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Bậc tự do thực nghiệm

fj

Bậc tự do các yếu tố

fIh

Bậc tự do yếu tố dòng hàn

fVh

Bậc tự do yếu tố tốc độ hàn

fN
FCAW

Bậc tự do yếu tố tỷ lệ kim loại bổ sung vào kim loại đắp

GMAW

(Gas Metal Arc Welding) - Hàn hồ quang kim loại khí bảo vệ
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(Generalized Least Squares Regression) Hồi quy bình phương nhỏ
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GĐD

Khối lượng kim loại đắp từ dây vào mối hàn trong một giờ

Gij

Là giá trị đo được của thử nghiệm thứ i ứng với các tiêu chí thứ j

Gminj

Giá trị nhỏ nhất đo được trong các thử nghiệm ứng với tiêu chí thứ j
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Gmaxj
HAZ

Giá trị lớn nhất đo được trong các thử nghiệm ứng với tiêu chí thứ j
Vùng ảnh hưởng nhiệt

h1

Chiều sâu chảy khi hàn phía thứ nhất
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Độ hòa tan của Hyđro trong kim loại

HV10

Độ cứng mối hàn

Ih

Cường độ dòng điện hàn

J

Mật độ dòng điện

Ji

Là tổng các kết quả của yếu tố j ở mức i

kh

Hệ số tỷ lệ

Ln

Mảng trực giao

Me

Kim loại

Mđ

Khối lượng kim loại đắp mối hàn

MSDi

Độ lệch bình phương trung bình của thử nghiệm thứ i

MKC.A

Mẫu kiểm chứng độ dai va đập mối hàn

MKC.HV

Mẫu kiểm chứng độ cứng mối hàn

MKC.B

Mẫu kiểm chứng độ bền mối hàn

MKCĐ.A

Mẫu kiểm chứng độ dai va đập mối hàn ở mức tối ưu đa mục tiêu

MKCĐ.HV

Mẫu kiểm chứng Độ cứng kim loại mối hàn ở mức tối ưu đa mục tiêu

MKCĐ.B

Mẫu kiểm chứng độ bền mối hàn ở mức tối ưu đa mục tiêu

mĐB

Khối lượng kim loại bổ sung trong kim loại đắp mối hàn

mĐD

Khối lượng kim loại đắp trong mối hàn từ dây

m

Trung bình của các tỷ số nhiễu

mji

Trung bình của các tỷ số tín hiệu/nhiễu ứng với từng mức của mỗi
yêu tố.

[Mn]
(MnO)th
MVR

Hàm lượng mangan hòa tan trong kim loại lỏng
Hàm lượng oxit mangan trong thuốc hàn
(Multivariate Regression) – Hồi quy nhiều biến

N

Tỷ lệ kim loại bổ sung trong kim loại đắp mối hàn

n

Tổng số thí nghiệm thực hiện

nji

Là số thử nghiệm của yếu tố j ở mức i

OEC

(Overall Evaluation Criteria) - Chỉ số đánh giá tổng thể

OECi

Chỉ số đánh giá tổng thể với điều kiện thử nghiệm thứ i
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OECBj1

là OEC ứng với các tiêu chí theo đặc trưng chất lượng lớn hơn là tốt
hơn

OECNj2

là OEC ứng với các tiêu chí theo đặc trưng chất lượng bình thường là
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là OEC ứng với các tiêu chí theo đặc trưng chất lượng nhỏ hơn là tốt
hơn
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Hàm lương oxy trong kim loại lỏng

PH

Áp suất riêng phần của hyđro nguyên tử trong pha khí

PH2

Áp suất riêng phần của hyđro phân tử trong pha khí

PH2O

Áp suất riêng phần của hơi nước trong pha khí

PJ

Phần trăm ảnh hưởng của các yếu tố tới hàm mục tiêu

PIh

Phần trăm ảnh hưởng của yếu tố dòng điện hàn tới hàm mục tiêu

PVh

Phần trăm ảnh hưởng của yếu tố tốc độ hàn tới hàm mục tiêu

PN

Phần trăm ảnh hưởng của yếu tố tỷ lệ KL bổ sung tới hàm mục tiêu

pWPS
q

(Priliminary Welding procedure Specification)- Quy trình hàn sơ bộ

qđ
SAW

Công suất nhiệt hiệu dụng của hồ quang
Năng lượng đường
(Submerged Arc Welding)- Hàn tự động dưới lớp thuốc

SJ

Tổng bình phương các yếu tố

SIh

Tổng bình phương các yếu tố cường độ dòng hàn

SVh

Tổng bình phương các yếu tố tốc độ hàn

SN
ST

Tổng bình phương các yếu tố tỷ lệ kim loại bổ sung vào kim loại đắp
Tính tổng bình phương

S/N

Tỷ số tín hiệu trên nhiễu

T

Tổng kết quả thí nghiệm

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

Uh

Điện áp hàn

Vh

Tốc độ hàn

Vd

Tốc độ cấp dây hàn

VJ

Bình phương trung bình (phương sai) của các yếu tố.

VIh
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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công nghệ hàn là một trong những công nghệ cơ bản được ứng dụng rất rộng rãi
trong sản xuất công nghiệp, nó cho phép chế tạo các kết cấu hợp lý đối với tất cả các
chủng loại vật liệu kim loại và hợp kim đang được thực tế ứng dụng với mọi kích
thước.
Hiện nay đã có hơn 70 phương pháp hàn và có liên quan đến hàn đã được biết đến
và ứng dụng trong thực tế sản xuất công nghiệp. Nước ta tuy nền công nghiệp phát
triển chậm hơn so với thế giới song cũng có nhiều công nghệ hàn năng suất, chất
lượng cao như SAW, GTAW, PLASMA... đã được ứng dụng vào sản xuất chế tạo các
sản phẩm của ngành cơ khí nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công
nghiệp nước nhà.
Do sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của lĩnh vực hàn mà hầu hết các loại thép
được sử dụng trong chế tạo các sản phẩm hàn khác nhau, song sử dụng chủ yếu vẫn là
thép các bon thấp, trung bình và thép hợp kim thấp. Đặc biệt là thép các bon thấp được
sử dụng với khối lượng rất lớn để chế tạo các kết cấu như khung thép, các loại dầm,
dàn, trụ, bể chứa, công nghiệp đóng tầu... để phục vụ cho việc xây dựng các nhà
xưởng, tổ hợp công nghiệp năng lượng, hoá chất, luyện kim, khai thác chế biến dầu
khí, giao thông vận tải.... Thép hợp kim thấp có cơ tính tốt hơn nhưng giá thành cao
hơn nhiều so với thép các bon nên khối lượng sử dụng trong chế tạo các kết cấu hàn ít
hơn nhiều so với thép các bon thấp, chúng chủ yếu sử dụng để chế tạo các kết cấu chịu
tải lớn, áp lực cao và môi trường làm việc khác thép các bon như các kết cấu nồi hơi,
bình ngưng, các hệ thống chịu áp lực cao....hoặc các kết cấu máy được chế tạo bằng
công nghệ hàn. Ngoài việc chế tạo các kết cấu đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế
khác nhau, công nghệ hàn còn rất hiệu quả trong tạo phôi và chế tạo máy bởi vì nó cho
phép tạo phôi tiết kiệm so với công nghệ đúc. Ở các nước tiên tiến, hầu như tất cả các
cấu kiện thân máy như: máy xúc, máy ủi, máy dập, các xe vận tải lớn, tàu thuỷ vận tải,
các máy công cụ trong gia công cơ khí v.v....đã được thực hiện bằng công nghệ cắt và
hàn tự động có điều khiển theo chương trình, đây cũng là một trong những định hướng
quan trọng cho sự phát triển của công nghệ hàn của các nước cũng như ở nước ta.
Với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2030 nước ta cơ bản trở thành một
nước công nghiệp hiện đại đã dẫn tới sự phát triển không ngừng của các ngành công
1

