu chuẩn ASTM B276-21; 

- Dựa trên kết quả thực nghiệm và phân tích phương sai, kết hợp hồi quy đa mục 

tiêu để đánh giá kết quả nghiên cứu theo các mục tiêu đặt ra. 

 - Phân tích tổ chức mặt cắt ngang lớp phủ bằng kính hiển vi điện tử quét, phân 

tích thành phần pha bằng phương pháp nhiễu xạ tia X. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Ý nghĩa khoa học: 

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

của các thông số phun phủ plasma ảnh hưởng đến các tính chất của lớp phủ gốm hệ 

Al2O2-40TiO2.  

 - Xác định được ảnh hưởng của 3 thông số phun chính (dòng điện phun, khoảng 

cách phun và lưu lượng cấp bột) đến 4 chỉ tiêu chất lượng lớp phủ (độ cứng tế vi, hệ số 

ma sát, độ bền bám dính, độ xốp); Xây dựng được các hàm toán học mô tả mối quan hệ 

giữa các chỉ tiêu chất lượng lớp phủ Al2O2-40TiO2 với 3 thông số chế độ phun. 

 - Xác định được các bộ thông số phun phủ tối ưu đơn mục tiêu và đa mục tiêu 

cho chất lượng lớp phủ hệ Al2O2-40TiO2. 

Ý nghĩa thực tiễn: 

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

và chế độ phun phủ áp dụng cho việc phục hồi hoặc chế tạo mới các chi tiết máy bị mòn 

nhằm đáp ứng kịp thời sản xuất, hạn chế nhập ngoại, đồng thời có thể làm tài liệu dùng 
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trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực chuyên ngành. 

6. Các đóng góp mới của luận án 

 - Xây dựng được các hàm hồi quy thể hiện mối quan hệ ảnh hưởng đồng thời của 

3 yếu tố công nghệ phun (I, L, M) tới hàm mục tiêu là 4 chỉ tiêu cơ tính quan trọng của 

lớp phủ. 

 - Đã sử dụng chỉ tiêu đánh giá tổng thể OEC để tìm ra mức phù hợp của các thông 

số công nghệ phun phủ đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu cơ tính đầu ra của lớp phủ 

Al2O3-40TiO2.  

 - Chế tạo được đồ gá phun, khuôn kiểm tra độ bền bám dính cho lớp phủ gốm 

trên nền thép dạng tấm phẳng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHUN PHỦ NHIỆT 
 

1.1 Lịch sử phát triển phun phủ nhiệt 

Công nghệ phun phủ nhiệt được phát minh từ đầu thế kỷ 20 do một kỹ sư người 

Thụy Sỹ tên là Max Ulrich Schoop. Đến nay, phun phủ nhiệt được phát triển và bao gồm 

5 phương pháp công nghệ phun chính như được mô tả trong Hình 1.1 [74, 95]. 

 
 

 

Hình 1.1 Lịch sử phát triển công nghệ phun phủ nhiệt [74] 

 Khởi đầu của hành trình nghiên cứu và phát triển công nghệ phun phủ nhiệt của 

Schoop là từ việc quan sát vết của viên đạn chì bị phân tách, bám dính trên bề mặt của 

bức tường đá sau khi bị bắn. Từ đó tác giả đã nghiên cứu và thử nghiệm bột chì trong 

phòng thí nghiệm, sau đó đã sản xuất bột chì dùng trong phun phủ. Nhờ đó Schoop được 

cấp bằng sáng chế cho phương pháp phun chì. Sau nhiều lần thử nghiệm, tác giả đã chế 

tạo được loại súng phun thương mại đầu tiên của mình đó cũng là thiết bị phun hồ quang 

điện đầu tiên [69, 94, 95]. 

 Trước thềm chiến tranh thế giới thứ nhất, Schoop đã chuyển giao kỹ thuật phun 

cho công ty Metallizator (Đức), sau đó thiết bị này đã được bán tại Châu Âu. Đầu những 

năm 1920, một công ty ở Anh là Metallisation được thành lập. Cùng thời điểm này các 

loại súng phun nhiệt đầu tiên ở Hoa Kỳ được sản xuất bởi Công ty Metallizing. Tuy 

nhiên, ở thời điểm đó công nghệ phun phủ nhiệt chưa được hoàn thiện dẫn tới các hoạt 

động thương mại vẫn còn hạn chế. Một trong những công ty mới của Mogul vào giữa 

những năm 1930 là Metallizing Engineering Company Inc, sau này được gọi là Metco 

và hiện nay thuộc tập đoàn Oerlikon [69]. Đầu những năm 1940 khi chiến tranh thế giới 

thứ hai xảy ra, quân đội Hoa Kỳ mở những cuộc hội thảo cho mục đích sửa chữa thiết 

bị quân sự hạng nặng bằng phun nhiệt ở Trung Quốc, Ấn Độ và Ý. Những năm tiếp theo 

đó đến nay, phun phủ nhiệt đã trở thành một công nghệ xử lý bề mặt nổi bật trong số 

nhiều quy trình xử lý bề mặt khác nhau 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 trước đây. Sự phát triển của phun phủ nhiệt gắn liền với sự phát triển của 

thiết bị, vật liệu và phương pháp phun phủ (Hình 1.1). 

 Thiết bị phun đã được nghiên cứu chế tạo và đưa vào ứng dụng nhiều loại đầu 
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phun khác nhau phục vụ cho các phương 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 phủ nhiệt đã 

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

định và chất lượng ngày càng cao. Yếu tố công nghệ cũng được 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 cacbit và oxit kim loại) đã được công bố [1, 15, 47, 73, 74]. Phun phủ nhiệt phù 

hợp với hầu hết các vật liệu, ngoại trừ các hợp chất phân hủy do nhiệt cũng như 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 và dung dịch huyền phù. Điều này 

giúp cho lớp phủ phun nhiệt có thể có 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 lắng đọng 

lớp phủ của các phương pháp phun phủ nhiệt là khá cao so với nhiều công nghệ bề mặt 

khác, chiều dày lớp phủ phun nhiệt có thể từ vài chục µm đến vài mm. Hơn nữa, với 

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 

được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp cũng như trong các ngành xây dựng cơ sở hạ 

tầng, y sinh học, điện tử... Công nghệ phun phủ nhiệt được ứng dụng rộng rãi như vậy 

là do những đặc điểm quan trọng như [15, 26, 34]: 

- Vật liệu phun đa dạng đáp ứng nhiều điều kiện làm việc của chi tiết. 

- Tính chất luyện kim khi phun làm tăng độ bền mài mòn, độ cứng, độ bền bám 

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

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

- Nhiệt lượng đầu vào cho các thành phần được phủ bằng phun nhiệt thấp, tính 

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

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

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

Hiện nay phun phủ nhiệt đã và đang phát triển mạnh ở các nước tiên tiến như 

Mỹ, Nhật, Nga, Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ,... Ở các nước 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 như: gốm kim loại, các loại, hợp kim,… Các nước này 

cũng đã sử dụng phun phủ nhiệt cho mục đích phục hồi các chi tiết máy bị mòn, bảo 

vệ chống gỉ các kết cấu thép và nhiều mục đích khác. Năm 1987, ở Hoa Kỳ việc tạo 

lớp phun phủ gốm bằng công nghệ phun plasma đạt giá trị trên 2 tỷ USD [95]. Các 
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công trình liên quan đến phun phủ nhiệt được công bố trong các tạp chí như: Tạp chí 

công nghệ phun phủ nhiệt (JTST) của ASM; Công nghệ phun phủ bề mặt của Nhà xuất 

bản Elsevier; Kỹ thuật bề mặt của Nhà xuất bản Maney và một số tạp chí khác. Hằng 

năm đều có các hội nghị quốc tế về chuyên ngành này như Hội nghị phun phủ nhiệt 

quốc tế; Hội nghị quốc tế về luyện kim và phun phủ. Nhiều hiệp hôi chuyên ngành như 

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

hội phun phủ nhiệt Nhật Bản (JTSS) hoạt động mạnh trong việc thúc đẩy khoa học và 

công nghệ phun phủ nhiệt trên toàn thế giới. Ở các nước tiên tiến đều có các viện 

nghiên cứu; các tạp chí riêng và tiêu chuẩn cho chuyên ngành,… Một số hãng nổi 

tiếng về thiết bị, vật liệu phun phủ như: Plasma Technique; Castolin (Thụy sĩ); Metco 

Plasmaday; Dressez; 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 lĩnh vực xử lý 

bề mặt [95]. 

1.2 Các phương pháp phun phủ nhiệt 

 Theo định nghĩa, phun phủ nhiệt là một quá trình mà trong đó các hạt nóng chảy, 

bán nóng chảy hoặc trạng thái rắn được lắng đọng trên một chất nền. Do đó, kỹ thuật 

phun là một cách tạo ra một "dòng" các hạt như vậy. Lớp phủ được tạo ra khi các hạt va 

chạm với chất nền, điều này có thể xảy ra các trường hợp vật liệu phun đạt trạng thái 

nóng chảy hoặc rắn khi va chạm với bề mặt nền. Sự gia nhiệt và gia tốc của các phân tử 

phun xảy ra trong một dòng khí. Ngoài những nguồn được liệt kê trong Hình 1.1 còn 

một số nguồn năng lượng khác đưa vào khí để tạo ra nguồn năng lượng cho dòng phun. 

Kỹ thuật phun cũng có thể được phân loại theo nhu cầu kỹ thuật và kinh tế liên quan đến 

lớp phủ [95, 99]. Ra đời từ đầu thế kỷ XX, phương pháp đầu tiên là phun hồ quang điện, 

cho đến nay đã có hàng chục phương pháp phun nhiệt khác nhau ra đời và phát triển. 

Việc ứng dụng các nguồn năng lượng vào trong các phương pháp phun là cơ sở của các 

quá trình phun khác nhau. Từ đó, các quá trình phun nhiệt được phân loại theo nguồn 

năng lượng được sử dụng để làm nóng nguyên liệu phun được trình bày trong Hình 1.2. 

Công nghệ phun phủ nhiệt chia ra thành nhiều phương pháp khác nhau nhưng tất cả đều 

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

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

thành. Do đó, một số phương pháp phun với hiệu suất và chất lượng lớp phủ tốt được 

ứng dụng phổ biến hơn [95, 99]. 

 Khí quyển được kiểm soát xung quanh ngọn lửa phun. Bản chất các loại khí thay 

đổi thành phần hóa học của ngọn lửa khí phun hoặc các đặc tính vật lý của nó, chẳng 

hạn như mức độ hỗn loạn hoặc đường đi tự do trung bình của các hạt vật liệu phun. Ví 

dụ phun plasma chân không (VPS) (đôi khi được gọi là LPPS), phun plasma trong khí 
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quyển có kiểm soát (CAPS), phun plasma trơ (IPS), phun plasma bao phủ (SPS), phun 

HVOF [94]. 

 Động năng của hạt phun ra cao, tiếp xúc với tia lửa hoặc ngọn lửa có vận tốc lớn 

nhưng có nhiệt độ tương đối thấp. ‘Thời gian bay’ ngắn và chúng tác động vào chất nền 

mà không bị nóng chảy. Phun nhiên liệu oxy tốc độ cao (HVOF), phun nhiên liệu không 

khí tốc độ cao (HVAF), D-gun ™, Super D-gun ™, Sonarc ™ (Steffens và Nassenstein, 

1996) là một số ví dụ điển hình cho nhóm kỹ thuật này. 
   

 
 

Hình 1.2 Sơ đồ phân loại các phương pháp phun phủ nhiệt [74] 

1.2.1 Phun hồ quang điện  

 Phun hồ quang (Arc spray - AS) được phát minh bởi M.U. Schoop vào khoảng 

năm 1910, quá trình này đã không phát triển rộng rãi về mặt thương mại cho đến đầu 

những năm 1960. Không giống như các quy trình phun nhiệt khác, làm nóng gián tiếp 

các hạt bằng cách sử dụng ngọn lửa đốt nóng, quy trình phun hồ quang điện sử dụng 

trực tiếp dòng điện (một chiều) hồ quang điện, đánh vào giữa hai dây có vai trò như các 

điện cực để có tác dụng làm nóng chảy trực tiếp. Hồ quang điện được hình thành trong 

khoảng trống giữa các đầu dây khi hai dây liên tục được đưa vào cột hồ quang. Quá trình 

này được thể hiện dưới dạng sơ đồ trong Hình 1.3. Vì các dây dẫn bị hồ quang nóng 

chảy trực tiếp nên hiệu suất nhiệt của quá trình phun hồ quang điện cao hơn đáng kể so 

với bất kỳ quá trình phun nhiệt khác. Sử dụng áp lực khí có tốc độ cao nằm phía sau 

giao điểm của các dây sẽ đẩy kim loại nóng chảy liên tục hình thành hồ quang. Luồng 

không khí tốc độ cao dao động từ 0,8 đến 1,8 m3/phút. Khi kim loại nóng chảy tách khỏi 

dây, các nguyên tử tách thành các hạt mịn hơn, tạo ra sự phân bố mịn của các giọt kim 

loại nóng chảy. Không khí bị ion hóa cũng được sử dụng để đẩy nhanh các hạt về phía 

bề mặt nền, nơi các hạt nóng chảy va chạm, biến dạng và đông đặc lại để tạo thành lớp 

phủ. Tuy nhiên, không giống như trường hợp phun ngọn lửa hoặc phun plasma, khi vật 

liệu được đưa vào tạo thành các giọt đã nóng chảy và cuốn vào trong tia phun, các hạt 
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bắt đầu nguội ngay sau khi rời khỏi vùng hồ quang. Để giảm thiểu oxy hóa trong quá 

trình phun hồ quang điện, thời gian dừng cần được rút ngắn bằng cách sử dụng khoảng 

cách phun ngắn và dòng khí phun ra cao. Hình minh họa dòng kim loại nóng chảy liên 

tục rời khỏi các đầu dây dẫn bị vỡ bởi các tia khí. Phun hồ quang điện truyền ít nhiệt 

hơn đến bề mặt trên một đơn vị vật liệu được phun so với bất kỳ quy trình phun nhiệt 

thông thường nào khác, do không có ngọn lửa hoặc tia plasma. Nhiệt lượng đầu vào duy 

nhất cho bộ phận là nhiệt “hợp lý” được sinh ra bởi các hạt riêng lẻ trong dòng phun. 

Các hạt được tạo ra bởi phun hồ quang điện thường có kích thước và phân bố tương tự 

như các nguyên liệu bột được sử dụng trong phun nhiệt khí cháy và plasma. Người ta 

đã quan sát thấy rằng kích thước giọt (hạt) nằm trong khoảng 200 µm, tùy thuộc vào các 

thông số của quá trình; các giọt thường có dạng hình cầu. Năng suất của phương pháp 

phun này khá cao so với một số phương pháp phun khác. Vật liệu để phun hồ quang 

điện chỉ giới hạn ở vật liệu dẫn điện có thể tạo thành dây dẫn. Tuy nhiên, việc sử dụng 

dây lõi bột đã mở rộng phạm vi vật liệu bao gồm: kim loại và vật liệu vô định hình. Dây 

có vỏ bao gồm một vỏ bọc kim loại hình ống với bột trong lõi. Các loại bột này thường 

là cacbit hoặc hợp kim vô định hình [26, 32, 36, 95]. 

 

Hình 1.3 Nguyên lý phun hồ quang điện [94] 

 Đặc điểm lớp phủ của phương pháp phun hồ quang điện giảm thiểu sự gia nhiệt 

bề mặt so với các quá trình phun nhiệt khác. Điều này mang lại lợi thế cho phun hồ 

quang điện khi chất nền cần được giữ ở mức thấp, cho phép quá trình phun hồ quang 

điện tạo các lớp phủ lên các sản phẩm polyme, sợi thủy tinh, gỗ và giấy, cũng như các 

chất nền kim loại hoặc thủy tinh. Các cấu trúc vi mô của lớp phủ khi phun hồ quang điện 

có thể rất khác nhau bằng cách thay đổi các thông số phun. Lớp phủ phun hồ quang điện 

được đặc trưng bởi chiều dày lớp phủ, dày hơn và có kích thước đa dạng hơn so với lớp 

phủ được thấy trong các phương pháp phun phủ plasma và ngọn lửa khí cháy, và có hàm 

lượng oxit cao hơn. Độ bám dính trượt của lớp phủ với nền là thấp hơn so với phương 

pháp phun plasma. 
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1.2.2 Phun khí cháy 

 Đây là quy trình phun nhiệt đầu tiên được phát triển năm 1910 và vẫn đang được 

sử dụng phổ biến. Những thiết bị hiện đại đã thay đổi rất ít kể từ những năm 1950, là 

một nhóm các quy trình sử dụng nguồn nhiệt tập trung để làm tan chảy nguyên liệu đầu 

vào đồng thời truyền động năng, sử dụng áp lực khí để đẩy các hạt nóng chảy về phía 

bề mặt nền. Khi các hạt đã được nung nóng tác động vào bề mặt của nền, chúng nhanh 

chóng đông đặc lại. Khi các hạt tiếp theo tác động lên bề mặt, độ dày lớp phủ được hình 

thành. Năng lượng nhiệt để phun có thể được tạo ra nhờ các phản ứng hóa học, thông 

qua quá trình đốt cháy nhiên liệu với oxy hoặc không khí [24, 95]. Vật liệu phun dạng 

bột, dây hoặc thanh được đưa theo trục qua phía sau của súng phun vào ngọn lửa ở lối 

ra súng phun. Các vật liệu phun được nấu chảy và được tách thành giọt, được gia tốc về 

phía bề mặt nền bởi dòng khí. Hình 1.4, 1.5 minh họa súng phun ngọn lửa khí cháy điển 

hình. Mỏ phun khí cháy bao gồm các đường phân phối khí qua vòi phun và các lỗ trộn 

ở đầu vòi phun. Đầu phun được sử dụng để định hình mẫu phun. Một ưu điểm đáng kể 

của dây và thanh so với bột là mức độ nóng chảy cao hơn đáng kể, tạo ra lớp phủ dày 

đặc hơn. Ngoài ra, khí phun ra tạo ra các giọt mịn hơn, do đó tạo ra các lớp phủ mịn 

hơn. Trong quy trình phun, tỷ lệ nhiên liệu / ôxy và tổng lưu lượng khí được điều chỉnh 

để tạo ra công suất nhiệt mong muốn. Các tia không khí tùy chọn, ở hạ lưu vùng cháy, 

có thể điều chỉnh thêm cấu hình nhiệt của ngọn lửa. Tốc độ khí phản lực thường dưới 

100 m/s, tạo ra tốc độ hạt lên đến 80 m/s trước khi va chạm. Đặc tính lớp phủ của phương 

pháp phun nhiệt khí cháy, với cấu trúc vi mô của lớp phủ thô, có độ xốp cao [95].  
 

 

Hình 1.4 Nguyên lý phun nhiệt khí cháy (phun dây) [94-95] 

 

Hình 1.5 Nguyên lý phun nhiệt khí cháy (phun bột) [94-95] 
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1.2.3 Phun HVOF 

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

khí (PFS) thông thường 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 (FS) trong khoảng 50 m/s có thể được 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 được thiết kế dưới dạng ống Laval có cấu trúc 

ống dạng hội tụ - phân kỳ (Hình 1.6) cho vận tốc hạt rất cao và ngày càng được nghiên 

cứu tiếp để cải thiện [11, 36, 38, 40, 41, 71, 94, 107]. 

 Khí nhiên liệu được sử dụng khi phun có thể là: hidro, metan, axetylen, etylen, 

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

ngọn lửa đạt được 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 được điều chỉnh. Súng phun HVOF 

được làm mát bằng khí (nitơ, CO2 lỏng, argon,..) hoặc nước. Trong quá trình phun, khí 

nén với áp suất cao được sử dụng để tăng tốc cho phần tử phun, nhưng quá trình này 

tương đương với việc đưa thêm nitơ vào vì vậy kết quả làm cho nhiệt độ ngọn lửa giảm. 

Nhiệt độ cung cấp cho vật liệu 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 như góc phun, 

đường kính vòi phun, tốc độ dòng khí vận chuyển, lưu lượng cấp bột. Ngoài ra, độ dài 

và hình dạng góc mở của các vòi phun ảnh hưởng đến sự truyền nhiệt đến các hạt bột. 

 
 

Hình 1.6 Nguyên lý làm việc của súng phun HVOF [94] 

1.2.4 Phun nổ 

 Đặc điểm của phương pháp phun nổ là khả năng tạo ra các lớp phủ có độ xốp 

thấp (< 2%), bám dính tốt. Tuy nhiên, súng kích nổ tạo ra các tia năng lượng nhiệt và 

động năng cao hơn bằng cách giới hạn quá trình đốt cháy trong một ống hoặc thùng 

chứa bột được đưa vào. Thiết kế này tạo ra nhiệt lớn hơn và truyền động năng cho các 

hạt bột. D-Gun (được phát triển bởi Union Carbide, nay là Praxair Surface Technologies, 

Inc., Hoa Kỳ) là hãng sản xuất súng phun nổ đầu tiên và được biết đến rộng rãi nhất. 

Quá trình phun kích nổ được minh họa bằng sơ đồ ở Hình 1.7. Trong quá trình phun 

kích nổ, một hỗn hợp nổ gồm nhiên liệu, oxy và bột được đưa vào một ống, thùng dài 
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và được đánh lửa bằng bugi. Sóng áp suất kích nổ tạo ra làm nóng và tăng tốc các hạt 

bột bị cuốn theo, đi xuống thùng làm mát bằng nước về phía đế. Nitơ được sử dụng để 

tẩy nòng súng, giữa các lần kích nổ. Quá trình kích nổ được lặp lại ở tần số từ 3 đến 6 

Hz. Quá trình phun kích nổ nóng hơn và mang lại thời gian tồn tại của hạt lâu hơn so 

với phun lửa thông thường. Các vận tốc hạt cao này đã được chứng minh là cải thiện sự 

biến dạng của hạt và tăng liên kết giữa các hạt, lớp phủ, loại bỏ phần lớn độ xốp thường 

thấy trong các lớp phủ phun ngọn lửa thông thường [95]. 

 Lớp phủ phun nổ có cấu trúc vi mô mịn hơn, mỏng hơn so với ngọn lửa khí cháy. 

Hàm lượng oxit thấp hơn là kết quả của việc các hạt mịn được bảo vệ bởi môi trường 

khí đốt của buồng phun kéo dài và thời gian lưu lại giảm. Môi trường bảo vệ này ngăn 

chặn các hạt phun ra khỏi quá trình oxy hóa điển hình trong phun ngọn lửa thông thường 

trong môi trường mở trong quá trình gia nhiệt và tăng tốc. Mặc dù các quy trình khác, 

chẳng hạn như nhiên liệu oxy tốc độ cao và plasma năng lượng cao, có thể tạo ra các 

lớp phủ tương đương với phun kích nổ, D-Gun đã trở thành tiêu chuẩn để so sánh kể từ 

cuối những năm 1950. Khi so sánh với các lớp phủ phun bằng ngọn lửa khí cháy và 

plasma, người ta đã chỉ ra rằng các lớp phủ WC / Co phun theo kiểu kích nổ có mức độ 

cacbua được giữ lại cao hơn [94, 95, 107]. 

 

Hình 1.7 Nguyên lý của phương pháp phun nổ [62] 

1.2.5 Phun nguội  

 Phun nguội (CS) nằm trong họ quy trình phun nhiệt, trong đó các hạt tương đối 

nhỏ (có kích thước từ 1 đến 50 µm) ở trạng thái rắn được tăng tốc đến vận tốc cao 

(thường là 300-1200 m/s và sau đó phát triển một lớp phủ hoặc lắng đọng trên một chất 

nền thích hợp bằng một quá trình ép. Trong hầu hết các trường hợp, các hạt bột có thể 

biến dạng được đưa đến vận tốc lớn thông qua việc đưa vào vòi phun, sử dụng các 

nguyên tắc động lực học khí của các dòng chảy hội tụ phân kỳ để phát triển các dòng 

khí vận tốc cao. Cơ chế mà các hạt ở trạng thái rắn biến dạng và liên kết, cả với chất nền 

và với nhau, vẫn chưa được hiểu rõ; tuy nhiên, người ta cho rằng va chạm ở tốc độ cao 

làm phá vỡ màng oxit trên bề mặt hạt và chất nền, ép các cấu trúc nguyên tử của chúng 
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tiếp xúc mật thiết với nhau dưới áp suất và nhiệt độ bề mặt cao tạm thời. Ưu 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 mm và có thể phủ được cả trên bề mặt kính được đánh bóng. Hiện 

nay, ứng dụng quan trọng nhất của phun nguội là 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 vi xử lý máy tính [95]. 

1.2.6 Phun plasma 

Quá trình phun plasma khí (Atmospheric Plasma Spraying - APS) được phát triển 

bởi Gage (1962) và thực hiện trong môi trường không khí. Phun plasma phù hợp với 

hầu hết các loại vật liệu, nhất là các loại vật liệu phun có nhiệt độ nóng chảy cao, kể cả 

lớp phủ bằng vật liệu gốm. Nhiều ứng dụng của phun plasma bao gồm: tạo bề mặt chống 

mài mòn, ăn mòn, xói mòn, chịu nhiệt cũng đã được sử dụng [94, 95]. Trong quá trình 

phun plasma, bột phun được đưa vào hồ quang plasma có nhiệt độ rất cao và sau đó 

được làm nóng nhanh đến khi bị nóng chảy. Các phần tử phun được 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 được tạo ra bằng cách chuyển năng lượng (từ dòng điện) 

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

lượng đủ để ion hóa chất khí đó. Khi năng lượng được giải phóng, các điện tử và ion tái 

kết hợp giải phóng nhiệt và năng lượng ánh sáng tăng tốc thông qua một vòi phun (Hình 

1.8a). Nhiệt độ hồ quang/khí có thể thay đổi từ 15000-20000oC tùy theo loại khí và công 

suất sử dụng trong thiết bị [3-9, 93, 94, 95]. Vì lý do này, quá trình phun plasma rất phù 

hợp cho các vật liệu lớp phủ có nhiệt độ nóng chảy cao [95]. Vận tốc của hạt phun đạt 

được tương 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 tư cao và năng suất phun thấp là những 

nhược điểm chính của phương pháp này. 
 

 
 

a. Phun plasma trong không khí b. Nguyên lý phun plasma chân không 

Hình 1.8 Nguyên lý làm việc của súng phun plasma [94, 95, 99] 

 Năm 1974, Muehlberger [74] thay đổi môi trường thực hiện phun plasma là 

chân không (Vacum Plasma Spraying - VPS) (Hình 1.8b) dẫn đến độ bền bám dính được 
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cải thiện, mật độ lớp phủ cao hơn, lượng oxit và các tạp chất giảm. VPS chủ yếu được 

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 thước của buồng mang lại những 

bất lợi chính để sử dụng kỹ thuật này. 

1.2.7 So sánh các phương pháp phun phủ nhiệt 

 Trong quá trình phát triển các phương pháp phun phủ nhiệt, mỗi phương pháp ra 

đời đi kèm theo là những ưu, nhược điểm nhất định, ứng dụng được trong một số lĩnh 

vực nhất định. Việc lựa chọn phương pháp phun phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu: đặc 

tính của lớp phủ, ứng dụng và yếu tố thương mại [95]. Mỗi quá trình phun nhiệt sẽ cho 

các tính chất của lớp phủ khác nhau, đáp ứng được yêu cầu cho các mục đích khác nhau. 

Việc lựa chọn quy trình phun nhiệt về cơ bản được xác định bởi vật liệu, hiệu suất, chi 

phí, khoảng chiều dày lớp phủ của phương pháp phun. Bảng 1.1 sau đây tóm tắt những 

thuộc tính chính của các phương pháp công nghệ phun nhiệt phổ biến và các đặc tính 

lớp phủ đạt được của chúng [72-87, 94, 95, 101]. 

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 

lượng  

ôxít (%) 

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 
  

Theo thứ tự từ trên xuống dưới được đánh giá chất lượng lớp phủ cao hơn, trong 

mức chi phí của từng phương pháp (số càng lớn thì chi phí càng cao), đó cũng là một 

trong những cơ sở để lựa chọn phương pháp phun cho phù hợp. 

 Từ kết quả so sánh các phương pháp phun trong Bảng 1.1 có thể thấy là phương 

pháp phun plasma đáp ứng chất lượng lớp phủ cao (cao hơn hẳn so với phương pháp 

phun nhiệt khí cháy và phương pháp phun hồ quang điện), trong khi chi phí ở mức độ 

trung bình so với các phương pháp có chất lượng tương đồng. Ngoài ra, phun plasma có 

công suất nhiệt cao nên năng suất, chất lượng quá trình phun cao, thích hợp hơn với 

nhiều loại vật liệu phun dạng bột kể cả nhưng vật liệu phun có nhiệt độ nóng chảy cao 

[94, 95, 76-88]. Các chỉ tiêu cơ tính của phương pháp phun plasma trong không khí 

(APS) so với phun plasma trong môi trường chân không (VPS) tuy có thấp hơn song 
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phương pháp VPS đòi hỏi điều kiện phun ngặt nghèo hơn và mức chi phí lại cao hơn, 

phun plasma trong không khí có chất lượng lớp phủ thấp hơn so với lớp phủ HVOF và 

VPS. Tuy nhiên phương pháp này vẫn được ứng dụng khá rộng rãi bởi nhiệt độ nguồn 

nhiệt lớn, có thể phun được những vật liệu có nhiệt độ nóng chảy cao và vật liệu phun 

đa dạng. Những cơ sở trên đã giải thích tại sao phương pháp phun plasma hiện nay được 

ứng dụng rất phổ biến trên thế giới và không ngừng gia tăng về khối lượng cũng như giá 

trị của các sản phẩm ứng dụng. 

1.3 Những kết quả nghiên cứu và ứng dụng phun plasma chế tạo lớp phủ trên cơ 

sở Al2O3 

 Một trong những phương pháp phun nhiệt được ứng dụng rộng rãi nhất đó là 

phương pháp phun plasma. Sự phát triển của phương pháp này là một bước tiến quan 

trọng trong các ngành công nghiệp, kể từ khi phương pháp phun plasma ra đời và có 

những bước tiến mới với tốc độ phát triển nhanh chóng [84]. 

 Yuoff N.H cùng các cộng sự [80], đã nghiên cứu đặc tính của lớp phủ Al2O3-13% 

TiO2 trên nền thép bằng phương pháp phun plasma. Nghiên cứu này tập trung vào sự 

phát triển của kích thước hạt ôxít nhôm khi phun ở công suất nhiệt khác nhau (20-40 

KW). Kết quả là độ xốp khi phun ở công suất nhiệt 20 KW là 6,2% còn khi phun ở công 

suất nhiệt 40 KW là 4%. 

 A. F. Kanta cùng các cộng sự [81], đã nghiên cứu đặc tính của lớp phủ Al2O3-

13% TiO2 trên nền thép không gỉ XC18, trong nghiên cứu này nhóm tác giả cũng đề cập 

tới kích thước hạt phun khác nhau, cụ thể là kích thước hạt thông thường và kích thước 

hạt nano. Kết quả thu được cho thấy khả năng chịu mòn của lớp phủ khi phun bằng hạt 

có kích thước nano tốt hơn so với lớp phủ khi phun bằng hạt có kích thước thông thường, 

lý do là nhờ sự tồn tại của hai pha khác nhau là: α-Al2O3 và γ-Al2O3.  

 S. Islak cùng các cộng sự [84] đã nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng TiO2 đến 

cấu trúc tế vi, thành phần pha và độ cứng của lớp phủ plasma Al2O3-TiO2. Lớp phủ được 

phun trên nền thép SAE 1040 từ hỗn hợp bột Al2O3 và TiO2 kích thước µm với các hàm 

lượng TiO2 khác nhau (3; 13; 40% về khối lượng). Lớp phủ NiCr20 được sử dụng làm 

lớp lót giữa lớp phủ Al2O3-TiO2 và bề mặt nền. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, lớp 

phủ composite Al2O3-TiO2 tồn tại vùng nóng chảy hoàn toàn và vùng nóng chảy một 

phần. Vùng nóng chảy hoàn toàn có cấu trúc lớp. Khi hàm lượng TiO2 tăng, độ xốp của 

lớp phủ giảm. Độ cứng tế vi của các lớp phủ cao hơn khoảng 3 đến 4.5 lần vật liệu nền. 

Giá trị độ cứng tế vi trung bình của các lớp phủ nằm trong khoảng 650-860 HV.  

 Nghiên cứu quá trình thẩm thấu dung dịch muối vào trong lớp phun phủ plasma 

Al2O3-TiO2 bằng phương pháp phổ tổng trở điện hóa (EIS) đã được trình bày trong 

nghiên cứu [82]. Hai loại bột Al2O3-13%TiO2 với kích thước hạt 5-25 µm và 15-40 µm 

đã được phun trên nền nhôm. Các khuyết tật về cấu trúc của lớp phủ (lỗ xốp và vết nứt) 
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được xác định bằng phương pháp phân tích cấu trúc mặt cắt ngang. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, trong những giờ đầu ngâm mẫu, dung dịch muối đã ngấm vào trong lớp phủ. 

Tuy nhiên, sau 340 giờ ngâm, quá trình thẩm thấu của dung dịch muối đã dừng lại. Điện 

trở phân cực (Rp) của mẫu lớp phủ cao hơn so với điện trở phân cực của mẫu nền, điều 

này cho thấy rằng, các lớp phủ có khả năng sử dụng để phục hồi và bảo vệ bề mặt nhôm 

khi tiếp xúc với môi trường biển hoặc các dung dịch nước muối khác. Khả năng bảo vệ 

của lớp phủ chế tạo từ bột nguyên liệu có kích thước hạt nhỏ cao hơn so với lớp phủ chế 

tạo từ bột có kích thước hạt lớn, do độ xốp và tỷ lệ các vết nứt của nó thấp hơn.  

