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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS
1. General information:
Project title: A Study on Coolant Parameters in Internal Grinding of 9CrSi
Harden Steel
Code number: ĐH2013-TN02-06
Coordinator: MA. Le Xuan Hung
Implementing institution: TNU – Thai Nguyen University of Technology
Duration: from 2013 to 2014
2. Objective(s):
Investigation of the effect of coolant parameters on the surface quality in
internal grinding 9XC harden steel and determining the reasonable coolant
parameters.
3. Creativeness and innovativeness:
- Has proposed 02 regression equations which represents the relationship
between the surface roughness and the coolant parameters.
- Has proposed 02 resonable coolant parameters when using Emulsion and
Aquatex 3180 for cooling.
4. Research results:
- An overview of lubrication cooling when grinding / internal grinding;
- Study the effect of flow rate, concentration of cooling solution to the surface
roughness when grinding 9XC steel.
- The reasonable cooling parameters can be used in manufacturing of products
in practice.
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5. Products:
5.1. Scientific products: 01 national paper, 01 paper in a SCOPUS journal
- National paper: Banh Tien Long, Vu Ngoc Pi, Le Xuan Hung, Ta Viet
Cuong (2016), “A study on the effect of coolant regimes to surface roughness
in internal grinding of steel 9XC”, Viet Nam Mechanical Engineering
Journal, 5, pp. 71 – 76.
- International paper (SCOPUS): Le Xuan Hung, Vu Thi Lien, Vu Ngoc Pi,
Banh Tien Long (2018), “A Study on Coolant Parameters in Internal Grinding
of 9CrSi Steel”, 7th International Conference on Material Science and
Engineering Technology (ICMSET 2018), 20-22/10/2018, Beijing, China.
5.2. Training products
- Ta Viet Cuong (2016), A study on the effect of coolant type to surface
quality in internal grinding 9XC steel, Master