nghiệp cơ khí và chế tạo máy, do đó nhu cầu về chế tạo các kết cấu thép và sản phẩm
bằng hàn là vô cùng lớn để đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng của nền công
nghiệp hiện đại. Vì vậy việc đầu tư nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công nghệ
hàn tiên tiến năng suất cao, chất lượng tốt vào thực tế sản xuất là rất cần thiết. Trong
đó công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc với hạt kim loại bổ sung có vai trò quan
trọng trong việc hàn các chi tiết dày từ thép các bon, thép hợp kim thấp và là một công
nghệ hàn tiên tiến của thế giới hiện nay. Tuy nhiên ở nước ta công nghệ này còn chưa
được áp dụng rộng rãi trong sản xuất. Nguyên nhân chính là thiếu các công trình
nghiên cứu cơ bản về bản chất và tối ưu hoá chế độ công nghệ hàn tự động dưới lớp
thuốc với hạt kim loại bổ sung, thiếu các điều kiện cơ sở như vật liệu, thiết bị, chưa
thiết lập và xây dựng được bộ quy trình công nghệ tiêu chuẩn để áp dụng vào sản xuất.
Vì vậy, việc triển khai nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông
số công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung đến chất
lượng hàn” là rất cần thiết đối với nước ta hiện nay.
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án
- Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ hàn chính và tỷ lệ hạt kim loại bổ
sung vào kim loại đắp đến chất lượng mối hàn thép cacbon.
- Xây dựng hàm toán học biểu diễn mỗi quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ tính với bộ thông
số công nghệ hàn gồm: cường độ dòng hàn Ih (A), tốc độ hàn Vh (m/h), tỷ lệ kim loại
bổ sung vào kim loại đắp N (%) bằng hồi quy thực nghiệm.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
+ Đối tượng nghiên cứu:
Nghiên cứu chất lượng của mối hàn thép cacbon giáp mối một phía vát mép chữ
V khi hàn bằng công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung.
+ Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc với thép các bon thấp
(SS400), dạng tấm có chiều dày 18 mm với liên kết hàn giáp mối vát mép chữ V, hàn
một phía với thuốc hàn HJ431và hạt kim loại bổ sung của hãng HOGANAS. Đánh giá
mẫu hàn về tổ chức thô đại, tổ chức tế vi và các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn, từ kết
quả này tiến hành phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các thông số dòng hàn Ih, tốc độ
hàn Vh, tỷ lệ hạt kim loại N tới chất lượng liên kết hàn.
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4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu kết hợp lý thuyết với thực nghiệm
+ Nghiên cứu lý thuyết:
Phân tích và tổng hợp cơ sở lý thuyết của công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc
hàn với hạt kim loại bổ sung có tham khảo các nghiên cứu liên quan.
+ Nghiên cứu thực nghiệm:
- Xây dựng mô hình thực nghiệm trên cơ sở phân tích các yếu tố đầu vào và mục tiêu
đầu ra của quá trình hàn. Tính toán xác định mức các thông số và tổ hợp các phương
án thực hiện thí nghiệm theo phương pháp Taguchi.
- Đo các chỉ tiêu cơ tính, hình thái liên kết hàn, sử dụng phân tích phương sai ANOVA
và hồi quy nhiều biến để đánh giá kết quả nghiên cứu theo các mục tiêu đặt ra.
- Thực nghiệm kiểm chứng để xác nhận hiệu quả, độ tin cậy của phương pháp, số liệu
thực nghiệm và mô hình hồi quy, từ đó làm cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
5.1. Ý nghĩa khoa học:
- Biểu diễn được quan hệ giữa các thông số công nghệ của quá trình hàn gồm Ih,Vh, N
với các chỉ tiêu cơ tính mối hàn dưới dạng hàm toán học, làm cơ sở để xây dựng các
quy trình hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung.
- Chỉ ra ảnh hưởng của các thông số công nghệ hàn chính, tỷ lệ hạt kim loại bổ sung
đến chất lượng hàn như: hình dạng kích thước mối hàn, cấu trúc tế vi liên kết hàn, cơ
tính mối hàn và năng suất của quá trình hàn.
- Cung cấp một hướng tiếp cận đơn giản để xác định miền tối ưu của đồng thời nhiều
tiêu chí của chất lượng liên kết hàn.
- Phân tích phương sai để xác định sự kết hợp giữa 3 thông số Ih, Vh, N nhằm đạt các
chỉ tiêu cơ tính cao nhất trong miền khảo sát và định lượng tỷ lệ ảnh hưởng của các
thông số này tới các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn.
- Sử dụng công cụ hồi quy bình phương tối thiểu để thiết lập quan hệ toán học giữa Ih,
Vh, N với các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn, từ đó phân tích xu thế ảnh hưởng của
chúng, làm cơ sở để lập các thông số của quá trình hàn.
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5.2. Ý nghĩa thực tiễn:
- Đề xuất bộ thông số công nghệ hợp lý của công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn
với hạt kim loại bổ sung để hàn các kết cấu từ thép các bon nhằm đạt được chất lượng
mối hàn tốt nhất.
- Kết quả nghiên cứu của luận án làm cơ sở ứng dụng công nghệ hàn tự động dưới lớp
thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung để chế tạo các sản phẩm hàn.
6. Các điểm mới của luận án
- Ứng dụng công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung vào
chế tạo các sản phẩm cơ khí.
- So sánh cấu trúc tế vi của liên kết hàn khi hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt
kim loại bổ sung và hàn tự động dưới lớp thuốc hàn thông thường làm cơ sở cho việc
đánh giá chất lượng mối hàn.
- Xây dựng hàm hồi quy thể hiện mối quan hệ ảnh hưởng đồng thời của các thông số
Ih, Vh, N đến hàm mục tiêu là các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn.
- Sử dụng chỉ số đánh giá tổng thể OEC để tìm mức phù hợp của các thông số công
nghệ đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu về cơ tính của mối hàn.
7. Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu và các mục theo quy định, nội dung nghiên cứu của luận án
được trình bày trong 04 chương và kết luận chung của luận án.
- Chương 1. Tổng quan về công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại
bổ sung
- Chương 2. Cơ sở lý thuyết về hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ
sung
- Chương 3. Xây dựng mô hình thực nghiệm
- Chương 4. Kết quả thực nghiệm và thảo luận
- Kết luận chung của luận án
- Tài liệu tham khảo
- Danh mục các công trình đã công bố của luận án
- Phụ lục luận án
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CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC HÀN
VỚI HẠT KIM LOẠI BỔ SUNG
Công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn (SAW) với hạt kim loại bổ sung là
công nghệ hàn năng suất cao do trong quá trình hàn kim loại đắp vào mối hàn được bổ
sung thêm làm tăng năng suất đắp và tăng năng suất quá trình hàn. Công nghệ hàn tự
động SAW với hạt kim loại bổ sung được phát triển trên cơ sở công nghệ hàn tự động
SAW, song nó có nhiều đặc điểm nổi trội hơn công nghệ hàn tự động SAW thông
thường đã được các nghiên cứu công bố như: năng suất hàn cao hơn, giảm số lượng
đường hàn khi hàn liên kết có chiều dày lớn, sử dụng hiệu quả năng lượng hồ quang và
có thể tạo ra mối hàn, lớp đắp có thành phần hóa học yêu cầu...Vì vậy hiện nay nhiều
nước trên thế giới đã áp dụng công nghệ hàn này vào sản xuất để chế tạo các kết cấu
thép cung cấp cho nhiều ngành kinh tế khác nhau. Để làm cơ sở cho việc nghiên cứu
công nghệ hàn tự động SAW với hạt kim loại bổ sung, dưới đây sẽ giới thiệu một số
công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế giới và trong nước về công nghệ hàn
SAW và công nghệ hàn SAW với hạt kim loại bổ sung.
1.1. Tình hình nghiên cứu về công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn (SAW)
và công nghệ SAW với kim loại bổ sung trên thế giới.
Công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc và hàn tự động dưới lớp thuốc với hạt kim
loại bổ sung là các công nghệ hàn tiên tiến cho năng suất hàn cao, chất lượng liên kết
hàn tốt ngày càng được sử dụng nhiều trong chế tạo các kết cấu thép có khối lượng lớn
thuộc các lĩnh vực lắp máy, xây dựng, đóng tầu, nhiệt điện, dầu khí... Mặc dù công
nghệ SAW được đưa vào sử dụng rất sớm (1938) ở Đức, song với sự phát triển mạnh
mẽ của khoa học kỹ thuật trên mọi lĩnh vực, sự phong phú của các sản phẩm chế tạo
bằng hàn đã tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy việc nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng
của công nghệ này nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong chế tạo các kết cấu thép bằng công
nghệ SAW. Các nghiên cứu về công nghệ SAW rất đa dạng bao gồm cả các nghiên
cứu về đặc điểm công nghệ, thông số quá trình, thiết bị, vật liệu…vv. Để tăng năng
suất đắp kim loại khi hàn dưới lớp thuốc với tốc độ cao Pollack A J [53] đã sử dụng 4
điện cực nối riêng biệt với 4 nguồn nhiệt khác nhau khi hàn ống thép có đường kính
lớn và thấy rằng tốc độ hàn tăng khi sử dụng cả bốn điện cực nối với nguồn xoay
chiều, kết cho cho thấy độ bền mối hàn đạt cao hơn nhiều so với yêu cầu kỹ thuật của
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các sản phẩm dạng ống. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình nóng chảy trong hàn dưới
lớp thuốc đã được Chandel R. S. và các cộng sự [32] tiến hành nghiên cứu để dự báo
lý thuyết về ảnh hưởng của dòng điện, cực tính, đường kính, tầm với điện cực về tốc
độ nóng chảy, độ cao, độ rộng đường hàn và sự ngấu của mối hàn trong hàn hồ quang
dưới lớp thuốc. Nghiên cứu đã cho thấy tốc độ chảy của hàn hồ quang dưới lớp thuốc
tăng lên khi tăng dòng điện hàn, sử dụng điện cực thẳng, sử dụng điện cực đường kính
nhỏ và tầm với điện cực lớn, kết quả này là cơ sở tốt cho việc thiết kế phát triển quy