 Trong nghiên cứu [95] của Cục năng lượng nguyên tử - Cơ quan Nguyên tử Pháp, 

quá trình xử lý chất thải hạt nhân, các thành phần kim loại phải chịu môi trường làm 

việc khắc nghiệt (làm việc ở nhiệt độ cao 8500C, thậm chí tới 15000C), các lớp phun phủ 

plasma Al2O3 được chế tạo từ bột nguyên liệu với các kích thước hạt khác nhau, lớp phủ 

Al2O3-TiO2 và lớp phủ Al2O3 tẩm chất điền đầy nhôm phốt phát đã được nghiên cứu 

nhằm nâng cao các tính chất của kim loại nền hoạt động trong môi trường khắc nghiệt 

như trên. Các lớp phủ được chế tạo trên nền thép không gỉ AISI 304L, sau đó được xử 

lý ở các điều kiện khác nhau là 300oC trong 400h và qua chu kỳ sốc nhiệt giữa 850oC 

và 150oC sử dụng ngọn lửa oxy axetylen và làm mát bằng không khí nén. Các kết quả 

nghiên cứu cho thấy, tẩm nhôm phốt phát cho lớp phủ là một phương pháp hiệu quả góp 

phần lấp đầy các khuyết tật cấu trúc của lớp phủ. Các lớp phủ Al2O3 chế tạo từ bột có 

kích thước hạt 22-45 µm và 5-20 µm có độ cách điện tốt hơn so với lớp phủ Al2O3 chế 

tạo từ bột có kích thước hạt 1-10 µm và 5-45 µm và lớp phủ Al2O3-TiO2.  

 Ba nhà khoa học gồm K.H.Zum Gahr, W.Bundschuh và Zimmerlin tại Viện 

nghiên cứu vật liệu thuộc trường Đại học khoa học vật liệu - Cộng hòa liên bang Đức 

đã nghiên cứu cấu trúc vi mô của lớp phủ Al2O3 và 3% hỗn hợp Y2O-ZrO2 (TZP) với 

kích thước hạt thay đổi một cách có hệ thống. Đo độ cứng và độ bền bám dính của lớp 

phủ cũng như tổ chức pha của lớp phủ được tiến hành trong thí nghiệm này. Các thí 

nghiệm về mòn cũng được thực hiện với các cơ chế thử khác nhau. Các vi cấu trúc và 

bề mặt mòn được phân tích một cách có hệ thống bằng kỹ thuật hiển vi điện tử quét và 

nhiễu xạ tia X. Kết quả thí nghiệm cho thấy biến dạng dẻo, phá huỷ vi tinh thể, phân 

mảnh hạt, các lớp bề mặt và đứt gãy tách lớp góp phần vào quá trình ma sát và mài mòn. 

Phân tích lý thuyết về độ mài mòn như một hàm của thời gian hoặc độ dài của đường 

mòn cho thấy sự chuyển đổi rõ rệt từ cường độ mài mòn cao xuống mức độ thấp với áp 

suất bề mặt giảm dần. Sự chuyển đổi cường độ mài mòn cũng xảy ra như một hàm của 

các cỡ hạt trung bình. Những tác động này được cho là do sự thay đổi trong cơ chế mài 

mòn [79]. 

 E. H. Jordan và các cộng sự (2000) đã nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề phun 

plasma tạo lớp phủ với bột Metco-130 và hệ gốm Al2O3-TiO2 kích thước hạt nano. Kết 
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quả thu được độ cứng của lớp phủ có kích thước hạt nano cao hơn độ cứng của bột có 

kích thước hạt thông thường (Metco–130), kết quả chụp SEM, chụp nhiễu xạ tia X 

(XRD) cho thấy khả năng tạo các khuyết tật nứt của lớp phủ sử dụng bột Metco-130 cao 

hơn bột Al2O3-TiO2 kích thước hạt nano [78], thể hiện trên Hình 1.9. 

 

                              a. Bột phun Metco-130; b. Các lớp phủ Al2O3-TiO2 có cấu trúc nano 

Hình 1.9 Các kết quả điển hình quan sát được đối với các lớp phủ plasma [78] 

 Năm 1999, You Wang và các cộng sự đã phun plasma để tạo các lớp phủ bằng 

bột Al2O3-TiO2 có cấu trúc nano. Khả năng chống mài mòn của lớp phủ gốm được đánh 

giá bằng cách sử dụng chất mài mòn kim cương. Kết quả cho thấy khả năng chống mài 

mòn của lớp phủ được sản xuất bằng bột Al2O3-TiO2 cấu trúc nano được cải thiện rất 

nhiều so với lớp phủ được sản xuất bằng bột Al2O3-TiO2 thông thường (Metco-130). 

Khả năng chống mài mòn cao nhất của lớp phủ được phun bột Al2O3-TiO2 có cấu trúc 

nano gấp khoảng 4 lần so với lớp phủ được phun bằng bột Al2O3-TiO2 thông thường. Cả 

hai lớp phủ Al2O3-TiO2 được chế tạo và sau khi mài mòn đều được khảo sát bằng các 

thử nghiệm nhiễu xạ tia X, SEM và đo độ cứng, cơ chế mài mòn (Hình 1.10) cũng được 

thảo luận [86]. 

 Hai nhà nghiên cứu Shangzhao Shi and Jiann-Yang Hwang (2013) đã giới thiệu 

các kết quả ứng dụng công nghệ phun phủ plasma. Trong nghiên cứu này, các đặc điểm 

cấu trúc vi mô của lớp phủ và các yếu tố ảnh hưởng của chúng đã được nghiên cứu qua 

quá trình phun plasma. Tính khả thi của việc chế tạo kim loại chịu nhiệt như hợp kim 

vonfram cũng như vật liệu tổng hợp ZrB2-SiC7 khó chế tạo bằng các phương pháp phun 

khác đã được được nghiên cứu với phương pháp phun plasma. Khả năng chế tạo các vật 

thể thành mỏng và đường kính lớn tạo nên lợi thế hơn nữa của phun plasma [78]. 
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Hình 1.10 Mối quan hệ giữa khối lượng mòn và độ cứng của các lớp phủ [86] 

 Mokhtar Bounazef và các cộng sự (2004) [59] giới thiệu kết quả nghiên cứu về 

tính chất ma sát học của lớp phủ gốm Al2O3-TiO2 nhận được bằng phương pháp phun 

plasma trong không khí. Các lớp phủ alumina phun plasma trên bề mặt kim loại làm 

thay đổi rất nhiều quy luật ăn mòn của kim loại trong dung dịch axit mạnh và tăng cường 

hiệu quả đặc tính chống ăn mòn của chúng. Trong nghiên cứu này, quy trình phun 

plasma được sử dụng trên chất nền thép không gỉ AISI 304 với sự lắng đọng của lớp 

phủ gốm Al2O3 có và không sử dụng lớp lót Ni5Al. Để tăng cường khả năng chống ăn 

mòn, quá trình xử lý sau đã được thực hiện bằng cách sử dụng keo polyester. Độ xốp 

của lớp phủ được đo bằng kính hiển vi quang học. Đối với hành vi ăn mòn của lớp phủ 

được xác định thông qua ngâm tĩnh trong HCl 5%. Khả năng chống ăn mòn cao đạt 

được trong điều kiện kín. 

 Zhijian Yin, Shunyan Tao, Xiaming Zhoa, Chuanxian Ding giới thiệu kết quả 

thực nghiệm về vấn đề đặc tính của độ cứng tế vi lớp phủ hợp kim Al2O3 nhận được 

bằng phương pháp phun plasma, sử dụng kỹ thuật đo độ cứng Vickers ở tải trọng nhỏ. 

Trong công trình này, độ cứng tế vi của lớp phủ Al2O3 phun plasma được đánh giá bằng 

qua đo độ cứng Vickers, và các tác động của hướng đo, vị trí và tải trọng đã được nghiên 

cứu. Các tập dữ liệu đo được sau đó được phân tích thống kê bằng cách sử dụng phân 

phối Weibull để đánh giá sự thay đổi của chúng trong các lớp phủ. Người ta nhận thấy 

rằng độ cứng Vickers tăng lên khi kích thước của vết lõm giảm, điều này có thể được 

giải thích theo định luật Kick và chỉ số Meyer, k bằng 1,93 cũng như liên quan đến các 

đặc điểm cấu trúc vi mô của lớp phủ được phun plasma và sự phục hồi đàn hồi diễn ra 

trong quá trình đo [76]. 

 R. Yilmaz, A. O. Kurt, A-Demir, Z. That giới thiệu kết quả nghiên cứu thực 

nghiệm phun plasma tạo lớp phủ hợp kim Al2O3-13% TiO2; Al2O3-40TiO2 và Al2O3-50 

TiO2 lên bề mặt lớp nền thép ASSI 304L. Lớp phủ gốm phun plasma được sử dụng 

thành công trong nhiều ứng dụng công nghiệp, những nơi đòi hỏi khả năng chống mài 

mòn và ăn mòn ở nhiệt độ cao. Trong nghiên cứu này, các loại lớp phủ plasma Al2O3-
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TiO2 được phun khác nhau ở các thành phần khác nhau đã được chuẩn bị trên thép không 

gỉ AISI 304L. Ảnh hưởng của việc bổ sung TiO2 lên các đặc tính của lớp phủ đã được 

nghiên cứu về giá trị độ cứng vi mô và độ bám dính trượt của lớp phủ. Các kết quả thu 

được từ công việc thử nghiệm đánh giá các chỉ tiêu cơ tính bằng các tiêu chuẩn. Kết quả 

chỉ ra rằng sự gia tăng lượng TiO2 cải thiện độ bám dính trượt lớp phủ và làm giảm giá 

trị độ cứng vi mô của các lớp phủ [75].  

Qua các phân tích trên, tác giả có một số kết luận sau: 

 - Đã có nhiều nghiên cứu về lớp phủ trên cơ sở Al2O3 chế tạo bằng phương pháp 

phun phủ plasma: nghiên cứu chế tạo, đánh giá tính chất (khả năng làm việc) trong nhiều 

điều kiện môi trường khắc nghiệt rất đa dạng (chịu mòn, chịu nhiệt, chịu ăn mòn …). 

- Có một số giải pháp nâng cao các tính năng làm việc của lớp phun phủ plasma 

Al2O3: sử dụng bột phun có cấu trúc nano, xử lý trước khi phun (lớp lót) và sau khi phun 

phủ (thẩm thấu tẩm bịt, ủ nhiệt), bổ sung thêm một số oxit trong đó có TiO2 với các tỉ 

lệ thành phần khác nhau trong thành phần bột phun. 

 - Nghiên cứu về các hiệu ứng (vai trò) của TiO2 khi có mặt trong thành phần của 

hệ phủ Al2O3-TiO2: đã có không ít các nghiên cứu được công bố, tuy nhiên chưa có các 

nghiên cứu sâu về mức độ nâng cao các tính năng làm việc của hệ lớp phủ này trong các 

điều kiện làm việc cụ thể.  

- Các nhà khoa học tập trung nhiều vào việc nghiên cứu vật liệu phun, một số 

công trình có đề cập tới ảnh hưởng của chế độ công nghệ phun, tuy nhiên đa số các công 

trình có liên quan mới chỉ tập trung vào nghiên cứu đánh giá chất lượng lớp phủ với 

hàm đơn mục tiêu.  

  Chính vì vậy, nghiên cứu có hệ thống về ảnh hưởng đồng thời của các yếu tố 

công nghệ phun phủ tới các tính năng làm việc trong những điều kiện cụ thể của môi 

trường vận hành, đặc biệt là vấn đề tối ưu hóa đa mục tiêu đáp ứng đồng thời một số chỉ 

tiêu chất lượng lớp phủ sẽ được đặt ra để nghiên cứu sâu trong luận án này. 

1.4 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phun phủ nhiệt tại Việt Nam 

 Công nghệ phun phủ đã được ứng dụng ở nước ta cách đây khoảng 50 năm. Thời 

gian đầu, công nghệ này chủ yếu ứng dụng trong việc phục hồi các chi tết máy bị mài 

mòn, vật liệu phủ chủ yếu là các loại thép. Do nhu cầu thực tế cần tạo ra lớp phủ chịu 

ăn mòn tốt trong các điều kiện khắc nghiệt đã thúc đẩy một số các nhà nghiên cứu cũng 

như các hãng sản xuất tập trung vào lĩnh vực này. Năm 1970-1979 Bộ Giao thông đã 

hoàn thành đề tài cấp Nhà nước với nội dung “Phục hồi các chi tiết máy trong ngành 

giao thông vận tải bằng Công nghệ hàn đắp, phun phủ và mạ”. Song song với quá trình 

trên, năm 1980, khoa Cơ khí của trường Đại học Nông nghiệp 1 đã có 1 luận án tiến sĩ 

đầu tiên về lĩnh vực phun phủ nhiệt để phục hồi các chi tiết máy và đã bảo vệ thành công 

với đề tài “Nghiên cứu phục hồi chi tiết máy nông nghiệp bằng công nghệ phun phủ 
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nhiệt và công nghệ hàn hồ quang”. Năm 1980-1985, Nhà máy cơ khí sửa chữa ôtô thủy 

lợi đã thiết kế chế tạo mẫu đầu phun M-6 và các trang thiết bị khác để thực hiện việc 

phục hồi các trục bơm của các trạm bơm nước thuộc tỉnh Hà Nam Ninh và tỉnh Bắc Hà 

bằng các lớp phủ chống mài mòn và chống ăn mòn hóa học từ thép không gỉ 12Cr18Ni9 

trên trục thép cacbon kết cấu. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước đòi hỏi các 

lĩnh vực công nghiệp, xã hội có sự đổi mới và phát triển; đặc biệt lĩnh vực khai thác dầu 

khí, khai thác than. Vấn đề bảo vệ chống ăn mòn kết cấu như dàn khoan, cầu đường, tàu 

biển... được đặt ra. Công nghệ phun phủ nhiệt được quan tâm nhiều hơn. Nhiều đơn vị 

như Viện Công nghệ - Bộ Quốc phòng, Viện nghiên cứu máy - Bộ Công nghiệp nặng, 

Trường đại học bách khoa Hà Nội... sử dụng thiết bị phun phủ hồ quang dây M9; M14-

M; Y-1 của Liên Xô để phun phủ lớp bảo vệ nhôm, kẽm với chiều dày phun 160-200 

m cho các chân cột, thanh giằng, các thanh trụ của dàn khoan (Vũng Tàu); của các cột 

điện, các thanh trụ của cột bê tông (đảo Trường Sa). 

 Song song với các kết quả ứng dụng, một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 

và cấp Nhà nước hình thành và được nhà nước quan tâm hỗ trợ. 

 Cùng thời gian này, Viện Kỹ thuật nhiệt đới thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên 

và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) được 

nhà nước đầu tư thiết bị phun phủ hồ quang điện OSU HESSLER 300A ROTARY của 

CHLB Đức, có chất lượng cao, độ ổn định tốt. Viện đã tiến hành nghiên cứu các lớp phủ 

bảo vệ chống ăn mòn hóa học ở các điều kiện môi trường khác nhau, đồng thời cũng 

nghiên cứu các lớp phủ chống mài mòn nhằm mục đích ứng dụng cho các kết cấu làm 

việc trong vùng khai thác mỏ Quảng Ninh. Tại đây, công nghệ phun phủ kim loại dùng 

hồ quang điện đã được nghiên cứu từ khoảng năm 1995 và đã thu được một số kết quả 

nghiên cứu và triển khai ứng dụng. Tính đến nay, sau hơn 25 năm hoạt động, Viện đã 

chủ trì và tham gia 30 đề tài nghiên cứu các cấp liên quan đến phun phủ kim loại, công 

bố hơn 100 bài báo và báo cáo khoa học về nghiên cứu - đánh giá các lớp phủ bảo vệ, 

đào tạo 11 học viên cao học, khoảng 50 sinh viên đại học và cao đẳng, thực hiện hàng 

trăm hợp đồng trong lĩnh vực phun phủ nhiệt và công nghệ xử lý bề mặt. Trong hai năm 

2017-2018, Viện Kỹ thuật nhiệt đới đã có 2 tiến sĩ tốt nghiệp về lĩnh vực phun phủ nhiệt. 

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn đã bảo vệ thành công đề tài "Nghiên cứu nâng cao 

khả năng bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường axít của lớp phủ hợp kim niken crôm 

bằng chất bịt phốt phát nhôm". Các kết quả thu được của đề tài đã chỉ ra rằng độ xốp 

của lớp phủ có sử sụng dung dịch thấm thấu PPA cao hơn với lớp phủ không sử sụng 

dung dịch thẩm thấu PPA dẫn tới khả năng chịu mài mòn cũng được cải thiện [21]. 

 Nghiên cứu sinh Lý Quốc Cường bảo vệ thành công đề tài “Nghiên cứu ảnh 

hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc, tính chất của hệ lớp phủ kép nhôm và hợp 

kim Ni-20Cr trên nền thép”. Đề tài cũng đã tối ưu hóa được chế độ phun hồ quang dây 
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Al và hợp kim Ni-20Cr, ngoài ra đề tài Lớp phủ kép Al/Ni-20Cr sau khi xử lý nhiệt ở 

nhiệt độ 550-6000C với thời gian giữ nhiệt 4–8 giờ, tại biên giới giữa các lớp phủ, giữa 

lớp phủ và nền thép hình thành các pha liên kim mới có độ cứng cao (đạt 600-800 HV), 

chiều dày lớp khuếch tán đạt 35-45 μm. Lớp phủ sau khi xử lý nhiệt có hệ số ma sát nhỏ 

và khả năng chống mài mòn tốt hơn các mẫu chưa xử lý nhiệt, khả năng chống ăn mòn 

trong môi trường axit (cụ thể là H2SO4 pH2) tốt hơn mẫu không xử lý nhiệt [14]. Liên 

quan đến phun phủ plasma, tại Viện Nghiên cứu Cơ khí, Trần Văn Dũng đã bảo vệ thành 

công luận án tiến sĩ với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ để nâng cao 

chất lượng bề mặt chi tiết máy”. Nội dung của đề tài tập trung nghiên cứu lớp phủ hợp 

kim 67 Ni18Cr5Si4B bằng phương pháp phun plasma có sử dụng lớp lót trung gian 

Ni5Al, kết quả đề tài đã xây dựng được bộ thông số công nghệ phù hợp để thực nghiệm 

trên chi tiết mẫu dạng trục (Trục tàu quốc) [13]. Tại Viện Nghiên cứu Cơ khí, nhóm 

nghiên cứu do Phạm Đăng Lộc làm chủ nhiệm thực hiện đề tài cấp Bộ Công Thương 

“Nghiên cứu, chế tạo vật liệu phun phủ hệ Al2O3-TiO2 bằng nguyên liệu trong nước thay 

thế cho nhập ngoại để nâng cao tuổi thọ, độ bền cho các thiết bị phục vụ cho các ngành 

hóa chất, điện, xi măng”. Đề tài đã chỉ ra tầm quan trọng cũng như tính ứng dụng đa 

dạng của công nghệ phun plasma, phân tích và chỉ ra được ưu nhược điểm của bột phun 

hệ Al2O3-TiO2. Bước đầu xây dựng được quy trình chế tạo bột khá khả quan, nghiên 

cứu và đưa ra được một số kết quả ứng dụng tin cậy của hệ bột trên [79]. Năm 2016, 

nhóm nghiên cứu của Phạm Thị Lý tại Viện Kỹ thuật nhiệt đới đã thực hiện đề tài “Chế 

tạo và nghiên cứu tính chất của lớp phủ gốm composite Al2O3-40%TiO2 thẩm thấu với 

phốt phát nhôm có chứa Al2O3 kích thước nano” Đề tài chỉ ra các mẫu lớp phủ có thẩm 

thấu phốt phát nhôm còn xuất hiện các hợp chất phốt phát nhôm là AlPO4 và Al(PO3)3, 

kết quả nghiên cứu cấu trúc mặt cắt ngang của lớp phủ kết hợp cùng phương pháp điện 

hóa cho thấy, các lớp phủ được thẩm thấu với phốt phát nhôm có mật độ lỗ xốp thấp 

hơn so với lớp phủ không được thẩm thấu với phốt phát nhôm [30]. Tiếp tục phát triển 

hướng này, từ năm 2019, nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Văn Tuấn tại Viện Kỹ thuật 

nhiệt đới kết hợp với Viện Nghiên cứu Cơ khí đang thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản 

của Quỹ NAFOSTED “Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của lớp phủ gốm 

composite Al2O3-TiO2 chứa hạt ôxit nhôm kích thước nano”, đã có một số công bố trên 

các tạp chí và hội nghị quốc tế có uy tín. 

 Nghiên cứu sinh Đặng Xuân Thao (2022), của trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội kết hợp với Viện Nghiên cứu Cơ khí mới đây đã bảo vệ thành công đề tài “Nghiên 

cứu công nghệ phun plasma hợp kim nền crom, ứng dụng phục hồi cánh quạt khói trong 

nhà máy nhiệt điện”. Đề tài tập trung nghiên cứu chế độ phun plasma tối ưu để tạo lớp 

phủ Cr3C2-30%NiCr trên nền thép 16Mn, ứng dụng chế độ tối ưu trong việc phục hồi 

bề mặt bị hư hỏng của các cánh quạt khói làm việc trong điều kiện chịu mài mòn, xói 
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mòn và nhiệt độ cao tại nhà máy nhiệt điện. Hướng nghiên cứu về lớp phun phủ plasma 

chế tạo lớp phủ gốm chứa Cr3C2 đã được nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Cơ khí 

kết hợp với Viện Kỹ thuật nhiệt đới triển khai thực hiện lên một số đối tượng ứng dụng 

như: nâng cao độ bền chống xâm thực thủy khí cho bánh xe công tác của tuabin thủy 

điện (đề tài với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai năm 2017-2019), nâng cao độ 

bền ăn mòn mài mòn cho các chi tiết nền gang trong công nghiệp hóa chất (đề tài cấp 

Bộ Công Thương năm 2018-2019), nâng cao độ bền cho các máy móc thiết bị nhà máy 

nhiệt điện (đề tài của Tập đoàn điện lực Việt Nam năm 2019-2021) [2, 10]. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

1. Tổng quan về Phun phủ nhiệt: công nghệ tiên tiến này được phát triển từ hơn 

100 năm, đến nay vẫn tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, chia ra làm nhiều phương pháp 

công nghệ, phát triển cả về các phương pháp phun - thiết bị phun - vật liệu phủ - xử lý 

trước và sau khi phủ - nhiều ứng dụng chuyên biệt … 

 2. Chương 1 đã tổng hợp một cách có hệ thống một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý 

thuyết phun phủ nhiệt nói chung và phun plasma nói riêng, đã chỉ ra tính ứng dụng cũng 

như những ưu điểm nổi bật của phương pháp phun plasma như năng suất cao, chất lượng 

lớp phủ tốt (độ xốp thấp, độ bám dính trượt cao) so với phương pháp phun hồ quang 

điện và phun nhiệt khí cháy. Hiệu suất của quá trình phun với hệ bột Al2O3-TiO2 đạt khá 

cao dẫn tới chi phí cho phương pháp phun này ở mức độ chấp nhận được. 

3. Các hệ lớp phủ gốm oxit chế tạo bằng phương pháp phun phủ plasma, trong 

đó có hệ Al2O3-TiO2 với nhiều đặc tính kỹ thuật tốt (nhiệt độ nóng chảy lớn, độ cứng 

cao, trơ trong nhiều môi trường hóa học, tỉ trọng nhẹ) hiện đang được nghiên cứu ứng 

dụng nhiều trên thế giới, đặc biệt là ứng dụng làm lớp bề mặt chịu mòn. 

   4. Để làm chủ công nghệ chế tạo lớp phủ gốm oxit, cần tiến hành nhiều nghiên 

cứu có hệ thống: xử lý bề mặt trước khi phun phủ plasma; lựa chọn lớp lót có khả năng 

bám dính cao; lựa chọn tỉ lệ các thành phần Al2O3-TiO2; tính toán lựa chọn chế độ công 

nghệ phun phủ phù hợp; xử lý sau khi phun phủ; phát triển và hoàn thiện các phương 

pháp đánh giá chất lượng lớp phủ đặc biệt là đánh giá mòn; đánh giá độ bền, độ tin cậy 

của hệ lớp phủ gốm trong các ứng dụng chịu mòn chuyên biệt.  

  Trong khuôn khổ luận án này, tác giả định hướng lựa chọn: 

   - Vật liệu phun hệ gốm Al2O3-TiO2 với tỉ lệ 60% Al2O3. 

  - Các chỉ tiêu cơ tính đầu ra của lớp phủ gồm: độ cứng tế vi, độ xốp, độ bám dính 

trượt, hệ số ma sát khô. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ PLASMA 

 

2.1 Đặc trưng cấu trúc và sự hình thành lớp phủ phun nhiệt  

2.1.1 Những quan điểm lý thuyết cơ bản về sự hình thành lớp phủ 

Như Chương 1 đã nêu về lịch sử công nghệ phun phủ nhiệt, người phát minh ra 

công nghệ này cũng như những sáng chế đầu tiên được cấp đều liên quan đến phun phủ 

các vật liệu kim loại. Mãi sau này, cùng với sự phát triển của các phương pháp phun phủ 

nhiệt tiên tiến, thiết bị phun cũng như vật liệu phun thì ngoài vật liệu kim loại, công 

nghệ phun phủ nhiệt có thể tạo các lớp phủ bề mặt từ các vật liệu khác như gốm cacbid, 

gốm oxit, cermet, composite … Do vậy, các lý thuyết cơ bản về sự hình thành lớp phun 

được trình bày tiếp theo dưới đây được đưa ra để giải thích chủ yếu liên quan đến vật 

liệu phủ kim loại trong giai đoạn đầu phát triển của công nghệ phun phủ nhiệt. 

2.1.1.1 Lý thuyết của Pospisil - Sehyl 

 Lớp phun phủ nhiệt xuất hiện do các giọt kim loại lỏng bị phun bằng một dòng 

khí nén với tốc độ rất cao (khoảng 200 m/s). Các giọt này bị phá vỡ thành rất nhiều hạt 

nhỏ, dạng của hạt đặc trưng bởi kim loại của nó. 

Theo bản chất có thể chia kim loại thành các nhóm sau: 

- Các kim loại mà oxit của nó khi phun ở thể lỏng thì luôn tạo thành các hạt có 

dạng hình cầu. 

- Các kim loại mà oxit của nó khi phun ở thể rắn (nhôm, kẽm) sẽ tạo thành những 

hạt có dạng không đồng đều (đa cạnh). 

Dạng của các hạt này khi bay hoàn toàn không thay đổi mà chủ yếu chỉ xảy ra sự 

oxy hoá, số lượng oxit nhiều hay ít là nhân tố chính ảnh hưởng đến chất lượng lớp phủ.  

2.1.1.2 Lý thuyết của Schoop 

 Bản chất quá trình phun phủ kim loại là tạo ra một luồng kim loại nóng chảy nhờ 

các nguồn nhiệt khác nhau, dưới áp suất khi phun có sự va đập vào lớp nền, do ảnh 

hưởng của các biến cứng lý hóa tương tác mà hình thành nên lớp phủ bám chắc vào nền.  

Máy phun đầu tiên được sáng chế năm 1910 bởi nhà khoa học Schoop (Thụy Sĩ). 

Sơ đồ nguyên lý mô tả quá trình này được thể hiện trên Hình 2.1. Ông đã khẳng định 

rằng năng lượng động năng của các hạt kim loại khi bay được cung cấp bằng dòng khí 

nén nên khi va đập lên bề mặt bị phun thực tế có sự thay đổi nhiệt.  

Thực nghiệm đã xác định rằng những hạt kim loại khi rời khỏi miệng phun bắt 

đầu bị nguội và đông đặc rất nhanh do tác dụng của dòng khí nén. Trong thời điểm va 

đập chúng sẽ có sự biến dạng dẻo, do vậy chúng liên kết với nhau thành những lớp liên 

kết. 
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a) Chi tiết phẳng; b) Chi tiết hình trụ 

1- Đầu phun; 2- Màn bảo vệ; 3- Luồng hạt nóng chảy có gia tốc; 4- Lớp phủ; 5- Lớp nền 

Hình 2.1 Sơ đồ nguyên lý phun phủ lên bề mặt tấm nền phẳng, trụ 

2.1.1.3. Lý thuyết của Karg, Katsch, Reininger 

Lý thuyết này cũng cho rằng những hạt kim loại bị nguội và đông đặc là do tác 

dụng của nguồn năng lượng động năng của khí nén. Mặt khác, trong quá trình đi từ vòi 

phun các hạt đã ở trạng thái nguội như vậy sẽ không xảy ra sự biến dạng dẻo. 

2.1.1.4 Lý thuyết của Schenk 

Tác giả của lý thuyết này đã kết luận: nhiệt độ của các hạt phun phải ở trên nhiệt 

độ chảy lỏng để xảy ra sự hàn chặt chúng với nhau, có nghĩa là ở thời điểm va đập trên 

bề mặt bị phun, lớp bề mặt của kim loại nền sẽ bị đốt nóng đến nhiệt độ chảy để xảy ra 

sự hàn gắn giữa các phần tử với kim loại cơ sở, nhưng thực tế không đúng như vậy. 

2.1.2 Cấu trúc lớp phủ 

Lớp phun phủ nhiệt có tính chất và thành phần khác hẳn với vật liệu ban đầu. Về 

nguyên lý, lớp phủ có cấu trúc cơ bản như cho trên Hình 2.2. Đặc trưng cơ sở của cấu 

trúc là những phần tử phun dạng tấm với kích thước 0,1-0,2 mm và chiều dày 0,005-

0,01 mm. Các phần tử này có độ biến dạng khác nhau và phân cách nhau bằng một lớp 

oxit mỏng với chiều dày 0,001 mm. 
 

 

Hình 2.2 Cấu trúc của lớp phun phủ nhiệt 

Lớp phủ có đặc trưng bị nguội lạnh đột ngột, ngoài ra lớp phủ còn chứa những 

phần tử nhỏ không biến dạng, những phần tử này khi va đập đến bề mặt nền đã ở trạng 
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thái rắn. Như vậy, lớp phủ có cấu trúc dạng lớp, bao gồm các hạt phun xếp cạnh nhau. 

Giữa các hạt phun và các lớp phun là lớp phân cách. Bên trong lớp phủ luôn tồn tại các 

lỗ xốp. 

2.2 Nguyên lý chung của phương pháp phun plasma 

 Quá trình phun plasma APS được phát triển bởi Gage (1962) và thực hiện trong 

môi trường không khí. Một chất khí, thường là argon, nhưng đôi khi bao gồm cả nitơ, 

hydro hoặc heli, được phép chảy giữa cực âm vonfram và cực dương bằng đồng làm 

mát bằng nước. Một hồ quang điện được tạo ra giữa hai điện cực bằng cách sử dụng 

phóng điện tần số cao và sau đó được duy trì bằng cách sử dụng nguồn điện một chiều. 

Hồ quang ion hóa chất khí, tạo ra hồ quang plasma áp suất cao.  

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 gốm. Nhiều ứng dụng của phun plasma bao 

gồm: tạo bề mặt chống mài mòn, ăn mòn, xói mòn, chịu nhiệt cũng đã được sử dụng 

[35, 39, 66, 69, 79-91, 98-104]. Trong quá trình phun plasma, bột phun được đưa vào 

hồ quang plasma có nhiệt độ rất cao và sau đó được làm nóng nhanh đến khi bị nóng 

chảy. Các phần tử phun được tăng tốc bởi khí nén và bị phân tán thành các hạt nhỏ đến 

va đập với bề mặt chi tiết nền và tạo lớp phủ. Hồ quang plasma dùng để phun được tạo 

ra bằng cách chuyển năng lượng (từ dòng điện) sang khí (argon/hidro hoặc argon/heli 

phụ thuộc vào loại hệ thống) cho đến khi năng lượng đủ để ion hóa chất khí đó. Khi 

năng lượng được giải phóng, các điện tử và ion tái kết hợp giải phóng nhiệt và năng 

lượng ánh sáng tăng tốc thông qua một vòi phun (Hình 1.8a). Nhiệt độ hồ quang có thể 

thay đổi từ 15000-20000oC tùy theo loại khí và công suất sử dụng trong thiết bị [69, 94, 

95]. Vì lý do này, quá trình phun plasma rất lý tưởng cho các vật liệu lớp phủ có nhiệt 

độ nóng chảy cao [94]. Vận tốc của hạt phun đạt được tương 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 tư cao và năng suất phun thấp là những nhược điểm chính của phương pháp này.  

Năm 1974, Muehlberger [20] thay đổi môi trường thực hiện phun plasma là chân 

không (Vacuum Plasma Spraying - VPS) (Hình 1.8b) dẫn đến độ bền bám dính được 

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

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 thước của buồng mang lại những 

bất lợi chính để sử dụng kỹ thuật này. 
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Hình 2.3 Nguyên lý làm việc của súng phun plasma [74] 

2.2.1 Thiết bị phun plasma 

2.2.2.1 Các bộ phận của hệ thống phun plasma 

 Hình 2.4 thể hiện các bộ phận chính của một thiết bị phun plasma điển hình. Bộ 

phận trung tâm của thiết bị là bộ nguồn plasma. Một bảng điều khiển khí và công suất 

cho phép điều chỉnh các thông số phun, tức là điều khiển quá trình tạo hồ quang sơ cấp, 

hồ quang thứ cấp, lưu lượng khí sơ cấp, lưu lượng khí mang bột. Bảng điều khiển cũng 

có các khóa an toàn để tránh làm hư hại thiết bị trong các điều kiện không an toàn như 

thiếu nước làm mát hoặc dòng khí plasma sơ cấp. Các thành phần của hệ thống phụ trợ 

là hệ thống cung cấp điện bao gồm bộ khởi động tần số cao, hệ thống cung cấp khí 

plasma, hệ thống nước làm mát áp suất cao, hệ thống cấp bột và thoát khí thải. Tốc độ 

dòng nước làm mát điển hình cần thay đổi trong khoảng 15-35 l/phút. 

 

Hình 2.4 Sơ đồ hệ thống phun plasma điển hình [58, 74, 56] 
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2.2.2.2 Cấu tạo của súng phun plasma 

 Súng phun plasma đầu tiên được thiết kế vào những năm 1960, cực âm dạng 

thanh và cực dương hình trụ như được biểu diễn bằng sơ đồ Hình 2.5. Chúng được thiết 

kế khác nhau, cấu hình buồng hồ quang và các chi tiết thiết kế của cực âm và cực dương 

và các đường dẫn nước làm mát tương ứng của chúng như Hình 2.5 thể hiện một thiết 

kế súng phun DC thương mại điển hình (SG100 của Praxair) hiển thị cực âm nóng kiểu 

thanh trung tâm và cực dương lạnh làm mát bằng nước hình khuyên. Các đường nước 

làm mát được thiết kế phù hợp sao cho tránh việc nước bị sôi làm giảm tuổi thọ của điện 

cực, khí plasma được bơm riêng vào khoang phóng điện thông qua một vòng phân phối 

khí, bột phun được bơm vào dòng plasma bằng cách sử dụng khí mang, bên trong, vào 

vòi cực dương như trong Hình 2.5, hoặc có thể bố trí bên ngoài miệng của súng phun. 

