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lưu lượng và áp lực phun khi bôi trơn-làm nguội tối thiểu (MQL) đến 
các thông số công nghệ như: lực cắt, mòn, tuổi bền dụng cụ cắt, chất 
lượng bề mặt chi tiết trong quá trình tiện cứng một lĩnh vực mới hiện 
nay các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu để thay thế công 
nghệ mài trong gia công tinh. 
3. Nghiên cứu chứng minh được ưu điểm vượt trội của công nghệ 
MQL so với gia công khô khi tiện cứng thép 9XC, khi MQL dùng 
emulsion pha 10% trong nước cất tuổi bền của dao tăng 20% và khi 
MQL dùng dầu lạc tuổi bền của dao tăng 46% so với gia công khô. 
Đặc biệt là hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường. 
4. Tìm và chứng minh được khả năng MQL của dầu lạc khi tiện cứng 
thép 9XC loại dầu này vừa có tác dụng MQL rất tốt có khả năng 
giảm lực cắt. Lực cắt Fy khi gia công khô ở thời điểm 35 phút lực cắt 
tăng 114% và chiều cao nhấp nhô bề mặt tăng 103% so với MQL 
dùng dầu lạc, loại dầu này không độc hại, thân thiện với môi trường, 
sẵn có và rẻ tiền. 
5. Đã chỉ ra được ảnh hưởng của áp suất dòng khí và lượng dung 
dịch tiêu hao đến các thông số đặc trưng của quá trình cắt khi tiện 
cứng thép 9XC và các thông số công nghệ đạt được sau khi gia công. 
Khi gia công sử dụng MQL dùng dầu lạc với áp suất nén P = 5 at, 
lưu lượng Q = 1ml/phút tuổi bền của dao tăng 27% so với P = 6 at, 
Q = 1ml/phút. Tuổi bền của dao tăng 21% so với P = 4 at, Q = 
1ml/phút. Lực cắt, chiều cao nhấp nhô bề mặt khi sử dụng P = 5 at, 
Q = 1ml/phút đều cho giá trị nhỏ hơn. 

5.6. 2. Kiến nghị 

      Mặc dù đã nghiên cứu giải quyết được nhiều vấn đề song do đây 
là lĩnh vực nghiên cứu rất rộng và khá mới mẻ nên còn nhiều vấn đề 
còn tồn tại cần được tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, hoàn thiện. Tác giả 
rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên 
gia và các bạn đồng nghiệp trong các lĩnh vực có liên quan để luận 
án hoàn chỉnh hơn. 

Các kết quả thu được của Luận án khẳng định khả năng nghiên 
cứu thành công các vấn đề thời sự của công nghệ MQL khi tiện cứng 
tại Việt Nam nếu có định hướng đúng và đầu tư tập trung 
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A. GIỚI THI ỆU VỀ LUẬN ÁN 
 
1. Tên đề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số bôi trơn - làm 
nguội tối thiểu đến quá trình tiện cứng thép 9XC” 

2. Cơ sở để lựa chọn đề tài 

       Gia công tinh là giai đoạn quan trọng của quá trình công nghệ 
gia công các sản phẩm cơ khí. Gia công tinh nhằm đáp ứng đòi hỏi 
chất lượng ngày càng cao của các chi tiết máy trên các thiết bị hiện 
đại. Vì vậy, ngoài các biện pháp như sử dụng vật liệu mới, thiết kế 
kết cấu tối ưu, việc nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp gia công 
tinh có ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật to lớn. 

Tiện cứng là một phương pháp gia công tinh rất thông dụng hiện 
nay, nó có nhiều lợi thế so với mài vì tính linh hoạt cao. Lợi thế đáng 
kể nhất của tiện cứng là có thể dùng cùng một dụng cụ mà vẫn gia 
công được nhiều chi tiết có hình dáng khác nhau bằng cách thay đổi 
đường chạy dao [17]. Trong khi đó muốn mài được hình dạng các chi 
tiết khác nhau thì phải sửa lại đá, hoặc thay đá khác. Đặc biệt tiện 
cứng có thể gia công được các biên dạng phức tạp mà mài khó có thể 
thực hiện được. 
      Tuy vậy, tiện cứng là một quá trình rất phức tạp, còn nhiều vấn 
đề cần phải nghiên cứu. Các đại lượng đặc trưng của quá trình tiện 
cứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Hệ thống công nghệ, chế độ 
cắt, tính chất của vật liệu phôi, vật liệu dụng cụ cắt, thông số hình 
học dụng cụ cắt, chế độ bôi trơn-làm nguội (BT-LN). Công nghệ BT-
LN tưới tràn áp dụng cho tiện cứng hiệu quả không cao. Quan hệ của 
các đại lượng đặc trưng của quá trình tiện cứng với các thông số công 
nghệ khi bôi trơn-làm nguội tối thiểu (Minimum Quality Lubrication- 
MQL) ảnh hưởng phức tạp. Quy luật thay đổi và tác động qua lại của 
chúng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện MQL. Việc xây dựng một hệ 
thống các chỉ dẫn hoặc bảng biểu dùng chung cho MQL khi tiện cứng 
là một việc làm chưa thực hiện được trong điều kiện kỹ thuật hiện 
nay. Do vậy, để nâng cao hiệu quả của quá trình tiện cứng hầu hết 
các nghiên cứu đều được tiến hành theo các hướng cơ bản như: 
Nghiên cứu đổi mới hệ thống công nghệ, thay đổi chế độ cắt, chế tạo 
các loại dụng cụ cắt từ vật liệu mới, thay đổi thông số hình học dụng cụ 
cắt, thay đổi chế độ BT-LN. 
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      MQL là sử dụng dòng khí áp lực cao trộn với thể tích dung dịch 
bôi trơn tối thiểu phun vào vùng cắt. Các thông số đặc trưng cho 
MQL bao gồm thành phần dung dịch, nồng độ dung dịch, áp suất 
dòng khí  và lưu lượng dung dịch. 
      Việc phân tích các tài liệu [16, 24, 25, 28, 33].v.v…cho thấy ảnh 
hưởng của MQL đến các đại lượng đặc trưng của quá trình tiện cứng 
như lực cắt, tuổi bền dụng cụ cắt và chất lượng bề mặt chi tiết gia 
công chưa có nhiều nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu công bố còn 
hạn chế. 
      Trong bối cảnh đó tác giả đã chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng 
các thông số bôi trơn - làm nguội tối thiểu đến quá trình tiện cứng 
thép 9XC”. 

