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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

      Ngày nay khi trình ñộ sản xuất ñược tự ñộng hóa ở mức ñộ cao, khi các 

lĩnh vực công nghệ hiện ñại ñược tổ hợp với nhau ñể hình thành một công 

nghệ mới cao hơn như tổ chức cơ khí, ñiện, ñiện tử, tin học…thì khoa học 

gia công vật liệu ñã có những bước phát triển mới, ví dụ như gia công vật 

liệu trong sản xuất tổ hợp ñiều khiển bằng máy vi tính CAD/CAM-CIM-

CNC ñã ñem lại hiệu quả kinh tế và cải thiện ñược chất lượng bề mặt chi 

tiết. 

 Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sự bùng nổ thông tin khiến cho 

công nghệ cao trở thành cuộc cách mạng thời ñại với các loại máy Phay hiện 

ñại, máy tổ hợp, máy ñiều khiển theo chương trình. Nhưng bấy kỳ một 

phương án công nghệ, một phương án kết cấu, một phương án tự ñộng hóa 

quá trình gia công hay một phương án tổ chức làm việc nào ñều phải ñược 

ñánh giá trên quan ñiểm hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm. 

Chất lượng bề mặt của chi tiết ñược hình thành trong quá trình thực 

hiện các nguyên công có tính ñến yếu tố di truyền công nghệ (tính in ñập). 

Tuy nhiên, quan trọng nhất là các nguyên công gia công tinh, bởi vì ở các 

nguyên công này các ñặc tính chất lượng của lớp bề mặt ñược hình thành rõ 

nét. Điều này nói lên tầm quan trọng của các phương pháp gia công tinh 

trong quy trình công nghệ và sự cần thiết phải xác ñịnh phương pháp gia 

công hợp lý với chế ñộ cắt tối ưu. 

Trong sản xuất ñã và ñang ứng dụng nhiều phương pháp gia công tinh 

khác nhau. Các phương pháp này có thể tập trung lại thành bốn nhóm chính 

là: gia công bằng dụng cụ cắt có lưỡi, gia công bằng các hạt mài kết dính, gia 

công bằng các hạt mài tự do và gia công bằng biến dạng dẻo bề mặt. 
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Để nâng cao hiệu quả của các nguyên công gia công tinh cần phải ñẩy 

mạnh công tác nghiên cứu ñể tìm ra những ñiều kiện gia công tối ưu và sử 

dụng các thiết bị hợp lý. 

 Đề tài “ Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay 

tinh”  nhằm tìm ra các yếu tố ảnh  hưởng ñến chất lượng bề mặt chi tiết máy 

từ ñó ñưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi 

phay tinh. 

2. Mục tiêu 

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt chi tiết. 

- Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng bề mặt khi phay tinh. 

3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của chế ñộ cắt ñến chất lượng bề mặt chi tiết. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của dao cắt và rung ñộng của hệ thống công 

nghệ ñến chất lượng bề mặt chi tiết. 

3.2.  Phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công: 

ñộ nhám và tính chất cơ lý. 

- Tiến hành thực nghiệm với chi tiết mẫu và gia công trên máy phay 

CNC MILL 155 có tại viện Công Nghệ Cơ Khí và Tự Động hóa (Trường Đại 

học Bách Khoa- Đà Nẵng)  

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Xây dựng cơ sở lý thuyết. 

- Thực nghiệm nguyên công phay tinh trên máy phay CNC MILL 155 

cho chi tiết mẫu. 

- Từ kết quả thực nghiệm tiến hành so sánh, tìm ra quy luật ảnh hưởng 

và ñưa ra biện cải thiện. 

5. Dự kiến kết quả ñạt ñược và hướng phát triển của ñề tài 
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5.1. Dự kiến kết quả ñạt ñược 

- Tìm ñược quy luật ảnh hưởng của từng yếu tố ñến chất lượng bề mặt 

khi phay tinh. 

- Đưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết. 

5.2. Hướng phát triển của ñề tài  

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết khi gia công tinh 

bằng các biện pháp công nghệ khác nhau. 

6. Cấu trúc của luận văn  

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu, tham khảo và phụ lục trong luận 

văn gồm có các chương như sau : 

       Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY 

       Chương 2: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT, VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT 

VÀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY 

       Chương 3:  NHỮNG HIỆN TƯỢNG XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH CẮT 

VÀ CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT HỢP LÝ THEO ĐẶC TÍNH SẢN XUẤT CỦA MÁY 

       Chương 4: THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI PHAY 

TINH VÀ CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT 

 

CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT                            

CHI TI ẾT MÁY 

Chất lượng sản phẩm là một chỉ tiêu quan trọng phải ñặc biệt quan tâm 

khi chuẩn bị công nghệ chế tạo sản phẩm. 

Chất lượng sản phẩm trong ngành chế tạo máy bao gồm chất lượng chế 

tạo các chi tiết máy và chất lượng lắp rắp chúng thành sản phẩm hoàn chỉnh. 

Đối với các chi tiết máy thì chất lượng chế tạo chúng ñược ñánh giá bằng các 

thông số cơ bản sau ñây: 

- Độ chính xác về kích thước của các bề mặt. 

- Độ chính xác về hình dạng các bề  mặt. 

- Độ chính xác về vị trí tương quan giữa các bề mặt. 
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- Chất lượng bề mặt. 