Loại súng này chiếm 70% số lượng súng phun hiện này, chúng thường được thiết kế 

mức công suất phun 40-80 KW, trọng lượng súng phun dưới 3 kg, đường kính bên ngoài 

từ 50-90 mm, chiều dài từ 100-180 mm. Các thông số chế độ phun có ảnh hưởng tới 

chất lượng lớp phủ như: công suất nhiệt, lưu lượng khí mang bột, lưu lượng cấp bột, lưu 

lượng khí, thành phần khí sơ cấp, khoảng cách phun…., cách bố trí cấu tạo súng phun 

cũng ảnh hưởng tới chất lượng lớp phủ. 

 Việc bổ sung một lượng nhỏ khí hidro và heli vào hỗn hợp khí plasma sẽ làm cho 

hồ quang ổn định hơn, đường kính cột hồ quang gọn hơn, đỡ tổn thất bức xạ. Cách bố 

trí các kim phun plasma cũng ảnh hưởng tới công suất nhiệt phun, có thể bố trí tới 3 điện 

cực dương chụm vào nhau và một điện cực âm [56]. Một trong những nội dung được đề 

cập trong nghiên cứu này là các súng phun có kích thước nhỏ để đáp ứng mục đính sử 

dụng khi phun các chi tiết lòng trong của các xi lanh cũng được thiết kế, công suất sử 

dụng là 10-25 KW. Súng phun plasma có cả những thiết kế sử sụng công suất nhiệt cao 

để tăng năng suất và chất lượng lớp phủ, công suất có thể tăng từ 3-4 lần. 

 

Hình 2.5 Cấu tạo của súng phun plasma [56] 
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2.2.2.3 Quá trình hình thành lớp phủ 

  Sau khi hạt tan chảy dưới dạng giọt lỏng, được gia tốc rồi va chạm với bề mặt 

nền, hạt biến dạng sẽ phẳng ra. Cấu trúc của lớp phủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao 

gồm vận tốc hạt và nhiệt độ khi va chạm, trạng thái của hạt (lỏng hay rắn), quá trình oxy 

hóa trong quá trình bay của hạt, phần kim loại ở xung quanh sẽ kết tinh trước và bao 

quanh phần kim loại ở tâm của ngọn lửa phun sẽ được kết tinh sau (điều này xảy ra đặc 

biệt đối với các vật liệu dẫn nhiệt thấp), độ nhám của bề mặt nền và sự có mặt của các 

chất bụi bẩn, và sự ảnh hưởng bởi góc tiếp xúc của giọt kim loại lỏng so với bề mặt kim 

loại nền. Các nghiên cứu về quỹ đạo chuyển động của hạt, sự biến dạng của hat, sự phân 

bố của hạt trên bề mặt lớp phủ cũng đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu tới (Vardelle 

2001, Fauchais 2004; Chandra và Fauchais 2009, Fauchais 2014) [92, 95]. 

 Boulos và cộng sự đã nghiên cứu hạt phun có kích thước từ 20-60 μm và vận tốc 

của hạt nằm trong khoảng 50-600 m/s. Thời gian làm phẳng của các hạt nóng chảy như 

vậy chỉ là vài micro giây (10-6s), và quá trình kết tinh có thể xảy ra trước khi va đập với 

bề mặt nền. Các kỹ thuật quang học hiện đại được sử dụng để theo dõi sự hình thành 

của lớp phủ và đã chỉ ra rằng nhiệt độ chất nền có ảnh hưởng đáng kể đến hình dạng của 

các lớp phủ (Goutier 2011, 2013; Fauchais 2016). Nhiệt độ chuyển tiếp (Tt), giữa hai 

chế độ này phụ thuộc vào các đặc tính vật lý của vật liệu phủ và của chất nền. Để thúc 

đẩy sự hình thành các dải phân cách dạng đĩa và loại bỏ các chất hấp phụ và các chất 

ngưng tụ, khi bay hơi sẽ nâng hạt dẹt dẫn đến các mảng văng ra nhiều mảnh, nên làm 

nóng sơ bộ chất nền đến nhiệt độ ngay trên nhiệt độ chuyển tiếp (Tt). Làm nóng sơ bộ 

như vậy phải được kiểm soát cẩn thận để hạn chế càng nhiều càng tốt sự phát triển của 

lớp oxit trên bề mặt của lớp phủ. Do đó, có thể nói rằng độ bám dính trượt của lớp phủ, 

trong số các yếu tố khác, phụ thuộc vào việc làm nóng trước bề mặt trên Tt, nhưng không 

quá nhiều và độ nhám của nó thích ứng với kích thước trung bình của các hạt va chạm. 

Các kích thước hạt khác nhau thì lựa chọn lưu lượng khí mang bột khác nhau. Điều quan 

trọng là chỉ ra rằng bất kỳ thay đổi nào trong các thông số phun đều yêu cầu điều chỉnh 

tốc độ dòng khí mang bột.  

 Sự hình thành lớp phủ diễn ra thông qua sự chồng chất của các lớp phủ liên tiếp 

nhau trên bề mặt (Fauchais 2014). Biểu diễn sơ đồ của quá trình được cho trong Hình 

2.2. Sự tiếp xúc thực sự giữa các lớp liên tiếp xác định các đặc tính của lớp phủ như độ 

dẫn nhiệt, độ xốp lớp phủ. Để quan sát rõ những lỗ rỗng này được phóng to bề mặt lớp 

phủ để quan sát, các lỗ rỗng giữa các lớp này là một phần của độ xốp của lớp phủ, và độ 

dày của chúng từ vài phần trăm đến vài phần mười µm. Sự tiếp xúc của các hạt khi va 

chạm ở trạng thái nóng chảy hay không nóng chảy, nóng chảy một phần có thể ảnh 

hưởng đáng kể đến các đặc tính của lớp phủ (độ xốp và độ bám dính trượt của lớp phủ), 

(Fauchais 2014). Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phần lớp phủ ở rìa của chùm tia 
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phun thường có chất lượng kém hơn so với lớp phủ được hình thành ở giữa chùm tia 

phun, việc bố trí đồ gá phun của các chi tiết hình trụ thì dễ thực hiện hơn nhờ có sự trợ 

giúp của rôbôt và các đồ gá chuyên dụng [56]. Sau khi phun, các lớp phủ thường được 

xử lý để đạt được kích thước cuối cùng và có được bề mặt nhẵn. Việc gia công lớp phủ 

có thể gặp rắc rối với các vật liệu có độ cứng, xốp và với các hạt liên kết kém. 

2.2.3 Vật liệu phủ plasma 

 Phun phủ nhiệt có ứng dụng ở hầu hết các ngành công nghiệp bao gồm: hàng 

không vũ trụ, nông cụ, ô tô, khai thác mỏ, sản xuất giấy, dầu khí, hóa chất và nhựa, y 

sinh [63]. Các ứng dụng của lớp phủ phun nhiệt rất đa dạng có thể sử dụng trong sản 

xuất mới, sửa chữa phục hồi các chi tiết máy quan trọng mang lại hiệu quả kinh tế cao 

cho các ngành công nghiệp thay thế cho việc nhập khẩu mới. Thế mạnh của công nghệ 

phun plasma là nhờ có công suất nhiệt cao nên phun được các vật liệu có nhiệt độ nóng 

chảy cao, tính chất cơ tính của lớp phủ cao cho khả năng chống mài mòn tốt [76-85].  

Nhóm vật liệu dùng trong công nghệ phun plasma gồm 3 dạng chính [95]: 

- Vật liệu một pha, chẳng hạn như: đơn kim loại, hợp kim, vật liệu gốm và 

polyme. Hầu hết các kim loại và hợp kim của chúng đều có thể sử dụng để phun plasma 

(vonfram, molypden, hợp kim của: kẽm, nhôm, đồng, thép nhẹ và không gỉ, hợp kim 

NiCr, Stellite gốc coban, Tribaloys gốc coban / niken). Nhóm vật liệu này có lợi thế là 

tương đồng với vật liệu chế tạo các chi tiết máy ứng dụng bao gồm: lớp phủ xi lanh ô 

tô, động cơ diesel; vòng piston hoặc thân van, cánh gạt, và thiết bị đốt của động cơ 

tuabin; bảo vệ chống ăn mòn cho các kết cấu cầu thép; máy bơm và van hóa dầu; và 

thiết bị khai thác và nông nghiệp [69, 77]. 

- Vật liệu tổ hợp từ gốm kim loại (WC/Co, Cr2C2/NiCr, NiCrAlY/Al2O3, ...). Hầu 

hết các nhóm vật liệu gốm có thể được sử dụng bao gồm: các oxit kim loại như Al2O3, 

ZrO2, TiO2, Cr2O3 và MgO; cacbit như Cr3C2, TiC, Mo2C và SiC, nitrit như TiN và 

Si3N4 [39, 69, 75-89].  

Vật liệu tạo lớp phủ có tính chất riêng như lớp cách điện, cách nhiệt…..[63]. Sự 

quan tâm đến việc phát triển và nghiên cứu các lớp phủ plasma có các đặc tính nm và 

µm đã là trọng tâm của 30 năm qua. Mối quan tâm này bắt nguồn từ các đặc tính của 

lớp phủ được tạo ra từ hạt có kích thước nano được cải thiện so với kích thước µm, giảm 

cấu trúc xuống kích thước nano giúp cải thiện độ cứng, mô đun đàn hồi và độ dẫn nhiệt 

của lớp phủ cũng như giảm các khuyết tật khi phun (giảm độ xốp) [59]. 

2.3 Các thuộc tính của lớp phủ plasma 

2.3.1 Đặc điểm về cấu trúc 

 Lớp phủ được hình thành từ các hạt riêng lẻ va đập vào lớp nền. Các hạt có thể 

bị nóng chảy hoàn toàn hoặc một phần khi tác động. Các hạt ở trạng thái rắn tham gia 

vào lớp phủ sẽ liên kết yếu với phần còn lại của lớp phủ. Các hạt như vậy không được 
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mong muốn bởi vì chúng làm xấu đi hầu hết các đặc tính cơ học của lớp phủ. Đây là lý 

do tại sao việc tối ưu hóa các thông số phun là rất cần thiết, việc tối ưu hóa chế độ phun 

giúp loại bỏ hoặc làm giảm các hạt không nóng chảy trong lớp phủ. Khi bắt đầu hình 

thành lớp phủ, các hạt tác động trực tiếp lên lớp nền. Các hiện tượng xảy ra ở giai đoạn 

này quyết định đến độ bám dính trượt của lớp phủ với lớp nền. Các hạt nóng chảy khi 

va đập thì biến dạng, khi đông đặc lại thành các tinh thể hình trụ hoặc các tinh thể hạt 

mịn. Súng phun di chuyển trên bề mặt vật phun và tạo ra lớp phủ, lớp phủ thường được 

hình thành sau từ 5–15 lớp, tùy thuộc vào chế độ phun, chẳng hạn như lưu lượng cấp 

bột, khoảng cách phun, kích thước hạt và tốc độ dịch chuyển của sùng phun, được hình 

thành. Các hiện tượng xảy ra trong quá trình phun sẽ tạo ra cấu trúc tinh thể lớp phủ 

khác nhau, độ xốp và các vết nứt tế vi cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố công nghệ phun. 

Súng phun sẽ được dịch chuyển trở đi trở lại quanh một vị trí hoặc có thể quay trở lại 

sau một thời gian tùy thuộc vào diện tích bề mặt cần phun. Trong nghiên cứu này tác 

giả cũng chỉ ra rằng, góc độ tiếp cận của các hạt bột khi chuyển động tới bề mặt phun 

cũng ảnh hưởng tới chất lượng lớp phủ. Trong nghiên cứu [58, 97] tác giả đã chỉ ra rằng, 

khi phun hạt có kích thước nhỏ thì sức căng bề mặt của hạt lại đủ lớn để làm giảm sự 

bắn tóe khi tiếp xúc với mặt phun. Tốc độ làm mát là biến số quan trọng nhất xác định 

quá trình kết tinh. Một số nghiên cứu đã kết luận rằng phun plasma tạo ra sự đông đặc 

nhanh chóng nhờ tốc độ làm mát vượt quá 106 °C/s. Xác định tốc độ làm mát cho Al và 

Ni thông qua các kỹ thuật trực tiếp và gián tiếp đã chỉ ra tốc độ làm mát vượt quá 107 

°C/s ngoài ra, tốc độ làm mát tương tự ở cả phun plasma APS [73]. 

2.3.2 Các đặc tính cơ học chính của lớp phun phủ plasma 

2.3.2.1 Độ bền bám dính  

 Độ bền bám dính là tính chất quan trọng của lớp phủ, là yếu tố quyết định đến độ 

bền làm việc của lớp phủ đặc biệt trong trường hợp làm việc có tải trọng tác dụng nhất 

là khi chịu uốn. Độ bám dính trượt thấp là nguyên nhân làm cho lớp phủ bị bong tróc, 

nứt và dẫn đến phá hủy (Hình 1.9). 

Độ bám dính trượt 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 trượt của lớp phủ với nền 

thường là yếu tố được chú trọng bởi chúng 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 được quyết định bởi mức độ va đập của hạt phun 

đối với nền [95, 98]. Do đó, nhiệt độ hạt phun (mức độ nóng chảy) 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 được tốt nhất [74, 80]. 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 như lực hấp dẫn giữa các lớp nguyên tử hai kim loại. Đối 
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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 lượng 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. 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. Các nhà khoa 

học cũng đã chỉ ra rằng một số vật liệu sử dụng nhằm mục đích làm tăng độ bám dính 

trượt của kim loại nền với lớp phủ [77] 

Từ những cơ sở trên có thể thấy, năng lượng 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 hưởng đến trạng thái năng lượng hạt thông qua việc 

cung cấp động năng và nhiệt độ hạt đã được khẳng định. Ngoài ra, sự tác động của các 

yếu tố khác cũng làm ảnh hưởng một phần nhỏ 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 

chính như: dòng điện phun, lưu lượng cấp bộ phun, khoảng cách phun luôn là những 

yếu tố có ảnh hưởng quan trọng nhưng rất phức tạp cần được nghiên cứu và xác định. 

2.3.2.2 Độ cứng  

 Độ cứng là chỉ tiêu quan trọng được các nhà nghiên cứu quan tâm đến khi chế 

tạo các lớp phun phủ nhiệt nhất là các lớp phủ chịu mài mòn. Do đó, để nâng cao độ 

cứng của lớp phủ ngoài yếu tố vật liệu thì phương pháp phun là yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến độ cứng lớp phủ đã được khẳng định [99]. Lớp phủ phun nhiệt có cấu trúc 

không đồng nhất bao gồm các vật liệu phủ, oxit và lỗ xốp. Thông thường, độ cứng lớp 

phủ đặc trưng 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 tương đương 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 được cải thiện. Đối với phun 

plasma công suất nguồn nhiệt cao, tốc độ của hạt phun lớn sẽ càng làm tăng tính bền và 

độ cứng của vật liệu khi so sánh với các phương pháp khác [95, 118]. Kết quả phân tích 

trên đã cho thấy ngoài yếu tố vật liệu phun, các thông số công nghệ của phương pháp 

phun là yếu tố ảnh hưởng chính đến giá trị độ cứng thu được của lớp phủ thông qua năng 

lượng va đập cùng với nhiệt độ hạt. Sự cải thiện của độ cứng làm tăng tính chống mài 

mòn của lớp phủ nhận được (Hình 2.6). Jeehoon Ahnj cùng các cộng sự đã chỉ ra rằng 

khi phun bột có kích thước hạt nano tạo ra lớp phủ có khả năng chống mài mòn tăng từ 

3-4 lần [65]. 
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Hình 2.6 Ảnh hưởng của độ xốp đến độ cứng của lớp phủ Al2O3-13TiO2 [80] 

2.4.2.3 Độ xốp  

 Độ xốp của lớp phủ thực chất là phần trăm thể tích của các lỗ rỗng trên 

thể tích lớp phủ [69], thường có giá trị trong khoảng từ 0,1 đến 15% đối với lớp phủ 

phun nhiệt [67, 68]. Tuy nhiên, việc đánh giá độ xốp thông qua phương pháp thể tích 

gặp khá nhiều khó khăn. Do đó các tổ chức tiêu chuẩn kỹ thuật đã đưa ra phương pháp 

đánh giá độ xốp lớp phủ thông qua phân tích ảnh kim tương của mặt cắt ngang lớp phủ 

theo phương chiều dày. Độ xốp được tính bằng tỷ lệ phần trăm diện tích của các lỗ rỗng 

chiếm trên ảnh so với toàn bộ diện tích của ảnh kim tương đang xét. Tỷ lệ phóng đại của 

ảnh thông thường là 200 lần [63]. Độ chính xác của phép đo có thể được 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 còn có thể đánh giá gián tiếp thông qua phép 

đo điện hóa. Độ xốp là chỉ tiêu rất quan trọng có ảnh hưởng lớn đến khả năng làm việc 

của lớp phủ, chúng được hình thành bởi các quá trình tương tác 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 lượng của nó tùy thuộc vào các yếu tố quá trình 

cũng như thông số công nghệ hay phương pháp phun. Thông thường, 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 lượng 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 thước hạt và quy trình xử lý bề mặt trước khi phun [95, 99]. Theo khuyến cáo của 

một số hãng sản xuất bột chỉ ra rằng quá trình phun phủ plasma cung cấp lớp phủ có độ 

xốp vào loại thấp [67-69] trong các quá trình phun nhiệt thông dụng. Đó là kết quả trực 

tiếp của tốc độ hạt cao và công suất nhiệt cao [48, 100]. N.H. Yusoffa cùng các cộng sự 

đã chỉ ra rằng khi tăng công suất nhiệt phun từ 20 KW lên 40 KW thì độ xốp lớp phủ 

gốm (Al2O3-13TiO2) sẽ giảm từ 6,2% xuống còn 4% [80].  

Trong nghiên cứu [14], việc ủ kim loại lớp phủ cũng làm giảm độ xốp, khi nhiệt 

độ ủ tăng thì độ xốp lớp phủ giảm. Ngoài ra việc dùng chất bịt là nhôm phốt phát cũng 
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làm giảm độ xốp từ 13,03 xuống còn 1,94%, độ xốp này là rất nhỏ đáp ứng được điều 

kiện chịu mòn cho lớp phủ [17, 64, 66, 115]. 

 

Hình 2.7 Ảnh hưởng của độ xốp đến độ bền mài mòn của lớp phủ Al2O3-13TiO2 [80] 

2.3.2.4 Độ bền mài mòn  

            Trong quá trình làm việc của các máy công cụ, rất nhiều chi tiết quan trọng bị 

ăn mòn một cách khốc liệt vì vậy tuổi thọ các chi tiết bị giảm đáng kể. Các nhà khoa 

học đã đưa ra rất nhiều phương pháp để khắc phục chúng thay cho việc mua mới; Công 

nghệ phun phủ plasma cũng được biết đến như một giải pháp hiệu quả. You Wang cùng 

các cộng sự đã chỉ ra rằng nhóm vật liệu gốm đặc biệt hiệu quả trong việc chống mòn, 

xói mòn, ăn mòn, xâm thực cho các chi tiết máy quan trọng [86]. Viện hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam cũng tiên phong trong việc nghiên cứu các lớp phủ trong 

ứng dụng chống ăn mòn trong các môi trường hóa chất và chịu mài mòn [3-7, 10, 17]. 

Xiaoqin Zhao cùng các cộng sự nghiên cứu lớp phủ gốm trên nền thép không gỉ 

1Cr18Ni9Ti với hai loại kích thước hạt: một dạng hạt thô Al2O3-13TiO2, hai là dạng hạt 

siêu mịn bằng phương pháp phun plasma. Việc thử mài mòn của các lớp phủ trên dưới 

sự bôi trơn của parafin lỏng được đánh giá bằng máy thử độ mài mòn và ma sát SRV 

(Optimol, Đức). Các bề mặt bị bong tróc và mòn của các lớp phủ được quan sát bằng 

kính hiển vi điện tử quét; và các cơ chế mài mòn của lớp phủ được thảo luận dựa trên 

phân tích hiển vi điện tử quét và phân tích phổ tán xạ năng lượng. Kết quả cho thấy lớp 

phủ N-AT13 sở hữu một cấu trúc vi mô độc đáo và sự liên kết mạnh mẽ liên kết, do đó 

cho thấy độ cứng và độ bền liên kết tăng lên cũng như khả năng chịu ma sát và chống 

mài mòn tốt hơn nhiều so với lớp phủ M-AT13. Hơn nữa, sự khác biệt trong cơ chế hình 

thành lớp phủ của các lớp phủ N-AT13 và M-AT13 thể hiện ở các vết trượt chống lại 

các quả bi bằng gốm và thép không gỉ bên dưới bôi trơn parafin lỏng. Cụ thể, với sự gia 

tăng của tải trọng bình thường, lớp phủ N-AT13 được đánh bóng cùng với bóng Al2O3 

dần dần chuyển sang mài mòn và biến dạng hạt, trong khi M-AT13 lớp phủ bị chi phối 
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bởi hiện tượng kéo thớ và đứt gãy giòn trong toàn bộ phạm vi tải trọng bình thường 

được thử nghiệm. 

2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lớp phủ plasma 

2.4.1 Ảnh hưởng của vật liệu phun 

 Tùy thuộc mục đích phun mà ta lựa chọn vật liệu phun cho phù hợp, đã có nhiều 

nghiên cứu chỉ ra ứng dụng phong phú của các loại vật liệu phun khác nhau [37, 50]. 

Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rõ rằng hai nhóm vật liệu cấu tạo lên lớp phủ gồm: lớp lót 

và lớp phủ.  

Thứ nhất lớp lót, ngoài nhóm vật liệu đã được sử dụng phổ biến và cũng khẳng 

định được vai trò liên kết giữa lớp kim loại nền với lớp phủ như bột NiAl thì trong 

nghiên cứu này cũng đã cho thấy vai trò của bột NiCr20 trong vai trò là lớp trung gian. 

Chúng làm đa dạng vật liệu lót, là lựa chọn thứ 2 sau NiAl. 

Thứ 2 là lớp phủ, các nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng của các loại vật liệu phun tới 

tính chất cơ học của lớp phủ. Từ việc thay đổi thành phần tỷ lệ TiO2 trong bột phun hệ 

Al2O3-TiO2 cũng làm thay đổi độ cứng và độ xốp của lớp phủ [84]. Tiếp theo là việc 

thay đổi kích thước hạt bột cũng dẫn tới việc thay đổi cơ tính đầu ra của lớp phủ. Ngoài 

ra còn một số nghiên cứu nhằm đưa thêm một loại vật chất vào trong bột phun để nhằm 

cải thiện được tính chất của lớp nhủ như việc đưa thêm hạt SiC, Y2O, ZrO2. CeO2…. 

Từ việc nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu phun đã chỉ ra nhóm vật liệu mà đề 

tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao, đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng khác nhau. 

Kết quả nghiên cứu này giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn cho lớp lót cũng như hàm 

mục tiêu cho các chỉ tiêu cơ tính đầu ra của lớp phủ [93]. 

2.4.2 Ảnh hưởng của thiết bị phun 

 Thiết bị phun có tầm ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng lớp phun phủ nhiệt, mỗi 

loại thiết bị phun khác nhau có công suất phun khác nhau nhằm đáp ứng từng mục đích 

sử dụng. Cách bố trí các điện cực trong súng phun cũng cho thấy mức độ tập trung nhiệt 

của ngọn lửa plasma khác nhau từ đó dẫn tới chất lượng lớp phủ khác nhau [74]. Trong 

quá trình làm việc các chi tiết cấu tạo lên súng phun cũng bị mòn nhất là các điện cực 

nên cũng ảnh hưởng đến công suất nhiệt của ngọn lửa phun làm giảm chất lượng lớp 

phủ. Cấu tạo của các bộ phận trong súng phun khác nhau ảnh hưởng tới chất lượng lớp 

phủ, vị trí lắp đặt đường ống cấp bột cũng có ảnh hưởng tới chất lượng lớp phủ. Lech 

Pawlowski đã chỉ ra rằng quá trình vận chuyển bột phun vào súng phun được thực hiện 

nhờ các cơ cấu dạng đĩa quay tròn, chất lượng của quá trình đó phụ thuộc vào kích thước 

đường ống dẫn bột, độ ổn định của động cơ tải bột. Nếu quá trình vận chuyển mà bị tắc 

nghẽn sẽ dẫn tới bột ra cục bộ không đều làm giảm chất lượng của ngọn lửa dẫn tới tỷ 

lệ hạt không nóng chảy cao, đó cũng là nguyên nhân làm cho cơ tính của lớp phủ giảm 

[94]. Cơ chế vận chuyển bột phun của thiết bị cũng ảnh hưởng tới lưu lượng cấp bột 



36 
 

phun, có loại thiết bị có 2 đĩa cấp bột riêng rẽ cùng cấp bột cho một súng phun. Thiết bị 

phun có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình phun, phạm vi điều chỉnh dòng phun plasma, 

lưu lượng cấp bột, lưu lượng khí phun. Trong nghiên cứu [94] tác giả đã chỉ ra khi điều 

chỉnh dòng phun tăng tương đương với công suất nhiệt phun tăng, kết quả thu được độ 

xốp lớp phủ sẽ giảm.  

 

Hình 2.8 Cơ cấu cấp bột cho thiết bị phun plasma [94] 

 Tuy nhiên, cho đến nay tùy theo đặc tính kỹ thuật của các hãng sản xuất thiết bị 

phun plasma khác nhau mà vấn đề này còn chưa có nghiên cứu hệ thống hóa nào được 

công bố. Vì vậy, trong nghiên cứu của nghiên cứu sinh, sử dụng thiết bị phun plasma 

hiện có tại Viện Nghiên cứu Cơ khí, cần tiếp cận bằng phương pháp quy hoạch thực 

nghiệm để tìm ra các chế độ phun phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam có lẽ là 

phương án tốt nhất. Trong quá trình nghiên cứu thực nghiệm tại phòng thí nghiệm thuộc 

Viện Nghiên cứu Cơ khí, tác giả thấy còn một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng lớp 

phủ như: lưu lượng khí. Vấn đề đặt ra lúc này rất khó kiểm soát chính xác được lưu 

lượng khí vì vậy tác giả đã không lựa chọn yếu tố này để nghiên cứu. 

2.4.3 Ảnh hưởng của chế độ công nghệ phun 

Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến chất lượng lớp phun phủ nhiệt đã được 

nhiều tác giả rất quan tâm, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về sự ảnh hưởng của 

chế độ công nghệ phun phủ plasma đến chất lượng lớp phủ: N.H. Yusoffa cùng các cộng 

sự đã chỉ ra rằng khi điều chỉnh công suất nhiệt phun từ 20-40 KW thì độ xốp lớp phủ 

giảm từ 6.2% xuống còn 4%, kết quả nghiên cứu cũng đã xây dựng được đồ thị mô tả 

mối quan hệ của độ xốp tới độ cứng và khả năng chịu mài mòn [80]. 

Mokhtar Bounazef cùng các cộng sự đã nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số 

công nghệ gồm: cường độ dòng điện phun, tốc độ dòng khí (Ar + H2), tốc độ dòng khí 

mang bột và khoảng cách phun tới chất lượng lớp phủ Al2O3-13TiO2 [59], nhóm tác giả 

tập trung nghiên cứu đặc tính và quỹ đạo bay của hạt thông qua máy phân tích nhiệt và 

việc kiểm soát nhiệt độ lớp phủ để từ đó chỉ ra được sự ảnh hưởng của các thông số công 

nghệ nói trên đến chất lượng lớp phủ (Khả năng chịu mài mòn). Trong nghiên cứu này, 
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tác giả chủ yếu đề cập đến hệ số ma sát và khả năng chịu mòn của lớp phủ, chưa tìm ra 

bộ thông số tối ưu cho hàm mục tiêu của lớp phủ [99]. Từ những nghiên cứu trên kết 

hợp với điều kiện thí nghiệm thực tế tại phòng thí nghiệm, tác giả chọn hướng nghiên 

cứu của luận án tập trung vào hệ bột Al2O3-40TiO2, xây dựng hàm đơn, đa mục tiêu biểu 

diễn mối quan hệ của: dòng điện phun, lưu lượng cấp bột, khoảng cách phun tới một 

nhóm các chỉ tiêu cơ tính đầu ra của lớp phủ là hoàn toàn phù hợp, không có sự trùng 

lặp với các nghiên cứu trước đây và vẫn đảm bảo được tính mới trong nghiên cứu này. 

2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng khác 

Ngoài các yếu tố ảnh hưởng nêu trên còn một số yếu tố khác ảnh hưởng tới chất 

lượng lớp phun phủ plasma: Môi trường khí quyển, chuẩn bị bề mặt, quy luật dịch 

chuyển đầu phun…[33, 49]. Tất cả các phương pháp phun phủ nhiệt đều yêu cầu chuẩn 

bị bề mặt nền trước khi phun; Phương pháp chuẩn bị bề mặt trước khi phun phổ biến 

vẫn là phun hạt mài, ngoài ra còn có một số phương pháp như làm sạch bằng tia nước 

hoặc phương pháp cắt gọt, đốt bằng laser cũng là những giải pháp thay thế tốt. Có thể 

thực hiện tẩy dầu trên nền kim loại bằng cách sử dụng các dung môi hữu cơ, chẳng hạn 

như rượu metylic hoặc axeton. Nước nóng (dưới áp suất cao) hoặc tẩy dầu mỡ bằng hơi 

nước là một khả năng khác được sử dụng đặc biệt đối với các bộ phận làm sạch như 

(con lăn). Chuẩn bị bề mặt nên để tránh việc tập trung ứng suất cho lớp phủ cũng làm 

tăng độ bám dính trượt của lớp phủ với lớp kim loại nền [98, 99]. Quy luật dịch chuyển 

của đầu phun cũng ảnh hưởng tới chất lượng lớp phủ, tại tâm của chùm tia ngọn lửa thì 

các chỉ tiêu cơ tính sẽ tốt hơn so với phía rìa ngoài. Chính vì lẽ đó mà cách bố trí sơ đồ 

phun cũng là vấn đề quan trọng để mang lại chất lượng lớp phủ tốt. Ngoài ra tốc độ dịch 

chuyển súng phun, góc độ chùm tia so với bề mặt nền cũng ảnh hưởng tới chất lượng 

lớp phủ [49]. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Nội dung Chương 2 của luận án đã làm toát lên 2 vấn đề chính: 

1. Tổng quan về cấu trúc và sự hình thành lớp phun phủ plasma giúp tác giả củng 

cố thêm về lý thuyết phun phủ nhiệt nói chung cũng như phun plasma nói riêng. Từ việc 

nghiên cứu cấu trúc lớp phủ đã chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành cấu 

trúc lớp phủ cũng như mối quan hệ của cấu trúc lớp phủ với các chỉ tiêu cơ tính chính 

cho đầu ra của lớp phủ (độ cứng lớp phủ, hệ số ma sát, độ bám dính trượt, độ xốp) là 

đối tượng chính cần nghiên cứu.  

2. Phân tích các nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng lớp 

phủ cho thấy:  

- Ảnh hưởng của vật liệu phun: qua việc phân tích ảnh hưởng của vật liệu phun 

để làm cơ sở giúp tác giả lựa chọn được hệ vật liệu phun bao gồm: lớp lót là bột NiCr20, 

lớp phủ bột Al2O3-40TiO2 một cách có cơ sở khoa học.  

- Phân tích ảnh hưởng của các thông số công nghệ phun từ đó chọn được bộ thông 

số đầu vào gồm: cường độ dòng điện phun, khoảng cách phun, lưu lượng cấp bột là các 

thông số công nghệ chính để nghiên cứu. 

- Việc phân tích các tính chất cơ lý của lớp phủ cũng như các nghiên cứu trước 

đây của các nhà khoa học về vấn đề này đã giúp tác giả có cái nhìn tổng quát hơn về các 

chỉ tiêu cơ tính của lớp phủ, từ đó lựa chọn chỉ tiêu cơ tính đầu ra quan trọng cho lớp 

phủ gồm: độ xốp, độ bám dính trượt, độ cứng tế vi, hệ số ma sát. 

- Từ những kết luận trên gồm hệ bột phun và các thông số đầu vào (dòng điện 

phun, lưu lượng cấp bột, khoảng cách phun), các thông số đầu ra (độ xốp, độ bám dính 

trượt, độ cứng tế vi, hệ số ma sát của lớp phủ) giúp tác giả chỉ ra được đối tượng nghiên 

cứu của mình là có cơ sở khoa học và không bị trùng lặp với các nghiên cứu trước đây. 
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CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

Từ những cơ sở lý thuyết đã trình bày trong Chương 1 và Chương 2 như lý thuyết 

phun phủ nhiệt, tính chất lớp phun phủ nhiệt, ứng dụng của phun phủ nhiệt, các yếu tố 

ảnh hưởng tới chất lượng lớp phun phủ nhiệt, trong chương này tác giả tiến hành lựa 

chọn vật liệu, thiết bị phun, quy trình phun, thiết bị đo và kiểm tra, đánh giá chất lượng 

lớp phủ, phương pháp đánh giá. 

3.1 Vật liệu, thiết bị thực nghiệm 

3.1.1 Vật liệu thực nghiệm 

3.1.1.1 Vật liệu nền 

Vật liệu nền được sử dụng trong nghiên cứu này là thép C45 theo tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 1766-75, dạng tấm phẳng có kích thước là 50 x 50 x 6 mm (Hình 3.2a), với 

thành phần hóa học được trình bày trong Bảng 3.1. Mác thép này được sử dụng rộng rãi 

trong việc chế tạo các chi tiết máy, có độ cứng, độ kéo phù hợp cho việc chế tạo khuôn 

mẫu, ứng dụng trong cơ khí chế tạo máy, các chi tiết chịu tải trọng cao và sự va đập 

mạnh [28]. Việc các chi tiết trên thường xuyên làm việc trong điều kiện khắc nghiệt như 

ma sát, mài mòn, xói mòn, nhưng vẫn đòi hỏi đảm bảo độ bền, độ dẻo dai cần thiết. Mẫu 

phun được cắt từ thép tấm bằng phương pháp cắt dây để đảm bảo đúng kích thước và 

không làm thay đổi cấu trúc, tính chất vật liệu của mẫu phun. Các mẫu phun được làm 

sạch và tiến hành phun tạo nhám (Hình 3.1) trên máy phun hạt mài TM-R-6F (Italy) tại 

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt thuộc Viện Nghiên cứu 

Cơ khí, để đạt được độ nhám của bề mặt nền phun từ 8-10 µm. 