3. Giới hạn vấn đề nghiên cứu 

       MQL có thể được sử dụng cho tất cả các phương pháp gia công 
cắt gọt. Tuy nhiên trong đề tài này, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu 
ứng dụng MQL vào tiện cứng bởi các lý do: 
     - Tiện cứng là phương pháp gia công tinh được ứng dụng khá phổ 
biến hiện nay; 
     - BT-LN tưới tràn cho tiện cứng không hiệu quả nên tiện cứng 
thường được thực hiện không có bôi trơn-làm nguội (gia công khô); 
     - Sử dụng dầu thực vật sẵn có ở Việt Nam vào MQL khi tiện cứng 
thép 9XC nếu thành công nội dung nghiên cứu sẽ có ý nghĩa khoa 
học và  thực tiễn vô cùng to lớn. 

4. Đối tượng nghiên cứu 

       Đối tượng nghiên cứu là quá trình tiện cứng thép 9XC sử dụng 
MQL dùng dầu lạc. 

5. Nội dung nghiên cứu 

     - Nghiên cứu so sánh, đánh giá hiệu quả của MQL và gia công 
khô khi tiện cứng thép 9XC thông qua các chỉ tiêu: 
     + Mòn dụng cụ và bản chất vật lý trong vùng cắt của quá trình tạo phoi; 
    + Lực cắt; 
    + Chất lượng bề mặt gia công. 
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sinh ra nên trên bề mặt dao khi dùng P = 6at biểu lộ hiện tượng mòn do 
dính, tạo ra các vùng bong tróc, bề mặt dao bị xần xù so với bề mặt dùng 
P = 5 at, trên bề mặt dao dùng P = 5 at vẫn có các vết xước song ít hơn so 
với các bế mặt dao dùng P = 4 at và 
 P = 6 at. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 5.6: Ảnh chụp bề mặt dao khi cắt 40 phút thay đổi P  

      Như vậy áp suất luồng khí phun có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi 
bền của dao, đến lực cắt và chất lượng bề mặt của quá trình cắt. 

5.5. Kết luận chương 5 

1. Đã tiến hành thí nghiệm và thu thập được số liệu thí nghiệm một 
cách chính xác, tin cậy… 
2. Quy hoạch thực nghiệm đã tìm được quan hệ giữa lực cắt, độ mòn 
dụng cụ cắt, chiều cao nhấp nhô bề mặt chi tiết với thời gian gia 
công, xác định được tuổi bền của dụng cụ khi MQL dùng dầu lạc để 
tiện cứng thép 9XC. 
3. Xây dựng được quan hệ giữa áp suất dòng khí, lượng dung dịch 
tiêu hao với độ mòn, tuổi bền dụng cụ cắt và chiều cao nhấp nhô bề 
mặt chi tiết gia công. Đã chỉ ra được bộ thông số lưu lượng và áp lực 
hợp lý khi tiện cứng thép 9XC dùng dầu lạc. 

5.6. Kết luận và kiến nghị 

5.6.1. Kết luận  
1. Với mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật công nghệ BT-
LN, đặc biệt là nhằm giảm độc hại cho người lao động và góp phần 
bảo vệ môi trường luận án đã đi sâu nghiên cứu về MQL 
2. Đã nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ như: Dung 
dịch, nồng độ dung dịch, khoảng cách vòi phun, cách bố trí vòi phun, 

    
P = 4 at P = 5 at P = 6 at 
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b. Ảnh hưởng đến mòn và tuổi bền của dao: 
     Tại điểm P = 5 at cho độ mòn dao theo mặt sau bé nhất, còn điểm 
P = 6 at cho độ mòn dao theo mặt sau lớn nhất, điểm P = 4 at có độ 
mòn mặt sau bé hơn so với  điểm P = 6 at nhưng lớn hơn so với điểm 
P = 5 at. 
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Hình 5.5: Đồ thị so sánh tuổi bền của dao khi thay đổi P 

 
      Qua kết quả thí nghiệm ta thấy: Bộ thông số P = 5 at và Q = 1 ml/phút 
cho kết quả thực nghiệm là tốt nhất.  
      Theo kết luận của [48] vận tốc của luồng khí phun tỷ lệ với căn 
bậc hai của áp suất dòng khí. 
      Như vậy khi P lớn, việc đẩy nhiệt và phoi ra ngoài càng nhanh, 
nhưng thực tế khi P = 5 at việc giảm nhiệt, giảm ma sát vùng cắt tốt 
hơn như hình 5.6. Như vậy việc điều chỉnh áp lực phun để đưa được 
dung dịch vào vùng cắt để MQL là vấn đề cần được quan tâm nghiên 
cứu. Khi P = 4 at do áp lực phun chưa đủ lớn nên bề mặt dao còn có 
lớp đọng do dầu lạc bị cháy, các vết trượt còn nhiều trên trên bề mặt 
dao và còn có hiện tượng bong tróc, chứng tỏ nhiệt độ trong vùng cắt 
khi dùng P = 4 at cao hơn so với P = 5 at và đặc biệt khi quan sát bề 
mặt của dao dùng P = 6 at hiện tượng bong tróc và có các viết xước 
kéo dài chứng tỏ khi dùng với áp suất này để đưa dầu lạc vào vùng 
cắt việc tạo màng ôxit trong vùng cắt rất khó nên việc hạn chế tiếp 
xúc của các bề mặt dao, phoi và dao với phôi gặp khó khăn. Khi ma 
sát tròng vùng tiếp xúc tăng cao, nhiệt độ sinh ra trong vùng cắt lớn sẽ 
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      - Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất dòng khí, lượng dung dịch 
tiêu hao đến một số thông số của quá trình tiện cứng thép 9XC như: 
mòn dụng cụ, lực cắt, chất lượng bề mặt sau gia công.      