trình hàn dưới lớp thuốc để chế tạo các kết cấu. Nghiên cứu về sự hợp kim hóa và ảnh
hưởng của thuốc hàn trong công nghệ SAW được thực hiện bởi P. Kanjilal và các
cộng sự [47], các tác giả đã đưa ra dự đoán về sự chuyển đổi yếu tố trong hàn hồ
quang dưới lớp thuốc thông qua thực nghiệm hàn đắp với các thông số hàn cố định.
Thành phần của thuốc hàn chuẩn bị theo các thuật toán điểm cực trị của các thí nghiệm
với hỗn hợp thuốc gồm CaO-MgO-CaF2-Al2O3. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các thành
phần thuốc riêng lẻ và hỗn hợp có ảnh hưởng lớn và làm thay đổi hàm lượng oxy,
mangan, silic và cacbon trong kim loại mối hàn, đồng thời phân tích các đặc điểm và
cơ chế của sự chuyển đổi các nguyên tố trong quá trình hàn cũng được đưa ra làm cơ
sở tin cậy cho việc lựa chọn các thành phần thuốc nhằm đạt được mục tiêu chất lượng
yêu cầu.
Sự hình thành liên kết hàn được phân tích chủ yếu dựa trên sự chuyển giọt kim
loại từ điện cực vào bể hàn, điều này được G. Gott và các cộng sự [40] nghiên cứu
thông qua việc ghi lại hình ảnh tốc độ cao kết hợp với phân tích không gian phân giải
quang phổ ở 5000 fps khi quan sát bốn quá trình hàn hồ quang dưới lớp thuốc gồm:
hàn bằng dòng điện một chiều cực dương (DCEP), dòng một chiều cực âm (DCEN)
và dòng xoay chiều (AC) ở 600A, DCEP với dòng điện cao hơn ở 1000A. Từ hình ảnh
quang phổ và video, nghiên cứu đã đánh giá được cơ chế chuyển đổi giọt kim loại từ
điện cực vào bề hàn và chỉ ra sự tương tác giữa giọt - thuốc và hàm lượng oxy. Từ
không gian phân giải quang phổ đã cho thấy sự phóng điện ngược mạnh của các dòng
Na, Ca, Fe, Mn và hồ quang cũng bị chi phối bởi hơi kim loại.
Một trong các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng liên kết hàn là cấu trúc tế vi của
kim loại mối hàn. Các thông số công nghệ khi hàn có ảnh hưởng mạnh tới cấu trúc tế
vi này, trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết của công nghệ SAW, James Amanie [33] đã
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đánh giá ảnh hưởng của cường độ dòng điện hàn và vận tốc hàn đến cấu trúc tế vi,
vùng ảnh hưởng nhiệt và thành phần hóa học kim loại mối hàn khi hàn thép SA516 và
A709. Bằng thực nghiệm đã xác định được phần trăm pha ferit trong kim loại mối hàn
của thép SA516 và A709 thông qua nhiễu xạ tia X, đồng thời cho thấy kim loại mối
hàn thép SA516 không tồn tại austenit. Nghiên cứu đã so sánh, đánh giá ảnh hưởng
của dòng điện và tốc độ hàn đến cấu trúc tế vi của kim loại mối hàn. Các phương trình
hồi quy liên hệ giữa ferit thu được bên trong kim loại mối hàn với các thông số dòng
điện và vận tốc hàn của các mối hàn thép SA516 và A709 cũng được đưa ra trong
vùng nghiên cứu và cho thấy đây là công cụ hữu ích trong phát triển quy trình hàn đối
với các loại thép trên và là một tham khảo tốt cho phát triển quy trình hàn với các loại
thép khác.
Ngoài các thông số công nghệ (Ih,Vh) thì vật liệu hàn gồm dây và thuốc hàn cũng
ảnh hưởng mạnh đến cấu trúc vi mô và thành phần hóa học liên kết hàn. Để đánh giá
ảnh hưởng này B. Beidokhti và cộng sự [29] đã nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần
kim loại phụ lên cấu trúc vi mô và tính chất cơ học của mối hàn khi hàn bốn dây hai hồ
quang dưới lớp thuốc API 5LX65. Kết quả kiểm tra độ cứng tế vi, độ dai va đập, và
các kiểm tra kéo toàn bộ mối hàn của các mẫu thí nghiệm đã xác định được các yếu tố
ảnh hưởng đến cơ tính mối hàn, cụ thể là: các mối hàn có lượng ferit hình kim lớn tạo
thành trong cấu trúc vi mô đạt được các tính chất cơ học lớn hơn, độ dai va đập và độ
bền cao hơn với các mối hàn chứa nhiều Ti, Cr và nhiệt độ chuyển tiếp từ dẻo đến giòn
có thể giảm bằng cách tăng lượng của ferit hình kim. Đồng thời nghiên cứu còn chỉ ra
rằng khi tăng oxit ti tan tinh khiết phân tán sẽ làm tăng ferit hình kim trong cấu trúc vi
mô của mối hàn. Một dạng vật liệu hàn khác là hỗn hợp bột fero hợp kim ảnh hưởng
tới cấu trúc tế vi và tính chất cơ học của mối hàn cũng được Ramin Zahiri và các cộng
sự [55] nghiên cứu thông qua công nghệ SAW trong hàn đắp phục hồi bề mặt, theo đó
lớp phủ Fe - Cr - C được tạo thành từ hỗn hợp bột của bột fero crôm, phoi sắt đúc hoặc
hạt thép không gỉ. Từ kết quả kiểm tra cấu trúc tế vi và độ dai va đập lớp phủ các mẫu
đã cho thấy loại bột trong hỗn hợp, lượng bột sử dụng và các thông số hàn có ảnh
hưởng đến cấu trúc vi mô và loại hợp kim lớp phủ được hình thành. Với lớp phủ
chống mài mòn thì cấu trúc vi mô sau cùng tinh hình thành tốt hơn so với trước cùng
tinh. Tính chịu va đập tốt của cả cấu trúc vi mô trước cùng tinh và sau cùng tinh được
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cho là do sự có mặt của Si (FeCrC, FeCrB, FeCrCB) và Ni (FeCrCB), sự có mặt của
các nguyên tố này có thể ảnh hưởng đến sự dẻo dai của kim loại nền và lớp phủ tổng
thể, kết quả này là cơ sở quan trọng cho việc thiết kế các quy trình hàn đắp phục hồi
bằng công nghệ SAW nhằm đạt được chất lượng lớp đắp yêu cầu.
Ngoài các thông số công nghệ, vật liệu hàn thì tốc độ nguội t8/5 có tính quyết định
đến cấu trúc tế vi và tính chất cơ học của kim loại mối hàn. Với mối hàn nhiều lớp do
nhiệt độ hàn các lớp sau khác lớp hàn trước làm ảnh hưởng đến tốc độ nguội t8/5.
Kahraman Sirin và các cộng sự [48] đã nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tốc độ
nguội đến cấu trúc mối hàn thông qua mẫu hàn nối ống hai phía bằng công nghệ SAW.
Từ kết quả kiểm tra, đánh giá cấu trúc vi mô, độ cứng, độ dai va đập các mẫu thực
nghiệm các tác giả đã chỉ ra rằng tốc độ nguội t8/5 là yếu tố quyết định tới cấu trúc vi
mô, tính chất cơ học của kim loại mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt trong các kết cấu
hàn, việc xác định tốc độ nguội phụ thuộc vào các thông số hàn, nhiệt độ ban đầu và
nhiệt độ trong lớp hàn. Giá trị độ dai va đập và độ cứng của các kết cấu hàn là rất gần
nhau trong trường hợp đầu vào nhiệt hàn thu được hàn lớp bên trong và bên ngoài ống
giống nhau, mặc dù số lượng điện cực được sử dụng khác nhau. Đồng thời nghiên cứu
còn đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ giữa các lớp hàn đến độ dai va đập mối hàn bằng
cách thực hiện các lớp hàn bên trong và bên ngoài ống không liên tục, kết quả cho thấy
cơ tính liên kết hàn phu thuộc vào đầu vào nhiệt của quá trình hàn và nhiệt độ giữa các
lớp hàn.
Bên cạnh việc phân tích sự hình thành liên kết hàn, sự ảnh hưởng của các yếu tố
công nghệ, vật liệu hàn đến cấu trúc tế vi và các đặc trưng cơ tính của mối hàn thì
năng suất hàn cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà thực tiễn hướng đến.
Nghiên cứu để tăng năng suất, chất lượng và nâng cao khả năng ứng dụng trong sản
xuất là yêu cầu chung của các quá trình công nghệ. Năm 2014, P. Layus và các cộng
sự [49] đã trình bày một nghiên cứu cho sự phát triển của quy trình SAW ba dây để
hàn thép tấm cường độ cao cho ngành đóng tàu. Bằng thực nghiệm, nghiên cứu đã xác
định bộ thông số SAW tối ưu để hàn giáp mối một lớp thép tấm dày 12 mm và hàn hai
lớp với thép dày 16 mm. Với kết quả kiểm tra toàn diện các chỉ tiêu cơ tính và cấu trúc
tế vi mối hàn, các tác giả đã kết luận: khi hàn hồ quang dưới lớp thuốc nhiều dây tốc
độ đắp cao hơn và cho phép hoàn tất mối hàn nhanh hơn, giảm lượng nhiệt đầu vào và
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làm giảm số lớp hàn cần thiết khi hàn tấm thép dày. Đồng thời nghiên cứu đã đưa ra
quy trình hàn tự động dưới lớp thuốc ba dây liên kết hàn giáp mối một lớp với chi tiết
dày 12mm và hai lớp với chi tiết dày 16mm đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng
của mối hàn. Kết quả này là tài liệu quan trọng giúp cho việc phát triển quy trình SAW
nhiều đây để tăng năng suất và chất lượng hàn. Ngoài nghiên cứu về phát triển quy
trình công nghệ hàn SAW nhiều dây năng suất cao thì D.W. Cho và các cộng sự [ 37]
đã nghiên cứu tiêu hao thuốc và chuyển giao kim loại đối với quá trình hàn dưới lớp
thuốc với hai hồ quang với điều kiện đầu vào nhiệt không đổi. Các tương tác trong
không gian hồ quang và dạng di chuyển của kim loại được phân tích và thấy rằng kim
loại di chuyển về phía trước cùng với giá trị dòng hàn, điều này có ý nghĩa lớn trong
việc hiểu về cơ chế hình thành và hình dạng đường hàn. Để hiểu sự tiêu hao thuốc thì
mối quan hệ giữa tiêu hao thuốc trên một đơn vị chiều dài cũng được đưa ra, nghiên
cứu còn chỉ ra rằng việc chuyển hướng dẫn dòng thuốc đóng một vai trò quan trọng
trong việc hình thành vùng nóng chảy trong quá trình hàn hai hồ quang dưới lớp thuốc
dòng thấp, vùng nóng chảy được hình thành có thể có các biên dạng khác nhau, điều
này phụ thuộc vào các thông số công nghệ hàn. Với các biên dạng khác nhau thì ứng
suất dư sinh ra trong mối hàn sẽ như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, Ishigami và các
cộng sự [45] đã xem xét sự khác nhau trong biên dạng vùng nóng chảy của mối hàn
ảnh hưởng đến các ứng suất dư thông qua thực nghiệm đối với kết cấu hàn thép bằng
cách sử dụng cùng một đầu vào nhiệt giới hạn và chỉ thay đổi hình dạng vùng nóng
chảy của mối hàn. Thực nghiệm hai mẫu hàn từ vật liệu giống nhau, đầu vào nhiệt hàn
như nhau với hai quá trình SAW thông thường với bốn điện cực có đường kính dây
4mm và SAW mới với bốn điện cực trong đó một điện cực có đường kính giảm xuống
2,4mm. Từ kết quả kiểm tra, nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hưởng của đầu vào nhiệt đến
hình dạng đường hàn và sự phân bố các ứng suất dư trong liên kết hàn, cụ thể là: Với