 

Hình 3.1 Thiết bị tạo nhám TM-R-6F (Italy)  

Bảng 3.1 Thành phần hóa học và cơ tính của thép C45 [113] 

Thành C Si Mn P S V Cr Ni 

Tỷ lệ % 

nguyên tố 
0,42-0,50 0,16-0,36 0,50-0,80 ≤ 0,04 ≤ 0,04 0,02-0,15 ≤ 0,25 ≤ 0,25 

Cơ tính 
Giới hạn bền (MPa) Giới hạn chảy (MPa) Độ dãn dài (%) 

610 360 16 
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a. Mẫu phun thiết kế b. Mẫu được tạo nhám trước khi phun 

Hình 3.2 Mẫu thép C45 trước khi phun 

3.1.1.2 Vật liệu phun 

Vật liệu phun luôn luôn có ảnh hưởng lớn tới chất lượng lớp phủ, lựa chọn vật 

liệu phủ được dựa trên việc tham khảo các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học. 

Luận án lựa chọn bột phun NiCr20 (80% Ni, 20%Cr) để chế tạo lớp lót, các đặc trưng 

cơ tính của NiCr20 đã được thể hiện trong các nghiên cứu [7, 11]. Lựa chọn Al2O3-TiO2 

cho phương pháp phun plasma do hãng Metallisation - Anh, cung cấp với kích thước 

hạt 45±5 µm để phun thực nghiệm. Thành phần hóa học chính của bột được cung cấp 

bởi nhà sản xuất gồm Al2O3 với tỷ lệ 60% và TiO2 với tỷ lệ 40% với mục đích tạo lớp 

phủ có tính chất chống mài mòn tốt. 

 - Thông số vật liệu phun Al2O3-TiO2 

Khả năng chống mài mòn của lớp phủ Al2O3-TiO2 đạt được do cơ tính tổng hợp 

của độ cứng và độ bền liên kết giữa lớp phủ với nền cũng như giữa các phần tử của lớp 

phủ cao, TiO2 có vai trò liên kết lớp phủ với kim loại nền tốt [84]. Bởi vậy, khoảng 95% 

các dụng cụ cắt có sẵn trên thị trường được làm bằng vật liệu dựa trên Al2O3-TiO2 [50]. 

Những ưu điểm nổi bật của lớp phủ Al2O3-TiO2 đạt được là sự tổ hợp, bổ sung các ưu 

điểm của các thành phần bột tạo nên. Thành phần Al2O3 với độ cứng cao là nhân tố 

chính chống mài mòn của lớp phủ Al2O3-TiO2 [57, 61, 70, 86, 98, 99]. TiO2 có vai trò 

tăng độ bám dính trượt của kim loại lớp phủ với kim loại nền [75]. 

Al2O3-TiO2 là loại vật liệu gốm tổng hợp, nó được ứng dụng trong nhiều ứng 

dụng kết cấu vì có nhiệt độ nóng chảy cao, độ dẫn nhiệt thấp, giãn nở nhiệt và khả năng 

chống sốc nhiệt tốt. Do đó, nó đang được thử nghiệm như một vật liệu cách điện ở động 

cơ đốt trong như một vật liệu cách điện ở động cơ đốt trong, ví dụ như như portliner 

trong đầu xi-lanh, piston đầu, đa dạng, buồng xoắn và van cách nhiệt [80]. Ngoài ra vật 

liệu Al2O3-TiO2 còn được sử dụng trong ngành công nghiệp vi điện tử với vai trò làm 

chất cách điện nhưng rất tốn kém, vì vậy việc phát triển hệ bột mới với chi phí thấp là 

điều được quan tâm [85, 87, 89].  

 Bột Al2O3 có màu trắng hoặc màu nâu, bột Al2O3 rất nhiều dạng thù hình khác 

nhau: α-Al2O3, γ-Al2O3, η-Al2O3, θ-Al2O3. Nhưng 2 dạng chủ yếu là: α-Al2O3, γ-Al2O3. 
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Trong đó dạng α-Al2O3 là trơ nhất, đó là chất rắn tinh thể hinh mặt thoi, trong mạng tinh 

thể mỗi nguyên tử nhôm được bao quanh bởi 6 nguyên tử oxi, mỗi nguyên tử oxi được 

bao quanh bởi 4 nguyên tử nhôm. Dạng γ-Al2O3 là hoạt động, không có trong tự nhiên 

có khả năng hút ẩm mạnh. Dạng α-Al2O3 là những tinh thể bao gồm những ion ôxy - 

liên kết với nhau theo kiểu lục phương, trong đó 2/3 lỗ trống bát diện là các ion Al3+, 

không có màu và không tan trong nước. Nó được tạo nên khi đun nóng ở 1000ºC nhôm 

hidroxit hoặc muối nhôm hay tạo ra trong phản ứng nhiệt nhôm. 

Bột Al2O3 tồn tại trong tự nhiên dưới dạng khoáng vật corandon chứa trên 90% 

oxit γ-Al2O3 được tạo nên khi nung nóng Al2O3 ở 500-600ºC, corandon có thể tan trong 

dung dịch kiềm và dung dịch axit, là tinh thể lập phương không màu và không tồn tại 

trong thiên nhiên ở 1000ºC chuyển sang dạng α. Nó có khả năng hút ẩm mạnh và hoạt 

động về mặt hóa học. 

 Titan đioxit là chất màu trắng, khi đun nóng có màu vàng, khi làm lạnh trở lại thì 

lại là màu trắng. Tinh thể TiO2 có độ cứng cao, khó nóng chảy (nhiệt độ nóng chảy 

1870oC), TiO2 có 4 dạng thù hình. Ngoài dạng vô định hình còn có 3 dạng tinh thể là 

anatase, rutile, brookite, trong đó có 2 dạng thù hình chính là anatase và rutile được ứng 

dụng nhiều nhất trong sản suất cũng như trong chế tạo bột. Rutile là dạng phổ biến nhất 

của TiO2, có mạng lưới tứ phương trong đó ion Ti4+ được O2- bao quanh bát diện, đây là 

kiến trúc điển hình của hợp chất có công thức MX2, anatase và brookite là 2 dạng khá 

bền và chuyển thành rutile khi được nung nóng. Tất cả các dạng tinh thể của TiO2 tồn 

tại trong tự nhiên là được tổng hợp ở nhiệt độ thấp. 

  

Hình 3.3 Ảnh SEM cấu trúc bột phun với độ phóng đại 200-500 lần 
  

3.1.2 Thiết bị phun plasma 

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 được chuẩn hóa, 

thường được 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 như kích thước bề mặt... Từ đó, người 

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 được gá đặt trên máy tiện để có 

http://www.hoahoc.org/forum/tags/nguy%C3%AAn+t%E1%BB%AD/
http://www.hoahoc.org/forum/tags/ion/
http://www.hoahoc.org/forum/tags/mu%E1%BB%91i/
http://www.hoahoc.org/forum/tags/ph%E1%BA%A3n+%E1%BB%A9ng/
http://www.hoahoc.org/forum/tags/dung+d%E1%BB%8Bch/
http://www.hoahoc.org/forum/tags/ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng/
http://www.hoahoc.org/forum/tags/ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng/
http://www.hoahoc.org/forum/tags/h%C3%B3a+h%E1%BB%8Dc/
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thể điều chỉnh tốc độ vòng quay, bước tiến và khoảng cách của súng phun một cách dễ 

dàng. Tuy nhiên trong nghiên cứu này, mẫu phun có mẫu dạng tấm phẳng nên việc dịch 

chuyển súng hay chi tiết phun gặp khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng lớp phủ đồng 

đều, khoảng cách phun đảm bảo đúng yêu cầu. Việc thực hiện quá trình phun bằng tay 

là không đáp ứng được yêu cầu, bởi sự không đồng nhất chất lượng của mẫu xảy ra sẽ 

làm giảm độ tin cậy của nghiên cứu. Căn cứ điều kiện thực tế, tác giả có sử dụng đồ gá 

kết hợp với robot trong quá trình phun để đảm các yêu cầu trên (Hình 3.4). Việc sử dụng 

robot hàn sẽ đảm bảo tốc độ dịch chuyển súng phun đều, khoảng cách phun sẽ đảm bảo 

yêu cầu bài toán đặt ra. Mẫu phun được kẹp trên đồ gá, đồ gá được lắp trên cánh tay 

robot. Khi phun súng phun đứng yên, mẫu phun dịch chuyển theo chương trình đã được 

lập trình của cánh tay robot. 

  

    

 Hình 3.4 Hình vẽ đồ gá và robot trong thí nghiệm phun mẫu 
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Hình 3.5 Hệ thống thiết bị phun plasma, Model 3710 của hãng Praxair [56] 

Hệ thống thiết bị Model 3710 của Praxair bao gồm các phần sau (Hình 3.5): 

1) Bộ đổi nguồn: Voltage Switch Box 

2) Bộ khởi động tần số cao: High Frequency Starter 

3) Nguồn: Power Supply 

4) Buồng phun: Acoustical Room 

5) Hệ thống làm mát: Refrigerated Heat Exchanger 

6) Hệ thống cấp bột: Powder Feeders 

7) Súng phun: Gun Manipulator 

8) Hệ thống điều khiển: Gun Manipulator Control Console 

9) Bảng điều khiển: Plasma Control Console 

3.1.2.1 Bộ phận cấp bột phun 

Bộ phận cấp bột (Hình 3.6) được sản xuất bởi hãng Praxair của Mỹ được sử dụng 

trong quá trình thực nghiệm. Nguyên lý làm việc của cơ cấu cấp bột như sau: Đầu tiên 

mở nắp của thùng chứa bột sau đó đổ bột phun vào thùng, lượng chứa tuỳ thuộc vào mẻ 

nhiên liệu phun. Khi công tắc nguồn được bật, bột phun trong thùng chứa được sấy sau 

đó đặt lưu lượng cấp bột bằng cách xoay núm điều chỉnh lưu lượng cấp bột về vị trí cần 
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điều chỉnh. Tiếp theo bật công tắc để đĩa tải bột quay và bột được tải lên đĩa, cuối cùng 

bật công tắc mở khí mang bột để hoàn tất việc cấp bột cho súng phun. Quá trình cấp bột 

được thực hiện nhờ áp suất và lưu lượng dòng khí Ar, bột phun được dẫn tới súng phun 

từ ống dẫn bột. Cơ cấu cấp bột được đặt trên một giá đỡ, hai bên có chốt hãm để cơ cấu 

cấp bột được cố định trong quá trình phun đồng thời khi kết thúc quá trình phun có thể nhả 

chốt hãm và quay ngược thùng chứa bột để phần nắp quay xuống dưới để tiến hành đổ bột 

thừa ra. Trong quá trình đổ bột thừa ra, ta có thể bật công tắc để đĩa tải bột quay, giúp cho 

việc tháo phần bột thừa được sạch sẽ hơn [56]. 

 

Hình 3.6 Ảnh chụp bộ phận cấp bột của thiết bị phun plasma Praxair Model 3710 

3.1.2.2 Hệ thống điều khiển của máy phun 

 Chức năng chính của hệ thống điều khiển (Hình 3.7) là để điều chỉnh các thông 

số phun plasma, mỗi thông số phun đều có núm điều chỉnh riêng và có đồng hồ hiển thị 

thông số hoặc các đèn báo tín hiệu. Các thông số phun gồm: Dòng điện phun, điện áp 

phun, áp lực khí (khí sơ cấp, khí thứ cấp, khí mang bột), trong quá trình phun ta điều chỉnh 

các thông số phun theo như chế độ dự kiến phun. 

 

Hình 3.7 Hệ thống điều khiển của thiết bị phun plasma Praxair Model 3710 
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3.1.2.3 Súng phun  

Súng phun SG100 (Hình 3.8) được sử dụng trong quá trình làm thực nghiệm. 

Việc lựa chọn sung phun được sử dụng phụ thuộc vào kích thước hạt bột và nhiệt độ 

nóng chảy của vật liệu phủ, năng suất phun. Súng phun được lựa chọn là thiết bị có sẵn 

tại Viện Nghiên cứu Cơ khí [56]. 

 

Hình 3.8 Ảnh chụp súng phun SG100 [56] 

3.1.2.4 Thiết bị hỗ trợ khác 

 - Hiện tượng cháy nổ và mất an toàn cho người và thiết bị phun luôn luôn có nguy 

cơ xảy ra trong quá trình phun. Do đó, các thiết bị hỗ trợ được yêu cầu để giảm rủi ro 

khi phun. 

     - Hệ thống quạt gió thông khí trong xưởng. 

- Cách ly với các thiết bị, vật liệu dễ cháy. 

    - Có hệ thống làm mát cho chi tiết và súng phun, có thể sử dụng làm mát bằng 

khí hoặc bằng nước. Với súng phun SG100 sử dụng hệ thống làm mát bằng nước. 

- Hệ thống ống xả khí phải đầy đủ (trường hợp quá áp khí nén). 

       - Thiết bị và dụng cụ an toàn phụ trợ, trên thiết bị phun Praxair Model 3710 có 

trang bị các nút dừng khẩn cấp trong quá trình làm việc, đảm bảo an toàn cho cả người 

và thiết bị trong quá trình phun. 

3.2 Thực nghiệm thăm dò xác định khoảng giá trị thực nghiệm 

Từ những nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước, thông số phun được 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 được mức thông 

số phun nghiên cứu. Hơn nữa, khi các mức thông số phun được thu hẹp dẫn đến kết quả 

luận án có độ tin cậy cao hơn. Các thông số phun được lựa chọn gồm: dòng điện phun I 

(A), khoảng cách phun L (mm), lưu lượng cấp bột M (kg/h). Qua khảo sát ở các Chương 

1, 2 các khoảng giá trị thông số phun được lựa chọn với I = 400-600 A; L = 90-150 mm; 
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M = 1,7-2,1 kg/h. Chất lượng lớp phủ được 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 được lựa chọn có 

xu hướng cho chất lượng lớp phủ cao hơn. Một số kết quả thăm dò được trình bày trong 

Bảng 3.2. 

Bảng 3.2 Một số kết quả thí nghiệm thăm dò 

Thông số Giá trị Quan sát Hiện tượng 

Khảo sát 

dòng điện 

khi phun I 

(A) 

Mẫu số 1: 

 I: 350 A 

 L: 115 mm 

 M: 1,9 kg/h 
 

- Nhiều hạt chưa nóng chảy. 

- Độ xốp cao 

Mẫu số 2: 

 I: 650 A 

 L: 115 mm 

 M: 1,9 kg/h 

 

 

So với mẫu số 1: 

- Quan sát lớp phủ mịn hơn 

- Độ xốp thấp hơn  

- Độ cứng cao hơn  

Khảo sát 

khoảng cách 

khi phun L 

(mm) 

Mẫu số 3: 

 I: 500 A 

 L: 80 mm 

 M: 1,9 kg/h 

 

 

- Độ xốp xuất hiện khá nhiều 

- Ngọn lửa plasma làm nóng bề mặt 

mẫu nhiều 

Mẫu số 4: 

 I: 500 A 

 L: 160 mm 

 M: 1,9 kg/h 

 

 

- Nhiều hạt không nóng chảy (hoặc 

đã biến cứng) 

- Độ xốp giảm so với mẫu số 3 

Khảo sát lưu 

lượng cấp 

bột khi phun 

M (kg/h) 

Mẫu số 5: 

 I: 500 A 

 L: 115 mm 

 M: 1,5 kg/h 

 

 

- Năng suất phun thấp 

- Tỷ lệ hạt chưa nóng chẩy thấp hơn 

so với mẫu số 6 

Mẫu số 6: 

 I: 500 A 

 L: 115 mm 

 M: 2,5 kg/h 

 

 

- Tỷ lệ hạt chưa nóng chẩy khá cao,  

- Tỉ lệ lắng đọng thấp 

 Qua kết quả kiểm tra, đánh giá của chỉ tiêu cơ tính của lô mẫu thăm dò, tác giả 
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có một số nhận xét như sau: 

1. Khi phun thăm dò ở dòng điện 350 A và 650 A, quan sát ảnh tế vi thì độ xốp 

của mẫu 1 lớn hơn mẫu 2, độ cứng lớp phủ khi phun ở dòng 650 A cao hơn khi phun ở 

dòng 350 A. Khi phun ở dòng điện phun 650 A, thực tế thiết bị tạo ra ngọn lửa plasma 

với độ ổn định thấp, vì vậy ta chọn khoảng dòng điện phun khảo sát I là 400-600 A. 

2. Với khoảng cách phun 80 mm thì nhiệt plasma làm nóng chẩy bề mặt mẫu 

phun nhiều hơn, còn trong trường hợp khoảng cách phun 160 mm xuất hiện nhiều hạt 

không nóng chảy (hoặc đã biến cứng), độ xốp cao vì vậy chọn miền khảo sát cho khoảng 

cách phun L là 90-130 mm. 

3. Khi phun ở lưu lượng cấp bột lớn thì độ xốp tăng và độ cứng giảm. Điều này 

được lý giải như sau: khi lưu lượng cấp bột lớn quá thì hạt sẽ không kịp nóng chảy dẫn 

tới độ xốp tăng, khi phun với lưu lượng cấp bột nhỏ thì năng suất phun lại thấp. Vậy nên 

ta chọn vùng khảo sát lưu lượng cấp bột M là 1,7-2,1 kg/h. 

Từ những kết quả trên tác giả lựa chọn mảng trực giao L9 theo Taguchi và tiến 

hành phân bổ các mức giá trị thông số phun để được mô hình thực nghiệm. 

Chiều dày lớp phủ là 400 µm; đối với loạt mẫu phun kiểm tra bám dính cần duy 

trì độ dày 500±50 µm để thuận lợi cho gia công và kiểm tra độ bền bám dính. Thông số 

đầu ra của lớp phủ được chọn để nghiên cứu là: độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp, hệ 

số ma sát của lớp phủ. Các đặc trưng chất lượng của các tính chất nghiên cứu được lựa 

chọn theo phương pháp Taguchi như sau: 

  Độ cứng và độ bền bám dính có đặc trưng chất lượng lớn hơn thì tốt hơn 

Độ xốp, hệ số ma sát có đặc trưng chất lượng nhỏ hơn thì tốt hơn 

3.3 Xây dựng mô hình thực nghiệm 

3.3.1 Thiết kế thực nghiệm theo phương pháp Taguchi 

Phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi [23, 36, 52, 53, 55, 105, 110] được 

phát triển bởi Genichi Taguchi với mục tiêu khắc phục hàm tổn thất giữa khoảng sai 

lệch giữa giá trị thực tế với giá trị mục tiêu cho một đại lượng. Quá trình thiết kế chất 

lượng theo phương pháp Taguchi được thực hiện thông qua các mảng trực giao OAs, ký 

hiệu tổng quát mảng trực giao là Ln(xy), trong đó: x - số mức trong cột, n - số hàng trong 

mảng tương ứng số thí nghiệm, y - số cột trong mảng. 

Căn cứ các thông số đầu vào và các yếu tố đầu ra đã lựa chọn ở Chương 2 kết 

hợp với kết quả của thí nghiệm thăm dò, mô hình thực nghiệm được xây dựng dựa trên 

3 thông số quá trình phun chính (dòng điện phun, khoảng cách phun, lưu lượng cấp bột) 

và 4 chỉ tiêu tính chất đầu ra của lớp phủ (độ cứng, độ bám dính trượt, độ xốp, hệ số ma 

sát). Bên cạnh đó xây dựng quy trình thiết kế thực nghiệm để đánh giá các tính chất lớp 

phủ được xác định. 
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Hình 3.9 Mô hình thực nghiệm 

Quy hoạch thực nghiệm là cơ sở phương pháp luận của nghiên cứu thực nghiệm, 

mỗi phương pháp quy hoạch thực nghiệm sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác 

nhau. Với phương pháp quy hoạch trực giao truyền thống thì số lượng thí nghiệm là lớn 

[21, 23], còn với phương pháp Taguchi thì số thí nghiệm lại được giảm đi đáng kể [43, 

46, 48, 50, 53-55]. Nhờ có ưu điểm trên sẽ giúp quá trình thí nghiệm giảm đáng kể chi 

phí nhưng vẫn đạt được mục đích của quy hoạch thực nghiệm, vì lẽ đó ta chọn phương 

pháp Taguchi để tiến hành thiết kế các thí nghiệm. Phương pháp Taguchi 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 được giá trị cải thiện của thông số nghiên cứu. 

 - Cải thiện được lượng hóa bằng hàm tổn thất. 

  - Yêu cầu số lượng thí nghiệm nhỏ. 

  - Có thể đánh giá được nhiều yếu tố ảnh hưởng. 

     - Đánh giá được mức ảnh hưởng của các thông số nghiên cứu đến các chỉ tiêu cơ 

tính đầu ra của lớp phủ và ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu. 

Trình tự các bước được thực hiện trong Hình 3.10. 

 

Hình 3.10 Các bước phân tích của phương pháp Taguchi [43, 48] 
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Theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm Taguchi, sự kết hợp của các yếu tố 

ảnh hưởng tới hàm mục tiêu được thực hiện thông qua các mảng trực giao (OAs), ký 

hiệu tổng quát mảng trực giao là Ln(xy), trong đó: x-số mức trong cột, n-số hàng trong 

mảng tương ứng số thí nghiệm, y-số cột trong mảng. Dựa trên các kết quả nghiên cứu 

tổng quan về phun phủ nhiệt nói chung cũng như phun plasma nói riêng, phân tích hiện 

trạng của các thiết bị phun phủ plasma ở Việt Nam, tác giả đưa ra mục tiêu nghiên cứu 

ảnh hưởng đồng thời 3 yếu tố gồm: dòng điện phun Ip, lưu lượng cấp bột Mp, khoảng 

cách phun Lp tới các chỉ tiêu cơ tính đầu ra của lớp phủ, với mỗi yếu tố 3 mức cho thấy 

mảng trực giao phù hợp là mảng L9 thể hiện trên Bảng 3.3. 

Bảng 3.3 Phương án thí nghiệm Taguchi 

TN 
Mức của dòng 

điện phun I (A) 

Mức của khoảng cách 

phun L (mm) 

Mức của lưu lượng cấp bột 

M (kg/h) 

1 1 1 1 

2 1 2 2 

3 1 3 3 

4 2 1 2 

5 2 2 3 

6 2 3 1 

7 3 1 3 

8 3 2 1 

9 3 3 2 

Căn cứ các nghiên cứu trước đây cùng với kết quả thực nghiệm thăm dò, tác giả 

lựa chọn các mức giá trị cho bộ 3 thông số khảo sát như trong Bảng 3.4 [53-55, 75-81, 

85-92]. Ngoài các thông số phun được khảo sát cho trong bảng này, còn một số các 

thông số khác được giữ cố định bao gồm [53-56, 59, 67-68, 115]: 

 - Tốc độ dịch chuyển đầu phun: 20 m/phút 

- Điện áp phun: 60 V 

- Lưu lượng khí sơ cấp Ar: 120 l/phút 

- Lưu lượng khí thứ cấp H2: 15 l/phút 

- Lưu lượng khí mang bột Ar: 10 l/phút 

- Số lớp phun: 10-12 lớp, phun tới khi đạt chiều dầy 400 µm. 
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Bảng 3.4 Thông số chế độ phun mẫu 

Số thí 

nghiệm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dòng điện 

phun I (A) 
400 400 400 500 500 500 600 600 600 

Khoảng 

cách phun 

L (mm) 

90 110 130 90 110 130 90 110 130 

Lưu lượng 

cấp bột M 

(kg/h) 

1,7 1,9 2,1 1,9 2,1 1,7 2,1 1,7 1,9 

 

 Các kết quả thử nghiệm được phân tích bằng phương pháp thống kê thông qua 

việc tính tỷ số tín hiệu/ nhiễu (S/N). 

Hàm tổn thất có dạng: 

        L = k ( y – y0 )2                                                                                                                                                                 (3-1) 

Trong đó y, k, y0 lần lượt là giá trị đo, hệ số tổn thất và giá trị mục tiêu.  

Phương pháp này dựa trên sự kết hợp của các ảnh hưởng từ yếu tố đầu vào tới 

hàm mục tiêu đầu ra qua các mảng trực giao (OAs) được ký hiệu tổng quát là Ln(xz). 

Với: n - số hàng; x - số mức trong thí nghiệm; z - số cột trong mảng. 

Trong luận án này, dòng điện phun I (A), khoảng cách phun L (mm), lưu lượng 

cấp bột M (kg/h) là các thông số đầu vào được nghiên cứu. Ma trận mảng trực giao L9 

được lựa chọn theo thiết kế thực nghiệm Taguchi để xây dựng mô hình thực nghiệm 

phun mẫu, từ đó tác giả tiến hành phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu. Theo 

phương pháp này, các cột của mảng là trực giao hoặc cân bằng tức là trong một cột có 

số lượng các mức là tương đương và giữa 2 cột bất kỳ cũng phải cân bằng, các mức kết 

hợp tồn tại với số lượng bằng nhau.  

Các kết quả được đánh giá thông qua tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N), tỷ số này còn 

dùng để đánh giá ảnh hưởng của các thông số đầu vào đến hàm mục tiêu cho các thông 

số đầu ra.  

Việc tối đa hóa tỷ lệ S/N ta được hàm tổn thất sẽ là tối thiểu, khi đó chất lượng 

của yếu tố đầu ra được cải thiện. Trong đó, các tỷ số S/N có 3 đặc trưng: 

+ Lớn hơn thì tốt hơn: 

1 1
10log( )

i

S

N n y
= −        (3-2) 
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+ Bình thường thì tốt hơn: 

2

2
10log( )

S y

N D
=    

(3-3) 

+ Nhỏ hơn thì tốt hơn: 

21
10log( )i

S
y

N n
= −      

(3-4) 

 Trong đó yi, y, D, n lần lượt là: giá trị đo của thử nghiệm thứ i, giá trị trung bình 

của tất cả các lần đo, phương sai và tổng số thử nghiệm cần thực hiện. 

Dự đoán giá trị tối ưu theo công thức: 

1

( )
n

jiopt

j

Y T T T
=

= + −   
(3-5) 

 Với: jiT - Giá trị trung bình kết quả đo của thông số J cho mức tối ưu j; J - là các 

yếu tố ảnh hưởng (J = A, B, C); j - là mức tối ưu dự đoán lấy từ biểu đồ ảnh hưởng 

trung bình của các yếu tố. 

3

1

1
(( ) )

3
ji j i

i

S
m

N=

=   
(3-6) 

 Trong đó mji: Trung bình của các tỉ số nhiễu ứng với từng mức i (i =1, 2, 3); j: 

các tham số ảnh hưởng (j = A, B, C) tham số ảnh hưởng (j = A, B, C). Tính trung bình 

của các tỷ số S/N ứng với mỗi mức của mỗi thông số phun mji.  

 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 ưu được 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 như ảnh hưởng của 

các thông số nghiên cứu thông qua việc phân tích phương sai được thực hiện sau khi 

thực hiện các bước tìm giá trị thông số ảnh hưởng tối ưu đến chất lượng đầu ra theo 

Taguchi. 

3.3.2 Phân tích phương sai 

Trình tự phân tích phương sai như sau: 

 - Tính tổng các kết quả thí nghiệm 

1

n

i

i

T Y
=

=  
 (3-7)

 

Trong đó Yi: kết quả đo thử thứ i 

- Công thức xác định hệ số điều chỉnh yếu tố: 

2T
CF

n
=  

     

 (3-8) 

Trong đó n là tổng số thử nghiệm  
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- Công thức xác định tổng bình phương các yếu tố: 

2

1

jin

i
j

i ji

j
S CF

n=

= −  
(3-9) 

Với nji là số thử nghiệm của yếu tố j ở mức i; ji là tổng các kết quả của yếu tố 

j ở mức i 

- Bậc tự do của thực nghiệm và bậc tự do các yếu tố:  

1

1

T

j

f n

f l

= −


= −
 

Trong đó l là số mức của yếu tố 

j; n là số thí nghiệm 

                                    (3-10) 

- Tính phương sai của các yếu tố: 

j

j

j

S
V

f
=

  

 
(3-11)

 

- Đối chiếu giá trị trung bình thông qua tính tổng bình phương: 

1

n

T j

j

S S
=

=  
(3-12) 

+ Tính phần trăm phân bố ảnh hưởng của từng yếu tố tới hàm mục tiêu: 

j

j

T

S
P

S
=  

(3-13) 

 - Sau khi có các kết quả phân tích phương sai, đánh giá các kết quả thu được. 

 Ở nghiên cứu này, để kết quả tính toán có độ tin cậy cao, phần mềm Minitab 17 

được lựa chọn để phân tích phương sai. Đây là phần mềm được tích hợp mô đun tính 

toán cho phương pháp tối ưu bằng Taguchi cũng như phân tích phương sai, đã được 

nhiều nhà nghiên cứu kiểm chứng trong lĩnh vực thống kê và có độ tin cậy khá cao. Kết 

quả tính toán trên làm cơ sở số liệu cho bài toán tối ưu đa mục tiêu bằng phương pháp 

MRWSN… 

3.3.3 Phương pháp xây dựng hàm hồi quy 

Hàm toán học được lựa chọn để thể hiện quan hệ giữa thông số phun đến từng 

tính chất của lớp phủ và cho phép dự đoán giá trị mong muốn. Luận án sử dụng phương 

pháp tối ưu đa mục tiêu bằng MRWSN, hàm hồi quy bậc hai có tính đến tương tác giữa 

các thông số phun theo lý thuyết của Gauri [19, 23, 25, 31, 36, 51]. 

Hàm toán học bậc hai: 

L = a1.x1
2 + a2.x2

2+ a3.x3
2 + a4x1x2 + a5x2x3 + a6.x1.x3 + a7.x1 + a8.x2 

+ a9.x3 + a10 

(3-14) 

 



53 
 

Với: L - Hàm số biểu diễn mối quan hệ giữa tính chất đầu ra với các yếu tố đầu vào. 

a1, a2,..., a10 là hệ số của phương trình 

x1, x2, x3 là các biến  

 Để xây dựng được phương trình toán học về mối tương quan giữa chúng thì bài 

toán cần phải xác định các hệ số a1, a2,..., a10 từ thông số nghiên cứu và kết quả 

thực nghiệm. Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất là phương pháp tối ưu hóa 

để lựa chọn một đường (phương trình) khớp nhất cho một dải dữ liệu ứng với cực trị của 

tổng các sai số thống kê giữa đường khớp và dữ liệu được sử dụng để xác định phương 

trình (3-13). Phương pháp này dựa trên nguyên tắc tổng các bình phương của các sai số 

đạt giá trị nhỏ nhất, nghĩa là tổng bình phương 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
=

= + + + + + + + + + −  (3-15) 

Với 1 2 3, ,i i ix x x là giá trị biến trong thí nghiệm thứ i. 

Vậy hệ số của phương trình (3-14) phải thỏa mãn lần lượt các phương trình đạo 

hàm riêng (3-15). 

 
10

2

1

0i i

ij

S
Y y

a =


= − =


  (3-16) 

Tìm nghiệm của hệ phương trình cũng chính là giá trị các hệ số: a1, a2…..a10 

1

2

10

0

0

0

S

a

S

a

S

a


= 




= 


 − − −



=



 

 

 

 

                (3-17)

 

 

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

1 2 2 2
12 7 2 3 8 1 9 2 10 3

(
2

)

(
2

)

n
i i i i i i i i

i i i i i i

n
i i i i i i i i

i

i i i i i i

Y a a x a x a x a x x a x xS

a a x x a x a x a x

Y a a x a x a x a x x a x xS
x

a a x x a x a x a x

=

=

− + + + + + 
=  

 + + + + 

− + + + + + 
=  

 + + + + 

− − − − − − − − − − − − −





1 2 1 3 2 4 3 5 1 2 6 1 32

3 2 2 2
110 7 2 3 8 1 9 2 10 3

(
2

)

n
i i i i i i i i

i

i i i i i i

Y a a x a x a x a x x a x xS
x

a a x x a x a x a x=









 − − − −

 − + + + + + 

=  
 + + + +  






 

 

 

 

 

(3-18)

 

 

Ta biến đổi hệ phương trình (3-17) về dạng chính tắc sau: 
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2 2

1 2 1 9 2 10 3

1 1 1 1 1

2 2 2

1 1 1 2 1 9 1 2 10 1 3

1 1 1 1 1

2 2 2

2 1 2 2 2 1 9 2

1 1 1

1 ...

...

...

n n n n n

i i i i

i i i i i

n n n n n

i i i i i i i i

i i i i i

n n n

i i i i i

i i i

Y a a x a x a x

x Y a x a x a x x a x x

x Y a x a x x a x

= = = = =

= = = = =

= = =

= + + + +

= + + + +

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

= + + +

    

    

   4 2 2

10 2 3

1 1

2 2 2 2 2 4

3 1 3 2 3 1 9 3 2 10 3

1 1 1 1 1

...

n n

i i i

i i

n n n n n

i i i i i i i i

i i i i i

a x x

x Y a x a x x a x x a x

= =

= = = = =









 +


 = + + + +


 

    

 

 

 

 

 

(3-19) 

Giải hệ (3-18) với các biến là 1 2 10, ,...,a a a bằng thuật toán Newton-Raphson trên 

phần mềm Maple 17. Xây dựng phương trình toán học biểu diễn mối quan hệ của thông 

số nghiên cứu với tính chất đầu ra được thiết lập.  

 Việc lựa chọn được 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 thường để đánh giá sự phù hợp 

của hàm hồi quy dựa vào chỉ số R2 (hệ số xác định của hàm) và 2

adjR  (hệ số xác định điều 

chỉnh của hàm). Nếu các giá trị này tiệm cận giá trị 1 thì độ tin cậy của hàm cao và độ 

lệch của R2 và 
2

adjR  không quá 0,2. Giá trị của R2 và 2

adjR  được xác định để chứng tỏ sự 

phù hợp của mô hình toán học tìm được. 
 

2 1
SSR

R
SST

= −  

 

(3-20) 

2
2 (1 )( 1)

1 (
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Với yi là giá trị đo của thí nghiệm thứ i; 
iy là giá trị của thí nghiệm thứ i tính qua 

hàm số (3-13) sau khi được xác định; 
itby là giá trị trung bình của các kết quả đo của thí 

nghiệm; SSR là tổng bình phương tất cả các phần dư; SST là tổng bình phương tất cả 

các sai lệch; n là số lượng các hệ số; k là số các quan sát trong tập dữ liệu. 