6. Phương pháp nghiên cứu 

     - Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm; 
     - Nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp và phân tích các kết quả nghiên 
cứu trong và ngoài nước, lựa chọn vấn đề nghiên cứu, đưa ra các giả 
thuyết khoa học; 
     - Nghiên cứu thực nghiệm: Đánh giá, kiểm nghiệm các giả thuyết, 
khoa học, xây dựng các mô hình toán học, mô tả quan hệ giữa các đại 
lượng đặc trưng của quá trình tiện cứng như lực cắt, lượng mòn dao, 
chiều cao nhấp nhô bề mặt của chi tiết gia công với các thông số 
công nghệ của MQL dùng dầu  lạc. 

7. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

     - Ý nghĩa khoa học 
     + Góp phần làm phong phú thêm lý luận khoa học về MQL, đặc 
biệt là sử dụng MQL vào quá trình tiện cứng;  
     + Khẳng định dầu lạc (một loại dầu thực vật của Việt Nam) sử 
dụng tốt cho MQL khi tiện cứng thép 9XC. 
     - Ý nghĩa thực tiễn 
     + Khẳng định MQL dùng dầu lạc, một loại dầu sẳn có ở Việt Nam  
khi tiện cứng thép 9XC đem lại hiệu quả kinh tế-kỹ thuật hơn hẳn so 
với gia công khô; 
     + Khẳng định được MQL sử dụng dầu lạc khi tiện cứng thép 9XC 
góp phần làm giảm thiểu ô nhiểm môi trường, cải thiện điều kiện làm 
việc cho công nhân; 
    + Xây dựng được các tài liệu công nghệ hướng dẫn trực tiếp cho 
các cơ sở sản xuất. 

8. Những đóng góp mới của Luận án 

      -  Nghiên cứu  ứng dụng thành công MQL vào công nghệ tiện cứng; 
      - Chứng minh ưu điểm nổi trội của dầu lạc và ứng dụng nó vào 
MQL khi cắt gọt; 
     - Tạo ra được công nghệ sạch trong gia công cắt gọt; 
       - Lựa chọn được bộ thông số lưu lượn g và áp lực hợp lý cho quá trình tiện cứng;  
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     - Xây dựng hệ thống MQL sử dụng hiệu quả tin cậy trong nghiên 
cứu khoa học và thuận lợi trong triển khai ứng dụng thực tế. 
        

B. NỘI DUNG CHÍNH C ỦA LUẬN ÁN 

Chương 1: Tổng quan về tiện cứng và bôi trơn làm nguội khi ti ện cứng 

       Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về tiện cứng, về BT-LN khi tiện 
cứng, khái quát về các hướng nghiên cứu, tình hình nghiên cứu trong 
và ngoài nước từ đó định hướng và xác định nội dung đề tài nghiên cứu. 
Nội dung của chương 1 gồm các vấn đề sau: 
1.1. Quá trình hình thành phoi khi cắt kim loại 
1.2.  Tiện cứng và những đặc điểm cơ bản 
1.3. Bôi trơn - làm nguội khi gia công cắt gọt 
1.4. Bôi trơn - làm nguội khi tiện cứng 
1.5. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 
      Tình hình nghiên cứu công nghệ MQL khi tiện cứng trong nước 
và thế giới:  
     - Bôi trơn-làm nguội tối thiểu là sử dụng dòng khí áp lực cao trộn 
với một lượng dung dịch tối thiểu phun vào vùng cắt dưới dạng 
sương mù, hoặc dạng tia cao áp để thực hiện nhiệm vụ BT-LN và 
chuyển phoi ra khỏi vùng gia công; 
     - Các kết quả khảo sát cho thấy đã có nhiều nhà khoa học tập 
trung nghiên cứu nhằm phát triển và hoàn thiện công nghệ BT-LN 
cho tiện cứng. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu ảnh 
hưởng của các thông số công nghệ khi MQL đến quá trình tiện cứng 
thép 9XC sử dụng dầu lạc của Việt Nam  

Kết luận chương 1  

      Sau khi nghiên cứu, đánh giá các tài liệu đã được công bố tác giả 
đã xác đinh được đề tài nghiên cứu cụ thể là: “Nghiên cứu ảnh hưởng 
các thông số bôi trơn - làm nguội tối thiểu đến quá trình tiện cứng 
thép 9XC”. 
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Bảng 5.1: Phương trình hồi quy của  Fy, Ra với P và Q  theo thời gian cắt 

Thời 
gian 
(phút) 

 
Hàm hồi quy  Fy, Ra 

 
Ghi chú 

Fy = 302,91 – 106,23P + 4,67Q +11,19P2 – 11,03Q2         

10 Ra = 4,37 – 1,06P +0,04Q + 0,17P2 – 0,02Q2                             

 

Fy = 223,47 – 66,64P – 5,33Q + 7,21P2 +13,65Q2                  

20 Ra = 5,43 - 2,10P + 0,03Q + 0,23P2 + 0,06Q2                            

 

Fy = 247,76 – 73,26P – 0,66Q + 7,64P2 + 3,31Q2                   

30 Ra = 8,19 – 3,16P + 0,07Q + 0,33P2 + 0,03Q2                         

 

Fy = 228,08 – 48,35P – 47,41Q +5,05P2+20,02Q2               

40 Ra = 6,74 – 2,38P + 1,03Q + 0,26P2+ 0,52Q2                         

 

Fy = 646,42 – 218,12P – 109,09Q + 24.34P2+ 51,38Q2  

50 Ra = 9.84 -3,63P – 0,67Q +0,39P2+ 0,33Q2                              

 

 

 

  
Hình 5.4: Đồ thị quan hệ giữa Fz, Fy, Ra với P và Q  khi t = 50  phút 
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     Trong nghiên cứu này ta sử dụng thiết kế thí nghiệm với dạng 
CCF vì các lý do sau:  
      - Cho phép sử dụng các giá trị biên của P và Q, không cần làm thí 
nghiệm với các giá trị ngoài biên. 
     - Số lượng điểm thí nghiệm không giảm so với CCC.  
Sơ đồ thí nghiệm được biểu diễn trên hình 5.2. 
     - Ma trận thí nghiệm: 

Điểm thí nghiệm P(at) Q(ml/phút) 

P1 5(0) 0,5(-) 

P2 6(+) 0,5(-) 

P3 6(+) 1,0(0) 

P4 6(+) 1,5(+) 

P5 5(0) 1,5(+) 

P6 4(-) 1,5(+) 

P7 4(-) 1,0(0) 

P8 4(-) 0,5(-) 

P9 5(0) 1,0(0) 