cùng một đầu vào nhiệt hàn trên một đơn vị chiều dài thì SAW mới cho mối hàn ngấu
lớn hơn và hình dạng HAZ rộng hơn so với SAW thông thường, về cấu trúc vi mô
quan sát được cơ bản giống nhau. Sự khác biệt về phân bố ứng suất dư theo hướng dọc
của cả hai quá trình là rất nhỏ, đỉnh ứng suất kéo cả hai mối hàn đều đến gần giới hạn
chảy, với hướng ngang các ứng suất dư trong mối hàn SAW mới thấp hơn (~120
MPa), nhưng mối hàn SAW thông thường đỉnh ứng suất dư kéo vẫn gần đến giới hạn
chảy. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng sự phân bố ứng suất dư và độ lớn với mỗi loại mối
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hàn phụ thuộc vào biên dạng vùng nóng chảy thu được, bằng việc sử dụng đầu vào
nhiệt tập trung thu hẹp đường hàn sẽ giảm được ứng suất ngang với các mối hàn bị
giới hạn và biến dạng với các mối hàn không bị giới hạn.
Thông qua việc tìm hiểu các công trình nghiên cứu về công nghệ SAW ta nhận
thấy rằng công nghệ SAW đã được nghiên cứu tương đối toàn diện các yếu tố ảnh
hưởng đến chất lượng của liên kết hàn cũng như năng suất của quá trình hàn, các kết
quả đạt được từ các công trình nghiên cứu đều có tính ứng dụng cao và ý nghĩa khoa
học quan trọng, làm cơ sở cho việc thiết kế và phát triển các quy trình công nghệ SAW
trong chế tạo các kết cấu thép. Để tăng năng suất hàn trong công nghệ SAW, người ta
nghiên cứu hàn nhiều dây và ứng dụng trong sản xuất chế tạo các kết cấu thép mang
lại hiệu quả cao, tuy nhiên đòi hỏi thiết bị cần có nguồn hàn phù hợp đáp ứng yêu cầu
hàn nhiều dây [49].
Nhằm tăng năng suất hàn, người ta phát triển công nghệ hàn tự động dưới lớp
thuốc với hạt kim loại bổ sung. Dưới tác dụng của bột kim loại bổ sung, năng suất hàn
tăng lên mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng kết cấu mà không cần sử
dụng quá nhiều dây hàn. Nhiều công trình nghiên cứu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng
đến công nghệ hàn này đã được thực hiện cùng với nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị
được rút ra, một trong số đó là việc đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ kim loại bổ sung đến
năng suất hàn, điều này được nghiên cứu bởi Phillip D. T. và đồng nghiệp [52], các
tác giả đã tiến hành thực nghiệm hàn mẫu thép các bon và thép hợp kim thấp HY- 80
cho các dạng liên kết hàn vát mép chữ V, X với các tỷ lệ hạt kim loại bổ sung và dây
khác nhau cùng với các đầu vào nhiệt khác nhau và tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn
diện các liên kết hàn thực nghiệm để áp dụng cho nhà máy đóng tàu. Từ kết quả kiểm
tra đánh giá, nghiên cứu đã chỉ ra rằng: việc sử dụng hạt kim loại bổ sung trong hàn tự
động dưới lớp thuốc có thể tăng năng suất hàn lên đến 60% so với công nghệ SAW
thông thường, số lượng đường hàn ít làm giảm biến dạng của kết cấu. Nghiên cứu đã
xác định được tỷ lệ bột kim loại và dây cho hàn cả thép các bon và thép hợp kim thấp
là (1,25:1). Với tỷ lệ này, tốc độ đắp, tính chất cơ học mối hàn sẽ tối ưu và giảm thiểu
sự mất mát của bột kim loại chưa sử dụng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xác định được
mức đầu vào nhiệt khi hàn tự động SAW với bột kim loại bổ sung (đến 85 KJ/in) để
đạt được các đặc tính cơ học chấp nhận được, giảm độ rộng và có được kích thước hạt
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mịn tại HAZ và cũng chỉ ra khi tăng đầu vào nhiệt cao (110KJ/in) thì kết quả kiểm tra
uốn mối hàn không đạt. Các kết quả và kết luận đưa ra là rất quan trọng cho việc
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc với hạt kim loại bổ sung.
Song tỷ lệ bột kim loại và dây hàn đã xác định để hàn hai loại thép các bon và thép
hợp kim chỉ là tương đối vì còn lượng hạt kim loại tổn hao không tham gia vào kim
loại đắp để hình thành mối hàn mà trong nghiên cứu đã đánh giá có thể tới tỷ lệ (1:1)
của hạt kim loại bổ sung. Mặt khác nghiên cứu chưa xây dựng mối quan hệ ảnh hưởng
giữa đầu vào nhiệt (các thông số hàn) với tỷ lệ hạt kim loại bổ sung với các đặc trưng
chất lượng của liên kết hàn nên việc thiết kế, phát triển các quy trình hàn để ứng dụng
công nghệ hàn này là rất khó khăn. Ngoài việc nghiên cứu về tỷ lệ hạt kim loại bổ
sung thì phương pháp cấp hạt kim loại bổ sung cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới chất
lượng mối hàn, hơn nữa lượng hạt kim loại bổ sung không tham gia vào quá trình hình
thành liên kết hàn cũng chịu sự tác động không nhỏ từ điều này. Khi nghiên cứu, đánh
giá ảnh hưởng của phương pháp cấp hạt kim loại bổ sung đến vùng hàn, đánh giá hiệu
suất đắp và sự tiêu hao thuốc bảo vệ trong SAW nhiều dây so với SAW thông thường
J.Tusek và đồng nghiệp [60] đã chỉ ra rằng hàn tự động dưới lớp thuốc với điện cực
nhiều dây có bổ sung hạt kim loại làm tăng tốc độ đắp và năng suất hàn, giảm tiêu hao
thuốc bảo vệ và nâng cao hiệu quả của hồ quang. Nghiên cứu còn chỉ ra hạt kim loại
bổ sung có thể hợp kim hóa mối hàn và lớp phủ với các nguyên tố hóa học yêu cầu.
Các kết quả nghiên cứu này là các định hướng quan trong cho việc thiết kế quy trình
hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung để đạt được các mối hàn và
lớp phủ yêu cầu. Nhằm cung cấp dữ liệu về cách bổ sung hạt kim loại trong hàn hồ
quang dưới lớp thuốc, Bailey N. và các cộng sự [30] đã nghiên cứu thực nghiệm hàn
ba loại mẫu với chiều dày khác nhau có sử dụng hạt kim loại bổ sung và không có hạt
kim loại bổ sung bằng cách sử dụng hai hoặc ba hồ quang cho mối hàn một lớp vát
mép chữ V, hai lớp và nhiều lớp vát mép chữ X cùng với sự thay đổi của đầu vào
nhiệt. Từ kết quả kiểm tra đánh giá khá toàn diện các mẫu thực nghiệm, nghiên cứu đã
xác định được các loại hạt kim loại bổ sung phù hợp để hàn các mẫu thực nghiệm và
đưa ra các đánh giá định lượng về hiệu quả sử dụng chúng thông qua việc đánh giá sự
tăng kim loại đắp và giảm số lượng lớp hàn cần thiết để hoàn thành liên kết hàn ở các
mức độ khác nhau tùy thuộc vào số lượng hồ quang sử dụng trong hàn mặc dù đầu vào
nhiệt là cố định. Các kết quả nghiên cứu rất có giá trị cho việc ứng dụng của công
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nghệ hàn SAW với hạt kim loại bổ sung. Tuy nhiên nghiên cứu chưa xây dựng mối
quan hệ ảnh hưởng giữa tỷ lệ hạt kim loại bổ sung với các thông số chế độ hàn đến các
đặc trưng chất lượng của liên kết hàn để làm cơ sở cho việc nghiên cứu phát triển các
quy trình hàn nhằm mở rộng phạm vi ứng dụng của công nghệ này. Cũng dựa trên
nghiên cứu so sánh hai quá trình hàn tự động dưới lớp thuốc thông thường và hàn tự
động đưới lớp thuốc với hạt kim loại bổ sung trong điều kiện đầu vào nhiệt giống
nhau, Sachchida Nand và các đồng nghiệp [57] đã kiểm tra đánh giá các mẫu thực
nghiệm trên thép hợp kim thấp để so sánh ảnh hưởng của sự bổ sung hạt kim loại đến
các chỉ tiêu cơ tính, cấu trúc tế vi mối hàn. Nghiên cứu cho thấy hạt kim loại bổ sung
trong công nghệ SAW làm tăng tốc độ đắp, tăng năng suất hàn, cải thiện độ cứng tế vi,
tăng cường độ bền kéo mối hàn và làm mối hàn có cấu trúc hạt mịn tại HAZ so với
công nghệ SAW thông thường. Các kết quả nghiên cứu này là cơ sở định hướng cho
việc lựa chọn các thông số công nghệ hàn và tỷ lệ kim loại bổ sung khi hàn các kết cấu
đáp ứng yêu cầu về năng suất và chất lượng. Như vậy, tỷ lệ hạt kim loại bổ sung có
ảnh hưởng lớn đến chất lượng liên kết hàn và năng suất quá trình hàn, điều này tiếp tục
được xác nhận thông qua nghiên cứu của Chandel R. S. và các cộng sự [31].
Từ việc phân tích, đánh giá kết quả của các nghiên cứu về công nghệ SAW và
SAW với hạt kim loại bổ sung ở trên ta thấy rằng:
- Công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc với hạt kim loại bổ sung là công nghệ hàn
năng suất cao với nhiều đặc điểm nổi trội hơn so với hàn tự động dưới lớp thuốc thông
thường. Việc bổ sung hạt kim loại làm tăng năng suất đắp, tăng năng suất hàn có thể
tới 60%, giảm số lớp hàn khi hàn nhiều lớp tới 50% , nâng cao hiệu quả sử dụng năng
lượng hồ quang trong hàn, mối hàn có cấu trúc hạt mịn, cơ tính mối hàn được cải
thiện, độ rộng HAZ giảm từ đó giảm biến dạng liên kết hàn. Với hiệu quả hợp kim hóa
tốt của hạt kim loại bổ sung, việc sử dụng hạt kim loại bổ sung có thể tạo ra mối hàn
với các nguyên tố hóa học theo yêu cầu.
- Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào khảo sát, so sánh đánh giá ảnh hưởng của hạt
kim loại bổ sung và đầu vào nhiệt đến năng suất, chất lượng của liên kết hàn dưới lớp
thuốc có hạt kim loại bổ sung với hàn dưới lớp thuốc thông thường [30,31,52,57] mà
chưa xác định sự phù hợp của các thông số công nghệ để đạt chất lượng mối hàn tốt
cũng như chưa xây dựng mối quan hệ giữa các thông số đầu vào đến các chỉ tiêu chất
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lượng yêu cầu, mặt khác các thông số công nghệ trong các công trình nghiên cứu còn
thiếu sự chi tiết, chưa đầy đủ nên việc ứng dụng công nghệ này vào thực tế ở nước ta
còn gặp nhiều khó khăn.
1.2. Tình hình nghiên cứu, sử dụng công nghệ SAW với hạt kim loại bổ sung
trong chế tạo cơ khí ở Việt Nam.
Trước những năm 80, các sản phẩm chế tạo bằng hàn chủ yếu sử dụng công nghệ
hàn thông dụng như hàn hồ quang tay, hàn khí... năng suất thấp, chất lượng còn hạn
chế. Đến cuối những năm 80 thì một số công nghệ hàn tiên tiến năng suất cao (SAW,
GMAW..) bắt đầu được áp dụng vào chế tạo các sản phẩm bằng hàn và ngày càng
được phát triển sử dụng phổ biến hơn, đặc biệt khi nước ta chuyển đổi hướng phát
triển kinh tế theo cơ chế thị trường, mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài đã thúc đẩy các