Trong ñề tài này chỉ ñi sâu nghiên cứu các yếu tố ñặc trưng của chất 

lượng bề mặt, ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới khả năng làm việc của 

chi tiết máy, các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt và các phương 

pháp ñảm bảo chất lượng bề mặt trong quá trình chế tạo chi tiết máy. 

1.1 Các yếu tố ñặc trưng của chất lượng bề mặt 

Khả năng làm việc của chi tiết máy phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng 

của lớp bề mặt. Chất lượng bề mặt là tập hợp nhiều tính chất quan trọng của 

lớp bề mặt, cụ thể là: 

- Hình dáng lớp bề mặt (ñộ sóng, ñộ nhám v.v…) 

- Trạng thái và tính chất cơ lý của lớp bề mặt (ñộ cứng, chiều sâu biến 

cứng, ứng suất dư, v.v…). 

- Phản ứng của lớp bề mặt ñối với môi trường làm việc (tính chống mòn, 

khả năng chống xâm thực hóa học, ñộ bền mỏi,v.v…).  

Chất lượng bề mặt chi tiết máy phụ thuộc vào phương pháp và ñiều kiện  

gia công cụ thể. Chất lượng bề mặt là mục tiêu chủ yếu cần ñạt ở bước gia 

công tinh các bề mặt chi tiết máy. 

   1.1.1 Tính chất hình học của bề mặt gia công 

a. Độ nhấp nhô tế vi 

Trong quá trình cắt, lưỡi cắt của dụng cụ cắt và sự hình thành phoi kim 

loại tạo ra những vết xước cực nhỏ trên bề mặt gia công. Như vậy bề mặt gia 

công có ñộ nhám (ñộ nhấp nhô tế vi). Độ nhấp nhô tế vi của bề mặt gia công 

ñược ño bằng chiều cao nhấp nhô (Rz) và sai lệch profin trung bình cộng (Ra) 

của lớp bề mặt. 

 
Hình 1.1  – Sơ ñồ xác ñịnh ñộ nhấp nhô tế vi của bề mặt chi tiết máy 
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Sai lệch profin trunng bình cộng (Ra) là trị số trung bình của khoảng 

cách từ các ñỉnh trên ñường nhấp nhô tế vi tới ñường trục tọa ñộ Ox: 

b. Độ sóng 

Bề mặt là chu kỳ không bằng phẳng của bề mặt chi tiết máy ñược quan 

sát trong phạm vi lớn hơn ñộ nhám bề mặt (từ 1 ñến 10mm). Người ta dựa vào 

tỷ lệ gần ñúng giữa chiều cao nhấp nhô và bước sóng ñể phân biệt ñộ nhấp 

nhô tế vi (ñộ nhám) bề mặt và ñộ sóng của bề mặt chi tiết máy (hình 1.2) 

 

Hình 1.2 – Tổng quát về ñộ nhám và ñộ sóng bề mặt chi tiết máy 

       Trong ñó:h – chiều cao nhấp nhô tế vi 

l – khoảng cách giữa hai ñỉnh nhấp nhô tế vi 

 H – chiều cao của sóng 

 L – khoảng cách giữa hai ñỉnh sóng 

Độ nhám bề mặt ứng với tỉ lệ l/h = 0 ÷50 

Độ sóng bề mặt ứng với tỉ lệ L/H = 50 ÷1000 

   1.1.2 Tính chất cơ lý của bề mặt gia công 

Tính chất cơ lý của lớp bề mặt chi tiết máy ñược biểu thị bằng ñộ cứng bề 

mặt, sự biến ñổi về cấu trúc mạng tinh thể lớp bề mặt, ñộ lớn và dấu của ứng 

suất trong lớp bề mặt, chiều sâu lớp biến cứng bề mặt. 

a. Hiện tượng biến cứng của lớp bề mặt  

b. Ứng suất dư trong lớp bề mặt 

1.2 Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết 

máy: 

     Chất lượng bề mặt có ảnh hưởng nhiều ñến khả năng làm việc của chi tiết 

máy, ñến mối lắp ghép của chúng trong kết cấu tổng thể của máy. Trong 
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phạm vi ñề tài này sẽ chỉ khảo sát một số ảnh hưởng cơ bản của chất lượng 

bề mặt (ñộ nhấp nhô tế vi, lớp biến cứng bề mặt) ñối với khả năng làm việc 

của chi tiết máy (tính chống mòn, ñộ bền mỏi, tính chống ăn mòn hóa học, 

ñộ chính xác các mối lắp ghép). 

   1.2.1 Ảnh hưởng ñến tính chống mòn 

a. Ảnh hưởng ñến ñộ nhấp nhô tế vi (ñộ nhám bề mặt) 