P9-1 5(0) 1,0(0) 

P9-2 5(0) 1,0(0) 

Hình 5.3: Ma trận thí nghiệm 

 
5.3. Tiến hành thực nghiệm                                                           

5.3.1. Trang thiết bị thí nghiệm (giới thiệu ở chương 3) 
5.3.2. Kết quả thí nghiệm (cách thức thu thập số liệu được giới thiệu 
ở mục 4.2.3 chương 4) 

5.4. Xử lý kết quả thí nghiệm 

a. Ảnh hưởng đến lực cắt và chiều cao nhấp nhô bề mặt 
      Ở đây ta chỉ khảo sát với thời gian cắt 10, 20, 30, 40 và 50 phút, 
số liệu được lưu ở phần phụ lục số 3. 
     Sử dụng Phần mềm MiniTab xử lý cho kết quả như sau: 
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Chương 2: Ảnh hưởng của bôi trơn-làm nguội tối thi ểu đến quá 
trình ti ện cứng 

       Nghiên cứu lý thuyết về MQL, ảnh hưởng của nó đến quá trình 
tiện cứng. Giới hạn vấn đề nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, các giả thuyết 
khoa học, các nghiên cứu lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu 
2.1. Bôi trơn-làm nguội tối thiểu 
2.2. Ảnh hưởng của bôi trơn-làm nguội tối thiểu đến quá trình tiện cứng 
2.3. Ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi bôi trơn-làm nguội 
tối thiểu đến quá trình tiện cứng 
2.4. Giới hạn vấn đề nghiên cứu   
      Tiện cứng dùng để gia công tinh, đáp ứng yêu cầu cao về chất 
lượng bề mặt chi tiết sau gia công, chiều cao nhấp nhô bề mặt thấp, 
cơ tính bề mặt tốt, tạo được ứng suất dư nén trên bề mặt, lớp biến trắng 
mỏng..v.v.. 
      Có nhiều biện pháp để thực hiện được yêu cầu đặt ra cho quá 
trình tiện cứng như: Thay đổi chế độ cắt, thay đổi dụng cụ cắt, thay 
đổi thông số hình học dụng cụ cắt, thay đổi hệ thống công nghệ, thay 
đổi chế độ BT-LN. Trong nội dung luận án này tác giả sẽ nghiên cứu 
tìm loại dung dịch, chế độ MQL hợp lý để nâng cao chất lượng sản 
phẩm tiện cứng, giảm chi phí gia công đồng thời bảo vệ được môi 
trường và sức khỏe của con người. 
Luận án tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 
      - Nghiên cứu so sánh, đánh giá hiệu quả của gia công khô và 
MQL. Trong MQL sẽ sử dụng 2 loại dung dịch là emulsion pha 10 % 
với nước cất và dầu lạc khi tiện cứng thép 9XC thông qua các chỉ tiêu: 
      + Mòn dụng cụ cắt và bản chất vật lý trong vùng cắt của quá trình tạo phoi; 
     + Lực cắt; 
     + Chất lượng bề mặt gia công. 
      - Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất dòng khí, lượng dung dịch 
tiêu hao đến một số thông số của quá trình tiện cứng như: Mòn dụng 
cụ, lực cắt, chất lượng bề mặt sau gia công.  
Phương pháp nghiên cứu: 
     - Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm. Để 
nghiên cứu thực nghiệm thu được các số liệu chính xác, khoa học, tác 
giả tiến hành xây dựng hệ thống thí nghiệm. 
     - Nghiên cứu lý thuyết: Qua nghiên cứu, tổng hợp và phân tích tác 
giả chọn P từ 4÷6 at và Q từ 0,5 đến 1,5 ml/phút để làm thí nghiệm, 



 
-6- 

từ kết quả thí nghiệm sẽ tìm bộ thông số hợp lý P0, Q0 cho MQL khi 
tiện cứng thép 9XC. 

     - Nghiên cứu thực nghiệm: Đánh giá, kiểm nghiệm các kết quả lý 
thuyết, xây dựng các mô hình toán học mô tả các mối quan hệ của 
các đại lượng đặc trưng của quá trình tiện cứng như: Mòn dụng cụ 
căt, lực cắt, chiều cao nhấp nhô bề mặt..v..v. Với các thông số công 
nghệ của MQL dùng dầu lạc khi tiện cứng thép 9XC như P, Q. 

Kết luận chương 2 

1. Lực cắt, mòn dụng cụ cắt, chiều cao nhấp nhô bề mặt, tổ chức tế vi 
lớp bề mặt là những đại lượng đặc trưng của quá trình tiện cứng, ảnh 
hưởng trực tiếp và phức tạp đến chất lượng của quá trình tiện cứng. 
Ngoài ra còn có quan hệ với các đại lượng khác của quá tình tiện 
cứng như nhiệt cắt, ứng suất lớp bề mặt.v.v…Quan hệ giữa các đại 
lượng đặc trưng của tiện cứng với các thông số P và Q khi MQL phụ 
thuộc rất nhiều vào điều kiện gia công cụ thể, do đó để chính xác hoá 
các mô hình lý thuyết đánh giá ảnh hưởng của P và Q khi MQL cần 
phải tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm; 
2. Nghiên cứu ảnh hưởng của P và Q đến chất lượng bề mặt chi tiết 
khi tiện cứng, làm sáng tỏ bản chất và cơ chế của MQL trong tiện 
cứng để từ đó giúp các nhà công nghệ chọn được chế độ gia công 
hợp lý, tăng độ nhẵn bề mặt, độ chính xác và năng suất; 
3. Có thể khẳng định rằng không thể xây dựng được một mô hình vạn 
năng cho mọi điều kiện gia công. Do đó, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp 
tục nghiên cứu, hoàn thiện để tìm ra một mô hình phù hợp nhất với 
điều kiện gia công cụ thể;  
4. Đã phân tích các mô hình và chọn được mô hình phù hợp với mục 
tiêu nghiên cứu của Luận án để tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm. 

Chương 3: Xây dựng hệ thống thí nghiệm 

     Hệ thống thí nghiệm phải kết nối được các thiết bị đo, đảm bảo 
các yêu cầu đặt ra, cập nhật được các thông tin kịp thời, chính xác. 