cơ sở sản xuất đầu tư trang thiết bị, phát triển công nghệ để đủ sức cạnh tranh về năng
suất cũng như chất lượng sản phẩm. Giai đoạn đầu các công nghệ hàn tiên tiến thường
phải nhập khẩu đồng bộ cả về thiết bị, vật liệu nên giá thành sản phẩm chế tạo thường
cao, hiệu quả sản xuất cũng như sức cạnh tranh thấp, vì vậy nhiều công trình nghiên
cứu về công nghệ, vật liệu... của các công nghệ hàn tiên tiến đã được triển khai để áp
dụng có hiệu quả nhất các công nghệ này trong sản xuất. Khởi đầu là việc nghiên cứu,
chế tạo thuốc hàn sử dụng để hàn tự động dưới lớp thuốc bằng vật liệu trong nước do
Viện Công nghệ - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Bộ Công Thương
thực hiện trong đề tài KH-CN: 242.07RD/HĐ-KHCN (2007),[21]. Theo đó vật liệu
hàn với nền tạo xỉ Aluminat - rutil (A-R) đã được chế tạo thành công. Đây là nền tạo
xỉ hàn có tính công nghệ tốt và chất lượng kim loại mối hàn khá cao dùng cho hàn các
kết cấu thép ở nước ta. Bên cạnh đó, công nghệ sản xuất bột hàn gốm để hàn tự động
thép có độ bền cao với hệ xỉ hàn oxit nhôm (Al2O3) - rutil (TiO2) cũng được nghiên
cứu thành công bởi Công ty que hàn Việt Đức năm 2008, [2].
Song song với việc nghiên cứu vật liệu hàn thì thiết kế quy trình công nghệ sản
xuất nó cũng được phát triển ở nước ta, trong đề tài cấp Nhà nước, mã số:
KC.02.04/11-15 do TS. Vũ Huy Lân làm chủ nhiệm [5] đã đưa ra thiết kế hoàn chỉnh
cho dây chuyền sản xuất thuốc hàn thiêu kết để hàn tự động dưới lớp thuốc với quy mô
sản xuất thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu cũng xây dựng được quy
trình sản xuất thuốc hàn thiêu kết trên cơ sở nền tạo xỉ từ các chất chính (CaO+MgO),
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Al2O3, CaF2, TiO2,... Từ nhiều nguồn nguyên liệu trong nước, đã sản xuất thử
nghiệm thuốc hàn và kiểm tra mẫu hàn cho kết quả ổn định và đáp ứng yêu cầu về độ
hạt, kích thước, độ ẩm thuốc hàn... Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa quan
trọng về lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất vật liệu hàn.
Mặc dù đã có các công trình nghiên cứu chế tạo thuốc hàn bằng vật liệu trong
nước để hạn chế sự nhập khẩu từ nước ngoài nhằm giảm giá thành các sản phẩm chế
tạo bằng hàn, song nhu cầu về thuốc hàn trong sản xuất của nước ta vẫn rất lớn. Ở
nước ta, hàng năm vẫn phải nhập khẩu khoảng 450 tấn thuốc hàn để cung cấp cho thị
trường (theo số liệu 2010). Số lượng thuốc hàn nói chung ở Việt Nam sử dụng khoảng
15.000 tấn/năm, trong đó thuốc hàn có chất lượng cao cần nhập khẩu khoảng 10.000
tấn/năm. Từ các thông tin trên chứng tỏ công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn đã
được sử dụng nhiều trong thực tế sản xuất, qua đó thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của
công nghệ này trong lĩnh vực sản xuất cơ khí.
Ngoài các công trình nghiên cứu về chế tạo vật liệu hàn thì các công trình nghiên
cứu ứng dụng công nghệ hàn mới tiên tiến cũng được thực hiện. Một trong số đó là đề
tài khoa học công nghệ cấp nhà nước năm 2011 do Viện Nghiên cứu Cơ khí thuộc Bộ
Công Thương chủ trì [23]. Đề tài đã tập trung nghiên cứu quy trình và các thông số
công nghệ khi hàn plasma với hạt hợp kim bổ sung và áp dụng cho việc xây dựng quy
trình chế tạo dao xén giấy và quy trình hàn đắp phục hồi xuppap máy thủy lực phục vụ
trong sản xuất. Loại hạt kim loại bổ sung cũng có ảnh hưởng lớn tới khả năng chịu
mòn của lớp đắp, khẳng định này được đưa ra trong luận án tiến sĩ của Ngô Hữu Mạnh
[8] với nội dung nâng cao khả năng chịu mòn cho lớp đắp khi hàn plasma có hạt kim
loại bổ sung. Từ việc phân tích ảnh hưởng của các thành phần hạt kim loại bổ sung
đến độ cứng lớp đắp, luận án xác định được một số loại hạt kim loại bổ sung theo yêu
cầu, đồng thời xây dựng hàm toán học biểu diễn sự phụ thuộc giữa tỷ lệ tham gia của
kim loại cơ bản vào kim loại mối hàn và các thông số chế độ hàn, từ đó chỉ ra vùng
hợp lý của các thông số chế độ hàn plasma có hạt kim loại bổ sung. Nghiên cứu còn
chỉ ra thành phần của lớp đắp có thể nâng cao khả năng chịu mài mòn gồm các bít
WC, CrC trên nền Fe. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng trong thực tiễn đế chế tạo
mới hoặc phục hồi các chi tiết có khả năng chịu mài mòn cao. Bên cạnh các công trình
nghiên cứu về công nghệ hàn plasma với hạt kim loại bổ sung, thì các công nghệ hàn
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tiên tiến khác cũng được triển khai nghiên cứu để áp dụng vào thực tế chế tạo các sản
phẩm bằng hàn. Có thể kể đến đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Nhà nước,
KHCN 05- 05, do Viện Nghiên cứu Cơ khí thuộc Bộ Công Thương chủ trì năm 2001,
[22]. Bằng phương pháp hàn thử nghiệm và chế tạo đồ gá hàn, nghiên cứu đã xác lập
được chế độ công nghệ phù hợp cho các mối nối thẳng đứng bằng công nghệ hàn tự
động trong môi trường khí bảo vệ CO2 (GTAW) và các mối hàn ngang trên mặt thẳng
đứng bằng công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc (SAW) cho các liên kết hàn thép dày
12mm, 20mm để áp dụng trong sản xuất chế tạo thùng tháp, bồn chứa và trong công
nghiệp đóng tàu. Nhìn chung kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa quan trọng
trong việc nghiên cứu ứng dụng hai công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc và hàn
trong môi trường khí bảo vệ. Cũng trong đề tài này, công nghệ SAW thông thường và
công nghệ SAW có bột sắt bổ sung với dây hàn mangan và thuốc hàn gốm được
nghiên cứu thông qua các mẫu hàn có liên kết giáp mối vát mép chữ V thép tấm hợp
kim thấp dày 10mm và 20mm. Thông qua kết quả kiểm tra độ bền kéo và kiểm tra
khuyết tật mối hàn, nghiên cứu đã xác định được bộ thông số công nghệ để hàn các
liên kết trên bằng công nghệ SAW với hạt kim loại bổ sung và đánh giá được hiệu quả
của sử dụng hạt kim loại bổ sung làm tăng năng suất hàn có thể lên tới 100% trong khi
công suất nguồn chỉ tăng 15-20%. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng để tránh các khuyết tật
ngậm xỉ, không ngấu chân thì khi hàn có hạt kim loại bổ sung dòng hàn cần tăng 100 –
200A so với công nghệ SAW thông thường. Kết quả nghiên cứu đạt được là có giá trị
đối với việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ hàn SAW với hạtt kim loại bổ
sung vào thực tế sản xuất. Tuy nhiên việc thiết lập bộ thông số công nghệ hàn chỉ dựa
trên kết quả kiểm tra độ bền kéo mối hàn mẫu thực nghiệm là chưa đủ, mà cần có sự
kiểm tra đánh giá thêm các đặc trưng chất lượng khác của mối hàn như cấu trúc vi mô,
độ dai va đập, độ bền uốn của mối hàn. Mặt khác nghiên cứu chưa đề cập đến mối
quan hệ ảnh hưởng giữa các thông số công nghệ hàn, tỷ lệ hạt kim loại bổ sung đến
các đặc trưng chất lượng của mối hàn để tạo thuận lợi hơn cho việc nghiên cứu mở
rộng và ứng dụng công nghệ hàn này trong thực tế [22].
Một nghiên cứu về công nghệ hàn tự động dây lõi thuốc (FCAW) để ứng dụng
cho ngành đóng tầu cũng được thực hiện bởi luận án tiến sĩ của Vũ Văn Ba. Luận án
đã chỉ ra các đặc điểm công nghệ hàn một phía trong đóng tàu, phân tích được ảnh
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hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng kích thước của mối hàn giáp mối
một phía nối tổng đoạn vỏ tầu. Trong nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra được các hàm
toán học biểu diễn sự phụ thuộc giữa kích thước mối hàn đáy (chiều cao, chiều rộng
trên, chiều rộng dưới) và các thông số chế độ hàn chính, từ đó xác định bộ thông số
chế độ hàn theo kích thước cho trước của đường hàn đáy. Xây dựng được hàm toán
học biểu diễn mối quan hệ giữa vị trí hàn đến kích thước của mối hàn (chiều cao mặt
mối hàn, chiều cao mặt đáy mối hàn, bề rộng mặt mối hàn, bề rộng mặt đáy mối hàn)
nối tổng đoạn vỏ tàu bằng hàn tự động FCAW để lựa chọn phương pháp hàn phù hợp
với từng vị trí hàn [1].
Theo một số doanh nghiệp sản xuất kết cấu thép, bình, bồn, bể trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên thì trong khoảng mười năm trở lại đây lĩnh vực hàn phát triển tương đối
nhanh cả về trang thiết bị và công nghệ. Phương pháp hàn tự động dưới lớp thuốc hàn
đã được sử dung trong sản xuất chế tạo các kết cấu thép, sửa chữa, phục hồi các chi
tiết từ các vật liệu khác nhau để trang bị, hỗ trợ nhu cầu phát triển sản xuất của nhiều
ngành kinh tế khác nhau. Hầu hết các Công ty đã sử dụng công nghệ SAW vào sản
xuất, một vài Công ty đã áp dụng công nghệ SAW hai dây để tăng năng suất quá trình
hàn và chưa có công ty nào áp dụng công nghệ SAW với hạt kim loại bổ sung vào sản
xuất chế tạo các kết cấu thép, mặc dù công nghệ này có nhiều ưu điểm vượt trội so với
công nghệ SAW thông thường đã được khẳng định bởi kết quả của các công trình
nghiên cứu về công nghệ này [52,57,60]. Một phần nguyên nhân của vấn đề này có
thể thấy từ các phân tích trên là do chưa có những nghiên cứu mang tính tổng hợp
hoặc khó khăn trong việc đầu tư trang thiết bị công nghệ.
Như vậy, để triển khai ứng dụng công nghệ SAW với hạt kim loại bổ sung vào sản
xuất, chế tạo các sản phẩm hàn ở nước ta, cần có sự đầu tư nghiên cứu đầy đủ chi tiết
sự ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình hàn, cũng như thiết lấp mối quan hệ ảnh
hưởng giữa các thông số công nghệ với hạt kim loại bổ sung đến chất lượng liên kết
hàn, từ đó làm cơ sở cho việc thiết kế phát triển các quy trình công nghệ phù hợp với
kết cấu chế tạo bằng công nghệ hàn này, đồng thời cần có sự đầu tư trang thiết bị, vật
liệu thích hợp cho công nghệ SAW với hạt kim loại bổ sung.