b. Ảnh hưởng của lớp biến cứng bề mặt 

c. Ảnh hưởng của ứng suất dư bề mặt 

   1.2.2 Ảnh hưởng ñến ñộ bền mỏi của chi tiết máy 

a. Ảnh hưởng của ñộ nhám bề mặt 

b. Ảnh hưởng của lớp biến cứng bề mặt 

c. Ảnh hưởng của ứng suất dư bề mặt 

   1.2.3 Ảnh hưởng tới tính chống ăn mòn hóa học của lớp bề mặt chi tiết 

a. Ảnh hưởng ñến ñộ nhấp nhô tế vi bề mặt 

b. Ảnh hưởng của lớp biến cứng bề mặt 

  1.2.4 Ảnh hưởng ñến ñộ chính xác các mối lắp ghép 

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt chi tiết gia công  

   1.3.1 Ảnh hưởng của ñộ nhám bề mặt 

   1.3.2 Ảnh hưởng ñến ñộ biến cứng bề mặt 

   1.3.3 Ảnh hưởng ñến ứng suất dư bề mặt 

CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT, VẬT LI ỆU, DỤNG 

CỤ CẮT VÀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ 

MẶT CHI TI ẾT MÁY 

2.1 Ảnh hưởng của chế ñộ cắt ñến chất lượng bề mặt chi tiết máy 

   2.1.1 Ảnh hưởng của tốc ñộ cắt  

Tốc ñộ cắt là yếu tố quan trọng ảnh hưởng ñến ñộ nhám bề mặt chi tiết 

máy. Khi cắt thép cacbon ở vận tốc cắt thấp, nhiệt cắt không cao, phoi kim 

loại tách dễ, biến dạng của lớp bề mặt không nhiều, vì vậy ñộ nhấp nhô tế vi 
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bề mặt thấp, ñộ nhám bề mặt thấp. Khi tăng vận tốc cắt ñến khoảng 15 ÷ 20 

m/ph thì nhiệt cắt, lực cắt ñều tăng và có giá trị lớn, gây ra biến dạng dẻo 

mạnh, ở mặt trước và mặt sau dao kim loại chảy dẻo. Khi lớp kim loại bị nén 

chặt ở mặt trước dao và nhiệt ñộ cao làm tăng hệ số ma sát ở vùng cắt sẽ hình 

thành lẹo dao. Lẹo dao làm tăng ñộ nhám bề mặt gia công. Nếu tiếp tục tăng 

vận tốc cắt, lẹo dao bị nung nóng nhanh hơn, vùng kim loại biến dạng bị phá 

hủy, lực dính của lẹo dao không thắng nổi lực ma sát của dòng phôi và lẹo 

dao bị cuốn ñi. Lẹo dao biến mất ứng với vận tốc cắt khoảng từ 30 ñến 60 

m/ph thì lẹo dao không hình thành ñược; nên ñộ nhám bề mặt gia công giảm, 

ñộ nhẵn bóng bề mặt gia công tăng.  

   2.1.2 Ảnh hưởng của lượng tiến dao  

Khi gia công thép cacbon, với giá trị của lượng tiến dao S = 0,02 ÷ 

0,15mm/vòng thì mặt gia công có ñộ nhấp nhô tế vi thấp nhất, nếu giảm S < 

0,02 mm/vòng thì ñộ nhấp nhô tế vi sẽ tăng lên, ñộ nhẵn bóng bề mặt giảm vì 

ảnh hưởng của biến dạng dẻo lớn hơn ảnh hưởng của các yếu tố hình học. 

Nếu trị số của lượng tiến dao S > 0,15 mm/vòng thì biến dạng ñàn hồi sẽ ảnh 

hưởng ñến sự hình thành các nhấp nhô tế vi, kết hợp với ảnh hưởng của các 

yếu tố hình học, làm cho ñộ nhám bề mặt tăng lên. 

   2.1.3 Ảnh hưởng của chiều sâu cắt 

Chiều sâu cắt cũng có ảnh hưởng tương tự như lượng tiến dao S ñến ñộ 

nhám bề mặt gia công, nhưng trong thực tế người ta thường bỏ qua ảnh 

hưởng này. Nói chung không nên chọn giá trị của chiều sâu cắt quá nhỏ vì 

khi cắt lưỡi dao sẽ bị trượt nên mặt gia công và cắt không liên tục. Hiện 

tượng gây ra trượt dao thường ứng với giá trị của chiều sâu cắt khoảng  0,02 

÷ 0,03 mm. 

2.2 Ảnh hưởng của vật li ệu gia công ñến chất lượng bề mặt chi tiết máy 

Khi vật liệu bề mặt chi tiết máy bị biến dạng dẻo mạnh, các cấu trúc 

tinh thể nhỏ biến thành cấu trúc sợi làm thay ñổi rất nhiều hình dạng và trị số 
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của nhấp nhô tế vi (thay ñổi trị số Rz và Ra). Ở kim loại giòn, khi gia công, 

các hạt tinh thể cá biệt bị bóc rời ra cũng làm thay ñổi hình dạng nhấp nhô tế 

vi và làm tăng kích thước nhấp nhô tế vi. 

2.3 Ảnh hưởng của dụng cụ cắt ñến chất lượng bề mặt chi tiết máy 

   2.3.1 Thông số hình học của phần cắt dao phay 

   2.3.2 Các thành phần của lớp kim loại bị cắt 

a. Phay bằng dao phay trụ  

 b. Phay bằng dao phay mặt ñầu 

   2.3.3 Tiết diện ngang và thể tích của lớp kim loại bị cắt 

   2.3.4 Các thành phần của lực cắt và công  suất cắt khi phay 

   2.3.5 Vật liệu chế tạo dao phay 

   2.3.6 Độ mòn và tuổi bền của dao phay 

2.4 Ảnh hưởng do rung ñộng của hệ thống công nghệ ñến chất lượng bề 

mặt gia công 

Quá trình rung ñộng trong hệ thống công nghệ tạo ra chuyển ñộng 

tương ñối có chu kỳ giữa dụng cụ cắt và chi tiết gia công, làm thay ñổi ñiều 

kiện ma sát, gây nên ñộ sóng và nhấp nhô tế vi trên bề mặt gia công.  