3.3.4. Tối ưu đa mục tiêu và chỉ tiêu đánh giá tổng thể (OEC)  

3.3.4.1. Tổng quan về tối ưu đa mục tiêu: 

 Tối ưu hoá đa mục tiêu là quá trình thiết kế tối ưu trên cơ sở của nhiều tiêu chí 

chất lượng, để lựa chọn được các yếu tố, mức giá trị các yếu tố ảnh hưởng tới hàm mục 

tiêu thì cần tính đến ảnh hưởng của nhiều chỉ tiêu chất lượng, điều này gọi là tối ưu đa 

mục tiêu. Một số phương pháp hồi quy thường áp dụng nhằm giải quyết vấn đề nêu trên 



55 
 

gồm phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu GLS (generalized least squares 

regression) và hồi quy nhiều biến MVR (multivariate regression). Trong phương pháp 

bình phương tối thiểu, các câu trả lời được mô hình hoá riêng lẻ và giả định là không 

tương quan, còn với hồi quy nhiều biến các đáp ứng được mô phỏng đồng thời và giữa 

các đáp ứng có mối tương quan. Trong khi, mỗi câu trả lời được mô hình hóa là hàm của 

cùng một bộ các yếu tố ảnh hưởng nhưng với các hệ số của hàm hồi quy khác nhau, 

phương pháp MVR tạo ra các ước lượng của hệ số hồi quy với độ chênh lệch nhỏ hơn so 

với các giá trị thu được. Có 4 nhóm tiếp cận chính được sử dụng để tối ưu đa mục tiêu: 

 + Nhóm tiếp cận sử dụng hàm hoặc giá trị mục tiêu mong muốn 

 + Nhóm sử dụng các phương pháp số 

 + Nhóm tiếp cận liên quan đến phương pháp đáp ứng bề mặt 

 + Nhóm tiếp cận sử dụng lý thuyết thiết kế tối ưu bền vững của Taguchi 

 - Nhóm tiếp cận sử dụng các hàm hoặc giá trị mục tiêu mong muốn:  

  Phương pháp tiếp cận này được áp dụng thông qua việc tính toán giá trị mong 

muốn nhờ một hàm hồi quy rồi so sánh với từng kết quả thực nghiệm. Quy ước 1 là các 

kết quả mong muốn trong vùng giới hạn trên và dưới, còn 0 là các kết quả mong muốn 

nằm ngoài vùng giới hạn này. Các kết quả khác nằm trong vùng giới hạn có giá trị giữa 

0 và 1. Giá trị hình học trung bình của các kết quả mong muốn ứng với các đáp ứng khác 

nhau ở mỗi lần tính toán sẽ là thước đo của đáp ứng mong muốn tổng thể. Ưu điểm của 

hướng tiếp cận này là có cơ sở toán học rõ ràng, các hàm hồi quy thu được tường minh. 

- Nhóm tiếp cận sử dụng phương pháp số: 

Hướng tiếp cận chủ yếu dựa trên cách giải thuật tìm kiếm đa mục tiêu như Logic 

mờ, quy hoạch phi tuyến, lý thuyết trò chơi…vv. Các bài toán với số lượng biến lớn và 

số mục tiêu nhiều áp dụng cách tiếp cận này. 

Phạm vi ứng dụng của hướng tiếp cận này tương đối lớn. Sử dụng quy hoạch 

phi tuyến ta cần các điều kiện ban đầu và khoảng tìm kiếm cho trước, còn với phương 

pháp dùng giải thuật, các biến được tạo ra một cách ngẫu nhiên, kết quả tối ưu thu được 

nằm trong khoảng rộng. Ưu điểm của hướng tiếp cận số là chi phí thấp và giải được 

nhiều lớp bài toán, các kết quả thu được gần sát với giá trị đích, tuy nhiên nó không liên 

tục và đòi hỏi có kỹ năng lập trình cao. 

- Nhóm tiếp cận sử dụng các đáp ứng bề mặt: 

Sử dụng mỗi đáp ứng của các thí nghiệm và vẽ các đường bao của chúng, xác 

định các vùng tối ưu riêng lẻ. Sử dụng cách chồng các vùng tối ưu riêng lẻ ứng với từng 

hàm mục tiêu con lên nhau ta có thể tìm thấy khu vực phù hợp, với đồng thời nhiều tiêu 

chí riêng lẻ. Sự chênh lệch với vùng mong muốn là nhỏ. Hạn chế của cách tiếp cận này 

là số mục tiêu đồng thời được đáp ứng là nhỏ và số lượng các yếu tố ảnh hưởng cũng 

nhỏ, phương pháp tiếp cận này không đáp ứng được với hàm đa mục tiêu. 
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- Nhóm tiếp cận sử dụng lý thuyết thiết kế tối ưu bền vững Taguchi [59]:  

 Trong cách tiếp cận này thì việc thiết kế các điều kiện thử nghiệm thông qua 

mảng trực giao, sử dụng phương pháp thống kê thực nghiệm thông qua việc tính tỷ lệ 

tín hiệu/ nhiễu (S/N) và đưa ra mô hình hàm tổn thất là hàm bậc 2. Mục đích của Taguchi 

là tối thiểu hóa hàm tổn thất, khi đó chất lượng hệ thống sẽ được cải thiện. Điều này 

giúp cho quá trình tối ưu hóa đồng thời nhiều mục tiêu. Phương pháp này đã đưa ra chỉ 

số đánh giá tổng thể OEC đại diện cho nhiều mục tiêu với các đặc trưng chất lượng khác 

nhau. Quy trình tính mục tiêu tổng thể OEC là đơn giản, dễ phân tích kết quả, nó tương 

đối phù hợp trong sản xuất. 

3.3.4.2. Chỉ tiêu đánh giá tổng thể OEC [114] 

 Phương pháp đánh giá tổng thể áp dụng khi có nhiều hơn một mục tiêu mà một 

sản phẩm được kỳ vọng sẽ đáp ứng. Trên thực tế nhiều đánh giá sử dụng tiêu chí trung 

bình, tuy nhiên việc sử dụng như vậy lại không phổ biến trong khoa học và kỹ thuật bởi:  

 + Các đơn vị đo lường của các tiêu chí trong một vấn đề kỹ thuật thường không 

giống nhau. 

 + Trọng số tương đối của các mục tiêu là không giống nhau. 

 + Chỉ tiêu đánh giá chất lượng của mỗi tiêu chí là khác nhau. 

 Phương pháp này thường được phân tích cho một tiêu chí ở một thời điểm, cách 

tiếp cận này thô, không đảm bảo các thiết kế tốt nhất thu được cho một tiêu chí thì cũng 

phù hợp cho những tiêu chí khác. Điều đặt ra là cần có một tiêu chuẩn đánh giá toàn 

diện OEC - là đại diện phù hợp cho nhiều tiêu chí ở cùng một lần thử. Vì vậy, khi có 

nhiều tiêu chí đánh giá, việc thiếu các công thức đó sẽ là trở ngại lớn cho việc phân tích 

các kết quả của DOE. Kết hợp thiết kế thực nghiệm Taguchi, Roy đã đưa ra tiêu chí tổng 

thể OEC là đại diện phù hợp cho nhiều tiêu chí trong một lần thử. 

3.3.4.3. Xây dựng OEC [114] 

 Tiêu chí đánh giá chung (hay tiêu chí đánh giá tổng thể OEC) là lựa chọn phù 

hợp của các mức yếu tố cho các mục tiêu riêng lẻ và đó cũng là tiêu chí duy nhất được 

lựa chọn. Mỗi tiêu chí lại có các đơn vị đo, đặc tính chất lượng và trọng số khác nhau. 

Vì thế, để kết hợp các tiêu chí khác nhau này chúng phải được đưa về cùng một tiêu 

chuẩn đánh giá và xác định trọng số tương đối cho từng tiêu chí riêng lẻ. 

- Nếu các chỉ tiêu chất lượng theo đặc tính lớn hơn là tốt hơn thì OEC có dạng: 

ij minj

max minj

( )wi j

j

G G
OEC

G G

−
=

−
 

 

(3-24) 

Với: OECi: chỉ số đánh giá tổng thể ứng với điều kiện thử nghiệm thứ i 

        Gij: giá trị đo được của thử nghiệm thứ i ứng với các tiêu chí thứ j 

        Gminj: là giá trị nhỏ nhất đo được ứng với tiêu chí thứ j 

        Gmaxj: là giá trị lớn nhất trong các thử nghiệm ứng với tiêu chí thứ j 

        Wj: là trọng số tương đối của tiêu chí thứ j  
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m: số tiêu chí đơn lẻ trong tiêu chí tổng. 

- Đặc trưng chất lượng “nhỏ hơn thì tốt hơn”, khi đó OEC được tính theo: 
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(3-26) 

- Đặc trưng chất lượng “bình thường thì tốt hơn” khi đó OEC được tính theo: 

max ij

max minj
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(3-27) 

- Các tiêu chí đơn lẻ được đánh giá theo các đặc trưng chất lượng khác nhau 

thì OEC của thử nghiệm thứ i: 

1 2 3

1 1 2 1 3 1

l l l
B N S

i j j j

j j j

OEC OEC OEC OEC
= = =

= + +    
 

(3-28) 

 

OECBj1: OEC ứng với đặc trưng chất lượng lớn hơn là tốt hơn.  

l: Số tiêu chí được đánh giá theo đặc trưng lớn hơn là tốt hơn. 

OECNj2: là OEC ứng với các tiêu chí theo đặc trưng chất lượng bình thường là 

tốt nhất. 

m: là số tiêu chí được đánh giá theo đặc trưng chất lượng bình thường là tốt nhất 

OECSj3: OEC ứng với các tiêu chí theo đặc trưng chất lượng nhỏ hơn là tốt hơn 

k: là số tiêu chí được đánh giá theo đặc trưng chất lượng nhỏ hơn là tốt hơn. 

Sau khi đã tính được giá trị tiêu chí đánh giá chung OEC cho các điều kiện thử 

nghiệm thì việc phân tích kết quả và tìm mức tối ưu để đảm bảo các tiêu chí đều có thể 

chấp nhận được giống như khi thực hiện tìm mức tối ưu cho từng tiêu chí đơn lẻ, lúc 

này các giá trị sử dụng để phân tích là các giá trị OEC đã tính ứng với từng điều kiện 

thử nghiệm. Việc dự đoán kết quả tối ưu cho từng tiêu chí đơn lẻ ứng với các mức tìm 

được thông qua chỉ số đánh giá tổng thể OEC được thực hiện tương tự khi tính cho từng 

tiêu chí riêng lẻ. 
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(3-29) 

Trong đó: 

Ydd: Giá trị dự đoán phù hợp của tiêu chí k, ứng với mức tối ưu của các yếu tố 

tìm được thông qua chỉ số OEC. 

j: Các yếu tố ảnh hưởng tới hàm mục tiêu (j = A, B, C..) 

i: mức tối ưu của yếu tố j tìm được từ chỉ số OEC. 

kT : giá trị trung bình của các lần thử ứng với tiêu chí riêng lẻ k. 

r: số mức của yếu tố j trong các điều kiện thử nghiệm. 
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3.4 Quy trình phun thực nghiệm 

Quy trình thí nghiệm phun mẫu được thực hiện theo sơ đồ sau: 

 

Hình 3.11 Quy trình phun mẫu 

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 hưởng đến 

kết quả thực nghiệm. Sử dụng cưa máy để chuẩn bị mẫu phun sau đó sử dụng máy phay 

tại xưởng cắt gọt kim loại của Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên để gia công 

mẫu. Mẫu được cắt với lượng dư 0,5 mm sau đó kẹp một loạt 5 mẫu trên máy phay để 

gia công từng mặt trên mẫu, đầu tiên phay 1 mặt làm chuẩn sau đó lật phay mặt thứ 2, 

3, 4 và kết quả thu được bộ mẫu như Hình 3.12 bên dưới. 

Trước khi phun mẫu phải kiểm tra các thông số hình học, kích thước và độ sạch 

của mẫu. Ngoài phương pháp dùng cưa máy mẫu phun còn được cắt bằng phương pháp 

cắt dây để đạt kích thước và không làm thay đổi tính chất vật liệu. Làm sạch gỉ và dầu 

mỡ trên bề mặt mẫu bằng aceton sau đó được sấy khô.  

 
 

Hình 3.12 Bản vẽ mẫu phun 
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 Tiếp theo mẫu được phun tạo nhám bằng phương pháp phun hạt mài trên thiết bị 

phun tại Viện Nghiên cứu Cơ khí. Độ nhám bề mặt là cơ sở tăng độ bền bám dính của 

lớp phun với bề mặt nền; Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng của việc chuẩn bị bề 

mặt nền đến độ bám dính trượt của lớp phủ, cụ thể trong nghiên cứu [108] đã chỉ ra rằng 

các mẫu được tạo nhám bằng việc tạo ra các rãnh sẽ cho độ bám dính trượt lên đến 50 

MPa còn các mẫu phẳng và mẫu có độ nhám nhỏ thì độ bám dính trượt giữa nền với lớp 

phủ sẽ thấp hơn. Kích thước hạt phun tạo nhám từ 0,8-1 mm 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 trước 

khi phun để đảm bảo độ nhám của nền phun đạt đúng yêu cầu. Máy đo độ nhám ký hiệu 

Mitutoyo SJ-410 (Hình 3.13) được sử dụng trong quá trình thực nghiệm của luận án. 

Cả hai phép đo đều có thể thực hiện được với thiết bị này. Máy đo được các thông số độ 

nhám phù hợp với các tiêu chuẩn ISO, DIN, ANSI và JIS mới nhất. 

Một máy dò dải rộng, độ phân giải cao và một bộ truyền động cung cấp phép đo 

có độ chính xác cao vượt trội trong cùng loại. Thông số kỹ thuật của máy được liệt kê 

trong Bảng 3.5. 
 

 
 

Hình 3.13 Máy đo độ nhám MITUTOYO SJ-410 

Bảng 3.5 Thông số của máy đo độ nhám MITUTOYO SJ-410 

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 4 mm/ λ3 

5 Độ phân giải 0,000125μm (ở phạm vi 8 μm) 

6 Dung sai ± 6% 

7 Phạm vi đo 8 mm 

8 Dữ liệu đã đo có thể được xuất ra PC bằng cáp RS-232C hoặc USB 
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9 Giao diện hiển thị hỗ trợ 16 ngôn ngữ 

10 Đơn vị đo μm - mils 

11 Nhiệt độ hoạt động 0°C - 40°C 

12 Nguồn Pin li-ion 3.7V 

13 Kích thước 125x73x26 mm 

14 Trọng lượng 200 g 
 

 Trong quá trình phun, khí nén phải được lọc sạch dầu mỡ, hơi ẩm, bụi bẩn, áp lực 

khí nén từ 4 - 5 bar; khoảng cách từ vòi phun hạt mài tới bề mặt chi tiết từ 75-100 mm. 

Loại hạt mài: corindon, kích thước hạt: khoảng 1 mm. Khí phun phải được làm sạch, 

khô, không lẫn dầu mỡ. Hạt mài khi phun có thể sử dụng lại nhiều lần phun, sau mỗi lần 

phun có thể sàng lại hạt mài để đảm bảo độ sạch cho hạt mài phun. Góc phun được duy 

trì vuông góc với bề mặt phun nhằm mục đích tạo độ nhám đồng đều và tránh bị dịch 

chuyển chi tiết trong quá trình phun chi tiết dạng tấm phẳng hoặc phải gá đính chi tiết 

vào một thanh thép nhằm cố định chi tiết trong quá trình phun. 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 hạt mài. 

  Mẫu phải được phun tạo lớp phủ sau khi tạo nhám trong vòng không quá 2 giờ 

hoặc bảo quản để tránh bụi bẩn, hơi ẩm, tạp chất và bị oxy hóa bề mặt. 
 

 

Hình 3.14 Mẫu sau khi phun tạo nhám  

 

- Chuẩn bị vật liệu, thiết bị phun: 

Bước 1: Chuẩn bị bột phun: 

Bột phun NiCr20 được cho vào thùng chứa và sấy khô ở nhiệt độ 120-150oC trước 

khi phun khoảng 30-60 phút để loại bỏ độ ẩm.  

 Trong quá trình chuẩn bị phun, tác giả có làm một loạt thí nghiệm để chuẩn định 

lưu lượng cấp bột của thiết bị, trình tự thí nghiệm được thực hiện như sau: 

 - Trên thiết bị cấp bột có dây dẫn bột, tác giả đã chế tạo một khớp nối sau đó tháo 

ra để đo lượng bột được cấp sau một đơn vị thời gian và ứng với từng tốc độ quay của 

đĩa quay tải bột. 

 - Sau khi kết thúc quá trình tải bột ứng với từng khoảng thời gian định trước, lượng 

bột được cân trên cân phân tích Precisa XT220A (Thuỵ Sĩ), độ chính xác 0,0001 g. 
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Hình 3.15. Ảnh chụp cân phân tích dùng để xác định lưu lượng cấp bột 

 

 Sau khi thí nghiệm thu được bảng tổng hợp kết quả đo lưu lượng cấp bột như 

Bảng 3.6 và Hình 3.16, tốc độ đĩa quay được lựa chọn lần lượt là 4,6; 5,0; 5,6 (vòng/ 

phút) để đảm bảo lưu lượng cấp bột lần lượt là 1,7; 1,9; 2,1 kg/giờ. 

Bảng 3.6 Kết quả khảo sát lưu lượng cấp bột 
 

Vận tốc 

(vòng/phút) 
1,99 2,24 2,62 2,77 2,99 3,22 3,39 3,61 3,8 

g/phút 13,11 14,01 15,65 16,89 18,37 20,08 21,63 22,91 24,38 

 

Vận tốc 

(vòng/phút) 
3,98 4,2 4,65 4,6 4,8 5,0 5,19 5,37 5,6 

g/phút 25,72 27,10 28,31 28,22 30,34 31,58 32,83 34,34 35,01 

 

Vận tốc 

(vòng/phút) 
5,8 6,0 6,2 6,4 6,67 6,8 

g/phút 37,07 38,37 39,75 41,30 42,88 44,16 
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Hình 3.16. Thực nghiệm xác định các giá trị của lưu lượng cấp bột tùy theo tốc 

độ của đĩa quay tải bột 

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 

plasma kết hợp với kết quả nghiên cứu thăm dò và đánh giá mẫu phun qua ảnh chụp tế 

vi lớp phủ. Chế độ phun được lựa chọn trong Bảng 3.4. 

  

Hình 3.17 Ảnh minh hoạ điều chỉnh áp lực khí và dòng điện phun mẫu 

Bước 3: Chuẩn bị đồ gá phun 

 Trong quá trình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng lớp phủ, có rất 

nhiều yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng lớp phủ song giới hạn của đề tài chỉ nghiên cứu 

ba yếu tố là: dòng điện phun, khoảng cách phun, lưu lượng cấp bột phun. Trong 3 yếu 

tố trên thì dòng điện và lưu lượng cấp bột hiệu chỉnh được chính xác trên máy còn 
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khoảng cách phun thì không hiệu chỉnh được. Tác giả chọn robot để kết hợp với vai trò 

là đồ gá phun, là thiết bị dịch chuyển mẫu phun trong quá trình phun thực nghiệm nhằm 

đảm bảo khoảng cách phun trong nghiên cứu. Đồ gá phun được chế tạo đơn giản nhưng 

hiệu quả gồm 2 bộ phận chính là bàn kẹp mẫu và tay gá, tay gá có hình tròn và được gia 

công từ thép ống tròn Ø48, kích thước tay gá phụ thuộc vào kích thước má kẹp trên cánh 

tay robot. Tay gá một đầu được bắt cố định trên cánh tay robot, đầu còn lại hàn cố định 

với bàn kẹp bằng mối ghép hàn. Bàn kẹp được chế tạo từ thép tấm, trên bàn kẹp có hàn 

đai ốc để kẹp chặt mẫu như trên Hình 3.18. 

 
 

Hình 3.18. Hình ảnh đồ gá phun mẫu 

 Chương trình phun được lập trình, kiểm tra và chạy thử trước khi phun. Việc sử 

dụng robot phun ngoài việc đảm bảo khoảng cách phun, thiết bị này còn khắc phục được 

sự ảnh hưởng của tốc độ khi phun mẫu, tạo được lớp phủ đồng đều hơn, chất lượng lớp 

phủ cao hơn.  

Bước 4: Tiến hành phun thử nghiệm và phun thực trên mẫu 

 Khi phun sử dụng hệ thống phun plasma, quá trình phun được tiến hành theo các 

bước sau: 

- Phun lớp lót NiCr20 

 Tham khảo các tài liệu [4, 5, 14, 21, 84] ta lựa chọn chế độ phun lớp lót theo bảng 

chế độ phun như nêu ở Bảng 3.7. Ngoài các thông số phun được khảo sát cho trong bảng 

trên, còn một số các thông số khác cố định như: 

 + Tốc độ dịch chuyển đầu phun: 20 m/phút 

  + Điện áp phun: 60 V 

  + Lưu lượng khí sơ cấp Ar: 120 l/phút 

  + Lưu lượng khí thứ cấp H2: 15 l/phút 

 + Lưu lượng khí mang bột Ar: 10 l/phút 

   + Số lớp phun: 1-2 lớp  

   + Chiều dầy lớp phủ: 40-60 µm 
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Bảng 3.7 Thông số chế độ phun lớp lót 

Số thí 

nghiệm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dòng điện 

phun I, A 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Khoảng 

cách phun 

L, mm 

110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Lưu lượng 

cấp bột M, 

kg/h 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

 

- Phun lớp phủ Al2O3-TiO2 

 + Điều chỉnh chế độ phun theo bảng thông số chế độ phun trong Bảng 3.4 

  + Bật hồ quang plasma 

  + Hiệu chỉnh áp suất, lưu lượng khí mang bột 

 + Bật công tắc cấp bột 

 Sau khi ngọn lửa cháy ổn định tiến hành phun mẫu thử theo quy trình được tính 

toán, cho robot chạy theo chương 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 3500C. 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; Trong quá trình phun nhiệt độ bề mặt 

nền cũng ảnh hưởng tới chất lượng lớp phủ, giữa các lớp phủ không nên để gián đoạn 

sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng lớp phủ. 

  

a, Mẫu sau khi phun lớp 1 b, Mẫu sau khi phun lớp 5 

Hình 3.19 Ảnh chụp kết quả đo nhiệt độ trên mẫu phun 

 

Bước 5: Gia công cơ khí sau phun 

 Dựa trên tính chất lớp phủ cần kiểm tra (phân tích cấu trúc, độ cứng, độ bền bám 

dính, độ xốp lớp phủ), mẫu kiểm tra được gia công bằng 2 phương pháp: 

 + Cắt dây (chế tạo mẫu theo kích thước kiểm tra) 
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  + Mài nước 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 hệ số ma sát của 

lớp phủ).  

Bước 6: 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 quá trình thực nghiệm, bài toán khó khăn của kỹ thuật phun tấm phẳng đã 

được giải quyết bằng việc sử dụng robot. Tuy nhiên, cơ sở của kỹ thuật phun được tính 

toán dựa trên khoảng cách phun và kích thước các vết phun. Qua quá trình thực nghiệm 

phun thăm dò, bề rộng vết phun tương ứng với với các khoảng cách: 90 mm; 110 mm; 

130 mm được xác định lần lượt là 12 mm, 15 mm, 18 mm. Cơ sở tính toán kích thước 

vết phun được vận dụng theo phân tích trên Hình 3.6. Yêu cầu của các đường phun là 

vết của đường phun tiếp theo phải chồng lên 1/3 vết phun của đường phun phía trước, 

lớp phun sau phải vuông góc với lớp phun trước để đảm bảo tính đồng đều và nâng cao 

chất lượng của lớp phủ. Do đó, bước dịch chuyển La của robot sau mỗi đường phun 

tương ứng là 8, 10, 12 mm. Hướng dịch chuyển súng phun trong mỗi lớp phun khác 

nhau được trình bày như trong Hình 3.20; Điểm bắt đầu và kết thúc của một vệt phun 

được tính toán nằm ngoài chi tiết sao cho tại vị trí đó không xảy ra quá trình phun và 

không có ảnh hưởng nhiệt đến chi tiết cũng như độ trễ của động cơ khi đảo chiều dịch 

chuyển của đường phun kế tiếp.  

 
 

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

 Hình 3.20 Mô tả trình tự phun mẫu 

Lớp thứ nhất mẫu phun dịch chuyển theo đường vẽ màu xanh và dịch chuyển 

theo phương ngang từ trái qua phải. Lớp thứ 2 mẫu phun dịch chuyển theo phương dọc 

từ trên xuống dưới, đường vẽ màu đỏ nhằm đảm bảo độ đồng đều cho lớp phun cũng 

như độ đồng đều của mặt phẳng phun. Trong quá trình phun có sử dụng thiết bị đo chiều 

dầy MITUTOYO DIGI-DERM 745 để kiểm tra chiều dầy lớp phủ (Hình 3.21). 
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Hình 3.21 Đo chiều dầy lớp phủ bằng thiết bị MITUTOYO DIGI-DERM 745 trong quá 

trình phun mẫu 

3.6 Phương pháp đánh giá tính chất của lớp phủ 

3.6.1 Độ xốp của lớp phủ 

 Để xác định được cấu trúc và tổ chức, chiều dày lớp phủ, kính hiển vi quang học 

được sử dụng chụp ảnh lại lớp phủ với các độ phóng đại khác nhau. Bên cạnh đó, độ 

xốp của lớp phủ được đo dựa trên tiêu chuẩn ASTM B276 [45]. Độ xốp của lớp phủ 

được xác định là tỷ lệ phần trăm của diện tích các lỗ xốp trên tổng diện tích của ảnh 

chụp tế vi với độ phóng đại 100, 200, 500 lần (Hình 3.22b). Giá trị độ xốp của mẫu phun 

được tính là giá trị trung bình của 4 giá trị đo độ xốp trên bốn ảnh chụp tế vi có độ phóng 

đại 200 lần ở bốn vị trí khác nhau, đo bằng kính hiển vi quang học Axiovert 25, có tích 

hợp phần mềm phân tích Image pro-plus (Hình 3.22a) tại Phòng thí nghiệm kim loại học 

và nhiệt luyện - Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu - Trường đại học Bách khoa Hà 

Nội. Các mẫu đo được chuẩn bị như trường hợp chụp ảnh SEM. 

  

a. Kính hiển vi quang học Axioplan 2 b. Kết quả phép đo độ xốp 

Hình 3.22 Thiết bị và kết quả đo độ xốp 

3.6.2 Độ cứng tế vi của lớp phủ 

Tiến hành đo độ cứng lớp phủ bằng thiết bị IndentaMet 1106 (Hình 3.23 a) tại 

Phòng thí nghiệm kim loại học và nhiệt luyện - Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu - 
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Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Tiêu chuẩn sử dụng đo độ cứng là ASTM E384-17 

[44, 60, 106], sử dụng thang đo độ cứng HV0,1 với tải trọng là 100 g thời gian nhấn tải 

là 15 giây. Quá trình đo được thực hiện nhờ việc quan sát trên kính hiển vi quang học 

của thiết bị. Phương pháp vết lõm hay được sử dụng nhất (Hình 3.23 c), giá trị độ cứng 

lớp phủ được đo dựa trên độ sâu, rộng của vết lõm thu được. Các mẫu phun được kiểm 

tra cũng được cắt nhỏ và tiến hành đúc mẫu như Hình 3.23 b, sau đó tiến hành chuẩn bị 

bề mặt cần xác định độ cứng lớp phủ như với trường hợp chụp SEM. 

 

  

a. Máy IndentaMet 1106 b. Các mẫu đo độ cứng c. Vết đo độ cứng trên lớp phủ 

Hình 3.23 Máy IndentaMet 1106, ảnh mẫu và vết đo độ cứng lớp phủ 

Kết quả độ cứng được tính bằng lực thử F chia cho diện tích bề mặt lõm A (F/A) 

theo công thức:  

2 2

2 .sin
20,102 0,102 0,1891 ( )

F
F F F

HV k HV
A A d d



= = = =  

 

(3-30) 

 Trong đó: k là hằng số (k = 1/9,81 = 0,102); F là lực thử; A là diện tích bề mặt 

lõm; d là độ dài đường trung bình;  là góc hợp bởi hai mặt phẳng đối diện = 136o. 

 Quá trình đo độ cứng trên mặt cắt ngang của lớp phủ, được tiến hành trên thiết bị 

đo độ cứng tế vi IndentaMet 1106 như trên Hình 3.23 a. 

 

Hình 3.24 Phương pháp đo độ cứng HV 

 Các mẫu đo được sử dụng trong nghiên cứu cùng với các mẫu kiểm chứng sau 

khi tối ưu được tiến hành xác định để xác định độ cứng. Giá trị độ cứng của mẫu là trung 

bình của năm lần đo ngẫu nhiên trên mặt cắt ngang lớp phủ. 
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3.6.3 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 được 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, nhược điểm của lớp phun 

phủ là độ bền bám dính thường thấp hơn so với độ bền của vật liệu chế tạo chi tiết [44, 

108, 109]. 

 Do đó có thể khẳng định rằng độ bền bám dính của lớp phủ phun nhiệt có tính 

quyết định đến chất lượng lớp phủ. Chính vì lý do đó, độ bền bám dính luôn được chú 

trọng và đánh giá. Tuy nhiên tùy theo vật liệu phun; và chiều dày lớp phủ để lựa chọn 

phương pháp, tiêu chuẩn kiểm tra phù hợp. Trong Luận án này, để kiểm tra độ bền bám 

dính giữa hệ lớp phủ: NiCr20, Al2O3-TiO2 với kim loại nền thép C45 dạng tấm phẳng, 

tiêu chuẩn JIS H 8666 [43] (Nhật Bản) với nguyên lý được thiết kế như Hình 3.25 được 

lựa chọn để tiến hành đánh giá. 

 

Hình 3.25 Nguyên lý đồ gá kiểm tra độ bền bám dính lớp phủ [36, 43] 

Bước 2. Thiết kế và chế tạo mẫu kiểm tra 

Tiến hành thiết kế các mẫu kiểm tra độ bền bám dính với kích thước như Hình 

3.25, các mẫu khi chế tạo cần đảm bảo yêu cầu: 

+ Mẫu sau khi phun trước khi được cắt thành các mẫu kiểm tra cần được mài 

phẳng để đảm bảo đồng đều tiết diện chịu nén. Quá trình mài phải được thực hiện bằng 

mài nước trên máy mài CNC, lượng gia công mài trên mỗi lượt thực hiện khoảng 0,05 

mm để không làm bong tách lớp phủ do lực phát sinh khi mài. 

+ Các mẫu phải được cắt dây sau khi mài để không làm ảnh hưởng tính chất bám 

dính của lớp phủ. Kích thước các mẫu yêu cầu phải chính xác để lắp ghép trong khuôn 

kiểm tra (Hình 3.26). Số lượng 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 tương ứng. Mẫu thử độ bền bám dính trong bộ thí nghiệm L9 
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được chế tạo và đánh số như trên Hình 3.27. 

 

Hình 3.26 Kích thước mẫu kiểm tra độ bền bám dính lớp phủ 

 

Hình 3.27 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 thước mẫu, tiến hành chế 

tạo khuôn có kích thước nửa khuôn trên và dưới như Hình 3.28a và 3.28b. 

  

Hình 3.28 a Kết cấu và kích thước danh nghĩa 

của nửa khuôn dưới kiểm tra bám dính 

Hình 3.28 b Kết cấu và kích thước danh 

nghĩa của nửa khuôn trên kiểm tra bám dính 

Để kiểm tra độ bám dính trượt của các mẫu đạt 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: 

+ Cố định được được mẫu kiểm tra; 

+ Hướng ép là vuông góc với mặt cắt ngang của lớp phủ cần 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 lưỡi của chày (cối) ép. Luận án này tác giả sử dụng vật 

liệu SKD11 theo tiêu chuẩn JIS G4404 với độ cứng sau nhiệt luyện là 52 HRC; 

+ Hệ thống dẫn hướng chuẩn xác và được bôi trơn giảm ma sát (hạn chế mòn 

khuôn và sai số trong quá trình kiểm tra). 

Bước 4. Lựa chọn thiết bị kiểm tra 

 Quá trình kiểm tra được thực hiện trên trên máy thử kéo nén WEW-1000B tại 

Trung tâm HI-TECHLOM của Ciện Cơ khí, năng lượng mỏ - VINACOMIN, Hình 3.29. 



70 
 

 
 

Hình 3.29 Kiểm tra tra độ bền bám dính trượt trên máy kéo nén WEW-1000B 

  Trong quá trình kiểm tra, yếu tố kỹ thuật quan trọng là mẫu kiểm tra được kẹp 

chính xác để tránh khuôn cắt vào phần vật liệu cơ bản. Chày ép thì tiếp xúc hết tiết diện 

chiều dày lớp phủ và không vào vật liệu cơ bản như vậy mẫu kiểm tra cũng như khuôn 

kiểm tra phải được chế tạo rất chính xác. Phần dẫn hướng phải được bôi trơn liên tục để 

tránh sai số kiểm tra do lực ma sát gây ra. Lực ép làm bong tách lớp phủ được sử dụng 

để xác định độ bền bám dính (τ) của lớp phủ theo công thức: 

 
P

F

 =  
(3-31) 

Trong đó: P : lực nén (kg), F1 = Lm.h: diện tích bề mặt xung quanh lớp phủ 

tiếp xúc với mẫu (mm2), Lm : chiều dài mẫu (mm), h: chiều rộng lớp phủ (mm) 

3.6.4 Đo hệ số ma sát 

Trên cơ sở là khả năng chịu mòn khô và mòn trượt của lớp phủ từ bột phun Al2O3-

TiO2 cùng với nguyên lý tạo mài mòn bằng một số phương pháp [29, 42, 104, 105]. Quá 

trình đo được thực hiện tại Phòng thí nghiệm kim loại học và nhiệt luyện - Viện Khoa 

học và Kỹ thuật vật liệu - Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Quá trình đo hệ số ma sát 

không có chất bôi trơn (thử khô), lực đặt là 10 N, ở điều kiện nhiệt độ phòng. 

- Cơ sở lý thuyết 

Quan điểm cổ điển  

 Ma sát là kết quả của nhiều dạng tương tác phức tạp khác nhau, khi có sự tiếp 

xúc và dịch chuyển hoặc có xu hướng dịch chuyển giữa hai vật thể, trong đó diễn ra các 

quá trình cơ, lý, hoá, điện...quan hệ của các quá trình đó rất phức tạp phụ thuộc vào đặc 

tính tải, vận tốc trượt, vật liệu và môi trường.  

Lực ma sát F
ms 

tỷ lệ thuận với tải trọng pháp tuyến N:  

Fms = K. N                                                                                                                              (3-32) 

N - tải trọng pháp tuyến.  