Kết luận chương 1.
Qua việc phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về công
nghệ hàn SAW và SAW với hạt kim loại bổ sung, một số kết luận sau được rút ra:
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- Công nghệ SAW đã được nghiên cứu khá toàn diện về cả vật liệu, kỹ thuật và các
thông số công nghệ ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng của liên kết hàn. Song các
công trình nghiên cứu về SAW với hạt kim loại bổ sung còn chưa nhiều và chủ yếu tập
trung nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của loại và tỷ lệ hạt kim loại bổ sung, đầu vào
nhiệt tới năng suất và chất lượng của liên kết hàn mà chưa xây dựng mối quan hệ ảnh
hưởng của các thông số công nghệ với tỷ lệ hạt kim loại bổ sung đến chất lượng của
liên kết hàn nên việc triển khai, áp dụng vào thực tế sản xuất còn nhiều khó khăn.
- Công nghệ hàn tự động SAW với hạt kim loại bổ sung có nhiều ưu điểm nổi trội hơn
so với công nghệ hàn tự động SAW thông thường như: cho năng suất cao và nhiều đặc
tính của liên kết hàn được cải thiện. Việc phân tích, tổng hợp cơ sở lý thuyết và nghiên
cứu ảnh hưởng, xây dựng mối quan hệ toán học giữa các thông số công nghệ đến chất
lượng liên kết hàn khi thực hiện hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ
sung là cần thiết.
- Đã xác định được mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của luận án, trong đó trọng tâm là
nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng liên kết hàn trong
hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung.
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CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HÀN DƯỚI LỚP THUỐC HÀN
VỚI HẠT KIM LOẠI BỔ SUNG
2.1. Khái quát về công nghệ hàn dưới lớp thuốc (SAW).
2.1.1. Nguyên lý, đặc điểm, phạm vi ứng dụng.
+ Nguyên lý: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc là một quá trình hàn trong đó hồ quang
hình thành giữa dây hàn và vật hàn dưới lớp thuốc hàn, nhiệt hồ quang sinh ra làm
nóng chảy dây hàn, kim loại cơ bản và thuốc hàn. Quá trình hàn dây hàn được đẩy vào
vùng hồ quang bằng một cơ cấu đặc biệt với tốc độ phù hợp với tốc độ chảy của nó.
Theo độ chuyển dời của nhiệt hồ quang, kim loại bể hàn nguội và kết tinh tạo thành
mối hàn, phía trên mối hàn hình thành một lớp xỉ có tác dụng tham gia vào quá trình
luyện kim khi hàn, bảo vệ và giữ nhiệt cho mối hàn [12,14]. Hình 3.1, mô tả nguyên lý
hàn tự đông dưới lớp thuốc