CHƯƠNG 3:  NHỮNG HIỆN TƯỢNG XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH  

CẮT VÀ CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT HỢP LÝ THEO ĐẶC TÍNH SẢN 

XUẤT CỦA MÁY 

Quá trình cắt khi phay phức tạp hơn khi tiện. Khi tiện, dao luôn luôn 

tiếp xúc với chi tiết và cắt phoi với tiết diện không thay ñổi. Trong tất cả các 

trường hợp phay, phoi ñược cắt rời từng mảnh có chiều dày thay ñổi. Ngoài 

ra, khi phay, ở mỗi vòng quay của dao, mỗi răng của dao phay lúc vào chỉ 

tiếp xúc với chi tiết gia công còn lúc ra thì không tiếp xúc. Lúc răng ăn vào 

chi tiết gia công có xảy ra hiện tượng va ñập. 

Như vậy, ñiều kiện làm việc của dao phay nặng hơn rất nhiều so với 

ñiều kiện làm việc của dao khi tiện. Cho nên cần phải biết các qui luật cơ bản 
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của quá trình phay ñể trong từng trường hợp cụ thể khi ñiều kiện gia công tốt 

nhất thì ñạt ñược chất lượng bề mặt và năng suất cao nhất. 

3.1 Những hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt  

   3.1.1 Hiện tượng lẹo dao 

   3.1.2 Sự co rút của phoi 

   3.1.3 Hiện tượng nhiệt trong quá trình cắt 

   3.1.4 Rung ñộng trong quá trình cắt 

3.2 Chọn chế ñộ cắt hợp lý  

Xác ñịnh chế ñộ cắt hợp lý (ñối với mỗi máy nhất ñịnh) nghĩa là phải 

chọn kiểu và kích thước dao phay, vật liệu và các thông số hình học, phần 

cắt, ñiều kiện trơn nguội cho từng trường hợp cụ thể (vật liệu gia công, kích 

thước  chi tiết gia công, lượng dư gia công). Sau ñó cần phải xác ñịnh các trị 

số tối ưu của các thông số chế ñộ cắt: B, t, sz, v, n, Ne, TM. 

Các thông số B, t, sz và v ảnh hưởng như nhau tới năng suất phay. Điều 

ñó có nghĩa là, nếu tăng một thông số nào ñó, chẳng hạn lên hai lần (khi các 

thông số khác cố ñịnh) thì năng suất phay cũng tăng lên hai lần. Tuy vậy các 

thông số ñó ảnh hưởng tới tuổi bền của dao không như nhau. Vì vậy nếu tính 

ñến tuổi  bền của dao thì trước hết phải xác ñịnh giá trị cực ñại cho phép của 

các thông số ảnh hưởng ít tới tuổi bền của dao, nghĩa là theo thứ tự: Chiều 

sâu cắt, lượng chạy dao răng và tốc ñộ cắt. Trình tự ñể chọn chế ñộ cắt khi 

phay như sau: 

   3.2.1. Xác ñịnh chiều sâu cắt cho phép  

Xuất phát từ lượng dư gia công, ñộ bóng bề mặt yêu cầu và công suất 

của máy. Lượng dư gia công nên ñược hớt ñi trong một hành trình có tính 

ñến công suất của máy. Thông thường, chiều sâu cắt khi phay thô không quá 

4 – 5 mm. Khi phay thô bằng dao phay mặt ñầu hợp kim cứng trên những 

máy có công suất lớn, chiều sâu cắt có thể ñạt tới 20 – 25 mm và lớn hơn. 

Khi phay tinh chiều sâu cắt không vượt quá 1 – 2 mm. 
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   3.2.2 Xác ñịnh lượng chạy dao răng cực ñại cho phép 

Khi xác ñịnh lượng chạy dao cực ñại, cần lấy giá trị gần bằng giá trị làm 

cho răng dao bị  gẫy.  

Đối với các dao phay trụ và dao phay ñĩa, khi chọn lượng dao cực ñại 

cần xuất phát từ chiều dày cắt không ñổi lớn nhất, nghĩa là amax = const. 

Từ ñó ta có thể xác ñịnh lượng chạy dao răng: 

     sz = 

2

2

D

t

D

t

C

−
      (3.1) 

Công thức này biểu thị sự phụ thuộc giữa lượng chạy dao răng với chiều 

sâu cắt và ñường kính dao phay. Giá trị chiều dày cắt cực ñại (giá trị hệ số c 

không ñổi  phụ thuộc vào tính chất cơ lý của vật liệu gia công (ñối với từng 

loại và kết cấu dao phay).  

   3.2.3 Xác ñịnh tốc ñộ cắt 

Do tốc ñộ cắt ảnh hưởng lớn nhất ñến tuổi bền của dao, cho nên người 

ta  chọn tốc ñộ cắt xuất phát từ tuổi bền của dao. Tốc ñộ cắt ñược xác ñịnh 

như sau: 

    v = yxm baT

C                (3.2) 

Khi thay vào các công thức liên quan ñối với trường hợp phay bằng dao 

phay hình trụ và dao phay ñĩa, ta có công thức tính tốc ñộ cắt qua các thông 

số công nghệ: 

v = 
2

2

yx
yyxm

yx

tzBsT

CD
+

+

        

  (3.3) 

Cũng tương tự ta có công thức tính chế ñộ cắt khi gia công bằng dao 

phay mặt ñầu là:                                   v = 
ryyxm

r

tzBsT

CD       

             (3.4) 

z 

z 
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Từ các công thức (3.3) và (3.4) ta thấy tốc ñộ cắt tăng khi ñường kính 

dao phay tăng và giảm khi tuổi bền, lượng chạy dao răng, chiều sâu cắt, 

chiều rộng phay tăng. Mức ñộ ảnh hưởng của từng thông số  (D, B, t, sz, z và 

T) tới tốc ñộ cắt ñược xác ñịnh bằng trị số và dấu của các số mũ ñó. 