thesis,

Thai

Nguyen

University of Technology.
6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of
research results:
- The research results have been applied in the manufacturing of products at
Thai Ha Precision Mechanical Private Enterprise. Serving the scientific
research at Thai Nguyen University of Technology, TNU
- Contribute to the knowledge of grinding, internal grinding and cooling for
grinding.
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1. Tính cấp thiết
Trong ngành cơ khí chế tạo, mài là một phương pháp gia công có năng
suất và độ chính xác cao. Trong một qui trình công nghệ chế tạo một chi tiết
máy nào đó, mài thường là một trong những nguyên công cuối cùng, nhưng
lại vị trí rất quan trọng bởi nó có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và giá thành
sản phẩm. Để nâng cao chất lượng, giảm chi phí gia công cần quan tâm đến
nhiều yếu tố.
Trong các yếu tố đó dung dịch làm mát là một yếu tố rất quan trọng. Vì
dung dịch làm mát có tác dụng giảm ma sát, giảm lực cắt, hạn chế ảnh hưởng
của nhiệt phát sinh trong quá trình mài và làm sạch bề mặt gia công [1]. Từ đó
nâng cao chất lượng bề mặt gia công (độ nhám, tính chất lớp bề mặt), giảm
mòn đá, tăng năng suất giảm giá thành sản phẩm.
Có 3 phương pháp làm mát phổ biến được áp dụng trong mài: làm mát
kiểu tưới tràn (Cooling Flood Lubrication – CFL), làm mát tối thiểu
(Minimum Quantity Lubrication – MQL) và gia công khô (Dry Grinding –
DG). Các phương pháp này đều được quan tâm nghiên cứu và áp dụng trong
mài. Tuy nhiên, đối với mài lỗ làm mát kiểu tưới tràn vẫn được áp dụng phổ
biến hơn cả do giảm tác dụng xấu của nhiệt cắt lên chi tiết và đá mài dễ dàng
thoát phoi ra khỏi vùng cắt, cải thiện được chất lượng bề mặt gia công và
nâng cao năng suất mài.
Chất lượng bề mặt là một yếu tố quan trọng khi xem xét tới kết quả quá
trình mài. Chế độ làm mát hợp lý sẽ giúp cải thiện chất lượng bề mặt đặc biệt
là nâng cao độ nhám bề mặt. Cho đến nay có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng
các loại dung dịch làm mát, chế độ làm mát, kiểu vòi phun đến độ nhám bề
mặt khi mài tròn ngoài và mài phẳng mà chưa có nghiên cứu nào về chế độ
làm mát khi mài lỗ thép 9XC qua tôi. Do vậy nghiên cứu “Nghiên cứu xác
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định chế độ bôi trơn làm mát hợp lý cho quá trình mài lỗ nhỏ vật liệu 9XC
qua tôi" là cần thiết.
2. Đối tượng, mục đích, nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thép 9XC (9CrSi) được gia công
bằng phương pháp mài. Thép 9XC qua tôi là loại thép dụng cụ được dùng khá
phổ biến trong chế tạo vật tư cơ khí cho ngành dược. Đá mài sử dụng trong
nghiên cứu của đề tài là loại đá mài có hạt mài Nhôm oxit.
2.2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra chế độ bôi trơn, làm mát hợp
lý nhằm giảm nhám bề mặt gia công khi mài lỗ thép 9XC qua tôi.
2.3. Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu tổng qua về mài lỗ, bôi trơn làm mát trong mài, chế độ bôi
trơn làm mát hợp lý/tối ưu cho mài
Nghiên cứu các phương pháp quy hoạch thực nghiệm nhằm hợp lý/tối
ưu hóa chế độ bôi trơn, làm mát khi mài
Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của loại dung dịch, chế độ bôi trơn
làm mát khi bôi trơn tưới tràn (nồng độ, lưu lượng) tới chất lượng bề mặt khi
mài lỗ thép 9XC qua tôi.
Tìm chế độ làm mát hợp lý/tối ưu khi mài lỗ thép 9XC qua tôi khi bôi
trơn làm mát tưới tràn.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
3.1. Ý nghĩa khoa học
Đề tài là rõ ảnh hưởng các loại dung dịch, chế độ bôi trơn làm mát đến
chất lượng bề mặt khi mài
Đề xuất chế độ bôi trơn, làm mát hợp lý/tối ưu khi mài lỗ thép 9XC
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3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Thép 9XC được dùng phổ biến trong chế tạo chày, cối dập thuốc viên
nén cũng như các chi tiết trong ngành dược nói riêng và cơ khí nói chung.
Kết quả nghiên cứu của đề tài về tối ưu hóa các thông số công nghệ có
thể ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng chế độ BTLM đến độ nhám bề
mặt
1.1. Mục đích thí nghiệm
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của loại dung dịch trơn nguội và chế độ
dung dịch trơn nguội nguội (nồng độ và lưu lượng làm mát) đến độ nhám bề
mặt gia công khi mài lỗ nhỏ vật liệu 9XC qua tôi.
1.2. Sơ đồ thí nghiệm
Sơ đồ thí nghiệm như sau:
5

4

4

ngw

5

nw
1

2

3

1

2

Hình 1. Sơ đồ thí nghiệm
1, Phôi 2, Đá mài 3, Thùng chứa dầu 4, Lưu lượng kế 5, Van điều chỉnh
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1.3. Kết quả thí nghiệm với dung dịch BTLM Caltex Aquatex 3180
Bảng 1. Kết quả đo nhám bề mặt khi sử dụng dung dịch trơn nguội Caltex
Aquatex 3180
Giá trị mã hóa
TT

Điểm
TN

Lưu
lượng

Giá trị thực
Lưu

Nồng độ

lượng
(l/p)

Nồng độ

Ra(µm)

(%)