3.1. Đặt vấn đề 

3.2. Thiết kế và xây dựng hệ thống thí nghiệm 

3.2.1. Mô hình thí nghiệm(hình 3.1) 
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5.2. Thiết kế thí nghiệm 

5.2.1. Dạng hàm mục tiêu 

                  QPQPQPY ∗+++++= 5
2

4
2

3210 ββββββ  (5.1) 

5.2.2. Kế hoạch thí nghiệm 

      Để xác định số hồi quy thực nghiệm, thiết kế kế hoạch thiết kế thí 
nghiệm bề mặt chỉ tiêu là phương pháp tiếp cận thông dụng nhất. Mô 
hình thiết kế thí nghiệm trung tâm hỗn hợp dạng CCD được sử dụng 
phổ biến trong kế hoạch thí nghiệm bề mặt chỉ tiêu [5, 42]. 
      Thiết kế trung tâm phức hợp (Central composite design - CCD) 
bao gồm các dạng thiết kế CCC (Central composite circumscribed ), 
CCF (Central composite face centered) và CCI (Central composite 
inscribed). Trong đó CCC khám phá được không gian lớn nhất, CCI 
hạn chế không gian nhỏ nhất, CCF thiết kế vòng tròn hạn chế về hình 
vuông. Mỗi biến thí nghiệm có hai mức, sau đó các điểm thí nghiệm 
được nằm trên bốn điểm góc và việc thiết kế được chọn thêm một 
điểm tâm và các điểm trục. Khoảng cách từ điểm tâm của thiết kế đến  
điểm trục được ký hiệu là α (α = ±1). 
                        

                         

4   -1

5   0

6   +1

0
 -1
0.5

 0
1

 -1
1.5

P2 P3 P4

P1 P9 P5

P8 P7 P6

α=±1

Q (ml/phút)

P(at)

 
  

           Hình 5.2: Sơ đồ quy hoạch thực nghiệm 
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mặt tiếp xúc xẫy ra nhiều hơn so với gia công dùng MQL. Kết quả 
lực cắt, chiều cao nhấp nhô bề mặt của gia công khô lớn hơn nhiều so 
với dùng MQL khi gia công. Trong MQL dùng dầu lạc cho kết quả 
tốt hơn nhiều so với dùng emulsion. 

Kết luận chương 4 

1. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh được các ưu điểm của phương 
pháp MQL so với gia công khô khi tiện cứng thép 9XC thông qua các 
chỉ tiêu đánh giá độ mòn mặt sau của dao, tuổi bền, cơ tính bề mặt, 
lực cắt và chiều cao nhấp nhô bề mặt Ra. 
2. Trong MQL với 2 loại dung dịch nghiên cứu thì dầu lạc có tính 
năng MQL nổi trội hơn hẳn so với emulsion. Loại dầu ăn này hoàn 
toàn không độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động 
và rất thân thiện với môi trường. 
3. Ưu điểm bật nhất của MQL là lượng dung dịch tiêu hao là rất nhỏ 
(khoảng 50 ml/60 phút gia công) chi phí này thấp hơn nhiều lần so 
với chi phí th ay dao, xử lý thể tích dung dịch thải ít nên tiết kiệm 
được rất nhiều chi phí và không gây ô nhiễm môi trường. 
     Tuy nhiên: về giá thành khi sử dụng 01 lít dầu lạc là 50.000 đ, 
trong khi đó giá thành sử dung 01 lít dung dịch emulsion pha 10 % 
trong nước nguyên chất giá chỉ 12.000 đ đây là bài toán cần phải tính 
thêm chất phụ gia để giảm giá thành của dung dịch dầu lạc. 
 

Chương 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất dòng khí và lưu lượng 
dung dịch tiêu hao khi MQL đến các đại lượng đặc trưng khi tiện cứng 

thép 9XC 
5.1. Đặt vấn đề 

        Giới hạn vấn đề và mô hình nghiên cứu, hình 5.1 

 

 

 

 

                                   Hình 5.1: Mô hình nghiên cứu 

INPUT 
 

- Áp suất P 
- Lưu lượng  
Q 
 

   Quá trình  
   gia công 
 
   Tiện cứng 

OUPUT 
 
- Ra 
- Lực cắt 
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1. Mâm cặp; 2. Dao tiện; 3. Vòi phun MQL; 4. Chi tiết gia công; 

5. Mũi chống tâm; 6. Đầu đo lực (9257B). 

Hình 3.1: Mô hình hệ thống thí nghiệm 

3.2.2. Các thông số công nghệ cơ bản của hệ thống 

3.2.2.1. Máy: Máy tiện vạn năng OKUMA LS365. Nhật Bản sản xuất 
     - Đường kính lớn nhất của chi tiết gia công:       350 mm 
     - Chiều dài lớn nhất của chi tiết gia công:            800 mm 
     - Côn moóc ụ sau:                                                 No.3 
      - Cấp tốc độ trục chính: 35, 210, 63, 390, 120, 730, 85, 525, 160, 
970, 290 và 1800. vg/phút 
     - Công suất động cơ trục chính:                             7KW                                       
3.2.2.2. Dao (hình 3.2) 
      - Thân dao MTENN 2020K16-N (hãng KANELA), Hàn Quốc sản xuất 
 

 
 

Hình 3.2: Dao dùng thí nghiệm 

     - Mảnh dao: Mảnh CBN- EB28, Hàn Quốc sản xuất (số liệu ở 
phần phụ lục) 



 
-8- 

3.2.2.3. Phôi: Thép 9CrSi (9XC- Nga sản xuất), L = 550 mm, Ø60, 
tôi thể tích đạt độ cứng 56 ÷ 58 HRC (hình 3.3) 

1.25

Ø
50

±0
.1

50

Ø
60

±0
,0

2

550±0,5

30 105

2x45° 2x45°

 
 

Hình 3.3: Phôi dùng làm thí nghiệm 

3.2.2.4. Chế độ cắt: V = 180 m/phút (Dct= 60 mm, n = 970 
vòng/phút); t = 0,1 mm, S = 0,15 mm/ vòng 
3.2.2.5. Chế độ tưới nguội 
     - Dung dịch tưới: Emulsion pha 10 % trong nước cất (DI Water), Dầu Lạc; 
    - Phương pháp tưới: MQL, phun theo mặt sau của dao; 
     - Thực hiện nghiên cứu bằng phương pháp so sánh giữa hai trường hợp:  
    + Gia công khô; 
    + MQL dùng Emulsion pha10 % trong nước cất;  
    + MQL dùng Dầu lạc. 
    - Áp lực P được điều chỉnh trong khoảng 4 ÷ 6(at).  
    - Lưu lượng Q điều chỉnh trong khoảng 0,5 ÷1,5 ml/phút 
3.2.2.6. Hệ thống bôi trơn-làm nguội (hình 3.4) 