   3.2.4 Xác ñịnh công suất cắt hiệu dụng  

Công suất cắt hiệu dụng Ne theo  các bảng tiêu chuẩn và theo công thức      

Ne = vT
6120

.vPz  kW rồi so sánh với công suất của máy. Nếu thấy công suất của 

ñộng cơ máy không ñủ, nghĩa là NCT < Ne thì trước hết phải giảm tốc ñộ cắt 

(mà không phải giảm chiều sâu cắt hay  lượng chạy dao) theo công thức sau 

ñây: 

vN = vT
e

CT

N

N
               

(3.5) 

   3.2.5. Xác ñịnh số vòng quay gần nhất của trục chính 

 Dựa theo tốc ñộ cắt ñã chọn (ve hay vN) xác ñịnh số vòng quay gần 

nhất của trục chính từ số vòng quay trên máy theo công thức hoặc theo ñồ thị 

(hình 3.1). Từ ñiểm ứng với tốc ñộ cắt ñã chọn (ví dụ m/phút) ta vẽ ñường 

nằm ngang, còn từ ñiểm ứng với ñường kính ñã chọn của dao phay ta vẽ 

ñường thẳng ñứng. Hai ñường cắt nhau tại một ñiểm, ñó chính là số vòng 

quay gần nhất của trục chính. Chẳng hạn trên hình 3.1 khi dùng dao phay có 

ñường kính D = 110 mm với tốc ñộ cắt 42 m/phút thì số vòng quay của trục 

chính sẽ là 125 vòng/phút. 
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Hình 3.1 – Toán ñồ số vòng quay của dao phay 

   3.2.6. Xác ñịnh lượng chạy dao phút  

 Xác ñịnh lượng chạy dao phút theo công thức hoặc theo ñồ thị (hình 

3.2).  

Ví dụ: Khi gia công bằng dao phay có D = 110 mm, z = 10, sz = 0,2 mm/răng 

và có n = 125 vòng/phút, lượng chạy dao phút theo ñồ thị ñược xác ñịnh  như 

sau. Từ ñiểm ứng với lượng chạy dao răng sz = 0,2mm/răng ta vẽ ñường 

thẳng ñứng cho ñến khi nó cắt ñường nằm nghiêng ứng với số răng dao phay 

z = 10. Từ ñiểm cắt nhau ñó, ta sẽ ñường nằm ngang cho ñến khi nó cắt 

ñường nghiêng ứng với số vòng quay trục chính n =125/phút. Từ ñiểm cắt 

nhau này ta lại vẽ tiếp ñường thẳng ñứng. Điểm cắt nhau của ñường thẳng 

này với thang lượng chạy dao phút có trên máy chính là giá trị lượng chạy 

dao phút gần nhất. 
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Hình 3.2 – Toán ñồ lượng chạy dao phút 

Sử dụng những ñặc tính sản xuất của máy ñể chọn chế ñộ cắt tối ưu 

Việc tăng năng suất lao ñộng khi gia công trên các máy cắt kim loại bị 

giới hạn bởi 2 yếu tố chính: Khả năng sản xuất của máy và tính chất cắt của 

dao. Nếu khả năng sản xuất của máy thấp và không cho phép sử dụng hết 

tính chất cắt của dao thì năng suất của máy ñó chỉ là một phần của năng suất 

khi sử dụng tính chất cắt của dao ñến cực ñại. Nếu khả năng sản xuất của 

máy vượt quá tính chất cắt của dao thì máy sẽ ñạt ñược năng suất cực ñại 

(ñối với dao ñó), nhưng trong trường hợp này không sử dụng hết khả năng 

của máy tức là công suất máy, lực cắt cho phép cực ñại..v..v..Theo quan 

ñiểm sản xuất và kinh tế của việc sử dụng máy và dao thì trường hợp tối ưu 

là trường hợp công suất của máy và tính chất cắt của dao trùng nhau hoặc 

gần bằng nhau. 

Đặc tính sản xuất của máy là ñồ thị phụ thuộc giữa khả năng của máy và 

dao. Đặc tính sản xuất này cho phép làm ñơn giản và nhanh việc xác ñịnh 

chế ñộ cắt tối ưu của mỗi loại máy cho trước. 
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CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM BỀ MẶT            

KHI PHAY TINH VÀ CÁC BI ỆN PHÁP CẢI THI ỆN CHẤT LƯỢNG 

BỀ MẶT 

4.1  Thực nghiệm xác ñịnh ñộ nhám bề mặt khi thực hiện nguyên công 

phay tinh trên máy phay CNC MILL 155. 