μ - hệ số ma sát, μ = f(p,v,C)  
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C - điều kiện ma sát (vật liệu, độ cứng, độ bóng, chế độ gia công, môi trường)  

P - Tải trọng 

V- Vận tốc trượt 

- Công ma sát A chuyển hoá thành nhiệt năng Q và năng lượng hấp phụ giữa 2 

bề mặt  

ΔE: A = Q + ΔE.                                                                                          (3-33)  

+ Lực ma sát trượt:  

Lực ma sát trượt xảy ra khi hai bề mặt trượt lên nhau. Hệ số ma sát trượt thường 

nhỏ hơn hệ số ma sát tĩnh. Các bề mặt trượt lên nhau có thể là bề mặt rắn trên bề mặt 

rắn, bề mặt lỏng và khí trên bề mặt rắn, hoặc các kết hợp khác. Lực ma sát trượt có độ 

lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của áp lực (lực pháp tuyến). 

 

Hình 3.30 Phân bố lực 

Trọng lực P , lực đẩy F , lực pháp tuyến N  và lực ma sát trượt của sàn 

- Lực ma sát nghỉ:  

Lực ma sát tĩnh, còn gọi là ma sát nghỉ, là lực chống lại các lực có xu hướng làm 

thay đổi vị trí của hai bề mặt so với nhau, khi hai bề mặt này chưa di chuyển so với nhau 

(nhờ cân bằng giữa lực muốn di chuyển và lực ma sát chống lại). Muốn di chuyển hai 

bề mặt với nhau, cần tạo ra lực lớn hơn lực ma sát tĩnh cực đại. Lực ma sát tĩnh cực đại 

được tính bằng: 

F- ms= F0kt                                                                                            (3-34) 

 

Hình 3.31 Véc tơ biểu diễn lực ma sát 

Trong đó F1 là ma sát nghỉ; R là lực ma sát lăn, có phương ở trên tâm O 

http://vi.wikibooks.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_r%E1%BA%AFn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikibooks.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_l%E1%BB%8Fng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikibooks.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_kh%C3%AD&action=edit&redlink=1


72 
 

 

Hình 3.32 Thiết bị đo hệ số ma sát (Ma sát nghỉ) 

- Quy trình đo: 

B1: Chuẩn bị mẫu 

 - Mẫu đo: dạng khối, bề mặt phẳng. 

 - Kích thước:  (20  200) mm, dày (2  50) mm. 

- Vật liệu: gốm 

- Yêu cầu: bề mặt phẳng, cần làm sạch  

- Môi trường: khô  

B2: Chuẩn bị đo 

- Gá mẫu trên mâm kẹp mẫu   

- Chạy phần mềm đo (TRIBO PARAMETER) và đặt thông số cần thiết (tải trọng, 

vận tốc trượt, quãng đường trượt, bán kính trượt, các thông số khác như nhiệt độ, môi 

trường, độ ẩm và các thông số theo máy yêu cầu. 

- Tiến hành đo  

Thiết bị thử nghiệm sử dụng là máy TRIBO-Tester của hãng Tribotechnic, Cộng 

hòa Liên bang Đức chế tạo (Hình 3.32). Đặc tính ma sát học của vật liệu lớp phủ này 

được đánh giá thông qua tiêu chí hệ số ma sát dưới chế độ tải trọng P = 10 N đặt tải lên 

đầu trụ đối ứng trong bộ dôi ma sát, môi trường thử là không khí ở nhiệt độ T = 25OC, 

quãng đường thử L = 200 m, độ ẩm 80% RH, tốc độ quay của đĩa gắn mẫu thử v = 88 

mm/s, bán kính quay r = 6,0 mm ghi nhận được ở các thời điểm khởi động, chạy ổn định 

và kết thúc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. 

B3: Phân tích và báo cáo kết quả 

- Phân tích kết quả trên máy tính: đưa kết quả định dạng ở dạng pdf 

- Xác định hệ số ma sát theo các điều kiện phụ thuộc như vận tốc trượt, tải 

trọng và môi trường.  

3.6.5 Cấu trúc của lớp phủ thông qua phân tích SEM/EDX 

 Để đánh giá được cấu trúc của lớp với kính hiển vi điện tử quét kết hợp phổ tán 

xạ năng lượng tia X (SEM/EDX), mẫu sau khi phun được cắt nhỏ ra bằng đĩa cắt kim 

cương theo kích thước 10x20x6 mm sau đó xếp mẫu vào khuôn rồi đổ epoxy như Hình 
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3.23 sau đó mài, đánh bóng qua các loại giấy giáp SiC với các cỡ từ 100 grit đến 2000 

grit. Tiếp theo, mẫu được đánh bóng thô nhờ các hạt kim cương nhân tạo và đánh bóng 

tinh nhờ các hạt nhôm oxit và và được làm sạch bằng cồn tinh khiết. Mẫu được sấy khô 

trong tủ gia nhiệt có hút chân không ở nhiệt độ 50˚C trong khoảng thời gian 30 phút 

trước khi phân tích. Ngoài ra mẫu có thể được tẩm thực để phân biệt rõ các vùng vật liệu 

cũng như các hạt.  

  

Hình 3.33 Ảnh chụp SEM bột phun và mặt cắt ngang lớp phủ [106] 

Thiết bị dùng để đánh giá cấu trúc lớp phủ Jeol 6490 JMS JED 2300, JEOL (Nhật 

bản) (Hình 3.34) tại Phòng thí nghiệm kim loại học và nhiệt luyện - Viện Khoa học và 

Kỹ thuật vật liệu - Trường đại học Bách khoa Hà Nội, sử dụng để kiểm tra hình thái, 

cấu trúc tinh thể của bột và các mẫu. Việc phân tích ảnh SEM các mẫu bột phun giúp ta 

xác định được hình dáng và kích thước bột phun. Nguyên tắc kiểm tra của máy là sử 

dụng một chùm electron được tập trung trong chân không vào một đầu dò mịn được 

truyền qua mẫu bề mặt. Chân không được 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 tương 

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 được ánh xạ lên một điểm tương ứng trên màn hình. 

Cuối cùng, một màn hình được sử dụng để hiển thị các điểm tập thể trên một tấm ảnh 

cung cấp hình ảnh bề mặt của mẫu thử nghiệm. 

 

  

Hình 3.34 Thiết bị SEM/EDX/EDS Jeol 6490, mẫu sử dụng để chụp SEM 
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 Phổ nhiễu xạ năng lượng tia X là một kỹ thuật định lượng và định tính được sử 

dụng trong nghiên cứu này để xác định thành phần hóa học nguyên tố của bột phun, 

cũng như của lớp phủ [76, 80]. Các tia X phát ra từ chùm electron phân tán bề mặt mẫu 

được phát hiện bởi EDS, do đó bức xạ thứ cấp cho kết quả được phản xạ từ mẫu ở các 

bước sóng khác nhau. Những bức xạ này được phân tách bằng bộ đếm Si (Li) và một 

máy phân tích chức năng (MCA) dựa trên năng lượng của chúng. Tuy nhiên, bộ đếm 

tạo ra các xung tỷ lệ theo chiều cao với năng lượng trong chùm tia tới và sau đó các độ 

cao xung khác nhau được phân loại bởi MCA. Dựa trên các yếu tố khác nhau, người ta 

có thể xác định tỷ lệ phần trăm khác nhau của thành phần vật liệu trên các mẫu. 

3.6.6 Phân tích XRD xác định thành phần pha của lớp phủ 

 Phương pháp nhiễu xạ được sử dụng rộng rãi để xác định cấu trúc tinh thể nhờ 

chùm tia X song song hẹp, đơn sắc, chiếu vào mẫu. Mẫu được quay và quay đầu thu 

chùm nhiễu xạ trên đường tròn đồng tâm, ghi lại cường độ chùm tia phản xạ và ghi phổ 

nhiễu xạ bậc 1 (n = 1). Phổ nhiễu xạ sẽ là sự phụ thuộc của cường độ nhiễu xạ vào 2 lần 

góc nhiễu xạ (2θ) (Hình 3.34). Đối với các mẫu màng mỏng, tia X được chiếu tới dưới 

góc rất hẹp (để tăng chiều dài tia X tương tác với màng mỏng, giữ cố định mẫu và chỉ 

quay đầu thu. Phương pháp nhiễu xạ bột cho phép xác định thành phần pha,... Trong 

nghiên cứu này thiết bị D8-Advance của hãng Bruker (Đức) (Hình 3.35) tại trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên đã được sử dụng để thực hiện quá trình phân tích thành phần 

pha của lớp phủ. Mẫu kiểm tra được mài nhẵn và làm sạch vùng tiết diện thực hiện phép 

phân tích để tránh ảnh hưởng của tạp chất xuất hiện. Trong nghiên cứu [80, 84] S. Islak 

cùng các cộng sự đã chỉ ra rằng trong quá trình phun có sự chuyển biến pha từ α-Al2O3 

và anatase-TiO2 chuyển thành γ- Al2O3 và rutile-TiO2. Với các tổ chức pha khác nhau 

sẽ là cơ sở để giải thích cho việc thay đổi cơ tính của lớp phủ. 

 

Phổ phân tích XRD [80] 

 

 

Hình 3.35 Thiết bị D8-Advance và nguyên lý đo nhiễu xạ tia X 

 

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
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 Các kết quả chính thu được từ chương này là các thông tin liên quan đến việc chế 

tạo mẫu phủ, các thông số công nghệ sẽ khảo sát, các chỉ tiêu chất lượng đầu ra sẽ được 

đánh giá phân tích, các phương pháp xử lý thực nghiệm, cụ thể như sau: 

 1. Sau khi xác định được bộ thông số đầu vào để phun chế tạo mẫu phủ, từ yêu 

cầu cố định các thông số còn lại tác giả lựa chọn robot kết hợp với đồ gá phun nhằm đáp 

ứng yêu cầu trên. 

2. Đã xác định được các mức giá trị các thông số phun cho quá trình phun mẫu 

thực nghiệm của luận án gồm: dòng điện phun I = 400-600 A; khoảng cách phun L = 

90-130 mm và lưu lượng cấp bột M = 1,7-2,1 kg/h. 

3. Đã lựa chọn phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi với mảng trực giao 

L9 và phân tích phương sai để bố trí phương án tiến hành thực nghiệm nhằm xác định 

mức giá trị hợp lý của các thông số phun cũng như ảnh hưởng đơn mục tiêu của các 

thông số phun tới từng chỉ tiêu cơ tính lớp phủ. Sử dụng chỉ tiêu đánh giá OEC, đánh 

giá ảnh hưởng của các thông số phun tới đồng thời nhiều chỉ tiêu cơ tính đầu ra của lớp 

phủ (độ cứng, độ xốp, độ bám dính trượt, hệ số ma sát). 

4. Xác định được các phương pháp để đánh giá lớp phủ phù hợp, các tiêu chuẩn 

sử dụng để đánh giá các tính chất gồm: ASTM B276-05 (độ xốp lớp phủ); ASTM E384-

17 (độ cứng lớp phủ); JIS H 8666 (độ bền bám dính lớp phủ với nền). 
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN 
 

Với các giá trị của bộ thông số phun đầu vào và các chỉ tiêu cơ tính đầu ra đã xác 

định ở Chương 2 và Chương 3, nghiên cứu sinh tiến hành phun thực nghiệm mẫu, sau 

đó tiến hành kiểm tra mẫu, đánh giá và thu được các kết quả được trình bày tiếp theo 

dưới đây. 

4.1 Kết quả thực nghiệm phun mẫu 

Từ bảng thông số phun thực nghiệm theo mảng L9 (Bảng 3.3), tiến hành phun 

thực nghiệm theo quy trình và kỹ thuật phun đã được thiết kế ở Mục 3.5. Số lượng mẫu 

được thực hiện trong lô này là 9 mẫu, mỗi chế độ phun 1 mẫu, các mẫu được đánh số 

trước khi phun ở mặt sau từ 1-9. Kết quả thu được các mẫu phun thực nghiệm như Hình 

4.1 cho thấy, các lớp phủ được hình thành trên nền thép tấm C45.  

 

Hình 4.1 Mẫu trước khi phun 

Quan sát sơ bộ bằng mắt và kính phóng đại cho thấy bề mặt lớp phủ khá đồng 

đều, mịn, không xuất hiện nứt, bong tróc. Điều đó có được là nhờ vào việc sử dụng robot 

trong quá trình phun mẫu, về ngoại dạng, các mẫu phun đã đáp ứng được yêu cầu. Chiều 

dầy lớp phủ được kiểm soát ngay cả trong quá trình phun mẫu.  

Cả 9 mẫu phun đều được đo chiều dầy sau khi phun, tác giả tiến hành đo từ 5-6 

điểm trên bề mặt mẫu phun, chiều dầy trên bề mặt mẫu phun khá đồng đều, đều đạt 

khoảng 400 µm.  

Qua kết quả này cho thấy quá trình phun mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tuy 

nhiên để khẳng định chất lượng của lớp phủ thì cần tiến hành kiểm tra đánh giá các chỉ 

tiêu cơ tính lớp phủ. 
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Hình 4.2 Mẫu sau khi phun và kết quả đo chiều dầy mẫu phun 

4.2 Cấu trúc và thành phần pha của lớp phủ 

4.2.1 Cấu trúc lớp phủ 

 Phân tích ảnh chụp SEM nhằm nghiên cứu cấu trúc lớp phủ, qua ảnh phân tích 

mặt cắt ngang lớp phủ ở các độ phóng đại khác nhau sẽ đánh giá được: 

- Chiều dầy các lớp phủ (lớp lót, lớp phủ) trên các mẫu thí nghiệm. 

- Sự liên kết giữa lớp lót với nền, lớp lót với lớp phủ. 

- Là cơ sở để giải thích cho các chỉ tiêu cơ tính lớp phủ (độ cứng, độ xốp, độ bám 

dính trượt). Hình 4.3 là ảnh chụp SEM mặt cắt ngang lớp phủ với độ phóng đại 50, 100, 

200, 300, 500, 1000 lần cho thấy, chiều dày của lớp lót khoảng 60±10 µm, lớp phủ được 

phun với chiều dày trong khoảng 400±20 µm. Chiều dày các lớp phủ đạt yêu cầu dự 

kiến trước khi thí nghiệm, phù hợp yêu cầu cho việc kiểm tra độ, cứng, độ xốp, nhất là 

độ bền bám dính lớp phủ với nền bằng phương pháp bám trượt.  

Qua việc quan sát các ảnh chụp trên, tác giả nhận thấy ảnh chụp được chia thành 

3 vùng thể hiện rõ qua 3 mầu khác nhau trên ảnh chụp Hình 4.3, tương ứng với vùng 

kim loại nền, lớp lót, lớp phủ. Vùng có màu xám và mịn là vùng được tạo thành do hạt 

bột nóng chảy và xếp xít nhau có phần trăm diện tích lớn nhất, ước chừng trên 80% diện 

tích tiết diện ảnh chụp (Ảnh chụp mẫu số 8). Vùng thứ 2 là vùng có mầu sáng, vùng này 

có kích thước khoảng từ 30-50 µm, có thể lý giải đó là các hạt bột chưa nóng chảy. Vùng 
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còn lại là các chấm đen, lỗ rỗng nằm dải rác trên ảnh chụp được đánh giá là độ xốp lớp 

phủ thể hiện trên Hình 4.3, phần này chiếm tỉ trọng phần trăm diện tích nhỏ, chiếm 

khoảng từ 3-15% tuỳ từng mẫu.  

 

 

a, Ảnh chụp với độ phóng đại 50X 

 

  b, Ảnh chụp với độ phóng đại 100X 

 

c, Ảnh chụp với độ phóng đại 200X 

 

 d, Ảnh chụp với độ phóng đại 300X 

 

 e, Ảnh chụp với độ phóng đại 500X 

 

 f, Ảnh chụp với độ phóng đại 1000X 

Hình 4.3 Ảnh chụp SEM mặt cắt ngang lớp phủ sau khi phun ở các độ phóng đại 

khác nhau (Mẫu số 8) 
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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 4.4 Ảnh chụp tổ chức tế vi mặt cắt ngang các mẫu lớp phủ sau khi phun  

 Ảnh chụp SEM ngẫu nhiên trên mặt cắt ngang lớp phủ của 9 mẫu thí nghiệm 

được minh hoạ trên Hình 4.4. Sơ bộ qua phân tích ảnh của 9 mẫu ta có thể đánh giá độ 

xốp của các mẫu theo 3 nhóm như sau: 

 Nhóm 1: là nhóm có độ xốp cao, gồm các mẫu: 1, 2, 3. Có thể diễn giải như sau, 

dựa vào bảng thông số chế độ phun mẫu thì các mẫu trên được phun ở mức 1, cường độ 

dòng điện thấp (400 A) nên tỷ lệ hạt chưa nóng chảy cao hơn dẫn đến mật độ sắp xếp 

hạt trong cấu trúc lớp phủ không được chặt, đồng nghĩa với độ xốp lớp phủ cao hơn, 

xuất hiện các vết nứt và nhiều lỗ trống có kích thước lớn thể hiện trên Hình 4.4. Cũng 

trong nhóm 3 mẫu phun ở 400 A thì mẫu 3 cho kết quả độ xốp cao nhất (9,08%) điều 

này được lý giải vì mẫu 3 phun ở khoảng cách xa là 130 mm nên hạt bột không đạt được 

động năng lớn nhất khi va chạm với bề mặt nền, hơn nữa lưu lượng cấp bột lại ở mức 

cao nhất nên tỷ lệ hạt chưa kịp nóng chảy cũng cao hơn và đó là nguyên nhân dẫn tới độ 

xốp tăng. Còn với mẫu 1 thì khoảng cách phun gần (90 mm) nên động năng không đạt 

được ở mức cao nên độ xốp (8,51%), thấp hơn mẫu 3. Còn với mẫu 2 khoảng cách phun 

110 mm, lưu lượng cấp bột trung bình nên mẫu này có độ xốp thấp hơn các mẫu 1 và 3. 



  80 
 

 

Hình 4.5 Ảnh chụp SEM mặt cắt ngang lớp phủ mẫu số 3 

Nhóm 2: là nhóm có độ xốp trung bình, gồm các mẫu 4, 5,6. Các mẫu này được 

phun với cường độ dòng điện phun ở mức 2 là 500 A nên tỷ lệ hạt không nóng chảy thấp 

hơn so với 3 mẫu nhóm 1 và đó là nguyên nhân dẫn tới độ xốp lớp phủ của 3 mẫu 4, 5, 

6 này thấp hơn 3 mẫu 1, 2, 3 - phun với dòng điện phun ở mức 1 (I = 400 A). Trong lô 

mẫu này cũng vẫn còn vị trí có lỗ rỗng lớn, điều này có thể là do tốc độ hạt bột ra không 

đều dẫn tới việc nhiều hạt không chảy xếp cạnh nhau làm độ xốp tập trung lớn tại một 

vị trí như trên Hình 4.5. Trong lô mẫu này thì mẫu 5 lại có độ xốp cao vì lưu lượng cấp 

bột ở mức cao nhất nên tỷ lệ hạt chưa nóng chảy cao.  

Nhóm 3: là nhóm có độ xốp thấp, gồm các mẫu 7, 8, 9. Các mẫu này được phun 

với dòng điện phun ở mức 3 (I = 600 A). Ở lô mẫu này khi quan sát ảnh chụp SEM trên 

Hình 4.4 - ta thấy kích thước các lỗ xốp và tỷ lệ lỗ xốp giảm so với phun với dòng phun 

ở mức 1, 2, điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước đây [80]. 

Kết quả chụp SEM càng củng cố thêm cho kết quả độ xốp trong luận án này là hợp lý. 

Trong lô 3 mẫu này có mẫu 8 có độ xốp thấp nhất vì được phun ở khoảng cách phun 

110 mm, hơn nữa lại phun với lưu lượng cấp bột ở mức thấp nhất. 

       

a, Ảnh chụp SEM mẫu số 5 b, Ảnh chụp SEM mẫu số 8 
 

Hình 4.6 Ảnh chụp SEM mặt cắt ngang lớp phủ: mẫu số 5, 8 
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4.2.2 Phân tích thành phần pha của lớp phủ 

Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích XRD của mẫu bột phun và các lớp phủ 

ở 3 chế độ phun khác nhau để so sánh sự thay đổi tổ chức pha trong quá trình thí nghiệm. 

Kết quả thu được trên Hình 4.7.  

 

a, Mẫu bột Al2O3-40TiO2 

 

b, Lớp phủ mẫu 3 
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c, Lớp phủ mẫu 6 

 

d, Lớp phủ mẫu 7 

Hình 4.7 Kết quả phân tích XRD 
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Kết quả phân tích XRD cho thấy tổ chức pha của mẫu bột phun chủ yếu là sự 

hiện diện rõ rệt của α-Al2O3 và anatas-TiO2. 

Còn trên trên 3 mẫu phủ được đem đi phân tích đã có sự thay đổi cấu trúc pha 

khác nhau trong quá trình phun như sau: 

- Thành phần pha của bột phun là dạng α-Al2O3, TiO2 ở dạng thù hình anatas 

- Thành phần pha lớp phủ mẫu số 3 gồm: γ-Al2O3; Al2TiO5; rutile-TiO2 

- Thành phần pha lớp phủ mẫu số 6 gồm: γ-Al2O3; α-Al2O3; Al2TiO5 

- Thành phần pha lớp phủ mẫu số 7 gồm: γ-Al2O3, Al2TiO5. 

Kết quả phân tích trên cho thấy thành phần pha của bột đã thay đổi trong quá trình 

phun: ở mẫu số 3 phun ở dòng điện 400 A, khoảng cách phun 130 mm, lưu lượng cấp bột 

2,1 kg/h thì α-Al2O3 một phần chuyển biến thành γ-Al2O3 còn một phần kết hợp với TiO2 

tạo thành Al2TiO5; do nhiệt thấp nên vẫn còn tồn tại cả rutile-TiO2. Còn với mẫu số 6 thì 

công suất nhiệt tăng nên do phun ở dòng 500 A, về quá trình chuyển biến cũng tương tự 

ở mẫu 3 song có chút khác là lúc này pha TiO2 đã nóng chảy hoàn toàn và kết hợp với 

một phần Al2O3 tạo thành pha Al2TiO5, phần còn lại của α-Al2O3 chuyển biến thành γ-

Al2O3 và một phần α-Al2O3 chưa nóng chảy. Với mẫu số 7 thì TiO2 đã nóng chảy hoàn 

toàn và kết hợp với một phần Al2O3 tạo thành pha Al2TiO5, phần còn lại của α-Al2O3 do 

nhiệt độ phun tăng nên chuyển biến hoàn toàn thành γ- Al2O3. 

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

4.3.1 Kết quả đo độ cứng lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm 

Độ cứng tế vi lớp phủ được xác định bằng phương pháp đo độ cứng Vickers với 

thang đo HV, giá trị độ cứng của lớp phủ là trung bình tại 5 vị trí đo khác nhau trên mặt 

cắt ngang của lớp phủ. Dựa trên thiết bị, phương pháp đánh giá được trình bày trong 

Chương 3, kết quả độ cứng lớp phủ Al2O3-TiO2 trên lô mẫu phun được xác định trong 

Bảng 4.1. 

Bảng 4.1 Kết quả đo độ cứng lớp phủ trên lô mẫu thực nghiệm 

Thí nghiệm Thông số Độ cứng  

(giá trị trung bình) I(A) L(mm) M(kg/h) 

1 400 90 1,7 443,8 

2 400 110 1,9 464,2 

3 400 130 2,1 477,0 

4 500 90 1,9 441,8 

5 500 110 2,1 521,4 

6 500 130 1,7 541,8 

7 600 90 2,1 602,0 

8 600 110 1,7 523,6 

9 600 130 1,9 593,2 
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 Kết quả từ Bảng 4.1 cho thấy, các thông số phun khác nhau cho giá trị độ cứng 

trung bình lớp phủ có sự thay đổi khá rõ. Nguyên nhân là do giá trị các thông số phun 

(dòng điện phun, khoảng cách phun, lưu lượng cấp bột) thay đổi làm công suất nhiệt 

phun thay đổi, năng lượng va đập của hạt thay đổi theo. Kết quả làm cho mật độ sắp xếp 

các phần tử phun xít chặt hơn, chuyển biến pha, quá trình biến dạng hạt làm ảnh hưởng 

tới độ cứng lớp phủ. Các giá trị độ cứng đo được trong phạm vi 442-602 HV là những 

giá trị tương đối cao mặc dù kết quả thu được chưa tiệm cận được với các kết quả của 

các nghiên cứu trước [75], và phù hợp với mục đích sử dụng để phục hồi hoặc chế tạo 

mới các chi tiết máy như: trục roto động cơ, cánh bơm, lá van… 

 Qua kết quả đo trên cho thấy có sự thay đổi độ cứng là đáng kể vì vậy việc nghiên 

cứu ảnh hưởng của các thông số phun để xác định mức ảnh hưởng, tối ưu các thông số 

phun nhằm nâng cao độ cứng lớp phủ là có cơ sở và rất cần thiết. 

4.3.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới độ cứng lớp phủ 

Dựa trên các bước thực hiện của phương pháp Taguchi kết hợp với phân tích 

phương sai ANOVA đã trình bầy ở Chương 3, để xác định các mức thông số hợp lý cho 

độ cứng lớp phủ lớn nhất và mức độ ảnh hưởng của các thông số phun đến độ cứng lớp 

phủ theo trình tự sau: 

Các bước theo phương pháp Taguchi: 

 Bước 1: Xác định hàm mục tiêu là độ cứng lớp phủ và các thông số ảnh hưởng 

đến độ cứng bao gồm: dòng điện phun, khoảng cách phun, lưu lượng cấp bột. Đặc trưng 

chất lượng của độ cứng được lựa chọn là “lớn hơn thì tốt hơn”. 

 Bước 2: Trong nghiên cứu này, 3 thông số phun là dòng điện phun, khoảng cách 

phun, lưu lượng cấp bột tương ứng được nghiên cứu đều gồm 3 mức giá trị như trong 

Bảng 4.2. 

Theo Taguchi với 3 yếu tố ảnh hưởng, mỗi yếu tố đều là 3 mức, lựa chọn mảng 

trực giao L9 với các thí nghiệm được bố trí theo Bảng 4.3 

Bảng 4.2 Các thông số phun nghiên cứu và mức giá trị tương ứng 

TT Thông số Ký hiệu Mức 1 Mức 2 Mức 3 

1 Dòng điện plasma, A I 400 500 600 

2 Khoảng cách phun, mm L 90 110 130 

3 Lưu lượng cấp bột, kg/h M 1,7 1,9 2,1 

 

Theo Taguchi với 3 yếu tố ảnh hưởng, mỗi yếu tố đều là 3 mức, lựa chọn mảng 

trực giao L9 với các thí nghiệm được bố trí theo Bảng 4.3. 
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Bảng 4.3 Bảng thông số phun thực nghiệm theo mảng trực giao L9 
 

Thí nghiệm 

Thông số phun 

I L M 

Dòng plasma I,  

A 

Khoảng cách phun L, 

mm 

Lưu lượng cấp bột M, 

kg/h 
 

1 400 90 1,7 

2 400 110 1,9 

3 400 130 2,1 

4 500 90 1,9 

5 500 110 2,1 

6 500 130 1,7 

7 600 90 2,1 

8 600 110 1,7 

9 600 130 1,9 

 

  - Phân tích phương sai  

  Dựa trên phân tích phương sai cho phép đánh giá được mức tác động trung bình 

của mỗi thông số phun nhờ tỷ số S/N theo công thức (3-2). Kết quả xác định được các 

phân mức tác động của các thông số phun tới độ cứng lớp phủ như trong Bảng 4.4 và 

được minh họa cụ thể trên biểu đồ Hình 4.8. 

Bảng 4.4. Mức tác động trung bình của các thông số phun tới độ cứng qua tỷ số S/N 

Mức 
Thông số phun 

I L M 

1 53,28 53,82 54,00 

2 53,98 54,02 53,90 

3 55,15 54,57 54,50 

Thứ tự ảnh hưởng 3 2 1 
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a, Ảnh hưởng của I b, Ảnh hưởng của L 

 

c, Ảnh hưởng của M 

Hình 4.8 Biểu đồ phân mức tác động của các thông số I, L, M 

Biểu đồ phân mức tác động trên Hình 4.8 cho thấy, các đường cong trong biểu 

đồ phân mức thể hiện sự thay đổi tác động của các thông số phun ảnh hưởng đến độ 

cứng lớp phủ thông qua tỷ số S/N trung bình từ các thí nghiệm có chứa mức thông số 

phun đó. Trên cơ sở các giá trị S/N cao nhất luôn luôn là tốt nhất thì mức thông số phun 

I3L3M3 (I = 600 A; L = 130 mm; M = 2,1 kg/h), là mức thông số phù hợp cho độ cứng 

lớn nhất.  

 Giá trị độ cứng lớn nhất dự đoán theo công thức (3-5) có giá trị là:  

3 3 3( ) ( ) ( ) 619,54 ( )optHV T I T M T L T HV= + − + − + − =                                 (4-1) 

Qua việc dự đoán độ cứng lớp phủ cho thấy giá trị độ cứng tối ưu 619,54 HV, 

kết quả này cải thiện đáng kể so với kết quả ở từng thí nghiệm nên việc tối ưu hoá chế 

độ công nghệ phun là cần thiết. 

 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thông số phun đến độ cứng lớp phủ. Để có 

thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thông số phun, tiếp tục phân tích phương sai 

dựa trên các công thức (3-7) đến (3-11) cho kết quả trong Bảng 4.5. 

 

Bảng 4.5 Phân tích phương sai cho độ cứng 
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Giá trị độ cứng trung bình (HV) 512,11 

 Tổng các kết quả đo của độ cứng (HV) 4608,98 

 Hệ số điều chỉnh (CF) 2360299,6 

 

Yếu tố 
Tổng bình phương 

các yếu tố 

Trung bình 

bình 

phương 

Tỉ số F 
Mức ảnh 

hưởng (%) 

I 19043,01 
 

19043,01 
 

9,7771 79,2% 

% L 2939,89 
 

2939,89 
 

 12,2% 

% M 2070,81 
 

2070,81 
 

 8,6% 

Tổng 24053,71 
  

 

 

Hình 4.9 Phần trăm ảnh hưởng của các thông số I, L, M đến độ cứng lớp phủ 

Trên cơ sở xác định tổng bình phương của các thông số phun, từ đó xác định 

được phần trăm ảnh hưởng của chúng đến độ cứng lớp phủ theo thứ tự giảm dần như 

sau: dòng điện phun (I) với 79,2% > Khoảng cách phun (L) với 12,2% > Lưu lượng cấp 

bột (M) với 8,6%. Các giá trị ảnh hưởng trên được minh họa cụ thể qua Hình 4.9. 

 Trong 3 thông số phun được khảo sát, ảnh hưởng của cường độ dòng điện phun 

I là lớn nhất, lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng của khoảng cách phun L và lưu lượng cấp 

bột M. Đối chiếu với kết quả XRD phân tích thành phần pha nêu ở Mục 4.2.2 cho thấy 

vai trò của các pha γ-Al2O3, Al2TiO5 trong việc nâng cao độ cứng lớp phủ: dòng điện 

càng cao tương ứng với năng lượng plasma càng lớn đã thúc đẩy việc chuyển biến pha 

(-Al2O3 chuyển thành γ-Al2O3, anatase TiO2 có độ cứng thấp hơn Al2O3 chuyển thành 

rutile TiO2 hoặc kết hợp với Al2O3 tạo thành Al2TiO5 có độ cứng cao). 

- Xây dựng quan hệ toán học giữa các thông số phun tới độ cứng 

Phương trình toán học bậc hai được tiến hành xây dựng dựa trên các công thức 

(3-12)-(3-17) của phương pháp bình phương nhỏ nhất để xây dựng mô hình độ cứng lớp 
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phủ H có dạng: 

H = 0,0029. I2 – 0,0028. L2 + 423,629.M2 + 1,3368.I.L – 7,1370. L.M  

– 5,0015.I – 15,8083. L – 1424,7.M + 1961,7                                              (4-2) 

 Để xác định mức độ phù hợp của hàm số vừa tìm được, tiến hành xác định chỉ số 

hệ số xác định R2 và hệ số xác định điều chỉnh 2

adjR  theo các công thức từ (3-18) đến (3-

21) cho kết quả lần lượt là: 2 0,9881R  , 2 0,8926adjR  . Kết quả thu được chứng tỏ được 

mô hình toán với dạng hàm số lựa chọn là hợp lý. Trên cơ sở đó tiến hành đánh giá mức 

ảnh hưởng của các thông số phun đến các tính chất lớp phủ trong đó có độ cứng như sẽ 

được trình bày tiếp như sau: 

Đánh giá ảnh hưởng của các thông số phun tới độ cứng lớp phủ. 

 Ngoài việc xác định được thông số phun hợp lý cho độ cứng lớp phủ lớn nhất, để 

có thể điều chỉnh các thông số phun cho chất lượng lớp phủ theo thiết kế thì việc xác 

định quy luật, bản chất ảnh hưởng của chúng đến tính chất lớp phủ nghiên cứu là cần 

thiết. Dựa trên hàm toán học (4.2), có thể xây dựng các biểu đồ thể hiện mối quan hệ 

giữa các thông số phun đến độ cứng ở dạng 2D (thông số đánh giá thay đổi, hai thông 

số còn lại cố định ở mức tối ưu đã xác định) và dạng 3D (hai thông số đánh giá thay đổi, 

thông số còn lại cố định ở mức tối ưu đã xác định) lần lượt trên Hình 4.10 và Hình 4.11. 

   

         a, Ảnh hưởng của I                    b, Ảnh hưởng của L              c, Ảnh hưởng của M    

Hình 4.10 Sự phụ thuộc của độ cứng lớp phủ vào từng thông số phun (đồ thị 2D) 

Ảnh hưởng của dòng điện phun (I): Hình 4.10a cho thấy mối quan hệ của dòng 

điện phun tới độ cứng lớp phủ, I tỷ lệ thuận với giá trị độ cứng, độ cứng đạt cực đại tại 

I = 600 A. Điều này xảy ra là do khi dòng phun lớn thì nhiệt độ nguồn nhiệt cao hơn dẫn 

đến tỷ lệ hạt đạt trạng thái nóng chảy hoàn toàn cao, khi chuyển động rồi va đập vào bề 

mặt nên làm cho cấu trúc lớp phủ có độ xít chặt cao làm tăng độ cứng của lớp phủ. Và 

khi phun ở dòng phun thấp thì ngược lại. 