1

V
4

11 10

7

5

2

6

3

8

9

 

1. Bình chứa khí nén; 2. Hệ thống ổn định áp suất; 3. Khóa; 4. Cảm biến đo 

lưu lượng; 5. Khóa; 6. Bình chứa dung dịch; 7. Phôi; 8. Dao; 9. Vòi phun; 

10. Buồng trộn; 11. Cảm biến đo áp suất 

Hình 3.4: Hệ thống cung cấp dung dịch MQL 
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quả tương tự của việc sử dụng dầu thực vật cũng đã được công bố  
trên các tạp chí khoa học hàng đầu thế giới [27, 32, 49]. 
     Quan sát kết quả chụp SEM và EDX PYC mảnh dao ta thấy ở 
mảnh dao cắt khô khi gia công 30 phút đã bị mòn rất nhiều, trên bề 
mặt để lại nhiều vết bong tróc, các rảnh nứt tế vi và bề mặt bị cào 
xước, hậu quả đó làm dao khi sử dụng gia công khô tuổi bền kém 
nhiều so với mảnh dao được MQL khi cắt gọt. Khi gia công có sử 
dụng MQL ta thấy áp lực dòng khí đã đưa một lượng tối thiểu dung 
dịch vào vùng cắt để bôi trơn vùng tiếp xúc giữa bề mặt dao với phoi 
và dao với phôi hình 4.4.  
      Dưới tác dụng của áp lực dòng khí đã đẩy các hạt cứng bị bong 
trong quá trình cắt ra ngoài nên giảm được hiện tượng cày xước bề 
mặt. Áp lực dòng khí đã mang dung dịch dạng hơi/sương vào vùng 
cắt tạo nên các đệm khí để nâng cánh phoi lên trên mặt tiếp xúc phoi 
giao, giảm được ma sát, giảm nhiệt vùng cắt. Theo kết quả phân tích 
EDX PYC ta thấy khi gia công khô hiện tượng khuếch tán của hai bề  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         a: Gia công khô sau 30 phút;   b: MQL sử dụng dầu lạc sau 30 phút 

 

             a. Gia công khô sau 30 phút cắt;      b. MQL sử dụng dầu lạc sau 30 phút cắt; 

Hình 4.4: Kết quả phân tích EDX PYC của mũi dao khi cắt khô  

và cắt có sử dụng MQL 
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(hình 4.1c,d). Khi gia công MQL sử dụng dầu lạc do dầu lạc nhẹ hơn 
emulsion và không tan trong nước nên các phần tử dầu lạc bám ngoài 
các bọt khí làm tăng tác dụng bôi trơn, giảm được lực ma sát, giảm 
được nhiệt cắt, mặt khác nhiệt độ hóa hơi của dầu lạc cao hơn nhiều 
so với dung dịch emulsion pha 10 % với nước nên các màng ôxit 
được hình thành do tác dụng của dầu lạc sẽ bền hơn so với dung dịch 
emulsion, hạn chế sự tiếp xúc phoi và dao, dao và phôi tốt hơn nên 
lực ma sát trong vùng cắt bé hơn, nhiệt cắt thấp hơn, dao cắt trong 
trường hợp sử dụng dầu lạc mòn chậm hơn so với trường hợp sử 
dung emulsion hình 4.3. Độ mòn của dao khi sử dụng emulsion lớn 
hơn khi sử dụng dầu lạc (lượng mòn dao mặt trước tăng 18 % và 
lượng mòn dao mặt sau tăng 22 %). Nguyên nhân là do độ nhớt của 
emulsion kém hơn dầu lạc làm hạn chế khả năng tạo sương mù của 
dung dịch phun dẫn đến hiệu quả bôi trơn thấp. Hơn nữa, quá trình 
thực nghiệm đã cho thấy khả năng chịu nhiệt của loại dầu này không 
cao. Do vậy, một số phần tử của dầu có thể bị cháy do nhiệt sinh ra 
quá cao trong quá trình tiện cứng. Lượng khí thải từ quá trình cháy 
cũng có thể gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của công nhân. Với 
dầu lạc, lượng mòn của dao nhỏ hơn, hơn nữa loại dầu này không độc 
hại nên sử dụng cho MQL rất phù hợp. 

 

                                                                     
 
               a. MQL sử dụng emulsion;          b. MQL sử dụng dầu lạc 

Hình 4.3: Ảnh chụp SEM mòn dao khi cắt có sử dụng MQL 

 sau 30 phút cắt 

       Khi sử dụng dầu lạc, kết quả cho thấy mặt trước của dao mòn 
cũng ít hơn so với quá trình gia công sử dụng emulsion hình 4.3. Kết 

 

a, b, 
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     - Cách bố trí đầu phun: 
Với d1 = 4 mm, d2 = 1 mm, ta chọn Z = 6 mm để làm thí nghiệm. 
 

 

 

 

 

 

Hình 3.5: Các kích thước đầu phun dung dịch 

     - Thiết bị dùng để đo lưu lượng và áp suất khi MQL 

      + Thiết bị đo lưu lượng: Sử dụng bộ chia lưu lượng có gắn đồng 
hồ thời gian của Trung Quốc sản xuất, loại có vạch chia 1ml, thể tích 
50 ml ± 0,2 ml (hình 3.6 a); 

      + Thiết bị đo áp suất: Sử dụng cảm biến đo ký hiệu NA 321- 
Novaka, Anh sản xuất (hình 3.6 b); 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6: Thiết bị đo lưu lượng và áp suất 

     - Thiết bị trộn và phun dung dịch: Sử dụng đầu phun NOGA, Đức 
sản xuất (hình 3.8 a). 
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3.2.2.7. Thiết bị đo chiều cao nhấp nhô bề mặt: Dùng  máy đo SJ – 
201- Mitutoyo, Nhật Bản sản xuất. 
3.2.2.8. Thiết bị chụp tổ chức tế vi và đo mòn dụng cắt 
      - Thiết bị chụp tế vi lớp bề mặt và chụp phoi sau khi gia công: 
Kính hiển vi quang học có độ phóng đại 500 lần của hãng Axiovert 
40 MAT, Hoa Kỳ sản xuất (hình 3.7 a); 
      - Thiết bị đo lượng mòn dao: Máy chụp SEM JEOL-JSM- 6490, 
Hoa Kỳ sản xuất (hình 3.7 b). 
 