   4.1.1 Điều kiện thực nghiệm 

a. Đặc tính của máy phay CNC MILL 155 

 

                             Hình 4.1 – Máy phay CNC MILL 155 

- Vùng làm việc (Working area)  

+ Khoảng dịch chuyển theo phương X: 300 (mm) 

+ Khoảng dịch chuyển theo phương Y: 200 (mm) 

+ Khoảng dịch chuyển theo phương Z: 300 (mm) 

   - Bàn máy (Milling table) 

+ Kích thước bàn máy:  520x180 (mm) 

+ Tải trọng máy: 20 (kg) 

- Hộp tốc ñộ (Milling spindle drive) 

+ Công suất ñộng cơ: 2,5 (kW) 

+ Dãi tốc ñộ trục chính: 150-5000 (v/ph) 

+ Mômen  xoắn cực ñại: 20 (N.m) 

- Hộp chạy dao (Feed drive) 

+ Động cơ: 0,2  (kW) 
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+ Lực cắt: 2500 (N) 

+ Lượng chạy dao lớn nhất theo các phương X, Y, Z là (0÷ 4) 

m/ph 

+ Lượng chạy dao nhanh theo các phương X, Y, Z là 7,5 (m/ph) 

- Hệ thống dao cụ (Tool system) 

+ Số dao: 10 

+ Đường kính lớn nhất của dao: Ø70 (mm) 

+ Chiều dài lớn nhất của dao: 200 (mm) 

+ Khối lượng lớn nhất của dao: 0,8 (kg) 

+ Lực vòng 1100 (N) 

b. Dụng cụ cắt (Dao phay) 

Dao phay tinh mặt ñầu có gắn các mảnh hợp kim cứng có số hiệu: 

APGT1135PDFR-G2 với các thông số như sau: 

 

Hình 4.2 – Mảnh dao cắt 

    L1= 11    (mm)  L2= 6,35 (mm) 

    S1= 3,5   (mm)  F1= 1,2   (mm) 

    R1= 0,8   (mm) 

Các mảnh hợp kim ñược gắn lên ñầu dao bằng vít hãm chuyên dùng. Dao 

phay có số hiệu BAP300-050A07R (Theo tài liệu sổ tay dao cắt – Viện công 

nghệ cơ khí và tự ñộng hóa – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng)  
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Hình 4.3 – Kết cấu của dao và cán dao 

Trong ñó:  

  D1 = 50 (mm)   L1 = 40 (mm) 

D9 = 22 (mm)   L7 = 20 (mm) 

D8 = 11 (mm)   W1 = 10,4 (mm) 

L8 = 6,3 (mm)   Số răng Z = 7 

Khối lượng dao 0,4 (kg) 

c. Thiết bị ño 

Máy ño ñộ cứng EMCO-TEST N3 (Viện Công nghệ cơ khí, tự ñộng hóa) 

                                       

Hình 4.4 – Máy ño ñộ cứng 

Máy ño ñộ nhám với 2 thang ño Ra và Rz 

                              

Hình 4.5 – Máy ño ñộ nhám bề mặt 
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d. Vật liệu gia công 

    Thép SKD61 với thành phần chính theo tiêu chuẩn JIS G4404 (1983) Nhật 

Bản, có thành phần như bảng 4.1 và thí nghiệm gia công ở ñộ cứng 32 - 40 

HRC. 

Bảng 4.1: Thành phần của thép SKD61 

%C %Mn %Si %Cr %Mo %V 

0,32-0,42% 0,5% 0,8-1,2% 4,5-5,5% 1,5% 0,8-1,2% 

 

 

Hình 4.6 – Gia công chi tiết mẫu 

e. Chế ñộ cắt  

Khoảng chế ñộ cắt nghiên cứu ñược xác ñịnh thông qua các thí nghiệm sơ bộ 

và bảng thông số chế ñộ cắt cho mảnh cắt APGT1135PDFR-G2, ñồng thời 

xây dựng mô hình quy hoạch thực nghiệm theo ta ñược ma trận thí nghiệm 

như bảng 4.2 

Bảng 4.2:  Bảng ma trận thí nghiệm 

Thông số 
G.hạn 
dưới 
(- α) 

Mức 
dưới 
(-1) 

Mức 
TB 
(0) 

Mức 
trên 
(+1) 

G.hạn 
trên 
(+α) 

Các 
biến 

ae 0,246 0,3 0,55 0,8 0,854 x1 
t(mm) 

ap 4 4 4 4 4   
S(mm/vg) 0,178 0,2 0,3 0,4 0,422 x2 
V (m/ph) 261,4 270 310 350 358,6 x3 
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4.1.2. Kết quả thực nghiệm 

a. Kết quả thực nghiệm 

Sau khi gia công các chi tiết mẫu với chế ñộ cắt ñã xây dựng và ño ñộ 

nhám Ra bề mặt các chi tiết ñó. Kết quả ñược thống kê như bảng 4.3 

Bảng 4.3 - Bảng kết quả thực nghiệm 

t S V Ra 
TT 

mm mm/vg m/ph µm 
1 0.3 0.2 270 0.571 
2 0.8 0.2 270 0.785 
3 0.3 0.4 270 0.516 
4 0.8 0.4 270 0.883 
5 0.8 0.2 350 0.503 
6 0.8 0.2 350 0.508 
7 0.3 0.4 350 0.638 
8 0.8 0.4 350 0.743 
9 0.854 0.3 310 0.563 
10 0.246 0.3 310 0.669 
11 0.55 0.421 310 0.758 
12 0.55 0.178 310 0.554 
13 0.55 0.3 358.6 0.636 
14 0.55 0.3 261.4 0.815 
15 0.55 0.3 310 0.711 

 

b. Xác ñịnh hàm hồi quy tối ưu hoá 

Sử dụng phần mềm Matlab ñể quy hoạch thực nghiệm và giải bài toán 

tối ưu hoá, ta ñược các hàm hồi quy về  nhám bề mặt như sau:   

ln(Ra) = (27.591186 + 8.491366.lnt - 9.752964.lnS - 10.234771.lnV + 

0.217090.lnt.lnS - 1.449336.lnt.lnV + 1.647837.lnS.lnV - 0.160584.lnt2 - 

0.284649.lnS2 + 0.936091.lnV2). 

c. Phân tích kết quả nghiên cứu 

Ảnh hưởng của vận tốc cắt và lượng chạy dao ñến nhám bề mặt như ñồ 

thị hình 4.7 ta thấy, vận tốc cắt và lượng chạy dao có ảnh hưởng trực tiếp ñến 
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ñộ nhám bề mặt gia công, lượng chạy dao nhỏ dẫn ñến chiều cao nhấp nhô tế 

vi bề mặt thấp. 

