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A. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA LUẬN ÁN 

1. TÊN ĐỀ TÀI  

“Nghiên cứu quá trình tiện thép hợp kim qua tôi bằng dao 

PCBN.” 

2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Tiện thép hợp kim qua tôi có độ cứng lớn hơn 45HRC hay tiện 

cứng, đang là một lựa chọn rất hấp dẫn thay cho nguyên công mài 

bởi các ƣu thế: thời gian quay vòng ngắn, quá trình gia công linh 

hoạt, tuổi thọ làm việc cao, chi phí đầu tƣ thấp và ít tác động đến môi 

trƣờng. Trong quá trình tiện cứng, nhờ dụng cụ có lƣỡi cắt đơn nên 

có thể điều chỉnh chính xác góc cắt và do đó, dễ dàng gia công các 

bề mặt phức tạp của sản phẩm. Mặt khác, một số nghiên cứu đã chỉ 

ra rằng, ứng suất dƣ gây ra bởi tiện cứng đã làm cải thiện độ bền mỏi 

của chi tiết gia công. 

Tiện cứng bắt đầu đƣợc ứng dụng trong nhiều lĩnh vực chế tạo cơ 

khí từ những năm 1980. Với sự ra đời và phát triển của các loại dụng 

cụ cắt siêu cứng PCBN (Nitơrit Bo lập phƣơng đa tinh thể), các ứng 

dụng của công nghệ tiện cứng đã tăng lên rõ rệt trong các ngành 

công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế tạo ô tô, ổ lăn, các thiết bị 

thủy lực, bánh răng, cam, trục và các chi tiết cơ khí khác.  

Mặc dù có những ƣu điểm nổi bật nhƣ một biện pháp gia công 

linh hoạt, thân thiện với môi trƣờng, trong lĩnh vực gia công chính 

xác khi yêu cầu độ chính xác hình học tới một vài micromet, việc 

ứng dụng của tiện cứng còn bị hạn chế bởi tính thiếu ổn định liên 

quan đến chất lƣợng cục bộ và độ tin cậy khi gia công. Nhƣợc điểm 

nữa là dụng cụ bị mòn nhanh do độ cứng của chi tiết lớn làm tăng chi 

phí gia công. Thêm vào đó, độ giòn cao và độ dai va đập thấp của vật 

liệu PCBN cũng đòi hỏi hệ thống công nghệ phải có độ cứng vững 
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và độ chính xác cao.  

Mặc dù việc nghiên cứu các quá trình hóa lý để nhận biết và điều 

khiển các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả quá trình tiện cứng đã và 

đang đƣợc tiến hành tại nhiều nơi trên thế giới, các kết quả công bố 

cho thấy việc nghiên cứu vẫn chƣa đủ sâu sắc và triệt để. Chính vì độ 

ổn định thấp liên quan đến chất lƣợng cục bộ và độ tin cậy khi gia 

công nên tiện cứng chính xác còn chƣa thỏa mãn đƣợc yêu cầu của 

hầu hết các ngành công nghiệp. Mặt khác, dù có khả năng thay thế cho 

mài trong gia công các bề mặt chính xác chịu ứng suất cao, động học 

khi tiện rất khác so với quá trình mài nên cần có những nghiên cứu 

sâu và đầy đủ hơn về ảnh hƣởng của các yếu tố công nghệ cũng nhƣ 

tác động tƣơng quan của các quá trình hóa lý xảy ra khi tiện cứng. 

Ở Việt nam, công nghệ tiện cứng đã bắt đầu đƣợc ứng dụng ở một 

vài cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn hầu nhƣ chƣa có công 

trình nghiên cứu nào về lĩnh vực công nghệ này đƣợc công bố. Với 

việc sử dụng ngày càng phổ biến của các loại thép hợp kim có độ bền 

và độ cứng cao trong ngành cơ khí chế tạo, cùng với sự ra đời và 

phát triển của các loại dụng cụ cắt siêu cứng và các máy gia công tự 

động, công nghệ tiện cứng đang thu hút đƣợc sự quan tâm đặc biệt. 

Vì vậy, việc nghiên cứu bản chất quá trình, xác định các nhân tố ảnh 

hƣởng tới chất lƣợng và tính ổn định của quá trình gia công nhằm 

tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả, mở rộng phạm vi ứng dụng 

của công nghệ tiện cứng ở Việt Nam đều là cần thiết và cấp bách.  

3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu các đặc trƣng vật 

lý của quá trình tiện hợp kim qua tôi bằng dao PCBN nhƣ: cơ chế 

hình thành phoi, lực và nhiệt cắt, mòn dụng cụ. Trên cơ sở các 

nghiên cứu đƣợc tiến hành trong điều kiện gia công rất gần với thực 
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tiễn sản xuất, có thể nhận biết một số nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả 

quá trình tiện cứng nhƣ tuổi thọ dụng cụ và chất lƣợng bề mặt, đề 

xuất đƣợc những biện pháp nâng cao hiệu quả của quá trình gia công, 

làm cơ sở cho việc điều khiển quá trình tiện cứng về sau. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tập trung vào việc tìm kiếm tập 

hợp các thông số cắt tối ƣu thỏa mãn nhiều mục tiêu làm cơ sở cho 

việc điều khiển quá trình tiện cứng. 

4. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

Đối tƣợng nghiên cứu của quá trình tiện thép hợp kim qua tôi 

bằng dao PCBN là hai loại thép 9XC và thép X12M, đƣợc sử dụng 

khá phổ biến trong ngành cơ khí chế tạo ở nƣớc ta. 

5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Luận án tập trung vào giải quyết một số nội dung chính sau: 

- Nghiên cứu tổng quan về công nghệ tiện cứng và vật liệu dụng 

cụ cắt PCBN. 