         

Hình 3.7: Thiết bị chụp tổ chức tế vi và đo mòn dụng cụ cắt 

3.2.2.9. Thiết bị đo độ cứng cầm tay (hình 3.8 b) 
 
  

 

  

Hình 3.8: Đầu phun NOGA (a), thiết bị đo độ cứng cầm tay (b), 

 tác giả đang làm thí nghiệm (c) 

a, c, 

a, b, 

b, 
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      Các số liệu thực nghiệm: Đo lực cắt, đo chiều cao nhấp nhô bề 
mặt chi tiết, đo mòn dụng cụ cắt khi gia công khô, MQL dùng 
emulsion và MQL dùng dầu lạc được liệt kê cụ thể ở (phụ lục số 1 và 
phụ lục số 2). 
      Qua các thí nghiệm ta thấy khi dùng MQL để tiện cứng so với gia 
công khô: mòn dao, lực cắt, chiều cao nhấp nhô bề mặt đều giảm và 
tổ chức tế vi lớp bề mặt tốt hơn. Khi MQL sử dụng dầu lạc cho kết 
quả tốt nhất, tuổi bền dụng cụ cắt tăng 31 % so với cắt khô và tăng 14 
% so với MQL sử dụng emulsion. Như vậy việc nghiên cứu sử dụng 
dầu lạc Việt Nam vào MQL là một hướng đi đúng trong quá trình 
nghiên cứu. 
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Hình 4.2: So sánh tuổi bền của dao khi cắt khô và cắt có sử dụng MQL 
 

      Khi gia công khô do mặt dưới của phoi chuyển động tự do trên 
mặt trước của dao, chiều dài tiếp xúc giữa phoi và dao lớn, lực ma sát 
tăng nên nhiệt cắt tăng nhanh, nhiệt cắt tăng trên bề mặt của dao sẽ 
xẩy ra các hiện tượng mòn do bám dính, do khuếch tán (hình 4.1a,b). 
Khi gia công MQL sử dụng emulsion do tác dụng của áp lực dòng 
khí đã đưa các hạt dung dịch vào tận vùng cắt góp phần thúc đẩy việc 
tạo màng ôxit, ngăn sự tiếp xúc của dao-phôi và dao với phoi trong 
vùng cắt, đẩy các hạt cứng bị bong tróc ra khỏi vùng cắt, hạn chế sự 
cày xước trên các bề mặt, đồng thời các đệm khí được hình thành liên 
tục sẽ nâng cánh phoi lên trên mặt trước của dao, hạn chế sự tiếp xúc 
phoi-dao, giảm quảng đường trượt của phoi, các vùng hình thành lực 
ma sát được hạn chế, giảm được lực ma sát, giảm được nhiệt cắt 
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3.2.2.8.chương 3). Quá trình đo mòn mũi dao được thực hiện với các 
mũi dao đã tiến hành cắt sau 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút và 50 
phút (cách đo mòn mặt trước và mặt sau  thể hiện ở phụ lục số 5). 
Mũi dao được làm sạch sơ bộ và chụp ảnh cả mặt trước và mặt sau  
để so sánh các ảnh hưởng liên quan trên các bề mặt này. Quá trình 
kiểm tra chất lượng bề mặt chi tiết gia công, chụp mẫu phoi được 
thực hiện sau mỗi lần cắt: 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút đồng 
thời phôi được cắt rời, xử lý bề mặt để chuẩn bị cho quá trình chụp 
ảnh bề mặt. Các công việc này được thực hiện trên kính hiển vi quang 
học (Axiovert 40 MAT, Hoa Kỳ sản xuất, thể hiện ở mục 3.2.2.8 
chương 3). Các thông số so sánh, đối chứng liên quan đều được thực 
hiện ở các vật mẫu trong cùng một lần gia công nhất định nhằm hạn 
chế các ảnh hưởng khác có thể tồn tại. 

4.3. Xử lý số liệu và thảo luận kết quả 

     Theo kết quả nghiên cứu lý thuyết về tiện cứng của [24], [26] 
 

                      

                      
 

a. Gia công khô sau 10 phút cắt;  c. MQL sử dụng emulsion sau 10 phút cắt; 
b. Gia công khô sau 30 phút cắt; d. MQL sử dụng emulsion sau 30 phút cắt; 
Hình 4.1:  Ảnh chụp SEM mòn dao khi cắt khô và cắt có sử dụng MQL 

thông thường khi hs ≥ 300 µm dụng cụ cắt đã bị hỏng. Hoặc kết quả 
kiểm tra hệ thống đo lực cắt ở chương 3 khi lực Fy ≥ 200 N dao đã hết 
tuổi bền, vì vậy quá trình đo lực cắt chỉ thực hiện khi Fy ≤ 200 N. 
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 Việc đo độ cứng của phôi trước khi tiến hành thí nghiệm là rất cần 
thiết, vì độ cứng của các phôi ảnh hưởng lớn đến quá trình cắt, đến 
độ chính xác của các số liệu thu thập được trong quá trình thí 
nghiệm. Mẫu phôi được đo độ cứng trên máy đo độ cứng HH-401 
của hãng Mitoyo- Nhật Bản. 
Các thông số cơ bản của máy: 
     - Thang đo: Rockwell C; Rockwell B; Viker; Shore; Brinell 
     - Mũi đo: Hợp kim cứng 
3.2.2.10. Hệ thống đo lực cắt (hình 3.9) 
      Thiết bị đo lực cắt: Sử dụng lực kế đo lực cắt 3 thành phần 
(9257B) của hãng Kisler, Thụy Sỹ sản xuất, dùng sensor 3 thành 
phần kiểu 9602 loại sensor áp điện. Thiết bị sử dụng phần mềm 
DasyLab10.0 và card A/D loại USB1208LS Đài Loan sản xuất. 
 