 

 

Hình 4.7 - Ảnh hưởng của  vận tốc cắt và lượng chạy dao ñến nhám bề mặt 

 

Ảnh hưởng của vận tốc và chiều sâu cắt ñến nhám bền mặt thể hiện 

như hình 4.8. Khi gia công ở chiều sâu cắt nhỏ, do lưỡi cắt của dụng cụ trượt 

và cào xước lên bề mặt gia công và làm tăng ñộ nhám bề mặt. Tuy nhiên, khi 

tăng chiều sâu cắt thì nhám bề mặt lại giảm với trường hợp gia công ở tốc ñộ 

cao.  
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Hình 4.8 - Ảnh hưởng của  vận tốc cắt và chiều sâu cắt ñến nhám bề mặt 

 

Kết quả trên ñồ thị hình 4.9 cho thấy, ảnh hưởng của lượng chạy dao 

và chiều sâu cắt tới nhám bề mặt. Khi tăng lượng chạy dao S thì nhám bề mặt 

tăng nhanh và ít bị ảnh hưởng của chiều sâu cắt.  

 

 

Hình 4. 9 -  Ảnh hưởng của  vận tốc cắt và chiều sâu cắt ñến nhám bề mặt 
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4.2. Các biện pháp công nghệ  

Chất lượng bề mặt chi tiết máy là một chỉ tiêu rất quan trọng ñối với 

quá trình gia công chi tiết máy, nhất là ở giai ñoạn gia công tinh. Để ñảm bảo 

chất lượng bề mặt gia công, trước hết phải chuẩn bị hệ thống công nghệ thật 

tốt, ñặc biệt là ở khâu gia công tinh. Mục tiêu ở ñây là xác ñịnh và áp dụng 

có hiệu quả các biện pháp công nghệ nhằm cải thiện chất lượng bề mặt về 

các yếu tố: ñộ nhám, chiều sâu biến cứng, mức ñộ biến cứng, ứng suất dư 

của lớp bề mặt chi tiết máy. Những biện pháp công nghệ ñã ñược kiểm 

nghiệm có hiệu quả nhằm cải thiện chất lượng bề mặt chi tiết máy khi gia 

công bằng dụng cụ cắt thường (dụng cụ có lưỡi) ñược tổng kết ở bảng 4.4.  

Bảng 4.4 - Biện pháp cải thi ện chất lượng bề mặt gia công chi tiết máy 

bằng dụng cụ cắt thường (dụng cụ có lưỡi) 

Yếu tố ảnh hưởng 
Biện pháp làm giảm chiều cao nhấp nhô tế vi (Rz) và 

giảm chiều sâu biến cứng (tc) 
- Vật liệu gia công 
 
- Lượng tiến dao S, 
Sz  
- Chiều sâu cắt 
 
- Vận tốc cắt v 
 
 
- Vật liệu dụng cụ 
cắt 
 
 
- Dung dịch trơn 
nguội 
- Thông số hình học 
của dụng cụ cắt: 
  Góc trước γ  
  Góc sau α  
  Bán kính mũi dao r 
- Độ mòn dụng cụ u 

- Sức bền cao, giới hạn chảy cao, nhiều cacbon, ñộ 
cứng cao 
- Giá trị S, Sz  nhỏ (giá trị nhỏ nhất khoảng 0,03 
Mm/Vòng) 
- Giá trị của chiều sâu cắt nhỏ ( giá trị nhỏ nhất khoảng 
0,01mm) 
- Giá trị của vận tốc cắt tăng, giá trị nhỏ nhất, tùy cặp 
vật liệu gia công và vật liệu dụng cụ (ví dụ: tiện tinh 
thép  bằng dao thép gió hoặc dao gồm vmin khoảng 
300÷500m/ph) 
- Độ cứng nóng (chịu nhiệt) tăng, khả năng chịu nhiệt 
của dụng cụ tăng theo thứ tự sau: thép gió, hợp kim 
cứng, gốm, kim cương. 
- Độ nhớt tăng theo thứ tự: nước, dầu 
 
 
 
Góc trước lớn dần 
Góc sau lớn dần 
Bán kinh mũi dao r nhỏ 
Độ mòn dụng cụ (µ ) nhỏ 
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4.2. Các biện pháp về vật li ệu 

Để ñạt ñộ nhám bề mặt thấp (ñộ nhẵn bóng bề mặt cao) khi cắt gọt 

người ta thường tiến hành thường hóa thép cacbon ở nhiệt ñộ 850 ÷ 870oC 

trước khi cắt gọt. Để cải thiện ñiều kiện cắt và nâng cao tuổi thọ dụng cụ cắt 

người ta thường tiến hành ủ thép cacbon ở nhiệt ñộ 900oC trong 5 giờ ñể cấu 

trúc kim loại có hạt nhỏ và ñều. Độ cứng vật liệu gia công tăng thì chiều cao 

nhấp nhô tế vi giảm và hạn chế ảnh hưởng của vận tốc cắt ñối với chiều cao 

nhấp nhô tế vi. Khi ñộ cứng của vật liệu gia công ñạt tới giá trị HB = 

5000N/mm2 thì ảnh hưởng của vận tốc cắt tới chiều cao nhấp nhô tế vi Rz 

hầu như không còn. Mặt khác, giảm tính dẻo của vật liệu gia công bằng biến 

cứng bề mặt cũng làm giảm chiều cao nhấp nhô tế vi. 