- Nghiên cứu tìm hiểu đặc trƣng của quá trình tiện thép hợp kim 

qua tôi bằng dao PCBN nhƣ quá trình tạo phoi, lực cắt, nhiệt cắt, 

mòn dụng cụ và chất lƣợng bề mặt gia công. 

- Nghiên cứu tối ƣu hóa đa mục tiêu chế độ cắt khi tiện thép hợp 

kim qua tôi bằng dao PCBN. 

6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu ở các vấn đề sau: 

+ Nghiên cứu xác định hình thái phoi, cơ chế hình thành phoi và 

ảnh hƣởng của một số thông số đến quá trình hình thành phoi khi 

tiện cứng hai loại thép hợp kim 9XC và X12M bằng dao PCBN.  

+ Nghiên cứu quá trình phát triển lực cắt theo chiều dài cắt, nhận 

biết một số thông số ảnh hƣởng đến lực cắt khi tiện cứng. 
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+ Xác định trƣờng phân bố nhiệt trong dụng cụ PCBN khi tiện 

trực giao thép 9XC qua tôi bằng phƣơng pháp phần tử hữu hạn và 

bằng đo đạc thực nghiệm.  

+ Nghiên cứu tìm hiểu các dạng mòn và cơ chế mòn dụng cụ 

PCBN khi tiện cứng. Xác định ảnh hƣởng của một số nhân tố tới 

mòn và cơ chế mòn dụng cụ PCBN. 

+ Nghiên cứu các đặc trƣng về chất lƣợng bề mặt khi tiện thép 

hợp kim qua tôi bằng dao PCBN nhƣ nhám bề mặt, cấu trúc tế vi, lớp 

biến cứng… 

 + Xác định tập hợp các chế độ cắt tối ƣu thỏa mãn hai mục tiêu 

đối lập là nhám bề mặt và tuổi thọ dụng cụ khi tiện thép hợp kim qua 

tôi bằng dao PCBN. 

7. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm. Việc 

nghiên cứu lý thuyết dựa trên sự phân tích và tổng hợp các kết quả 

đã công bố, đƣa ra các giả thiết và các tính toán biến đổi phù hợp để 

xây dựng cơ sở lý thuyết và thiết lập các mô hình thực nghiệm. 

Nghiên cứu thực nghiệm đƣợc tiến hành với hệ thống thiết bị thực 

nghiệm đƣợc thiết kế, chế tạo có đủ độ tin cậy, sử dụng các thiết bị 

đo hiện đại có độ chính xác cao nhằm kiểm chứng các mô hình lý 

thuyết, tìm ra các mối quan hệ hoặc so sánh với các kết quả nghiên 

cứu đã có. 

8. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Ý nghĩa khoa học 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học để thiết lập 

các chỉ dẫn công nghệ trong tiện cứng, đặc biệt trong việc điều 

khiển, tối ƣu hóa quá trình. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở khoa 

học để ứng dụng công nghệ tiện cứng trong chế tạo các sản phẩm đòi 
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hỏi bề mặt làm việc có chất lƣợng cao, góp phần tăng tính ổn định và 

độ tin cậy của một phƣơng pháp gia công tinh sau nhiệt luyện, nâng 

cao hiệu quả và mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ tiện cứng. 

Ý nghĩa thực tiễn 

Những kết quả nghiên cứu của đề tài có thể ứng dụng với những 

sản phẩm cụ thể đƣợc chế tạo bằng các loại thép hợp kim, chủ yếu là 

thép crôm, yêu cầu cao về độ bền, độ cứng và độ chịu nhiệt trong các 

thiết bị và dây chuyền công nghệ của các nhà máy chế tạo ô tô, ổ lăn, 

động cơ và các dây chuyền cán thép. 

Quá trình ứng dụng các kết quả nghiên cứu sẽ cho phép mở rộng 

phạm vi gia công của ngành chế tạo máy nói chung và của công nghệ 

tiện nói riêng, góp phần tạo ra những sản phẩm có chất lƣợng tốt, giá 

thành hạ và nâng cao khả năng ứng dụng vào thực tiễn một phƣơng 

pháp gia công linh hoạt, thân thiện với môi trƣờng, chi phí đầu tƣ 

thấp phù hợp với điều kiện sản xuất trong nƣớc.  

9. CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Làm rõ sự phụ thuộc của hình thái phoi vào độ cứng vật liệu và 

vận tốc gia công khi tiện thép hợp kim 9XC và X12M bằng dao 

PCBN. Phân tích hình ảnh gốc phoi để rút ra nhận định về cơ chế 

hình thành phoi phụ thuộc vào hai quá trình biến cứng và mềm hóa 

vì nhiệt. 

- Khảo sát biến thiên lực cắt phụ thuộc vào vật liệu gia công, vận 

tốc cắt và chiều dài gia công khi tiện thép hợp kim qua tôi bằng dao 

PCBN. Nhận biết đƣợc mối liên hệ giữa cơ chế hình thành phoi với 

lực cắt. 

- Sử dụng phƣơng pháp phần tử hữu hạn qua tính toán bằng phần 

mềm ABAQUS giải bài toán truyền nhiệt và xác định trƣờng phân bố 

nhiệt cho quá trình tiện cứng trực giao thép 9XC. Bằng cách phủ các 
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kim loại nguyên chất có điểm nóng chảy xác định để lấy thông tin về 

nhiệt độ, kết quả mô phỏng và thực nghiệm có sự tƣơng hợp cao. 