1

P6

-1

-1

1

2

0.598

2

P8

1

-1

4

2

0.590

3

P3

0

1.4

2.5

5.6

0.518

4

P2

1

1

4

5

0.476

5

P9

0

0

2.5

3.5

0.418

6

P1

1.4

0

4.6

3.5

0.517

7

P9

0

0

2.5

3.5

0.414

8

P7

0

-1.4

2.5

1.3

0.618

9

P9

0

0

2.5

3.5

0.419

10

P4

-1

1

1

5

0.577

11

P5

-1.4

0

0.3

3.5

0.593

12

P9

0

0

2.5

3.5

0.423

13

P9

0

0

2.5

3.5

0.417

Phân tích kết quả thí nghiệm
Phương trình hồi quy biểu diễn mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt với
lưu lượng, nồng độ dung dịch BTLM:
Ra = 1,048 - 0,229LL – 0,133NĐ + 0,033LL2 + 0,030NĐ2 - 0,010LL*NĐ (3)
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a. Phân tích phương sai của mô hình hồi quy

b. Mô hình hồi quy
Hình 2. Phân tích kết quả thí nghiệm khi sử dụng dung dịch Caltex Aquatex 3180
Ảnh hưởng của chế độ bôi trơn làm mát đến độ nhám bề mặt

Hình 3. Đồ thị bề mặt chỉ tiêu tối ưu hóa khi sử dụng dầu Caltex Aquatex 3180
Khi nồng độ dung dịch tăng, trị số độ nhám giảm và đạt cực tiểu. Tuy
nhiên, nếu tiếp tục tăng nồng độ thì trị số độ nhám sẽ tăng. Nguyên nhân là:
việc tăng nồng độ dung dịch giúp tăng tính chất bôi trơn của dung dịch, giảm
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ma sát. Còn khi nồng độ dung dịch quá cao sẽ làm dung dịch quá đậm đặc,
tăng tính nhớt làm tăng lượng phoi bám dính lên đá mài dẫn đến nhám bề mặt
tăng. Tương tự, lưu lượng dung dịch cũng có ảnh hưởng tới độ nhám (b2 = 0.133, b22 = 0.03). Tồn tại một giá trị lưu lượng hợp lý để đạt độ nhám nhỏ
nhất. Vì khi tăng lưu lượng dung dịch, giúp cho lượng dung dịch vào làm mát
và bôi trơn vùng cắt do đó làm giảm độ nhám bề mặt. Tuy nhiên, do không
gian của mài lỗ rất hạn chế (đá mài có đường kính bằng 80% đường kính lỗ
mài) nên việc có tăng thêm nữa lưu lượng cũng không giúp cho lượng dung
dịch làm mát có thể tiếp cận vùng gia công. Ngoài ra, việc tăng lượng dung
dịch làm mát cũng khiến cho lượng dầu vào trong vùng gia công nhiều dẫn
đến tăng độ đậm đặc của dung dịch và làm tăng độ nhám bề mặt (ảnh hưởng
lẫn nhau của yếu tố nồng độ dung dịch tới yếu tố lưu lượng.
1.4. Kết quả thí nghiệm với dung dịch BTLM Emulsion
Bảng 2. Kết quả đo nhám bề mặt khi sử dụng dung dịch BTLM Emulsion

TT

Điểm
TN

Giá trị mã hóa

Giá trị thực

Lưu

Nồng

Lưu lượng

Nồng độ

lượng

độ

(l/p)

(%)

Ra
(µm)