4.3 Các biện pháp về dụng cụ cắt 

Kết cấu của dao phay ảnh hưởng lớn tới khả năng làm việc của dao và 

hiệu quả sử dụng  chúng. Phương hướng chính ñể chế tạo dao phay hợp kim 

cứng kiểu mới là dùng kết cấu lắp ráp từ các mảnh hợp kim cứng thay thế 

(khi mòn ta chỉ việc thay các mảnh mới). 

Phương pháp kẹp bằng cơ khi cho phép xoay các mảnh hợp kim cứng 

nhằm thay ñổi các lưỡi cắt và cho phép sử dụng dao phay không cần phải 

mài lại. Sau khi các mảnh này bị mòn hết ta chỉ việc thay nhanh các mảnh 

mới. Vì thế thời gian ñể phục hồi dao phay giảm xuống rất nhiều. Sử dụng 

các mảnh thay thế có những ưu ñiểm sau ñây so với các mảnh hàn phải mài: 

- Tuổi bền cao hơn (cao hơn 30%) do không phải hàn và mài lại (quá 

trình mài lại làm giảm tính chất cắt của hợp kim cứng); 

- Thay ñổi nhanh; 

- Có thể sử dụng hợp kim cứng có khả năng chống mòn cao (loại hợp 

kim này dễ bị nứt khi hàn và khi mài); 

- Có khả năng mạ một lớp hợp kim chống mòn (cacbit titan, nitrit 

titan…) 
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- Tăng nhanh phần trăm hoàn lại khi mài của hợp kim (từ 15-20% ñối 

với dụng cụ hàn, lên tới 90% ñối với dụng cụ dùng mảnh hợp kim thay thế); 

- Giảm thời gian phụ cần thiết ñể thay ñổi và ñiều chỉnh dao mòn; 

- Giảm số loại dao, ñơn giản việc trang bị dụng cụ; 

- Có khả năng tập trung sản xuất các bộ phận thay thế cho các loại 

dụng cụ khác nhau (dao tiện, dao phay, dao chuốt…) 

- Có khả năng mài tập trung trên cơ sở cơ khí hóa và tự ñộng hóa; 

- Các kích thước và thông số hình học của dao ñược cố ñịnh, ñiều này 

ñặc biệt quan trọng ñối với các máy ñiều khiển theo chương trình số… 

Những ưu ñiểm nói trên xác ñịnh hiệu quả kinh tế khi sử dụng dao 

phay bằng những mảnh hợp kim cứng nhiều mặt. 
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KẾT LUẬN VÀ TRI ỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI 

 

 Qua thời gian tìm tòi nghiên cứu và tiến hành các thí nghiệm, khảo sát 

quá trình gia công chi tiết máy ñể hoàn thành luận văn. Kết quả ñạt ñược của 

luận văn như sau: 

- Phân tích ñược các yếu tố ñặc trưng cho chất lượng bề mặt chi tiết 

máy (hình dáng của lớp bề mặt, trạng  thái và tính chất cơ lý của lớp bề mặt). 

 - Phân tích rõ ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới khả năng làm việc 

của chi tiết máy. 

 - Phân tích ñược các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt chi tiết 

máy khi gia công. 

 - Phân tích ñược ảnh hưởng của chế ñộ cắt, vật liệu gia công, dụng cụ 

cắt và rung ñộng của hệ thống công nghệ  ñến chất lượng bề mặt chi tiết 

máy. 

 - Lựa chọn ñược chế ñộ cắt hợp lý ñể tiến hành các thí nghiệm khảo sát 

ñạt kết quả, ñảm bảo an toàn cho người và máy móc, thiết bị. 

 - Xây dựng ñược hàm thực nghiệm và biểu ñồ về các mối quan hệ giữa 

chế ñộ cắt và nhám bề mặt (sai lệch prôfin trung bình cộng Ra). 

 - So sánh ñược giữa kết quả thu ñược trên biểu ñồ và kết quả thực 

nghiệm thu ñược qua phép ño ñộ nhám bề mặt.   

 - Đưa ra ñược các biện pháp về công nghệ, các biện pháp về vật liệu và  

các biện pháp về dụng cụ cắt ñể cải thiện chất lượng bề mặt chi tiết máy khi 

phay tinh.  

 - Các kết quả trên ñây thu ñược khi tiến hành thực nghiệm với một loại 

vật liệu và một ñiều thực nghiệm nhất ñịnh. Tuy nhiên trên ñây ñã trình bày 

ñược một phương pháp ñể nâng cao ñược chất lượng bề mặt chi tiết máy. Có 

thể áp dụng cách xây dựng này khi gia công các loại vật liệu và ñiều kiện 

thực nghiệm khác nhau ñể nâng cao ñược chất lượng bề mặt khi gia công 

tinh. 