- Phân tích các cơ chế mòn và dạng mòn dụng cụ PCBN khi tiện 

cứng hai loại thép hợp kim 9XC và X12M. Khảo sát ảnh hƣởng của 

vật liệu phôi, vận tốc cắt và chiều dài gia công tới mòn dụng cụ và 

chất lƣợng bề mặt gia công. Giải thích mối liên hệ giữa nhiệt cắt và 

mòn dụng cụ.  

- Góp phần tích cực trong việc ứng dụng giải thuật di truyền trong 

quá trình tối ƣu hóa đa mục tiêu chế độ cắt để xác định tập hợp bộ 

thông số tối ƣu khi tiện cứng thép 9XC bằng dao PCBN. 

10. CẤU TRÚC VÀ KHỐI LƢỢNG CÔNG TRÌNH  

Luận án đƣợc trình bày trên 93 trang đánh máy gồm 6 chƣơng, 

phần mở đầu, phần kết luận và phƣơng hƣớng nghiên cứu tiếp theo, 

10 bảng và 79 hình vẽ. Ngoài ra còn có 55 trang Phụ lục gồm 6 phần 

và danh mục các tài liệu tham khảo gồm 107 đầu sách và bài báo.  

 

B. NỘI DUNG LUẬN ÁN 

Chƣơng 1 

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TIỆN CỨNG 

Trong chƣơng này, các nghiên cứu về công nghệ tiện cứng và vật 

liệu dụng cụ cắt PCBN đã đƣợc tổng hợp và phân tích bao gồm các 

vấn đề: 

- Khái niệm chung về công nghệ tiện cứng. 

- Vật liệu dụng cụ cắt PCBN. 

- Quá trình tạo phoi khi tiện cứng. 

- Lực cắt khi tiện cứng. 

- Nhiệt cắt trong quá trình tiện cứng. 

- Mòn và tuổi thọ dụng cụ PCBN.  
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Kết luận chƣơng 1 

- Tiện cứng là một công nghệ gia công tinh tiên tiến đang rất 

đƣợc quan tâm nghiên cứu trên thế giới. 

- Các nghiên cứu về tiện cứng còn chƣa đầy đủ, nhiều khi kết quả 

công bố rất khác nhau thậm chí là trái ngƣợc cho cùng một hiện tƣợng. 

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiện cứng ở Việt Nam còn 

rất hạn chế và mới mẻ. Chƣa có nghiên cứu nào đƣợc tiến hành cho 

các điều kiện sản xuất thực tiễn trong nƣớc.  

 

Chƣơng 2 

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƢNG CỦA QUÁ TRÌNH TẠO PHOI 

KHI TIỆN THÉP HỢP KIM QUA TÔI BẰNG DAO PCBN 

Nghiên cứu đƣợc tiến hành đối với hai loại thép 9XC và X12M ở 

các độ cứng và chế độ cắt khác nhau. Hình ảnh các mẫu phoi cho 

thấy dạng phoi hình thành khi tiện thép hợp kim qua tôi bằng dụng 
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Hình 1. Hình thái phoi thay đổi theo độ cứng vật liệu phôi và 

tốc độ gia công của thép 9XC (nét chấm là biên giới chuyển 

đổi hình thái phoi của thép X12M).  
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cụ PCBN bao gồm phoi rời, phoi dây ổn định và phoi răng cƣa, trong 

đó phoi răng cƣa là dạng phoi chủ yếu hình thành trong một dải rộng 

điều kiện cắt và độ cứng vật liệu gia công. Giới hạn chuyển đổi hình 

thái phoi từ phoi dây ổn định sang phoi răng cƣa đối với cả hai loại 

thép 9XC và X12M đều ở độ cứng trên 50HRC. Vận tốc tƣơng ứng 

với sự thay đổi về hình thái phoi là 113m/p với thép 9XC và 42,3m/p 

với thép X12M . Giới hạn chuyển đổi hình thái phoi đƣợc tổng hợp 

nhƣ trong Hình 1. 

  Phân tích các 

mẫu gốc phoi cho 

thấy rõ các dải 

trƣợt cục bộ màu 

trắng và không 

thấy các vết nứt tế 

vi xuất hiện ở 

vùng phía trƣớc 

lƣỡi cắt (Hình 2). 

Nhƣ vậy có thể 

khẳng định cơ chế 

hình thành phoi 

răng cƣa là trƣợt 

đoạn nhiệt do sự 

mất ổn định nhiệt 

dẻo của vật liệu. 

Dạng phoi hình 

thành phụ thuộc 

vào sự cạnh tranh 

của hai quá trình 

586HV 

602HV 

536HV 521HV 

549HV 

            474HV 

            453HV 

460HV 

          475HV 

578HV 

597HV 

598HV 

584HV 

604HV 

            464HV 

Hình 3. Độ cứng tại các vị trí biến dạng khác 

nhau ở gốc phoi liền (a); phoi răng cƣa (b).  

 

 
 

a) b) 

Hình 2. Cấu trúc gốc phoi khi tiện thép 9XC 

độ cứng 55HRC ở v=45,2 (a); 113(b); 283m/p 

(c,d) với t=0,7mm; s=0,1mm/v.  

 
 

a) b) 

d) c) 

Dải trƣợt 

cục bộ 

Vùng mặt 

phẳng trƣợt 

Lớp chảy 

dẻo 

Lớp trắng 

Cạnh viền lƣỡi 

cắt mảnh CBN 

Lớp trắng 

Vùng mặt 

phẳng trƣợt 
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mềm hóa vì nhiệt và biến cứng của vật liệu gia công. Phoi dây đi 

cùng với quá trình biến cứng, với độ cứng trung bình của phoi tăng 

19%, phoi răng cƣa hình thành khi quá trình mềm hóa chiếm ƣu thế 

với độ cứng trung bình tại các răng cƣa giảm 3% so với độ cứng phôi 

ban đầu (Hình 3). Tần số các răng cƣa tăng từ 44,8kHz lên 157kHz 

khi vận tốc cắt tăng từ 188m/p lên 471m/p. 