Hình 2.1. Nguyên lý hàn tự động dưới lớp thuốc
Quá trình hàn dưới lớp thuốc có thể được thực hiện theo phương pháp tự động hoặc
bán tự động. Hàn hồ quang tự động dưới lớp thuốc là quá trình hàn trong đó các công
đoạn cấp dây hàn xuống vũng hàn, cấp thuốc hàn xuống vùng phía trước hồ quang,
điều chỉnh chiều dài hồ quang và chuyển động hồ quang theo trục mối hàn... đều được
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tự động hóa. Khi hàn hồ quang bán tự động dưới lớp thuốc việc cấp dây hàn xuống
vũng hàn và điều chỉnh chiều dài hồ quang được tự động hóa. Người thợ hàn dùng tay
điều chỉnh đầu hàn (súng hàn) theo chiều dài mối hàn với tốc độ nhất định.
+ Đặc điểm [12]:
- Năng lượng hồ quang tập trung, nhiệt độ cao cho phép hàn với tốc độ hàn lớn năng
suất cao.
- Chất lượng mối hàn cao, kim loại mối hàn tương đối đồng nhất về thành phần hóa
học. Bề mặt mối hàn trơn và đều, ít bị khuyết tật như không ngấu, rỗ khí và bắn tóe.
- Giảm tiêu hao kim loại điện cực và điện năng, khi hàn các chi tiết có chiều dày 
20mm không cần vát mép nên kim loại điện cực trong mối hàn chỉ khoảng 1/3 còn
2/3 là kim loại cơ bản
- Vùng ảnh hưởng nhiệt nhỏ, biến dạng sau khi hàn ít, dễ tự động hóa quá trình hàn
- Đòi hỏi kim loại cơ bản và vật liệu hàn phải sạch hơn so với hàn hồ quang tay. chuẩn
bị trước khi hàn công phu hơn
- Không thể quan sát trực tiếp vũng hàn, chỉ hàn được ở vị trí hàn sấp các đường hàn
có hình dạng tương đối đơn giản (thẳng, tròn xoay)
- Giá thành thiết bị cao
+ Phạm vi ứng dụng:
- Hàn hồ quang dưới lớp thuốc thường được ứng dụng để hàn ở vị trí hàn bằng với góc
nghiêng vật hàn < 70, chiều dày chi tiết hàn từ 5 -100mm. Dòng điện hàn là dòng xoay
chiều hoặc một chiều và thường hàn dòng một chiều cực nghịch hoặc cực thuận. Hàn
tự động dưới lớp thuốc thường dùng dây hàn có đường kính từ 2-5mm, cường độ dòng
hàn từ 150- 1500A và điện áp hàn từ 26 – 46v.
2.1.2. Thiết bị và vật liệu hàn
2.1.2.1.Thiết bị hàn.
Thiết bị hàn hồ quang tự động dưới thuốc hàn gồm các bộ phận chính sau:
a) Nguồn điện hàn 12,44:
Có thể sử dụng biến áp hàn xoay chiều có đặc tuyến dốc hoặc máy phát điện hàn
một chiều có đặc tuyến thoải, hoặc chỉnh lưu một chiều có đặc tính dốc hoặc thoải.
+ Nguồn điện hàn xoay chiều có ưu điểm chính là giảm thiểu hiện tượng thổi lệch hồ
quang, nhưng lại đòi hỏi điều khiển phức tạp, khó gây hồ quang, nguồn điện hàn xoay
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chiều có đặc tuyến dốc thường là loại có công suất cao (điện áp không tải 80V) để duy
trì hồ quang khi dòng điện đổi cực
+ Nguồn điện hàn một chiều có ưu điểm dễ gây hồ quang, khả năng điều khiển các
thông số hình học của mối hàn và tốc độ hàn tốt. Hàn dòng 1 chiều đấu nghịch cho hồ
quang rất ổn định, và vũng hàn nhỏ hơn (dễ khống chế biên dạng mối hàn), chiều sâu
ngấu lớn hơn so với hàn dòng một chiều đấu thuận. Dòng một chiều đấu thuận cho tốc
độ đắp cao hơn nhưng chiều sâu ngấu nhỏ hơn. Chiều sâu ngấu khi hàn bằng dòng
xoay chiều có giá trị ở giữa hai loại trên. Các nguồn điện hàn tự động dưới lớp thuốc
được thiết kế để làm việc ở chu kỳ tải 100% và hầu hết làm việc trong dải cường độ
200-1000A. Hình 2.2 giới thiệu một số nguồn hàn tự động dưới lớp thuốc