     
A KD A/D Máy

tính
Máy in

 
          I                       II                        III                      IV                       V 
I. Khối cảm biến; II. Bộ khuếch đại; III. Bộ chuyển đổi; IV. Máy tính; V. Máy in 

              Hình 3.9: Sơ đồ khối hệ thống đo lực cắt 3 thành phần 
 
3.2.2.11. Phần mềm đo lường và xử lý số liệu 
      Phần mềm đo và xử lý số liệu đo lực là DasyLab10.0 - hãng 
NATIONAL INSTRUMENT và DASYTEC (Đức); có nhiều chức 
năng tra cứu rộng rãi, tốc độ xử lý tín hiệu cao và hiển thị kết quả rất 
đa dạng như dạng đồng hồ, bảng số, đồ thị tạo điều kiện cho người 
đo lấy số liệu với các mục đích khác nhau, có tốc độ lấy mẫu rất lớn. 
Các driver có thể ghi số liệu với vận tốc tới 800 kHz và hiển thị tín 
hiệu trên màn hình với thời gian thực tới 70 kHz. Ngoài ra nó còn có 
ưu điểm là thao tác nhanh, vận hành trực quan, mô phỏng sinh động, 
lập trình đơn giản do chỉ sử dụng các biểu tượng, chức năng hỗ trợ 
tiện ích. 
3.2.3. Thử nghiệm hệ thống thí nghiệm    
Quá trình thử nghiệm hệ thống được tiến hành như sau: 
Bước 1: Tiến hành kết nối các chi tiết của hệ thống MQL, tiến hành 
điều chỉnh P và Q. Q được kiểm tra qua đo thực tế lượng dung dịch 
tiêu hao, P được biểu thị trên cảm biến và đồng hồ đo áp suất. 
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Bước 2: Tiến hành cắt phôi với chế độ công nghệ: V= 180 m/phút,  
t = 0,1 mm, S = 0,15 mm/vòng.  
      Trong quá trình thí nghiệm các số liệu đo lực cắt được tự động 
thu thập và lưu trữ vào máy tính nhờ hệ thống thí nghiệm đã trình 
bày ở trên. 
 

 
 

Hình 3.10: Kết quả đo lực cắt để kiểm tra hệ thống đo lực 

      Quá trình đo các thành phần lực Fz , Fy , Fx được thực hiện trong 
cùng một lần cắt. Kết quả đo được thể hiện trên hình 3.10, cho các 
lần khảo sát tiếp theo. 

Kết luận chương 3 

 Trong chương 3 Luận án đã giải quyết được các vấn đề sau: 
1. Trên cơ sở xác định các yêu cầu của hệ thống MQL tác giả đã xây 
dựng được mô hình hệ thống thí nghiệm phục vụ cho công tác nghiên cứu;  
2. Đã kết nối hệ thống đưa vào kiểm nghiệm để tiến hành làm thí 
nghiệm và thu thập các dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu 
bằng thực nghiệm nhằm xác định rõ ảnh hưởng của các thông số 
công nghệ  khi MQL đến quá trình tiện cứng thép 9XC; 
3. Sau khi xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thí nghiệm đã tiến hành thí 
nghiệm thử để kiểm tra hệ thống thí nghiệm, kết quả của các thí 
nghiệm thử cho thấy hệ thống thí nghiệm làm việc ổn định và đáng 
tin cậy. 
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Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các loại dung 

dịch bôi trơn-làm nguội tối thi ểu đến hiệu quả của quá trình  
tiện cứng thép 9XC 

4.1. Đặt vấn đề                                                                                                        

     Để so sánh ưu nhược điểm của công nghệ gia công sử dụng MQL 
dùng emulsion pha 10 % với nước cất (DI Water) và công nghệ MQL 
dùng dầu lạc với công nghệ gia công khô khi tiện cứng thép 9XC tác 
giả tiến hành các loại thí nghiệm như sau: 
     - Thí nghiệm so sánh giữa công nghệ gia công khô với công nghệ 
MQL, dung dịch sử dụng cho công nghệ MQL là hỗn hợp emulsion 
pha 10 % với nước cất (DI Water). Đây là một loại dung dịch đang 
được dùng phổ biến để BT-LN hiện nay. Qua kết quả thí nghiệm sẽ 
đánh giá được ưu, nhược điểm của công nghệ MQL so với công nghệ 
gia công khô khi tiện cứng; 
     - Thí nghiệm so sánh MQL dùng emulsion pha 10 % với nước cất 
(DI Water) so với MQL dùng dầu lạc Việt Nam. Từ đó đề xuất loại 
dầu cắt thích hợp nhất để MQL trong  gia công cơ khí ở nước ta. 
      Các chỉ tiêu đánh giá các đại lượng của quá trình gia công gồm: 
độ mòn của dao, lực cắt, chất lượng bề mặt gia công 

4.2. Quá trình thí nghiệm                                                                                      

      Mô hình thí nghiệm được giới thiệu trên hình 3.1, chi tiết gia công 
được gá trên mâm cặp 3 chấu tự định tâm và mũi chống tâm. Sau khi 
gá đặt, phôi được kiểm tra và gia công thô nhằm đảm bảo lượng dư 
đồng đều trước khi tiến hành thí nghiệm. Dung dịch trước khi đưa vào 
vùng cắt được trộn đều thông qua thiết bị trộn kết hợp phun NOGA, 
thiết bị đo áp suất sử dụng là cảm biến NA321-Novaka, lưu lượng 
được xác định thông qua bộ chia lưu lượng có gắn đồng hồ thời gian 
(được giới thiệu ở chương 3) dung dịch được phun vào vùng cắt theo 
sơ đồ hình 3.4. Trong quá trình thí nghiệm các số liệu đo lực cắt được 
tự động thu thập và lưu trữ vào máy tính nhờ hệ thống thí nghiệm đã 
trình bày ở hình 3.1 (chương 3). Chiều cao nhấp nhô bề mặt của các 
chi tiết sau khi gia công là giá trị trung bình 3 điểm khác nhau được 
đo trong mỗi khoảng cách nhau 150 mm tính từ mặt đầu sau đó tính 
giá trị R trung bình. Độ mòn của dụng cụ cắt được đo bằng máy chụp 
SEM (JEOL-JSM- 6490, Hoa Kỳ sản xuất, thể hiện ở mục  