 

Chƣơng 3 

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƢNG VỀ LỰC CẮT 

KHI TIỆN THÉP HỢP KIM QUA TÔI BẰNG DAO PCBN 

Khảo sát quá trình tiến triển của lực cắt theo chiều dài cắt khi tiện 

cứng hai loại thép hợp kim 9XC và X12M cho thấy, giá trị lực cắt 

trong quá trình tiện cứng không lớn hơn giá trị lực cắt khi tiện thông 

thƣờng. Lực hƣớng tâm Fy luôn có giá trị lớn nhất trong ba thành 

phần lực cắt. Cùng điều kiện cắt nhƣ nhau, giá trị của các thành phần 

lực cắt khi tiện cứng thép X12M lớn hơn rất nhiều so với lực cắt khi 

tiện thép 9XC (Hình 4).  

Bien thien cac thanh phan luc cat

khi tien cung thep 9XC
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Hình 4. Biến thiên các thành phần lực cắt theo chiều dài cắt khi 

tiện thép 9XC (a) và X12M (b) độ cứng 57HRC ở chế độ cắt 

v=110m/p; s=0,07mm/v; t=0,115mm. 

 

a) b) 
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Độ lớn và tƣơng quan giữa các thành phần lực cắt phụ thuộc 

mạnh mẽ vào vật liệu và chế độ cắt khi gia công. Lực cắt có giá trị  

 nhỏ nhất khi vật liệu gia công có độ cứng khoảng 50HRC, tƣơng 

ứng với sự xuất hiện dạng phoi răng cƣa (Hình 5). 

- Trong khoảng tốc 

độ khảo sát, lực cắt 

giảm dần khi vận tốc cắt 

tăng. Tốc độ giảm lực 

cắt cũng giảm cùng với 

sự tăng của vận tốc cắt 

(Hình 6). Đặc biệt lực 

cắt có giá trị rất lớn và 

dao động mạnh khi tiện 

thép hợp kim qua tôi ở 

tốc độ thấp (dƣới 

50m/ph). 

Sử dụng phƣơng pháp phân tích thống kê thực nghiệm cho 

thấy, trong quá trình tiện cứng trực giao thép 9XC, lƣợng chạy dao 

Bien thien luc cat theo van toc 

khi tien cung truc giao thep 9XC 
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Hình 6. Biến thiên lực cắt theo vận tốc 

cắt khi tiện cứng trực giao thép 9XC với 

s=0,06mm/v; t=2mm tƣơng ứng với 

chiều dài cắt L= 200m. 

Hình 5. Biến thiên của các thành phần lực cắt theo độ cứng khi tiện 

thép X12M ứng với chiều dài cắt L=255m (a); L=510m (b); 

v=110m/ph; s=0,12mm/v; t=0,15mm. 
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và tƣơng tác giữa lƣợng chạy dao với vận tốc cắt có ảnh hƣởng đến 

lực cắt lớn hơn ảnh hƣởng của vận tốc cắt. Hiện tƣợng này là do khi 

tăng lƣợng chạy dao, chiều dày phoi khi chƣa biến dạng tăng. Vì lực 

cắt tỉ lệ trực tiếp với chiều dày  phoi khi chƣa biến dạng nên lƣợng 

chạy dao đóng vai trò là nhân tố ảnh hƣởng chính đến lực cắt. 

Mô hình hồi quy biểu diễn các giá trị lực cắt có dạng: 

4 3,3903 1,4974ln 6,6020

2,1426 0,9463ln 3,6504

3,719.10

0,0837

v
z

v
x

F v s

F v s
 

(1) 

 Mặt hồi 

quy biểu diễn 

biến thiên lực 

cắt theo các 

thông số vận 

tốc cắt v và 

lƣợng chạy 

dao s nhƣ 

trong Hình 7.  

 

Chƣơng 4 

XÁC ĐỊNH TRƢỜNG PHÂN BỐ NHIỆT TRONG DỤNG CỤ 

PCBN KHI TIỆN THÉP HỢP KIM QUA TÔI 

Phƣơng trình truyền nhiệt ổn định trong không gian hai chiều 

trong quá trình cắt kim loại đƣợc viết dƣới dạng:  

x y z

T T T T
k k k q c

x x y y z z t
 

(2)

 

Sử dụng phƣơng pháp PTHH để tính toán, việc giải bài toán 

Hình 7. Mặt hồi qui và đồ thị đƣờng mức của các 

thành phần lực cắt Fz (a) và Fx (b). 

a) b) 
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truyền nhiệt đƣợc thay thế bằng việc giải hệ phƣơng trình tuyến tính:

  

4

6

i i i i j i j i k i k i i

e

i j i j j j j j i j k j j

e

i k i k j k j k k k k k k

x i y i x j y j x k y k

x i y i x j y j x k y k

x i y i x j y j x k y k

b b c c b b c c b b c c T
k

b b c c b b c c b b c c T
A

b b c c b b c c b b c c T

u b u c u b u c u b u c
C

u b u c u b u c u b u c

u b u c u b u c u b u c

1 2

2 1 0

1 2 0
6

0 0 0

1 1 1

1 1 1
2 2 2

0 0 0

i i

h

j j

k k

q q h

e e

T T
hl

T T

T T

l l hl T
q q

 (3) 

Trong nghiên cứu này, việc giải phƣơng trình truyền nhiệt xác 

định trƣờng phân bố nhiệt khi tiện thép hợp kim qua tôi bằng dụng 

cụ PCBN đƣợc thực hiện nhờ phần mềm ABAQUS. Sau khi mô hình 

hóa và tính toán các điều kiện biên, kết quả chạy phần mềm cho hình 

ảnh trƣờng phân bố nhiệt nhƣ Hình 8.  