  Ảnh hưởng của khoảng cách phun (L): Trong vùng khảo sát thì giá trị của độ 

cứng tỷ lệ thuận với khoảng cách phun. Khi L tăng từ 90-130 mm thì độ cứng lớp phủ 

có xu thế tăng (Hình 4.10b). Khi phun với khoảng cách 90 mm lúc này hạt bột chưa đạt 

được gia tốc lớn nhất trước khi va đập vào bề mặt nền, khi tăng khoảng cách phun lên 
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mức 110 mm, 130 mm thì hạt bột được gia tốc với động năng lơn hơn nên mật độ xít 

chặt lớp phủ sẽ cao từ đó dẫn tới độ cứng lớp phủ tăng. 

  Ảnh hưởng của lưu lượng cấp bột (M): Xu thế ảnh hưởng của M trên Hình 4.10c 

cho thấy: khi phun ở lưu lượng cấp bột 1,7 kg/h thì độ cứng đạt khoảng 585 HV, khi 

tăng lưu lượng cấp bột lên 1,84 kg/h thì độ cứng lại giảm còn 579 HV, nếu tiếp tục tăng 

lưu lượng cấp bột lên 2,1 kg/h thì độ cứng tăng. Điều này được giải thích như sau: khi 

phun với lưu lượng cấp bột thấp thì trạng năng lượng của hạt cũng không đạt được tốt 

nhất dẫn tới độ cứng giảm.  

  Các đồ thị Hình 4.10 biểu thị mối quan hệ của từng thông số phun tới độ cứng 

lớp phủ thì đơn giản hơn, vấn đề đặt ra là tìm mối quan hệ tương quan của độ cứng lớp 

phủ với nhiều hơn một yếu tố thông số phun. Sự kết hợp quy luật ảnh hưởng của hai 

thông số phun với vai trò hai biến tới hàm độ cứng là tập hợp các giá trị độ cứng phụ 

thuộc hai thông số phun đó tạo thành mặt 3D được mô phỏng nhờ phần mềm MATLAB 

R2015a. Dựa trên biểu đồ 3D cho phép người thiết kế lựa chọn được độ cứng phù hợp 

với thiết kế và xác định cụ thể thông số phun phù hợp, thông số phun tối ưu đã xác định 

không có sự thay đổi. 

  

a) Phụ thuộc vào L,M b) Phụ thuộc vào L, I 

 

c) Phụ thuộc vào M, I 

Hình 4.11 Sự phụ thuộc của độ cứng lớp phủ vào các cặp thông số phun (đồ thị 3D) 
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Hình 4.11a cho thấy mối quan hệ của độ cứng phụ thuộc vào 2 thông số phun là 

khoảng cách phun và lưu lượng cấp bột. Trên đồ thị cho thấy khi tăng khoảng cách phun 

lên 130 mm thì thì độ cứng tăng nhưng nếu để lưu lượng cấp bột 1,7 kg/h thì độ cứng 

cũng không đạt được giá trị cao mặc dù nó có tăng. Nhưng khi vẫn giữ khoảng cách 

phun 130 mm nhưng ta tăng lưu lượng cấp bột lên 2,1 kg/h thì độ cứng tăng đáng kể.  

Hình 4.11b biểu thị mối quan hệ của độ cứng vào khoảng cách phun và dòng điện 

phun, trên biểu đồ cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng của dòng điện phun tới độ cứng lớn 

hơn so với khoảng cách phun. Khi tăng khoảng cách phun từ 90-130 mm thì độ cứng 

tăng song mức độ không tăng nhiều và quan sát đồ thị nếu tăng vượt mức 130 mm thì 

độ cứng gần như không tăng, thậm trí còn có thể giảm. Với dòng điện phun khi tăng từ 

400-600 A thì độ cứng tăng, nếu tiếp tục tăng dòng điện trên 600 A thì độ cứng vẫn có 

khả năng tăng nhưng mức độ tăng không nhiều. Tương tự Hình 4.11c mô tả mối quan 

hệ giữa độ cứng với bộ 2 thông số là: lưu lượng cấp bột và dòng điện phun, qua đồ thị 

cũng đánh giá được phần trăm ảnh hưởng của dòng phun nhiều hơn đáng kể so với lưu 

lượng cấp bột. Từ đồ thị trên Hình 4.11 phản ánh đúng phần trăm ảnh hưởng của từng 

thông số phun tới độ cứng lớp phủ. 

4.3.3 Thí nghiệm kiểm chứng đo độ cứng lớp phủ 

 Sau khi tính toán tối ưu đơn mục tiêu, thu được kết quả độ cứng tối ưu 619,54 

ứng với bộ thông số phun I3L3M3 (I = 600 A; L= 130 mm; M = 2,1 kg/h), tác giả tiến 

hành làm thí nghiệm kiểm chứng kết quả tối ưu trên theo trình tự sau: 

- Thứ nhất tiến hành phun mẫu với bộ thông số phun I3L3M3, các thông số phun 

khác vẫn được giữ nguyên. 

 - Thứ hai tiến hành cắt mẫu sau đó mài mẫu rồi tiến hành đo độ cứng lớp phủ ta 

thu được kết quả trong Bảng 4.6. 

Kết quả đo độ cứng trên mẫu phun kiểm chứng có độ sai lệch 2,97% so với giá 

trị tối ưu đơn mục tiêu, kết quả trên cho thấy ý nghĩa quan trọng của việc tối ưu hóa chế 

độ công nghệ phun. Kết quả tính toán theo hàm nội suy cũng tương đồng với kết quả tối 

ưu dự đoán theo từng tiêu chí đơn lẻ, điều này làm tăng độ tin cậy cho kết quả nghiên 

cứu.  

Bảng 4.6 Kết quả đo độ cứng trên mẫu kiểm chứng 

Chỉ tiêu  

 

Kết quả tối ưu dự 

đoán theo từng tiêu 

chí đơn lẻ 

 

Kết quả tính toán 

theo hàm nội suy 

Kết quả trên mẫu 

kiểm chứng 

Phần trăm 

sai lệch 

Độ cứng 619,54 HV 610,129 HV 601,14 HV 2,97% 
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4.4 Kết quả đo và mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới hệ số ma sát của 

lớp phủ 

4.4.1 Kết quả đo hệ số ma sát của lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm 

Tác giả tiến hành đo hệ số ma sát của các mẫu phun theo cơ sở lý thuyết được 

trình bầy trong mục 3.6.7. Kết quả đo này làm cơ sở cho việc đánh giá khả năng chịu 

mòn cho lớp phủ và mở rộng hơn là khả năng chịu mòn cho các chi tiết máy. Việc đo 

cũng được thực hiện theo mảng trực giao L9 và kết quả được trình bày trong Bảng 4.7. 

Bảng 4.7 Bảng kết quả đo hệ số ma sát 

Thí 

nghiệm 

Thông số Giá trị hệ số ma ở các lần đo (%) Trung 

bình I (A) L (mm)  M (kg/h)  1 2 3 

1 400 90 1,7 0,749 0,797 0,725 0,757 

2 400 110 1,9 0,684 0,685 0,758 0,709 

3 400 130 2,1 0,669 0,742 0,653 0,688 

4 500 90 1,9 0,814 0,791 0,753 0,786 

5 500 110 2,1 0,610 0,642 0,632 0,628 

6 500 130 1,7 0,735 0,668 0,664 0,689 

7 600 90 2,1 0,529 0,521 0,522 0,524 

8 600 110 1,7 0,621 0,549 0,576 0,582 

9 600 130 1,9 0,556 0,500 0,558 0,538 

 

a, Ảnh hưởng của I 

 

b, Ảnh hưởng của L 

 

c, Ảnh hưởng của M 

Hình 4.12 Biểu đồ phân mức tác động của các thông số I, L, M tới hệ số ma sát  
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4.4.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới hệ số ma sát lớp phủ 

 Quá trình tính toán được tiến hành tương tự như cách tính cho các tính chất khác 

của lớp phủ, cho kết quả như được trình bày trong Bảng 4.8. Kết quả tính toán tối ưu cho 

thấy giá trị hệ số ma sát nhỏ nhất theo dự đoán là 0,49% ứng với mức thông số phun là 

I3L3M3. Phần trăm ảnh hưởng của các thông số phun tới hệ số ma sát tương đối lớn với 

thứ tự ảnh hưởng được xác định: Dòng điện phun (80,1%) > Lưu lượng cấp bột (12,3%) 

> Khoảng cách phun (7,6%). 

Bảng 4.8 Phân tích ANOVA kết quả đo hệ số ma sát lớp phủ các mẫu thực nghiệm 

Yếu tố Bậc tự do 
Tổng bình phương 

các yếu tố 

Trung bình  

bình phương 
Mức ảnh hưởng 

I 2 0,053 0,026299 80,1% 

L 2 0,005 0,0025 7,6% 

M 2 0,008 0,004034 12,3% 

Tổng 8 0,066 -- 100% 

 

Hình 4.13 Biểu đồ ảnh hưởng của các thông số I, L, M tới hệ số ma sát lớp phủ 

 Giá trị phần trăm ảnh hưởng của các thông số phun (dòng điện phun, khoảng cách 

phun, lưu lượng cấp bột phun) đến tính chất hệ số ma sát lớp phủ. Ngoài ra, mức độ ảnh 

hưởng của các thông số phun có thể làm căn cứ để điều chỉnh thông số phun khi muốn 

thay đổi chất lượng lớp phủ như mong muốn. Kết quả trên là minh chứng cho những lập 

luận được trình bày trong Chương 1 và Chương 2 để chọn lựa bộ thông số phun nghiên 

cứu trong Luận án. Trên cơ sở đó, tiến hành xác định sự ảnh hưởng của các thông số 

phun nhằm nâng cao tính chất lớp phủ được trình bày tiếp theo đây. 

- Xây dựng quan hệ toán học giữa các thông số phun tới hệ số ma sát lớp phủ 

 Phương trình toán học bậc hai được tiến hành xây dựng dựa trên các công thức 

(3-12) - (3-17) của phương pháp bình phương nhỏ nhất để xây dựng mô hình hệ số ma 

sát lớp phủ H có dạng: 

H = - 7,6082.10-6.I2 + 9,6476.10-5.L2 – 0,7623.M2 - 0,0012.I.M + 0,0051.L.M  

+ 0,0092.I - 0,0327. L + 2,7972.M - 2,0411                                                 (4-3)                                         
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Hệ số xác định của hàm số R2 = 0,9864 đạt cao, chứng tỏ mô hình hồi quy được 

đề xuất như biểu thức (4-3) phản ánh rất phù hợp với các kết quả thí nghiệm.  

Đánh giá ảnh hưởng của các thông số phun tới hệ số ma sát lớp phủ.  

Ngoài việc xác định được thông số phun hợp lý cho hệ số ma sát lớp phủ nhỏ 

nhất, để có thể điều chỉnh các thông số phun cho chất lượng lớp phủ theo thiết kế thì 

việc xác định quy luật, bản chất ảnh hưởng của chúng đến tính chất lớp phủ nghiên cứu 

là cần thiết. Dựa trên hàm toán học (4-3), sử dụng phần mềm Matlab để  xây dựng các 

biểu đồ quan hệ giữa các thông số phun đến hệ số ma sát ở dạng 2D, 3D như trên Hình 

4.14 và Hình 4.15. 

 

   

      a, Ảnh hưởng của I             b, Ảnh hưởng của L                   c, Ảnh hưởng của M 

Hình 4.14  Sự phụ thuộc của hệ số ma sát lớp phủ vào từng thông số phun (đồ thị 2D) 

+ Ảnh hưởng của dòng điện phun (I): Hình 4.14a cho thấy I tỷ lệ thuận với giá 

trị hệ số ma sát. Điều này được lý giải là khi dòng điện phun lớn thì nhiệt độ nguồn nhiệt 

cao hơn dẫn đến tỷ lệ hạt đạt trạng thái nóng chảy hoàn toàn cao, khi chuyển động rồi 

va đập vào bề mặt nên làm cho cấu trúc lớp phủ có độ xít chặt đồng nghĩa với hệ số ma 

sát của lớp phủ giảm.  

+ Ảnh hưởng của khoảng cách phun (L): L có xu hướng ảnh hưởng tới hệ số ma 

sát ngược lại với I, khi L tăng 90-110 mm thì hệ số ma sát lớp phủ có xu hướng giảm và 

khi L tăng từ 110-130 mm thì hệ số ma sát lớp phủ lại tăng (Hình 4.14 b), hệ số ma sát 

đạt nhỏ nhất với khoảng cách phun 110 mm. Điều này được lý giải như sau: 

Khi khoảng cách phun nhỏ (L = 90 mm) hạt bột chưa được gia tốc tốt nhất trước 

khi va đập vào bề mặt nền dẫn tới mật độ xít chặt của lớp phủ kém (độ xốp lớn) hay hệ 

số ma sát lớp phủ cao. Khi khoảng cách phun tiếp tục tăng (L = 110 mm) lúc này hạt 

bột được gia tốc tốt nhất, sẽ làm hạt bột va chạm mạnh vào bề mặt nền dẫn tới hệ số ma 

sát giảm và đạt giá trị nhỏ nhất, nếu tiếp tục tăng (L = 130 mm) thì hệ số ma sát lại tăng 

điều này là do khoảng cách phun xa làm giảm động năng của hạt trước khi va chạm vào 

nền dẫn tới hệ số ma sát tăng.  

 + Ảnh hưởng của lưu lượng cấp bột (M): Xu thế ảnh hưởng của M trên Hình 

4.14c cho thấy: khi M tăng từ 1,7-2,1 kg/h thì hệ số ma sát lớp phủ giảm, điều này được 
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giải thích là do lưu lượng bột nhỏ dẫn tới áp lực do dòng bột tạo ra yếu nên khi va đập 

vào nền làm hệ số ma sát tăng, khi tăng M = 2,1 kg/h thì đạt trọng lượng thích hợp, tức 

áp lực do dòng bột phun tạo lên bề mặt lớp phủ là lớn nhất dẫn tới hệ số ma sát giảm.  

+ Trên biểu đồ Hình 4.15 (I, L, M) cho thấy các thông số phun có ảnh hưởng đơn 

đến độ hệ số ma sát phủ hoàn toàn tương tự như phân tích ảnh hưởng trên biểu đồ 2D. 

Sự kết hợp quy luật ảnh hưởng của hai thông số phun với vai trò hai biến tới hàm hệ số 

ma sát là tập hợp các giá trị độ cứng phụ thuộc hai thông số phun đó tạo thành mặt 3D 

được mô phỏng nhờ phần mềm MATLAB R2015a. Biểu đồ 3D cho phép người thiết kế 

lựa chọn được hệ số ma sát phù hợp với thiết kế và xác định cụ thể thông số phun phù 

hợp, thông số phun tối ưu đã xác định không có sự thay đổi. 

   

a) Phụ thuộc vào M, L b) Phụ thuộc L, I c) Phụ thuộc M, I 

Hình 4.15 Sự phụ thuộc của hệ số ma sát lớp phủ vào các bộ thông số phun (đồ thị 3D) 

Từ đồ thị Hình 4.15a cho thấy khi L, M thay đổi thì hệ số ma sát thay đổi và đạt 

giá trị nhỏ nhất tại điểm L = 130 mm, M = 2,1 kg/h. Tương tự trên đồ thị Hình 4.15b, 

4.15c cũng thể hiện mối tương quan giữa hệ số ma sát và khoảng cách phun, dòng phun. 

Từ biểu đồ này củng cố thêm cho kết quả đã được mô tả trên biểu đồ phân mức Hình 

4.12. Kết quả trên đồ thị 3D cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng của dòng điện phun tới 

hệ số ma sát cao hơn hai yếu tố còn lại. 

4.4.3 Thí nghiệm kiểm chứng đo hệ số ma sát lớp phủ 

 Sau khi tính toán tối ưu đơn mục tiêu, thu được kết quả đo hệ số ma sát tối ưu 

0,49, ứng với bộ thông số phun I3L3M3 (I = 600 A; L = 130 mm; M = 2,1 kg/h), tác giả 

tiến hành làm thí nghiệm kiểm chứng với bộ thông số trên theo trình tự sau: 

 - Thứ nhất tiến hành phun mẫu với bộ thông số phun I3L3M3, các thông số phun 

khác vẫn được giữ nguyên. 

 - Thứ hai tiến hành cắt mẫu sau đó mài mẫu rồi tiến hành đo hệ số ma sát lớp phủ 

ta thu được kết quả trong Bảng 4.9. Kết quả đo hệ số ma sát trên mẫu phun kiểm chứng 

có độ sai lệch 4,08% so với giá trị tối ưu, kết quả trên mặc dù lớn hơn giá trị tối ưu song 

giá trị này cũng khá thấp so với kết quả thu được trong Bảng 4.7. Kết quả tính toán theo 

hàm nội suy khá tương đồng với kết quả theo từng tiêu chí đơn lẻ và kết quả trên mẫu 

kiểm chứng. 
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Bảng 4.9 Kết quả đo hệ số ma sát trên mẫu kiểm chứng 

Chỉ tiêu  
Kết quả tối ưu dự đoán 

theo từng tiêu chí đơn lẻ 

Kết quả tính toán 

theo hàm nội suy 

Kết quả trên 

mẫu kiểm chứng 

Phần trăm 

sai lệch 

Hệ số ma sát 0,49  0,495 0,510 4,08% 

  

 Kết quả đo hệ số ma sát trên mẫu phun kiểm chứng có độ sai lệch 4,08% so với 

giá trị tối ưu, kết quả trên mặc dù lớn hơn giá trị tối ưu song giá trị này cũng khá thấp 

so với kết quả thu được trong Bảng 4.7. Kết quả tính toán theo hàm nội suy khá tương 

đồng với kết quả theo từng tiêu chí đơn lẻ và kết quả trên mẫu kiểm chứng. 

 Kết quả đo hệ số ma sát củng cố thêm độ tin cậy cho kết quả độ cứng của từng 

mẫu trong lô thí nghiệm. Kết quả này cũng phù hợp với quy luật: độ cứng tăng thì hệ số 

ma sát khô giảm mà các nhà khoa học đã chỉ ra trước đây. Cũng từ kết quả này mở ra 

thêm mối quan hệ với lượng mòn [103-104, 119]. 

4.5 Kết quả đo độ bền bám dính và mức độ ảnh hưởng của các thông số phun 

4.5.1 Kết quả đo độ bền bám dính lớp phủ trên các mẫu thực nghiệm 

Độ bền bám dính lớp phủ được đánh giá dựa theo tiêu chuẩn JIS H 8664:1980 

[35], trên các thiết bị bao gồm: máy kéo nén, bộ khuôn kiểm tra độ bền bám dính thể 

hiện trên Hình 4.16. Các kết quả đánh giá được xác định và trình bày trong Bảng 4.10. 

Kết quả kiểm tra độ bám dính trượt lớp phủ trên cho thấy thông số phun có sự ảnh hưởng 

đến độ bền bám dính lớp phủ, độ bám dính trượt nhỏ nhất là 41,1 MPa, độ bền bám dính 

lớn nhất là 58,2 MPa. Kết quả trên là những giá trị ở mức tương đối cao, chứng tỏ sự 

liên kết của lớp phủ với nền là tốt [109].  

 

Hình 4.16 Hình minh họa quá trình kiểm tra bám dính lớp phủ 

Trên các mẫu kiểm tra cho thấy sự khác nhau khá rõ ràng về độ bám dính trượt, 

nguyên nhân là do ảnh hưởng của các thông số phun làm thay đổi trạng thái năng lượng 

va đập, mức độ nóng chảy của vật liệu phun dẫn đến kết quả của sự va đập là khác nhau. 
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Điều này chứng tỏ sự phụ thuộc khá nhiều độ bền bám dính vào các thông số quá trình 

phun. Các kết quả trên mở ra cho tác giả hướng nghiên cứu nhằm tối ưu hoá chế độ công 

nghệ để thu được các chỉ tiêu cơ tính đầu ra là hết sức cần thiết. 

Bảng 4.10 Kết quả đo độ bền bám dính của thí nghiệm 

Thí nghiệm 
Thông số Giá trị các lần đo (MPa) 

Trung bình 

I, A L, mm M, kg/h 1 2 3 

1 400 90 1,7 44 42,48 43,52 43,33 

2 400 110 1,9 47,22 46,8 47,3 47,11 

3 400 130 2,1 41,51 42,15 41,27 41,64 

4 500 90 1,9 58,72 58,14 57,81 58,22 

5 500 110 2,1 54,14 54,82 53,75 54,24 

6 500 130 1,7 48,25 47,63 48,50 48,13 

7 600 90 2,1 57,84 57,61 56,83 57,43 

8 600 110 1,7 53,16 52,66 51,8 52,54 

9 600 130 1,9 58,00 56,65 55,86 56,84 

 

4.5.2 Mức độ ảnh hưởng của các thông số phun tới độ bền bám dính lớp phủ 

Độ bám dính trượt lớp phủ được nâng cao giúp lớp phủ cải thiện độ bền trong quá 

trình làm việc, đặc biệt với các lớp phủ chịu mài mòn, va đập,... do đó, tỷ lệ S/N theo 

phương pháp quy hoạch thực nghiệm Taguchi với đặc tính lớn hơn thì tốt hơn được sử 

dụng để tính toán dựa trên mỗi kết quả thí nghiệm bằng phần mềm Minitab, thu được 

kết quả và được trình bày trong Bảng 4.11. Mức tác động trung bình của mỗi yếu tố trên 

các mức giá trị khác nhau cũng được tính toán dựa trên giá trị S/N và được minh họa 

trên biểu đồ phân mức (Hình 4.17). Thông số tối ưu là các mức của các thông số phun 

có giá trị S/N trung bình của các mức tác động là cao nhất. Các đường biểu diễn trong 

biểu đồ Hình 4.17 thể hiện sự thay đổi tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền 

bám dính của lớp phủ và chỉ ra rằng mức thông số phun tối ưu được dự đoán là I3L1M2 

(I = 600 A, L = 90 mm, M = 1,9 kg/h). Kết quả tối ưu dự đoán đạt giá trị 60,55 MPa, 

điều này cho thấy sự cải thiện độ bền bám dính thông qua việc tối ưu chế độ công nghệ 

phun là hết sức cần thiết.  

Qua biểu đồ phân tích trên Hình 4.17 cho thấy mối quan hệ của bộ 3 thông số tới 

độ bám dính trượt của lớp phủ, lựa chọn được bộ thông số tối ưu trong miền khảo sát để 

độ bám dính trượt lớp phủ đạt giá trị tối ưu.  
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- Phân tích ANOVA 

Để xác định mức độ ảnh hưởng của các thông số I, L, M tới độ bám dính trượt 

lớp phủ, ta đi phân tích phương sai dựa trên kết quả thí nghiệm và giá trị S/N trong Bảng 

4.11 sau đó dựa trên phần mềm Minitab, thu được kết quả Bảng 4.12.  

Phần trăm ảnh hưởng của các yếu tố dựa trên giá trị tổng bình phương độ lệch ở 

Bảng 4.12 cho thấy: dòng điện phun là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến độ bám dính trượt 

lớp phủ với 73.9%, lưu lượng cấp bột là 17.8%, khoảng cách phun 8.3% và được minh 

họa qua biểu đồ Hình 4.18.  

Bảng 4.11 Giá trị S/N tương ứng với mỗi thí nghiệm 

Thí 

nghiệm 

Thông số Độ bám dính trượt 

trung bình 
2

1 1
/ 10log( )

i

S N
n y

= − 
 

I L M 

1 400 90 1,7 43,3 32,7298 

2 400 110 1,9 47,1 33,4604 

3 400 130 2,1 41,6 32,3819 

4 500 90 1,9 58,2 35,2985 

5 500 110 2,1 54,2 34,6800 

6 500 130 1,7 48,1 33,6429 

7 600 90 2,1 57,4 35,1782 

8 600 110 1,7 52,5 34,4032 

9 600 130 1,9 56,8 35,0870 

a, Ảnh hưởng của I 
 

b, Ảnh hưởng của L 

 

c, Ảnh hưởng của M Hình 4.17 Phân mức tác động của các thông số phun tới độ bám dính trượt lớp phủ 



  98 
 

Bảng 4.12 Kết quả phân tích ANOVA dựa trên tỷ số S/N 

Yếu tố 
Bậc tự do 

f 

Tổng bình 

phương độ lệch 

- SS 

Trung bình 

bình phương 

- MS 

Giá trị 

thống kê 

Fisher - Fs 

Giá trị xác 

xuất P 

I 2 228,31 114,15 294,38 0,003 

M 2 25,89 12,95 33,39 0,029 

L 2 55,22 27,61 71,19 0,014 

Tổng 8 310,19 -- -- -- 

 

Hình 4.18 Phần trăm ảnh hưởng của các thông số I, M, L đến độ bền bám dính lớp phủ 

- Xây dựng quan hệ toán học giữa các thông số phun và độ bám dính trượt của 

lớp phủ  

Phương trình toán học bậc hai được tiến hành xây dựng dựa trên các công thức 

(3-12)-(3-17) của phương pháp bình phương nhỏ nhất để xây dựng mô hình độ bám dính 

trượt lớp phủ H có dạng: 

H = – 4,1345.10-4. I2 – 0,0026.L2 – 104,6389.M2 + 0,0489.I.M + 0,1408.L.M  

+ 0,3778.I + 0,2276.L + 364,9745.M – 414,8095                                         (4-4)   

Khi tính toán nội suy hàm độ bám dính trượt của lớp phủ thì hệ số tương quan 

(R2) và hệ số tương quan hiệu chỉnh (R2 hiệu chỉnh) đạt cao: 2 0.9945R  , R2 = 0,9503  

chứng tỏ mô hình hồi quy được đề xuất như biểu thức (4-4) phản ánh là phù hợp với các 

kết quả thí nghiệm. Vậy có thể dùng mô hình hàm hồi quy trên để đánh giá độ bám dính 

trượt của lớp phủ trong miền nghiên cứu. 

Trên cơ sở đó tiến hành đánh giá mức ảnh hưởng của các thông số phun đến các 

tính chất lớp phủ như sau: 
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Đánh giá ảnh hưởng của các thông số phun tới độ bám dính trượt lớp phủ. 

 Ngoài việc xác định được thông số phun hợp lý để khi phun độ bám dính trượt 

lớp phủ đạt mức lớn nhất, việc điều chỉnh các thông số phun cho chất lượng lớp phủ 

theo thiết kế thì việc xác định quy luật, bản chất ảnh hưởng của chúng đến tính chất lớp 

phủ nghiên cứu là cần thiết. Dựa trên hàm toán học (1) xây dựng các biểu đồ quan hệ 

giữa các thông số phun đến độ cứng ở dạng 2D (thông số đánh giá thay đổi, hai thông 

số còn lại cố định ở mức tối ưu đã xác định) và dạng 3D (hai thông số đánh giá thay đổi, 

thông số còn lại cố định ở mức tối ưu đã xác định) lần lượt trên Hình 4.19 và Hình 4.20. 

   

a, Ảnh hưởng của I b, Ảnh hưởng của L c, Ảnh hưởng của M 

Hình 4.19 Sự phụ thuộc của độ cứng lớp phủ vào từng thông số phun (đồ thị 2D) 

 - Ảnh hưởng của dòng điện phun (I): Hình 4.19a cho thấy I tỷ lệ thuận với giá trị 

độ bám dính trượt, đạt cực đai tại I = 600 A. Điều này xảy ra là do khi lưu lượng phun 

dòng lớn thì nhiệt độ nguồn nhiệt cao hơn dẫn đến tỷ lệ hạt đạt trạng thái nóng chảy 

hoàn toàn cao, khi chuyển động rồi va đập vào bề mặt nên làm cho cấu trúc lớp phủ có 

độ xít chặt cao làm tăng diện tích tiếp xúc của hạt với bề mặt nền làm tăng độ bám dính 

trượt lớp phủ. Dòng phun có tỷ lệ phần trăm ảnh hưởng tới độ bám dính trượt lớp phủ 

là cao nhất, quan sát trên đồ thị Hình 4.19 a thì khi phun ở dòng 400 A, độ bám dính 

trượt thấp nhất. Điều này có thể lý giải như sau: 

 Thứ nhất: Khi phun ở dòng thấp, nhiệt lượng hồ quang plasma thấp dẫn tới năng 

lượng hạt phun thấp, hạt có thể ở trạng thái chưa nóng chảy hoàn toàn nên khi va đập 

với kim loại nền tạo ra diện tích tiếp xúc nhỏ sẽ tạo lên sự liên kết kém hơn. 

 Thứ hai: Dòng phun thấp thì động năng của hạt cũng nhỏ hơn, điều này cũng dẫn 

tới khi va đập vào bề mặt nền sẽ tạo ra diện tích tiếp xúc nhỏ làm độ bám dính trượt 

thấp. Kết quả đo này hoàn phù hợp với những nghiên cứu trước đây [74, 80, 98].  

 Khi dòng điện phun điều chỉnh tăng đến 500 A thì độ bám dính trượt tăng nhưng 

khi dòng phun điều chỉnh lên trên 500 A thì độ bám dính trượt lại hơi giảm, điều này 

được lý giải như sau: 

 Dòng phun lớn, lượng nhiệt tăng dẫn tới sự biến đổi tổ chức pha hạt phun nên 

làm thay đổi một chút độ bám dính trượt. 
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 + Ảnh hưởng của khoảng cách phun (L): L có xu hướng ảnh hưởng tới độ bám 

dính trượt ngược lại với I, khi L tăng 90-110 mm thì độ bám dính trượt lớp phủ có xu 

hướng tăng và khi L tăng từ 115-130 mm thì độ bám dính lớp phủ lại giảm (Hình 4.19 

b). Quan sát trên đồ thị Hình 4.19b ta thấy khoảng cách phun ở mức 1 (L = 90 mm) thì 

độ bám dính trượt thấp nhất, điều này được giải thích là vì khoảng cách phun nhỏ, hạt 

chưa đạt được động năng lớn nhất trước khi va chạm với bề mặt nền. Khi tăng khoảng 

cách phun lên mức 2 (L = 110 mm) thì hạt có đủ thời gian để đạt động năng lớn nhất 

trước khi va chạm vào bề mặt nền. Nếu tiếp tục tăng khoảng cách phun lên mức 3 thì độ 

bám dính trượt lại có xu hướng giảm nhưng không giảm mạnh, điều này cho thấy việc 

lựa chọn vùng khảo sát của khoảng cách phun là khá phù hợp. 

 + Ảnh hưởng của lưu lượng cấp bột (M): xu thế ảnh hưởng của M trên Hình 

4.15c cho thấy: khi M tăng thì độ cứng lớp phủ giảm và ngược lại. Quan sát trên đồ thị 

phân mức ảnh hưởng của lưu lượng cấp bột phun trên Hình 4.19c, lưu lượng cấp bột ở 

mức 1 sẽ cho độ bám dính trượt lớp phủ cao nhất, điều này được giải thích như sau: 

 Lưu lượng cấp bột nhỏ thì khả năng hạt sẽ đạt trạng thái nóng chảy với tỷ lệ cao 

hơn dẫn tới khi tiếp xúc bề mặt nên sẽ cho độ bám dính trượt cao điều này hoàn toàn 

phù hợp với lý thuyết của phun phủ plasma [74]. 

 + Trên biểu đồ Hình 4.20 cho thấy các thông số phun có ảnh hưởng đơn đến độ 

bám dính trượt lớp phủ hoàn toàn tương tự như phân tích ảnh hưởng trên biểu đồ 2D. 

Sự kết hợp quy luật ảnh hưởng của hai thông số phun với vai trò hai biến tới hàm độ 

bám dính trượt là tập hợp các giá trị độ bám dính trượt phụ thuộc hai thông số phun đó 

tạo thành mặt 3D được mô phỏng nhờ phần mềm MATLAB R2015a. Dựa trên biểu đồ 

3D cho phép người thiết kế lựa chọn được độ bám dính trượt phù hợp với thiết kế và 

xác định cụ thể thông số phun phù hợp, thông số phun tối ưu đã xác định không có sự 

thay đổi. 

   

a) Phụ thuộc vào M, L b) Phụ thuộc L, I c) Phụ thuộc M, I 

Hình 4.20 Sự phụ thuộc của độ bám dính trượt lớp phủ vào các cặp thông số phun 

(đồ thị 3D) 
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Quan sát trên biểu đồ 3D, Hình 4.20a cho thấy ảnh hưởng của bộ thông số gồm 

khoảng cách phun, lưu lượng cấp bột còn dòng điện phun đã tối ưu và được cố định cùng 

các thông số khác, khi lưu lượng cấp bột giảm thì độ bám dính trượt tăng, còn khoảng 

cách phun thì nếu tăng khoảng cách phun từ 90-110 mm thì độ bám dính trượt tăng nhưng 

khi tiếp tục tăng khoảng cách phun từ 110-130 mm thì độ bám dính trượt lại giảm, điều 

này cũng phù hợp với quy luật ở đồ thị 2D. Mức độ ảnh hưởng của khoảng cách phun tới 

độ bám dính trượt so với ảnh hưởng của lưu lượng cấp bột nhiều hơn.  

Trên Hình 4.20b ta thấy rõ hơn, khi tăng khoảng cách phun từ mức 1 lên mức 2 

ta thấy độ bám dính trượt tăng rõ rệt hơn nhưng khi tiếp tục tăng lên mức 3 thì độ bám 

dính trượt lại giảm. Với dòng điện phun khi tăng từ mức 1 lên mức 2 độ bám dính trượt 

tăng mạnh, có xu thế đạt giá trị max ở dòng phun 600 A, sau đó lại có xu thế giảm nếu 

dòng điện tiếp tục tăng. Mức độ tăng của độ bám dính trượt bị ảnh hưởng của dòng điện 

rõ dệt hơn so với ảnh hưởng của khoảng cách phun trên đồ thị 3D. 

Tương tự trên đồ thị Hình 4.20c là mối quan hệ ảnh hưởng của độ bám dính trượt 

phụ thuộc vào lưu lượng cấp bột và dòng điện phun cũng cho thấy mối quan hệ như trên, 

mức độ ảnh hưởng của dòng điện phun vẫn lớn hơn nhiều so với lưu lượng cấp bột. Qua 

các kết quả đánh giá trên cho thấy đồ thị 3D càng chứng minh cho kết quả biểu thị trên 

biếu đồ 2D là chính xác. 