1

P3

0

1.4

2.5

6.6

0.465

2

P6

-1

-1

1

3

0.331

3

P9

0

0

2.5

4.5

0.376

4

P8

1

-1

4

3

0.411

5

P9

0

0

2.5

4.5

0.370

6

P4

-1

1

1

6

0.505

7

P1

1.4

0

4.6

4.5

0.454

8

P9

0

0

2.5

4.5

0.375

9

P2

1

1

4

6

0.435

10

P9

0

0

2.5

4.5

0.369

7

11

P5

-1.4

0

0.3

4.5

0.445

12

P9

0

0

2.5

4.5

0.381

13

P7

0

-1.4

2.5

2.3

0.321

Phân tích kết quả thí nghiệm
Sử dụng phần mềm minitab16 tiến hành phân tích kết quả thí nghiệm ta thu
được kết quả như sau:

a.Mô hình hồi quy

b. Phân tích phương sai của mô hình hồi quy
Hình 4. Phân tích kết quả thí nghiệm khi sử dụng dung dịch Emulsion
Phương trình hồi quy biểu diễn mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt với
lưu lượng, nồng độ dung dịch BTLM:
Ra= 0,218 – 0,006LL+0,038NĐ - 0,016LL*NĐ + 0,016LL2 + 0,004NĐ2
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Ảnh hưởng của chế độ bôi trơn làm mát đến độ nhám bề mặt khi sử dụng dầu
bôi trơn Emulsion

Hình 5. Đồ thị bề mặt chỉ tiêu khi tối ưu hóa sử dụng dung dịch Emulsion
khi lưu lượng dung dịch BTLM thấp, nồng độ dung dịch ảnh hưởng mạnh tới
độ nhám bề mặt. Càng tăng nồng độ dung dịch thì độ nhám càng tang. Khi
tăng lưu lượng BTLM mới đầu làm giảm độ nhám và sau đó tang lên. Khi lưu
lượng đạt tới gần 4l/p giá trị độ nhám Ra gần như không đổi ứng với mọi giá
trị nồng độ dung dịch. Nhìn chung lượng dung dịch Emulsion càng nhiều sẽ
càng làm tăng độ nhám bề mặt. Điều này có thể được lý giải là do dung dịch
Emulsion có độ sánh, quện khá cao gây khó thoát phoi và tác dụng làm sạch
bề mặt gia công khi sử dụng dung dịch này là không tốt.
2. Xác định chế độ bôi trơn làm mát hợp lý
2.1. Chế độ BTLM hợp lý khi sử dụng dầu Aquatex 3180
Từ chương 3 ta đã đưa ra phương trình hồi quy biểu diễn mối quan hệ giữa độ
nhám bề mặt với chế độ BTLM (lưu lượng, nồng độ dung dịch)
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Hình 6. Đồ thị tối ưu hóa sử dụng dung dịch Aquatex 3180

Hình 7. Số liệu kết quả tối ưu hóa sử dụng dung dịch Aquatex 3180
Như vậy, với dung dịch dầu Aquatex 3180 độ nhám bề mặt tối ưu
Ramin=0.4102 µm khi lưu lượng có giá trị 2,86 l/p và nồng độ dung dịch làm
mát có giá trị 3,91 %.
2.2. Chế độ BTLM hợp lý khi sử dụng dầu Emulsion
Tương tự ta có thể xác định được chế độ BTLM hợp lý khi sử dụng dầu
Emulsion
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Hình 8. Đồ thị tối ưu hóa sử dụng dung dịch Emulsion

Hình 9. Số liệu kết quả tối ưu hóa sử dụng dung dịch Emulsion
Như vậy, với dung dịch dầu Emulsion, lưu lượng có giá trị 1,38 l/p,
nồng độ dung dịch có giá trị 2,37% sẽ cho kết quả độ nhám bề mặt nhỏ nhất
Ramin=0,3 µm.
Đề xuất chế độ BTLM hợp lý với 2 loại dung dịch trong bảng sau
Bảng 3. Chế độ trơn nguội hợp lý với 2 loại dung dịch trơn nguội
Loại dung dịch

Lưu lượng
(l/p)

Nồng độ
(%)

Ra
(µm)

Dầu
Caltex
Aquatex 3180

2,86

3,91

0,410

Dầu Emulsion

1,38

2,37

0,300