Với cả hai trƣờng hợp 

dụng cụ sắc và mòn, vùng 

sinh nhiệt lớn nhất luôn là 

vùng mặt phẳng trƣợt với giá 

trị nhiệt độ cực đại là 

1163
0
C khi dụng cụ sắc và 

1537
0
C khi dụng cụ mòn. 

Trƣờng phân bố nhiệt trong 

dụng cụ có trung tâm nhiệt 

lớn nhất nằm ở mặt trƣớc 

dụng cụ với nhiệt độ cực đại 

đạt 1060
0
C tại vị trí cách lƣỡi cắt khoảng 45μm khi dụng cụ sắc. Khi 

dụng cụ mòn, trung tâm nhiệt lớn nhất sẽ nằm tại vùng lƣỡi cắt với 

giá trị là 1362
0
C. 

a) c) b) 
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1000Gradient
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9600C

11490C
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4180C

13620C

e) d) 

Hình 8. Trƣờng phân bố nhiệt khi 

tiện cứng trực giao thép 9XC bằng 

dao (a-d) và sơ đồ các đƣờng đẳng 

nhiệt phân bố trong dụng cụ (e).  
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 Mô hình số xác định trƣờng phân bố nhiệt trong dụng cụ PCBN 

khi tiện thép hợp kim qua tôi đƣợc kiểm chứng bằng phƣơng pháp đo 

đạc thực nghiệm. Việc đo đạc trƣờng phân bố nhiệt đƣợc thực hiện 

dựa trên nguyên lý xác định biên 

giới vùng nóng chảy của lớp 

kim loại nguyên chất có điểm 

nóng chảy xác định phủ trên bề 

mặt ghép của dụng cụ PCBN 

(Hình 9). Sau khi thời gian gia 

công đạt nhiệt độ ổn định, bề 

mặt ghép đƣợc đem phân tích để xác định biên giới giữa vùng nóng 

chảy và không nóng chảy của kim loại phủ. Các biên giới này thể 

hiện các đƣờng đẳng nhiệt của trƣờng phân bố nhiệt trong dụng cụ 

(Hình 10). 

Kết quả từ đo đạc thực nghiệm cho thấy trƣờng phân bố nhiệt mở 

rộng cả về phía mặt trƣớc và mặt sau của dụng cụ với vùng bị ảnh 

hƣởng nhiệt trên dụng cụ tƣơng đối lớn, tới 2500μm ở nhiệt độ 

232
0
C. Vùng phân bố 

nhiệt trên mặt trƣớc và 

mặt sau dụng cụ gần nhƣ 

đối xứng qua lƣỡi cắt. 

Trung tâm nhiệt cực đại 

nằm ngay trên lƣỡi cắt 

với nhiệt độ lên tới 

1064
0
C (Hình 11a). 

Nhiệt độ cao tại lƣỡi cắt 

là nguyên nhân thúc đẩy 

quá trình mòn và phá 

Hình 9. Mảnh ghép 

PCBN dạng đặc (a) 

và thân dao (b).  

 

a) b) 

a) c) b) 

d) e) f) 

Hình 10. Ảnh SEM bề mặt ghép mảnh 

PCBN đƣợc phủ Sn(a), Pb(b), ZN (c), Al 

(d), Ag (e), Au (f) sau khi gia công 10s . 
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hủy lƣỡi cắt dụng cụ PCBN.  

So sánh cho thấy các đƣờng đẳng nhiệt nhận đƣợc từ mô hình lý 

thuyết và mô hình thực nghiệm có sai lệch nhỏ hơn 7,8% (Hình 11b). 

Mô hình lý 

thuyết đã đƣợc 

kiểm chứng bằng 

thực nghiệm có thể 

đƣợc sử dụng dễ 

dàng để tính toán 

nhiệt và trƣờng 

phân bố nhiệt trong 

các điều kiện cắt 

khác nhau, giảm 

nhẹ đƣợc công sức và chi phí làm thí nghiệm đo đạc nhiệt cắt.  

 

Chƣơng 5 

MÒN DỤNG CỤ PCBN VÀ CHẤT LƢỢNG BỀ MẶT 

KHI TIỆN THÉP HỢP KIM QUA TÔI  

Nghiên cứu về mòn dụng cụ PCBN khi tiện thép hợp kim qua tôi 

đƣợc tiến hành với thép 9XC và X12M. Quan sát các mảnh dao 

PCBN dùng trong quá trình tiện cứng thép hợp kim qua tôi trên kính 

hiển vi điện tử cho thấy chúng đều bị mòn cả mặt trƣớc và mặt sau. 

Các vết mòn thể hiện các vết biến dạng dẻo, các vết cào xƣớc, lớp 

kim loại phôi dính bám và hiện tƣợng lƣỡi cắt bị phá hủy. Nhƣ vậy, 

mòn dụng cụ PCBN đƣợc gây bởi một cơ chế kết hợp giữa mài mòn, 

biến dạng dẻo, dính, khuếch tán và phá hủy vì nhiệt (Hình 12).  

Hình 11. Các đƣờng đẳng nhiệt trong dụng cụ 

PCBN xác định theo đo đạc thực nghiệm (a), 

so sánh giữa các đƣờng đẳng nhiệt lý thuyết 

và thực nghiệm (b). 
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Độ cứng của vật liệu gia công có ảnh hƣởng đến cơ chế mòn dụng 

cụ PCBN. Cơ chế mòn chủ yếu là mòn dính và mài mòn khi độ cứng 

dƣới 55HRC, mòn do mài mòn, biến dạng dẻo và tƣơng tác hóa học 

khi độ cứng tăng. Dạng mòn và cơ chế mòn dụng cụ PCBN cũng bị 

ảnh hƣởng bởi vận tốc cắt. Cơ chế mòn dính là chủ yếu ở vận tốc 

140m/p và mòn do ảnh hƣởng của nhiệt xuất hiện ở vận tốc 180m/p.  