4.5.3 Thí nghiệm kiểm chứng đo độ bám dính trượt lớp phủ 

 Sau khi tính toán tối ưu đơn mục tiêu, thu được kết quả độ bám dính trượt tối ưu 

60,55 MPa, ứng với bộ thông số phun I3L1M2 (I = 600 A; L = 90 mm; M = 1,9 kg/h. Tác 

giả tiến hành làm thí nghiệm kiểm chứng kết quả tối ưu trên theo trình tự sau: 

- Thứ nhất tiến hành phun mẫu với bộ thông số phun I3L1M2, các thông số phun 

khác vẫn được giữ nguyên. 

- Thứ hai tiến hành cắt mẫu sau đó mài mẫu rồi tiến hành đo độ bám dính trượt  

lớp phủ ta thu được kết quả trong Bảng 4.13. Kết quả đo độ bám dính trượt trên mẫu 

phun kiểm chứng có độ sai lệch 3,74% so với giá trị tối ưu, kết quả trên mặc dù thấp 

hơn giá trị tối ưu song giá trị này cũng khá cao. Kết quả tính toán theo hàm nội suy nằm 

trong khoảng giữa kết quả tối ưu theo từng tiêu chí đơn lẻ và kết quả kiểm chứng, điều 

này chứng minh rằng kết quả thí nghiệm là đáng tin cậy. 

Bảng 4.13 Kết quả đo độ bám dính trượt trên mẫu kiểm chứng 

Chỉ tiêu  
Kết quả tối ưu dự đoán 

theo từng tiêu chí đơn lẻ 

Kết quả tính toán 

theo hàm nội suy 

Kết quả trên 

mẫu kiểm chứng 

Phần trăm 

sai lệch 

Độ bám 

dính trượt  
60,55 MPa 59,27 MPa 58,28 MPa 3,39% 
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Kết quả đo độ bám dính trượt trên mẫu phun kiểm chứng có độ sai lệch 3,74% 

so với giá trị tối ưu, kết quả trên mặc dù thấp hơn giá trị tối ưu song giá trị này cũng khá 

cao. Kết quả tính toán theo hàm nội suy nằm trong khoảng giữa kết quả tối ưu theo từng 

tiêu chí đơn lẻ và kết quả kiểm chứng, điều này chứng minh rằng kết quả thí nghiệm là 

đáng tin cậy. 

4.6 Kết quả đo độ xốp và mức độ ảnh hưởng của các thông số phun 

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

Cơ sở lý thuyết của phương pháp đo độ xốp lớp phủ được trình bày trong Chương 

3 của luận án, mục 3.7.3. Độ xốp của lớp phủ được đánh giá thông qua phân tích ảnh tổ 

chức tế vi dựa trên tỷ lệ diện tích lỗ xốp với diện tích toàn ảnh chụp. Để đánh giá độ xốp 

tác giả tiến hành đo độ xốp tại 3 vị trí, kết quả đo của mẫu được lấy giá trị trung bình 

của 3 lần đo. Kết quả độ xốp của các mẫu thực nghiệm theo mảng trực giao L9, được 

xác định và trình bày trong Bảng 4.14.  

Kết quả tính toán tối ưu cho thấy giá trị độ xốp nhỏ nhất theo dự đoán là 3,89% 

ứng với mức thông số phun là I3L2M2. Từ những kết quả nghiên cứu đã công bố trước 

đây [7, 18, 67, 68, 99, 100] cho thấy, độ xốp lớp phủ plasma thường có giá trị tốt đạt 

khoảng 0,1-15% [67, 68]. Các kết quả đo cho thấy hoàn toàn phù hợp với lý thuyết của 

phương pháp phun plasma, kết quả này càng khẳng định thêm việc thí nghiệm thăm dò 

để giới hạn khoảng thông số nghiên cứu rất có ý nghĩa. Những thông số phun cho độ 

xốp lớp phủ nhận được lớn vẫn tồn tại do bài toán tối ưu chưa được thực hiện. Từ kết 

quả trên ta tiếp tục các bước để đánh giá tối ưu chế độ công nghệ phun nhằm thu được 

chỉ tiêu cơ tính đầu ra cho lớp phủ tốt hơn. 

Bảng 4.14 Kết quả đo độ xốp trên các mẫu thực nghiệm 

Thí 

nghiệm 

Thông số Giá trị các lần đo (%) Giá trị trung 

bình (%) I L M 1 2 3 

1 400 90 1,7 8,48 8,71 8,35 8,51 

2 400 110 1,9 7,52 7,87 7,79 7,72 

3 400 130 2,1 8,89 8,95 9,41 9,08 

4 500 90 1,9 6,20 6,11 6,17 6,16 

5 500 110 2,1 6,97 6,99 6,60 6,85 

6 500 130 1,7 6,66 6,19 6,14 6,33 

7 600 90 2,1 5,78 5,48 5,26 5,51 

8 600 110 1,7 4,45 4,03 3,72 4,07 

9 600 130 1,9 4,24 4,29 4,38 4,30 
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Hình 4.21 Biểu đồ phân mức tác động tới độ xốp của các thông số I, L, M 

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

Quá trình tính toán được tiến hành tương tự như cách tính cho các tính chất khác 

của lớp phủ trước cho kết quả được trình bày trong Bảng 4.15. Phần trăm ảnh hưởng của 

các thông số phun tới độ xốp tương đối lớn với thứ tự ảnh hưởng được xác định: Dòng 

điện phun 90,2% > Lưu lượng cấp bột 8,1% > Khoảng cách phun 1,7%. 

Mặt khác, giá trị phần trăm ảnh hưởng của các thông số phun cho phép xác định 

thứ thự ưu tiên điều chỉnh các mức thông số phun khi cần thay đổi giá trị độ xốp trong 

quá trình thiết kế và ứng dụng lớp phủ này. Điều này có nghĩa là khi ta muốn giảm độ 

xốp khi phun thì ta ưu tiên việc điều chỉnh dòng phun trước sau đó điều chỉnh lưu lượng 

cấp bột và cuối cùng mới đến điều chỉnh khoảng cách phun. 

Bảng 4.15 Phân tích ANOVA kết quả đo độ xốp lớp phủ các mẫu thực nghiệm 

Yếu tố Bậc tự 

do 

Tổng bình phương 

các yếu tố 

Trung bình bình 

phương 

Mức ảnh hưởng 

I 2 21,439 10,719511 90,2% 

L 2 0,423 0,21 1,7% 

M 2 1,692 0,846178 8,1% 

Tổng 8 23,554 -- 100% 
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Hình 4.22 Biểu đồ ảnh hưởng của các thông số I, L, M tới độ xốp lớp phủ 

Giá trị phần trăm ảnh hưởng của các thông số phun (dòng điện phun, khoảng cách 

phun, lưu lượng cấp bột phun) đến tính chất độ xốp lớp phủ. Ngoài ra, mức độ ảnh 

hưởng của các thông số phun có thể làm căn cứ để điều chỉnh thông số phun khi muốn 

thay đổi chất lượng lớp phủ như mong muốn. Kết quả trên là minh chứng cho những lập 

luận được trình bày trong Chương 1 và Chương 2 để chọn lựa ba thông số phun nghiên 

cứu trong Luận án. Trên cơ sở đó, tiến hành xác định sự ảnh hưởng và các thông số phun 

nhằm nâng cao tính chất lớp phủ được trình bày tiếp theo đây. 

Xây dựng quan hệ toán học giữa các thông số phun tới độ xốp lớp phủ 

Phương trình toán học bậc hai được tiến hành xây dựng dựa trên các công thức 

3-12 - 3-17 của phương pháp bình phương nhỏ nhất để xây dựng mô hình độ xốp lớp 

phủ H có dạng: 

H = -5,9193.10-6 I2 + 8,9464. 10-4.L2 + 16,3036.M2 + 0,0065.I.M + 0,0114. L.M  

– 0,0370.I – 0,2192. L – 64,3341. M + 90,9352                                            (4-5)                                         

Hệ số xác định của hàm số R2 = 0,9999 đạt cao điều này chứng tỏ mô hình hồi 

quy được đề xuất như biểu thức (4-5) phản ánh phù hợp với các kết quả thí nghiệm. Vậy 

có thể dùng mô hình hàm hồi quy (4-5) để đánh giá độ xốp của lớp phủ trong miền 

nghiên cứu. Trên cơ sở đó tiến hành đánh giá mức ảnh hưởng của các thông số phun đến 

các tính chất lớp phủ như sau: 

Đánh giá ảnh hưởng của các thông số phun tới độ xốp lớp phủ.  

Ngoài việc xác định được thông số phun hợp lý cho độ xốp lớp phủ lớn nhất, để 

có thể điều chỉnh các thông số phun cho chất lượng lớp phủ theo thiết kế thì việc xác 

định quy luật, bản chất ảnh hưởng của chúng đến tính chất lớp phủ nghiên cứu là cần 

thiết. Dựa trên hàm toán học (4-5) xây dựng các biểu đồ quan hệ giữa các thông số phun 

đến độ xốp ở dạng 2D (thông số đánh giá thay đổi, hai thông số còn lại cố định ở mức 

tối ưu đã xác định) và dạng 3D (hai thông số đánh giá thay đổi, thông số còn lại cố định 

ở mức tối ưu đã xác định) lần lượt trên Hình 4.23 và Hình 4.24. 
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Hình 4.23 Sự phụ thuộc của độ xốp lớp phủ vào từng thông số phun (đồ thị 2D) 

+ Ảnh hưởng của dòng điện phun (I): Hình 4.23a cho thấy I tỷ lệ nghịch với giá 

trị độ xốp, độ xốp đạt cực trị trong vùng khảo sát tại I = 600 A. Điều này được lý giải là 

khi dòng điện phun lớn thì nhiệt độ nguồn nhiệt cao hơn dẫn đến tỷ lệ hạt đạt trạng thái 

nóng chảy hoàn toàn cao, khi chuyển động rồi va đập vào bề mặt nên làm cho cấu trúc 

lớp phủ có độ xít chặt đồng nghĩa với độ xốp của lớp phủ giảm.  

+ Ảnh hưởng của khoảng cách phun (L): L có xu hướng ảnh hưởng tới độ xốp 

ngược lại với I, khi L tăng 90-110 mm thì độ xốp lớp phủ có xu hướng giảm và khi L 

tăng từ 110-130 mm thì độ xốp lớp phủ lại tăng (Hình 4.23b), độ xốp đạt nhỏ nhất với 

khoảng cách phun 110 mm, điều này được lý giải như sau: 

Khi khoảng cách phun nhỏ (L = 90 mm) hạt bột chưa được vận tốc tốt nhất trước 

khi va đập vào bề mặt nền dẫn tới mật độ xít chặt của lớp phủ kém hay độ xốp lớp phủ 

cao. Khi tiếp tục tăng (L = 110 mm) lúc này hạt bột đạt được vận tốc lớn, sẽ làm hạt bột 

va chạm mạnh vào bề mặt nền dẫn tới độ xốp giảm và đạt cực đại, nếu tiếp tục tăng (L 

= 130 mm) thì độ xốp lại giảm, điều này là do khoảng cách phun xa làm giảm động năng 

của hạt trước khi va chạm vào nền dẫn tới độ xốp giảm.  

 + Ảnh hưởng của lưu lượng cấp bột (M): Xu thế ảnh hưởng của M trên Hình 

4.23c cho thấy: khi M tăng từ 1,7-1,9 kg/h thì độ xốp lớp phủ giảm và khi M tiếp tục 

tăng từ 1,9-2,1 kg/h thì độ xốp lớp phủ lại tăng. Khi M = 1,7 kg/h thì độ xốp lớn, điều 

này được giải thích là do lưu lượng bột nhỏ dẫn tới áp lực do dòng bột tạo ra yếu nên 

khi va đập vào nền làm độ xốp tăng, khi tăng M = 1,9 kg/h thì đạt trọng lượng thích hợp, 

tức áp lực do dòng bột phun tạo lên bề mặt lớp phủ là lớn nhất dẫn tới độ xốp giảm. 

Nhưng khi tiếp tục tăng M = 2,1 kg/h thì có 2 nguyên nhân dẫn tới độ xốp tăng: thứ nhất 

khi tăng M lớn thì sẽ có một lượng hạt không kịp nóng chảy trước khi va đập vào bề 

mặt nền dẫn tới độ xốp tăng. Thứ hai khi M tăng sẽ làm giảm áp lực dòng bột phun nên 

làm tăng độ xốp. 

+ Hình 4.24 cho thấy các thông số phun có ảnh hưởng đơn đến độ xốp lớp phủ 

hoàn toàn tương tự như phân tích ảnh hưởng trên biểu đồ 2D. Sự kết hợp quy luật ảnh 

hưởng của hai thông số phun với vai trò hai biến tới hàm độ xốp là tập hợp các giá trị 

độ cứng phụ thuộc hai thông số phun đó tạo thành mặt 3D được mô phỏng nhờ phần 
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mềm MATLAB R2015a. Dựa trên biểu đồ 3D cho phép người thiết kế lựa chọn được 

độ xốp phù hợp với thiết kế và xác định cụ thể thông số phun phù hợp, thông số phun 

tối ưu đã xác định không có sự thay đổi.  

Đồ thị Hình 4.24a cho thấy khi L, M thay đổi thì độ xốp thay đổi và đạt giá trị 

nhỏ nhất tại điểm L = 110 mm, M = 1,9 kg/h. Tương tự, trên đồ thị Hình 4.24b, 4.24c 

cũng thể hiện mối tương quan giữa độ xốp và khoảng cách phun, dòng phun. Từ biểu 

đồ này cũng cố thêm cho kết quả đã được mô tả trên biểu đồ phân mức Hình 4.21. Kết 

quả trên đồ thị 3D cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng của dòng điện phun tới độ xốp cao 

hơn hai yếu tố còn lại. 

  

a) Phụ thuộc vào M, L b) Phụ thuộc L, I 

 

c) Phụ thuộc M, I 

Hình 4.24 Sự phụ thuộc của độ xốp lớp phủ vào các bộ thông số phun (đồ thị 3D) 

4.6.3 Thí nghiệm kiểm chứng đo độ xốp lớp phủ. 

 Sau khi tính toán tối ưu đơn mục tiêu, thu được kết quả độ xốp tối ưu 3,89% ứng 

với bộ thông số phun I3L2M2 (I = 600 A; M = 1,9 kg/h; L = 110 mm), tác giả tiến hành 

làm thí nghiệm kiểm chứng kết quả tối ưu trên theo trình tự sau: 

 - Thứ nhất tiến hành phun mẫu với bộ thông số phun I3L2M2, các thông số phun 

khác vẫn được giữ nguyên. 

 - Thứ hai tiến hành cắt mẫu sau đó mài mẫu rồi tiến hành đo độ xốp lớp phủ ta 

thu được kết quả trong Bảng 4.16. 
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Bảng 4.16 Kết quả đo độ xốp trên mẫu kiểm chứng 

Chỉ tiêu  
Kết quả tối ưu dự đoán 

theo từng tiêu chí đơn lẻ 

Kết quả tính toán 

theo hàm nội suy 

Kết quả trên mẫu 

kiểm chứng 

Phần trăm 

sai lệch 

Độ xốp 3,89% 3,98% 4,022% 3,39% 

  

 Kết quả đo độ xốp trên mẫu phun kiểm chứng có độ sai lệch 3,39% so với giá trị 

tối ưu, kết quả trên mặc dù lớn hơn giá trị tối ưu cho từng tiêu chí đơn lẻ song giá trị này 

cũng khá thấp so với các giá trị khi thí nghiệm thể hiện trên Bảng 4.14. Kết quả tính 

toán theo hàm nội suy củng cố thêm độ tin cậy cho kết quả độ xốp lớp phủ trên các mẫu 

thực nghiệm. 

4.7 Xác định mức thông số công nghệ I, L, M đáp ứng đồng thời các chỉ tiêu cơ tính 

lớp phủ 

Bộ ba thông số chế độ phun gồm dòng điện phun, khoảng cách phun, lưu lượng 

cấp bột phun (I, L, M) đều có ảnh hưởng tới từng chỉ tiêu cơ tính của lớp phủ với mức 

độ ảnh hưởng của từng yếu tố nói trên đến các chỉ tiêu cơ tính đầu ra của lớp phủ là 

không giống nhau. Việc nghiên cứu quy luật ảnh hưởng của từng yếu tố tới từng chỉ tiêu 

cơ tính đầu ra đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, song vấn đề đặt ra ở đây là khi ta thiết kế 

phù hợp cho tiêu chí này thì lại giảm tiêu chí kia.  

Để khắc phục điều này ta sử dụng chỉ số đánh giá tổng thể (OEC) để giải bài toán 

tối ưu đa mục tiêu nhằm mục đích tìm ra bộ thông số tìm được có thể thoả mãn đồng 

thời các tiêu chí đầu ra một cách có thể chấp nhận được. 

OEC là chỉ số đánh giá tổng thể, đại diện đồng thời nhiều chỉ tiêu đánh giá của 

một đối tượng, cách thực hiện OEC tương đối đơn giản và tường minh. Hơn thế, nó có 

thể thực hiện cho cả các chỉ tiêu không cùng đặc trưng chất lượng. Chỉ tiêu đánh giá 

OEC sẽ kết hợp với phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi và phân tích phương sai 

ANOVA ta tiến hành thiết kế tối ưu đồng thời cả 3 chỉ tiêu cơ tính lớp phủ gồm: độ 

cứng, độ bám dính trượt, độ xốp. Trong 3 chỉ tiêu này thì 2 chỉ tiêu có đặc trưng chất 

lượng lớn hơn thì tốt hơn (độ cứng, độ bám dính trượt), và một chỉ tiêu với đặc trưng 

chất lượng là nhỏ hơn thì tốt hơn (độ xốp).  

Với mục tiêu hướng đến của luận án tạo lớp phủ có độ bền mòn tốt nên chỉ tiêu 

độ cứng được ưu tiên với trọng số cao (0,5), 2 chỉ tiêu còn lại là độ bám dính trượt và 

độ xốp có trọng số như nhau (0,25).  

Sử dụng công thức (3-24) ta tính được các chỉ số OEC của từng thí nghiệm, kết 

quả như Bảng 4.17. 
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Bảng 4.17 Các thông số đầu vào và kết quả OEC cho 9 thí nghiệm 

Các tham số công nghệ 

và các mức thử nghiệm 

Giá trị của các chỉ tiêu đơn 

lẻ (Gij) 
Chỉ số 

đánh giá 

tổng thể 

OEC 

MSD S/N 
I 

(A) 

L 

(mm) 

M 

(kg/h) 

Độ 

cứng 

(HV) 

Độ bám 

dính trượt 

(MPa) 

Độ xốp 

(%) 

400 90 1,7 443,8 43,33 8,51 0,8102 1,5235 -1,8285 

400 110 1,9 464,2 47,11 7,72 0,9703 1,0623 -0,2623 

400 130 2,1 477,0 41,64 9,08 0,8599 1,3525 -1,3114 

500 90 1,9 441,8 58,22 6,16 1,1457 0,7618 1,1815 

500 110 2,1 521,4 54,24 6,85 1,2997 0,5920 2,2769 

500 130 1,7 541,8 48,13 6,33 1,2959 0,5954 2,2517 

600 90 2,1 602,0 57,43 5,51 1,6662 0,3602 4,4347 

600 110 1,7 523,6 52,54 4,07 1,4197 0,4962 3,0437 

600 130 1,9 593,2 56,84 4,30 1,6902 0,3500 4,5590 

Giá trị lớn nhất của các 

tiêu chí đơn lẻ (Gmaxj) 
602,0 58,22 9,08    

Giá trị nhỏ nhất của các 

tiêu chí đơn lẻ (Gminj) 
441,8 41,64 4,07    

Trọng số các tiêu chí 

(wj) 
0,5 0,25 0,25    

 

Từ bảng kết quả OEC thu được ta tính các tỷ lệ S/N theo đặc trưng chất lượng 

lớn hơn thì tốt hơn, Lúc này bài toán trở về nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các 

thông số (I, L, M) tới OEC như tính cho đơn mục tiêu. Việc lựa chọn trọng số các tiêu 

chí phụ thuộc mục đích của bài toán, nếu hàm mục tiêu cần độ cứng cao thì ta chọn trọng 

số cho tiêu chí độ cứng lớn, chọn tương tự cho hai tiêu chí còn lại sao cho tổng 3 tiêu 

chí bằng 1. Sau khi chạy phần mềm ở Bảng 4.18 dưới đây. 
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Bảng 4.18 Phân mức và tỷ lệ ảnh hưởng của các yếu tố tới OEC 

Số thí nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Giá trị OEC 0,8102 0,9703 0,8599 1,1457 1,2997 1,2959 1,6662 1,4197 1,6902 

Trung bình kết quả thử nghiệm m (OEC) 1,24 

Tổng các kết quả thực nghiệm (T1) 
 

11,16 
 

Hệ số điều chỉnh các yếu tố (CF) 13,8329 

Bậc tự do của thực nghiệm (fT) 8 

 

 

 

 

Phân mức cho các thông số (mji) 

 

mI1 -1,13 

mI2 1,90 

mI3 4,01 

mL1 1,26 

mL2 1,69 

mL3 1,83 

mM1 1,16 

mM2 1,83 

mM3 1,80 

 

Tổng bình phương các yếu tố (Sj) 

 

SI 0,76056 

SL 0,0088 

SM 0,0187 

Tổng bình phương thí nghiệm (ST)              0,834 

 

Bậc tự do của các yếu tố (fj) 

 

fI 2 

fL 2 

fM 2 

Bình phương trung bình các yếu tố 

(Vj) 

VI 0,3803 

VL 0,0044 

VM 0,0094 

Phần trăm ảnh hưởng của các yếu tố 

(Pj) 

 

PI 96,5 

PL 1,12 

PM 2,38 
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Từ kết quả ở Bảng 4.14 ta xác định biểu đồ phân mức và biểu đồ thể hiện phần 

trăm ảnh hưởng của các thông số I, L, M tới chỉ số đánh giá tổng thể OEC như sau: 

  

 

Hình 4.25 Biểu đồ phân mức các yếu tố I, L, M cho chỉ số đánh giá tổng thể OEC 

 
  

Hình 4.26 Biểu đồ tỷ lệ phần trăm ảnh hưởng của các yếu tố I, L, M tới chỉ số đánh 

giá tổng thể OEC 

Biểu đồ phân mức của các yếu tố cho thấy: để chỉ số OEC đạt cao nhất thì mức 

tối ưu của các thông số công nghệ phun là: I3, L3, M2. Với sự kết hợp này thì chỉ số đánh 

giá tổng thể OEC sẽ đạt: 

( ) ( ) ( ) ( )3 3 2 1,67optOEC OEC I OEC L OEC M OEC     = + − + − + − =
     

 (4-6) 

Chỉ số OEC với các mức tối ưu tìm được bên trên (1.67) lớn hơn hai lần so với 

giá trị trung bình của nó (1,24), chứng tỏ kết quả tối ưu đa mục tiêu thông qua chỉ số 

OEC đạt khá cao. Theo biểu đồ thể hiện phần trăm ảnh hưởng của các yếu tố tới OEC 
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thì dòng phun có ảnh hưởng nhiều nhất tới OEC hay nói cách khác ảnh hưởng nhiều 

nhất tới chỉ tiêu cơ tính của lớp phủ (96,5%). Tiếp đến là lưu lượng cấp bột (2,38%) và 

khoảng cách phun (1,12%). 

Sau khi đã có kết quả các mức tối ưu của các thông số công nghệ tới chỉ số đánh 

giá tổng thể OEC thì việc dự đoán kết quả tối ưu cho từng tiêu chí đơn lẻ ứng với các 

mức tìm được thông qua chỉ số đánh giá này được tính theo công thức (3-29). 

dd

1

( )
r

k k k

i

i

Y T j T
=

= + −  
 

(4-7) 

Với j là các yếu tố ảnh hưởng tới hàm mục tiêu (j = I, L, M); i là mức tối ưu của 

yếu tố j tìm được từ chỉ số đánh giá tổng thể OEC là giá trị trung bình của các lần thử 

ứng với tiêu chí riêng lẻ k; r là số mức của yếu tố j trong các điều kiện thử nghiệm; dd

kY  

là giá trị đáp ứng dự đoán của tiêu chí k ứng với mức tối ưu của các yếu tố tìm được 

thông qua chỉ số đánh giá tổng thể OEC. Kết quả được tổng hợp trong Bảng 4.19.  

Qua kết quả trên cho thấy, khi phun với dòng phun 600 A, khoảng cách phun 130 

mm, lưu lượng cấp bột 1,9 kg/h thu được các chỉ tiêu cơ tính tìm được gồm độ cứng, độ 

bám dính trượt, độ xốp lại nhỏ hơn từng tiêu chí đơn lẻ. Tuy nhiên độ sai lệch lớn nhất 

với độ xốp cũng chỉ 8,99%, nhưng độ cứng chỉ 5,44%. Như vậy, có thể sử dụng chỉ số 

OEC để đánh giá đồng thời nhiều tiêu chí cho cơ tính lớp phủ.  

Bảng 4.19 Kết quả dự đoán các tiêu chí riêng lẻ ứng với mức tối ưu của các thông số 

khi tính theo OEC 

Chỉ tiêu đơn lẻ 
Kết quả tối ưu dự đoán 

theo từng tiêu chí đơn lẻ 

Kết quả tối ưu dự đoán 

khi tính theo OEC 

Phần trăm 

sai lệch 

Độ cứng 619,54 HV 585,8 HV 5,44% 

Độ bám dính trượt 60,55 MPa 56,4 MPa 6,85% 

Độ xốp 3,89% 4,24% 8,99% 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

 

 Quá trình thực nghiệm, đánh giá, phân tích, đã thu được những kết quả như sau: 

 1. Sử dụng phương pháp phun plasma để tạo lớp phủ Al2O3-40TiO2 khá thành 

công lên nền vật liệu thép C45 có dạng tấm phẳng. Lớp phủ plasma tạo thành từ bột 

phun Al2O3-40TiO2 có độ cứng, độ bám dính trượt khá cao. Sự ảnh hưởng của bộ ba 

thông số phun là dòng điện phun, khoảng cách phun, lưu lượng cấp bột làm cho độ cứng, 

độ bền bám dính, độ xốp, hệ số ma sát thay đổi. 

  2. Đã phân tích được cấu trúc bột phun, cấu trúc lớp phủ để từ đó có cơ sở đánh 

giá các chỉ tiêu cơ tính của lớp phủ. Kết quả phân tích XRD xác định thành phần pha 

của các mẫu lớp phủ so với thành phần pha của bột phun ban đầu cho thấy, tùy thuộc 

chế độ phun mẫu dưới tác dụng của năng lượng plasma, đã có sự chuyển biến pha với 

sự hình thành một số pha mới như γ-Al2O3 (chuyển biến từ α-Al2O3), rutile-TiO2 

(chuyển biến từ anatas-TiO2), Al2TiO5 (kết hợp của Al2O3 và TiO2). 

  3. Kết quả nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thông số phun đến 4 

chỉ tiêu cơ tính lớp phủ (nghiên cứu đơn mục tiêu): 

  - Độ cứng lớp phủ: Xác định được bộ thông số phun trong miền khảo sát để đạt 

độ cứng lớn nhất (I = 600 A, L = 130 mm, M = 2,1 kg/h); Xác định được phần trăm ảnh 

hưởng của các thông số phun tới độ cứng lớp phủ (dòng điện phun I với 79,2% > khoảng 

cách phun L với 12,2% > lưu lượng cấp bột M với 8,6%); Xây dựng được hàm toán học 

bậc 2 biểu thị mối quan hệ giữa các thông số phun với độ cứng lớp phủ theo biểu thức 

(4-2). 

  - Hệ số ma sát lớp phủ: Xác định được bộ thông số phun trong miền khảo sát để 

đạt hệ số ma sát nhỏ nhất (I = 600 A, L = 130 mm, M = 2,1 kg/h); Xác định được phần 

trăm ảnh hưởng của các thông số phun tới độ cứng lớp phủ (dòng điện phun I với 80,1% 

> lưu lượng cấp bột M với 12,3% > khoảng cách phun L với 7,6%); Xây dựng được hàm 

toán học bậc 2 biểu thị mối quan hệ giữa các thông số phun với độ cứng lớp phủ theo 

biểu thức (4-3). 

 - Độ bám dính trượt lớp phủ: Xác định được bộ thông số phun trong miền khảo 

sát để đạt độ bám dính trượt lớn nhất (I = 600 A, L = 90 mm, M = 1,9 kg/h); Xác định 

được phần trăm ảnh hưởng của các thông số phun tới độ bám dính trượt lớp phủ (dòng 

điện phun I với 73,9% > lưu lượng cấp bột M với 17,8% > khoảng cách phun L với 

8,3%); Xây dựng được hàm toán học bậc 2 biểu thị mối quan hệ giữa các thông số phun 

với độ cứng lớp phủ theo biểu thức (4-4). 

 - Độ xốp lớp phủ: Xác định được bộ thông số phun trong miền khảo sát để đạt độ 

xốp nhỏ nhất (I = 600 A, L = 110 mm, M = 1,9 kg/h); Xác định được phần trăm ảnh 
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hưởng của các thông số phun tới độ xốp lớp phủ (dòng điện phun I với 90,2% > lưu 

lượng cấp bột M với 8,1% > khoảng cách phun L với 1,7%); Xây dựng được hàm toán 

học bậc 2 biểu thị mối quan hệ giữa các thông số phun với độ xốp lớp phủ theo biểu 

thức (4-5). 

  4. Kết quả nghiên cứu đa mục tiêu đánh giá mức độ ảnh hưởng đồng thời của các 

thông số phun: Sử dụng chỉ số đánh giá tổng thể OEC đã tìm ra bộ thông số công nghệ 

tối ưu (I = 600 A, L = 110 mm, M = 1.9 kg/h) đáp ứng đồng thời các tiêu chí đầu ra: độ 

cứng = 585,6 HV, độ bám dính trượt = 56,4 MPa, độ xốp = 4,24%.  

  5. Viết code trên phần mềm Matlab để xây dựng mối quan hệ giữa các thông số 

phun tới các chỉ tiêu cơ tính đầu ra lớp phủ (xem Phụ lục). 
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KẾT LUẬN CHUNG 

 

Dựa trên các kết quả trình bày ở các chương cùng các công bố có liên quan của 

nghiên cứu sinh và nhóm nghiên cứu, luận án đã bám sát mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, 

đã chế tạo được lớp phủ plasma hệ gốm Al2O3-40TiO2 trên nền thép cacbon C45 và 

nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ chính trong phương pháp phun phủ 

plasma đến chất lượng lớp phủ làm việc trong điều kiện chịu mài mòn.  

Các kết quả chính của luận án được tổng hợp như sau: 

1. Dựa trên điều kiện thí nghiệm tại cơ sở đào tạo, đã lựa chọn và nghiên cứu sâu 

về ảnh hưởng của bộ 3 thông số phun đến chất lượng lớp phủ bao gồm cường độ dòng 

điện phun (I), khoảng cách phun (L) và lưu lượng cấp bột phun (M). Độ cứng tế vi, độ 

bền bám dính, độ xốp và hệ số ma sát là những chỉ tiêu tính chất quan trọng của lớp phủ 

đã được đánh giá và phân tích. 

2. Sử dụng phương pháp Taguchi kết hợp với phân tích phương sai ANOVA đã 

xác định được phần trăm ảnh hưởng của 3 thông số công nghệ phun đến các chỉ tiêu 

chất lượng đầu ra. Luận án đã xây dựng được các bộ thông số phun tối ưu đơn mục tiêu 

nhằm đạt được các chỉ tiêu độ cứng cao nhất (619,54 HV); hệ số ma sát thấp nhất (0,49); 

độ bền bám dính trượt cao nhất (60,52 MPa); độ xốp thấp nhất (3,92%).  

3. Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu, đã xây dựng được các phương 

trình hàm hồi quy thực nghiệm bậc 2 thể hiện mối quan hệ giữa độ cứng, độ bền bám 

dính, độ xốp và hệ số ma sát của lớp phủ với bộ 3 thông số công nghệ phun I-L-M để 

dự đoán chất lượng lớp phủ. 

4. Thông qua chỉ tiêu đánh giá tổng thể OEC, đã phân tích xác định được bộ 

thông số phun tối ưu (I = 600 A; L = 110 mm; M = 1,9 kg/h) đảm bảo đồng thời 3 chỉ 

tiêu cơ tính đầu ra của lớp phủ (độ cứng 585,6 HV; độ bám dính trượt 56,4 MPa; độ xốp 

4,24%), sai lệch so với kết quả tối ưu đơn mục tiêu ở mức thấp (< 10%). 

5. Các kết quả nghiên cứu tối ưu đơn mục tiêu và đa mục tiêu đều cho thấy trong 

số 3 thông số công nghệ phun I-L-M thì cường độ dòng điện phun luôn có ảnh hưởng 

lớn nhất tới các chỉ tiêu chất lượng lớp phủ, lớn hơn nhiều so với 2 thông số kia. Kết 

quả phân tích XRD xác định thành phần pha của các mẫu lớp phủ so với thành phần pha 

của bột phun ban đầu cho thấy, tùy thuộc chế độ phun, dưới tác dụng của năng lượng 

plasma, đã có sự chuyển biến pha với sự hình thành một số pha mới khi cường độ dòng 

điện phun tăng, như γ-Al2O3 (chuyển biến từ α-Al2O3), rutile-TiO2 (chuyển biến từ 

anatas-TiO2), Al2TiO5 (kết hợp của Al2O3 và TiO2). 
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 Tuy vậy, luận án này chắc chắn còn nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu sâu sắc, 

để công trình được hoàn thiện hơn, nghiên cứu sinh đề xuất một số hướng nghiên cứu 

tiếp theo như sau: 

- Ngoài 3 thông số công nghệ phun chính đã được khảo sát trong luận án, còn có 

một số thông số phun khác có ảnh hưởng đến chất lượng lớp phủ cũng nên được nghiên 

cứu mở rộng. 

- Để nâng cao tuổi thọ lớp phủ, việc nghiên cứu các giải pháp xử lý trước và sau 

khi phun phủ là cần thiết: xử lý nhiệt, xử lý cơ - nhiệt, áp dụng chất bịt thẩm thấu làm 

giảm độ xốp lớp phủ… 
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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 được trình bày theo trình tự dưới đây: 

+ Kết quả phân tích hình thái và thành phần hóa học bột phun Al2O3-TiO2 

+ 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 chụp SEM mẫu lớp phủ của các mẫu thực nghiệm 

+ Kết quả phân tích thành phần thép nền C45 

+ Kết quả đo hệ số ma sát của các mẫu 

+ Kết quả chụp SEM mẫu lớp phủ sau khi thử mòn 

 