Trong quá trình tiện cứng, dƣới tác dụng của nhiệt và ứng suất cắt 

cao, tồn tại pha lỏng trên bề mặt tiếp xúc giữa phoi và dụng cụ. Pha 

lỏng có tác dụng giảm ma sát trên bề mặt tiếp xúc. Độ nhớt của pha 

lỏng quyết định vị trí vật liệu phôi bám dính trên mặt trƣớc của dao 

(Hình 12). 

Mài mòn dụng cụ PCBN chủ yếu do các hạt các bít có trong thành 

phần vật liệu phôi gây ra. Kích thƣớc các hạt các bít tăng khi độ cứng 

phôi tăng làm tăng mài mòn và biến dạng dẻo lƣỡi cắt (Hình 13). 

Hình 12. Hình ảnh mòn mặt trƣớc và mặt sau của dao PCBN khi 

cắt phôi thép X12M ở các độ cứng 45-47 HRC (a,b,c,d); 54-56 

HRC (e,f,g,h); 60-62 HRC(i,k,l,m).  

 

g) 

a) b) c) 

e) f) 

i) k) 
l) 

h) 

m) 

d) 
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Các bằng chứng về mòn do khuếch tán và tƣơng tác hóa học đƣợc 

thể hiện qua kết quả phân tích thành phần các chất trên bề mặt dao và 

mặt dƣới của phoi (Hình 14). Các nguyên tố có trong phôi khuếch 

tán vào vật liệu của dụng cụ làm thay đổi tính chất và làm giảm cơ 

tính của chất nền nên chúng dễ dàng mất đi bởi các cơ chế mòn khác.  

Đƣờng cong mòn của mảnh PCBN khi tiện thép hợp kim qua tôi 

cũng tuân theo quy luật mòn thông thƣờng. Cùng điều kiện cắt nhƣ 

nhau, tốc độ và chiều cao mòn khi tiện thép X12M lớn hơn gấp ba 

 Hình 13. Vết mòn dạng sóng 

trên vùng mòn dính do tác 

dụng của các hạt các bít trong 

vật liệu phôi.  

 

Hình 14. Phân tích EDS các 

chất trên bề mặt dụng cụ 

(a)vùng dính, (b) vùng trƣợt. 

b) 

a) 
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Hình 15.  Biến thiên chiều cao mòn mặt sau theo chiều dài cắt của 

mảnh PCBN khi tiện thép 9XC(a) so sánh giữa hai loại thép 9XC và 

X12M (b). 

a) b) 
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lần khi tiện thép 9XC (Hình 15). 

Nhám bề mặt gia 

công nhận đƣợc khi 

tiện cứng chính xác 

thép hợp kim bằng 

dụng cụ PCBN có 

trị số khá nhỏ: tƣơng 

đƣơng độ nhám cấp 

7 8 khi tiện thép 

9XC và cấp 6 7 khi 

tiện thép X12M 

(Hình 16).  

 Độ cứng vật liệu gia công có ảnh hƣởng đến cơ chế hình thành 

phoi và tốc độ mòn của dao nên cũng ảnh hƣởng đến nhám bề mặt 

chi tiết gia công. Độ cứng lớn khiến tốc độ mòn dao tăng làm tăng 

phần tiếp xúc giữa mặt sau của dao với bề mặt gia công nên nhám bề 

mặt tăng (Hình 17).  

Bề mặt gia công nhận đƣợc khi tiện thép hợp kim qua tôi bằng 

dao PCBN thƣờng xuất hiện các luồng vật liệu biến dạng dẻo do vật 

liệu phôi chảy dẻo dịch 

chuyển theo phƣơng 

vuông góc với phƣơng 

chuyển động thông 

thƣờng của dòng phoi và 

tạo thành các ba via dọc 

theo vết của lƣợng chạy 

dao (Hình 18). Lớp vật 

liệu biến dạng dẻo là một 

Hình 16. Biến thiên nhám bề mặt theo chiều 

dài cắt khi tiện thép 9XC và X12M. 
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Hình 17. Biến thiên nhám bề mặt theo 

độ cứng phôi khi tiện thép X12M. 
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nguyên nhân làm giảm chất lƣợng bề mặt, ngay cả khi nhám bề mặt 

vẫn nằm trong phạm vi cho phép. 

Cấu trúc tế vi lớp bề 

mặt nhận đƣợc sau gia 

công không có sự thay 

đổi đáng kể so với vật 

liệu ban đầu. Ở điều 

kiện khảo sát không 

thấy xuất hiện lớp 

trắng. Tuy nhiên có sự 

tăng độ cứng ở lớp bề 

mặt và giảm nhẹ độ 

cứng ở lớp sâu hơn, sát 

lớp bề mặt so với độ 

cứng của kim loại 

nguyên thủy (Hình 19).  
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Hình 19. Biến thiên độ cứng của lớp bề mặt gia công nhận đƣợc khi 

tiện thép 9XC(a) và X12M(b) ở các độ cứng khác nhau. 

a) b) 

Hình 18. Ảnh chụp topography bề mặt khi 

tiện thép X12M ứng với độ cứng phôi 

khác nhau: 45HRC (a,b); 56HRC (c,d); 

62HRC (e,f). 

d) f) b) 

e) c) 

 Vùng bằng 

 phẳng 

Vùng vết lƣợng 

chạy dao 

a) 
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Chƣơng 6 

TỐI ƢU HÓA ĐA MỤC TIÊU CHẾ ĐỘ CẮT 

KHI TIỆN THÉP HỢP KIM QUA TÔI BẰNG DAO PCBN 

Mục tiêu của bài toán tối ƣu hóa đa mục tiêu chế độ cắt trong quá 

trình tiện thép 9XC qua tôi bằng dao PCBN là tối ƣu đồng thời hai 

mục tiêu đối lập: cực đại hóa diện tích gia công và cực tiểu hóa nhám 

bề mặt. Sau khi xác định đƣợc tập hợp các giải pháp tối ƣu, năng suất 

gia công cũng đƣợc xem xét trong quá trình lựa chọn phƣơng án gia 

công tối ƣu phù hợp. 

Mô hình hồi quy nhám bề mặt và mòn dụng cụ thông qua diện 

tích gia công đƣợc xây dựng bằng phƣơng pháp hồi quy thực nghiệm 

có dạng: 
7 3,0130 0,2097 1,3998ln 6,81763,115.10 v

aR v s t
  

(4) 

43 21,0112 10,1174ln 49,7292

ln (12,8876 5,6569ln ) 63,8259 27,5521ln

6,3178.10

       

v

c

v s s

S v s

t
 (5) 

Mặt hồi quy của nhám bề mặt và diện tích gia công đƣợc biểu 

diễn nhƣ trong Hình 20 và 21. 

Sử dụng giải thuật di truyền trong cả hai trƣờng hợp tối ƣu hóa đa 

mục tiêu để tìm kiếm các giải pháp tối ƣu Pareto và tối ƣu hóa đơn 

mục tiêu khi xác định điểm lý tƣởng mà tại đó tất cả các hàm mục tiêu  

a) c) b) 

Hình 20. Mặt hồi quy và đồ thị đƣờng mức của diện tích gia công 

Sc phụ thuộc vào các thông số chế độ cắt: v-t(a); v-s(b); t-s(c).  
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đều đạt giá trị tối ƣu để làm căn cứ khi xác định giải pháp tối ƣu thỏa 

hiệp. Các tính toán đƣợc thực hiện trên phần mềm MATLAB.  

Đồ thị biểu diễn mặt biên Pareto và giải pháp tối ƣu thỏa hiệp nhƣ 

trên Hình 22. 

- Các giải pháp tối ƣu Pareto tìm đƣợc trong vùng khảo sát cho 

thấy giá trị nhám bề mặt Ra giảm khi diện tích gia công Sc giảm. Tốc 

độ giảm của nhám bề mặt (6.25%) và diện tích gia công (6.44%) gần 

nhƣ tỉ lệ thuận. Giải pháp tối ƣu thỏa hiệp gần với giải pháp lý tƣởng 

nhất tƣơng ứng với vận tốc cắt v=100,26m/ph, lƣợng chạy dao 

s=0,15mm/v, chiều sâu cắt t=0,09mm. Diện tích gia công tại đây đạt 

đƣợc là Sc=12.731,41cm
2
, nhám bề mặt đạt đƣợc là Ra= 0,5421μm.  

Từ biểu thức xác định năng suất gia công:
  

Hình 22. Đồ thị mặt biên tối ƣu Pareto (a) và giải pháp tối ƣu thỏa 

hiệp (b). 

 

a) b) 

a) c) b) 

Hình 21.  Mặt hồi quy và đồ thị đƣờng mức của độ nhám Ra theo 

các thông số chế độ cắt: v-t (a); v-s (b); t-s (c). 
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31000 ( / )Q vts mm ph
 

(6) 

Có thể thấy phƣơng án tối ƣu cho năng suất cao nhất là phƣơng 

án tƣơng ứng với các giá trị giới hạn trên của các thông số cắt trong 

vùng khảo sát. Kết hợp với việc khảo sát tập hợp các giải pháp tối ƣu 

Pareto nhận đƣợc, có chọn lựa dễ dàng các chế độ gia công tối ƣu 

thỏa mãn các chỉ tiêu về năng suất, chất lƣợng bề mặt và tuổi thọ 

dụng cụ. 

 

KẾT LUẬN VÀ PHƢƠNG HƢỚNG 

NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

KẾT LUẬN 

- Các dạng phoi hình thành trong quá trình tiện cứng thép hợp 

kim qua tôi sử dụng dao PCBN bao gồm dạng phoi rời, phoi dây ổn 

định không có lẹo dao và phoi răng cƣa, trong đó dạng phoi răng cƣa 

là dạng phoi chủ yếu hình thành trong một dải rộng điều kiện cắt và 

vật liệu gia công. Giới hạn chuyển đổi hình thái phoi phụ thuộc vào 

độ cứng vật liệu và chế độ gia công chủ yếu là vận tốc cắt đối với cả 

hai loại thép 9XC và X12M.  Cơ chế hình thành phoi phụ thuộc vào 

sự cạnh tranh của hai quá trình mềm hóa vì nhiệt và biến cứng của 

vật liệu gia công. Cơ chế hình thành phoi răng cƣa là sự trƣợt đoạn 

nhiệt do hiện tƣợng mất ổn định nhiệt dẻo của vật liệu.  

- Lực cắt khi tiện thép hợp kim qua tôi sử dụng dao PCBN không 

lớn hơn giá trị lực cắt khi tiện thông thƣờng. Lực hƣớng tâm Fy luôn 

có giá trị lớn nhất trong ba thành phần lực cắt. Độ lớn và tƣơng quan 

giữa các thành phần lực cắt phụ thuộc mạnh mẽ vào vật liệu gia công 

và chế độ cắt. Lực cắt có giá trị nhỏ nhất khi vật liệu gia công có độ 

cứng khoảng 50HRC, tƣơng ứng với sự xuất hiện dạng phoi răng 

cƣa. Trong phạm vi nghiên cứu, lực cắt giảm khi tăng vận tốc cắt. 
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Giá trị lực cắt khi tiện thép X12M lớn hơn nhiều so với khi tiện thép 

9XC ở cùng điều kiện. 

- Trung tâm nhiệt độ lớn nhất của dụng cụ nằm ở mặt trƣớc dụng 

cụ khi dụng cụ sắc và nằm ngay trên lƣỡi cắt khi dụng cụ mòn. Nhiệt 

độ cao tại lƣỡi cắt là nguyên nhân thúc đẩy các cơ chế mòn và phá 

hủy lƣỡi cắt dụng cụ. Kết quả xác định trƣờng phân bố nhiệt trong 

dụng cụ nhận đƣợc từ mô hình lý thuyết sai lệch không quá 7,8% so 

với mô hình thực nghiệm 

- Mòn dụng cụ PCBN đƣợc gây ra bởi nhiều cơ chế kết hợp nhƣ 

dính, mài mòn, khuếch tán, tƣơng tác hóa học và phá hủy vì nhiệt. 

Vật liệu gia công và chế độ cắt có ảnh hƣởng lớn tới mòn và cơ chế 

mòn dụng cụ PCBN. Tồn stại pha lỏng trên bề mặt tiếp xúc giữa phoi 

và mặt trƣớc dụng cụ. Tính chất pha lỏng phụ thuộc vào điều kiện 

cắt, vật liệu phôi và dụng cụ. Pha lỏng có ảnh hƣởng lớn tới tốc độ 

mòn dụng cụ. 

- Đƣờng cong mòn của vật liệu PCBN cũng tuân theo quy luật 

mòn thông thƣờng gồm ba giai đoạn. Giai đoạn mòn ổn định giảm 

khi vận tốc cắt tăng. Chiều cao và tốc độ mòn mặt sau dụng cụ 

PCBN khi cắt vật liệu X12M lớn gấp hơn 3 lần so với khi cắt thép 

9XC ở cùng điều kiện. 

- Nhám bề mặt gia công khi tiện thép hợp kim qua tôi bằng dao 

PCBN có trị số khá nhỏ, tƣơng đƣơng độ nhám cấp 7 8. Cùng điều 

kiện cắt nhƣ nhau, nhám bề mặt nhận đƣợc khi gia công thép 9XC 

nhỏ hơn khi gia công thép X12M. Nhám bề mặt tăng khi độ cứng vật 

liệu gia công tăng. 

- Bề mặt gia công xuất hiện các luồng vật liệu biến dạng dẻo do 

kim loại chảy dẻo dịch chuyển theo phƣơng vuông góc với phƣơng 

chuyển động thông thƣờng của dòng phoi, tạo thành ba via dọc theo 
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vết lƣợng chạy dao và làm giảm chất lƣợng lớp bề mặt. Lớp bề mặt 

không có sự thay đổi về cấu trúc tế vi. Tuy nhiên có sự biến đổi về 

cơ tính khi độ cứng tế vi tăng ở lớp bề mặt và giảm nhẹ ở bên dƣới 

lớp bề mặt, so với độ cứng vật liệu ban đầu.  

- Các giải pháp tối ƣu Pareto tìm đƣợc trong vùng khảo sát cho 

thấy giá trị nhám bề mặt Ra giảm khi diện tích gia công Sc giảm. Tốc 

độ giảm của nhám bề mặt (6.25%) và diện tích gia công (6.44%) gần 

nhƣ tỉ lệ thuận. Giải pháp tối ƣu thỏa hiệp gần với giải pháp lý tƣởng 

nhất tƣơng ứng với vận tốc cắt v=100,26m/ph, lƣợng chạy dao 

s=0,15mm/v, chiều sâu cắt t=0,09mm. Diện tích gia công tại đây đạt 

đƣợc là Sc=12.731,41cm
2
, nhám bề mặt đạt đƣợc là Ra= 0,5421μm. 

- Việc giải bài toán tối ƣu đa mục tiêu bằng giải thuật di truyền 

đã cung cấp một công cụ giải các bài toán tối ƣu đơn giản và thuận 

tiện với độ đảm bảo cao, tránh đƣợc các nhƣợc điểm nhƣ hội tụ sớm, 

đòi hỏi các hàm mục tiêu phải có tính khả vi… với chi phí tính toán 

tƣơng đối thấp, thời gian tính toán nhanh, đặc biệt hữu hiệu với các 

bài toán có kích thƣớc lớn.  

PHƢƠNG HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

- Nghiên cứu ảnh hƣởng của thành phần vật liệu dụng cụ PCBN 

đến tính năng cắt gọt, tuổi thọ dụng cụ và chất lƣợng bề mặt khi tiện 

cứng chính xác thép hợp kim qua tôi. 

- Nghiên cứu ảnh hƣởng của các thông số hình học dụng cụ cắt 

đến quá trình hình thành phoi, lực cắt và nhiệt cắt khi tiện cứng. 

- Nghiên cứu mở rộng đối với các loại vật liệu gia công khác 

đƣợc sử dụng phổ biến trong ngành chế tạo ở Việt Nam nhƣ thép 

40X, ШX15, các loại thép không gỉ.. v..v. 

- Nghiên cứu tối ƣu hóa triệt để hơn, xem xét đồng thời các chỉ 
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tiêu về chi phí gia công, năng lƣợng tiêu thụ, rung động ... để có thể 

đạt đƣợc một giải pháp tối ƣu tổng thể. 
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