IDEALARC DC600

JASIC MZ-1000

Hình 2.2. Một số nguồn hàn tự động
b) Đầu hàn tự động [12,44]:
+ Quá trình hàn phải đảm bảo hồ quang cháy ổn định, tức là chiều dài hồ quang phải
không đổi. Muốn vậy tốc độ đi xuống của dây Vd phải bằng tốc độ nóng chảy Vc của
dây (Vd = Vc). Thực tế lúc hàn thường xẩy ra nhiều yếu tố phá huỷ điều kiện trên, như:
dao động điện áp của lưới điện, sự biến đổi tốc độ xuống của dây, bề mặt vật hàn
không bằng phẳng ...Khi đó đầu hàn tự động phải phản ứng một cách nhanh chóng và
chính xác với sự phá huỷ đó và phục hồi lại chiều dài hồ quang ban đầu duy trì hồ
quang cháy ổn định.
+ Đầu hàn tự động gồm hai loại dựa vào cách dẫn dây hàn đi xuống.
- Đầu hàn có tốc độ dẫn dây đi xuống thay đổi
- Đầu hàn có tốc độ dẫn dây đi xuống không đổi
Nhờ kết cấu đơn giản nhưng vẫn đảm bảo hồ quang cháy ổn định nên đầu hàn tự
động có tốc độ dây không đổi được dùng nhiều. Hình 2.3, giới thiệu bộ đầu hàn hoàn
chỉnh của hãng ESAB gắn trên đồ gá đầu hàn, dùng cho hàn các chi tiết tấm
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A - hộp cấp thuốc (dùng chung
với bộ thu hồi thuốc hàn dư)
B – cuộn dây hàn
C – giá trượt điều khiển bằng
tay
D – tủ điều khiển
E – giá trượt điều khiển bằng
động cơ
F – bộ cấp dây hàn cho các ứng
dụng nhỏ và ứng dụng hàn
trong không gian hẹp
G – bộ cấp dây hàn cho các
ứng dụng lớn
H – đầu dò dẫn hướng tự động
Hình 2.3. Đầu hàn tự động tiêu biểu
c) Bộ phận rải và thu hồi thuốc hàn:
Có xe hàn chỉ có bộ rải thuốc, có xe chỉ có bộ thu hồi thuốc, cũng có xe có đủ cả
hai bộ phận rải và thu hồi thuốc hàn. Để đưa thuốc tới vùng hàn người ta thường dùng
phễu to gắn chặt với đầu hàn tự động, cuối phễu chứa thuốc có bố trí cửa ra. Khi mở
cửa đó thuốc tự rơi xuống cạnh hàn, thuốc hàn thường được rải xuống cạnh hàn trước
dây hàn [12]. Khi hàn có kim loại bổ sung thì kim loại bổ sung cấp vào rãnh hàn theo
tỷ lệ quy định trước thuốc hàn, thuốc hàn cấp sau phủ lên kim loại bổ sung [43].
d) Xe hàn [12]:
Xe hàn mang đầu hàn, hệ thống cấp thuốc, cấp kim loại bổ sung và các thiết bị
khác phục vụ quá trình hàn. Xe hàn có hai bánh chủ động phía sau, hai bánh bị động
phía trước và động cơ một chiều có hộp giảm tốc, tốc độ xe được đặt bằng tay từ 0,2 1,5 m/phút (điều chỉnh vô cấp). Xe có thể làm cho đầu hàn thực hiện dao động ngang
và các chuyển động khác của đầu hàn. Cần đỡ đầu hàn và đầu hàn có thể điều chỉnh
chính xác chiều cao đầu hàn và góc nghiêng của nó (hàn liên kết chữ T nghiêng 450).
Hình 2.4 giới thiệu sơ đồ nguyên lý xe hàn vạn năng.
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Hình 2.4. Sơ đồ nguyên lý xe hàn vạn năng
1-Xe tự hành; 2- trụ đứng; 3-tay ngang; 4- bảng điều khiển; 5- hộp chứa cuộn dây
hàn; 6- động cơ cấp dây hàn; 7- các con lăn đẩy dây; 8- giá đỡ ống tiếp xúc; 9- đầu
dẫn hướng; 10- hộp chứa thuốc hàn.
Khi chưa có thiết bị hàn tự động SAW với kim loại bổ sung đồng bộ, Để triển
khai công nghệ hàn tự động SAW với kim loại bổ sung ta sẽ sử dụng thiết bị hàn hồ
quang tự động dưới thuốc kết hợp với thiết bị cấp kim loại bổ sung độc lập, kiểm soát
được tỷ lệ kim loại bổ sung theo yêu cầu.
2.1.2.2. Vật liệu hàn [13,39,44].
Vật liệu hàn có vai trò quan trọng quyết định rất lớn đến chất lượng của liên kết
hàn. Với hàn tự động dưới lớp thuốc vật liệu hàn gồm tổ hợp dây hàn và thuốc hàn.
a) Dây hàn:
Trong hàn tự động dưới lớp thuốc dây hàn đóng vai trò điện cực, quá trình hàn
dây hàn dẫn điện duy trì hồ quang và nóng chảy bổ sung kim loại đắp cho mối hàn
hàn. Đường kính dây hàn được chế tạo theo tiêu chuẩn, bề mặt được phủ một lớp đồng
mỏng để bảo vệ và được cuốn trong các tang có khối lượng khác nhau 15, 20, 25....kg
(được quy định theo các tiêu chuẩn về vật liệu hàn). Trong hàn tự động SAW thường
sử dụng dây hàn có đường kính từ 2-5mmm việc lựa chọn dây hàn phải căn cứ vào
kim loại cơ bản và yêu cầu về chất lượng của mối hàn, dây hàn thép các bon và thép
hợp kim thấp thường có hàm lượng C 0,12% và hàm lượng P, S thấp hơn kim loại cơ
bản. Ngoài các dây hàn đặc hiện nay còn sử dụng nhiều dây hàn bột ở dạng dây hàn
trần rỗng bên trong có chứa thuốc. Tỷ số giữa khối lượng bột với khối lượng vỏ kim
loại khoảng 10 - 40%, dây hàn bột có thể tự bảo vệ trong khi hàn hoặc kết hợp với
thuốc hàn.
b) Thuốc hàn:
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Thuốc hàn là một loại vật chất gồm nhiều thành phần ở dạng bột có kích thước
xác định từ 0,25 – 4 mm. Thuốc hàn dùng cho hàn tự động bằng dây nóng chảy cần
đảm bảo các yêu cầu chung sau:
- Đảm bảo tính ổn định của hồ quang và quá trình hàn
- Đảm bảo các tính chất và thành phần hóa học của mối hàn
- Tạo dáng mối hàn đẹp, mối hàn chứa ít tạp chất
- Xỉ dễ bong sau khi hàn.
- Nhiệt độ nóng chảy phải thấp hơn kim loại dây hàn để giảm hao phí nhiệt, giảm hao
phí dây hàn vì bị cháy và bắn tóe
Thuốc hàn được phân loại theo nhiều cách khác nhau
+ Theo công dụng thuốc hàn tự động, bán tự động có 3 loại:
- Thuốc hàn để thép các bon và thép hợp kim thấp
- Thuốc hàn để thép hợp kim cao
- Thuốc hàn để hàn kim loại và hợp kim màu
+ Theo thành phần của xỉ: Thuốc hàn có tính axít và thuốc hàn có tính bazơ được đánh
giá bằng hệ số B trên cơ sở lý thuyết cấu tạo phân tử của nó là tỷ số các thành phần
trong xỉ.
B = Tổng nồng độ oxit bazơ trong xỉ / tổng nồng độ oxit axit trong thành phần xỉ
Các oxit bazơ gồm: CaO, MgO, MnO, FeO...;các oxit axit gồm: SiO2, TiO2, ZrO2...các
oxit (Al2O3) vµ (Fe2O3) có tính chất lưỡng tính. Nếu B < 1 thuốc hàn được coi là axit
(A); B > 1 thuốc hàn được coi là bazơ (B); B=1 thuốc thuộc hệ trung tính
+ Theo hàm lượng Mn, Si: Thuốc được xây dựng chủ yếu trên nền hệ xỉ MnO - SiO2,
mặc dù có thuốc trên nền của các hệ khác.
- Thuốc silic: không có silic (lượng SiO2 dưới dạng tạp chất tới 5%); silic thấp (6 35% SiO2); silic cao (trên 35% SiO2)
- Thuốc Mn: Theo hàm lượng Mn có thuốc không có Mn (lượng MnO dưới dạng tạp
chất tới 1%); mangan thấp (tới 10% MnO); mangan trung bình (từ 15  30 % MnO) và
mangan cao (trên 30% MnO) dùng hàn thép các bon và thép hợp kim thấp.
+ Theo phương pháp chế tạo có:
- Thuốc hàn không nóng chảy (ceramic): là một hỗn hợp cơ học của các vật liệu tự
nhiên, các ferô hợp kim và các silic nhân tạo được xay mịn và tạo hạt (với kết dính
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thủy tinh lỏng), sau đó sấy khô ở nhiệt độ 600 - 8000C. Thuốc hàn này có độ bền hạt
thấp dễ bị vỡ, tuy nhiên khả năng khử oxy tốt và hợp kim hóa mối hàn cao, được sử
dụng nhiều trong hàn đắp.
- Thuốc hàn nóng chảy: Nhận được bằng cách nấu chảy liệu trong các lò điện hoặc lò
ngọn lửa, sau đó tạo hạt bằng phương pháp ướt trong nước, bằng nghiền khô xỉ nguội
hoặc phun xỉ lỏng. Thành phần của thuốc không chứa các tạp chất khử oxy và hợp kim
hóa ở dạng ferô hợp kim mà ở dạng oxit các nguyên tố đó. Thuốc hàn nóng chảy được
dùng nhiều hơn vì quá trình chế tạo đơn giản hơn, độ bền hạt thuốc cao hơn và thành
phần hóa học của thuốc đều hơn.
+ Chọn thuốc để hàn tự động cũng như hàn với kim loại bổ sung phải căn cứ vào thành
phần kim loại cơ bản. Hàn thép các bon thấp bằng dây hàn thép ít các bon phải dùng
thuốc hàn axit có hàm lượng Mn cao, hàn thép hợp kim bằng dây hàn thép hợp kim
trung bình hoặc cao tốt nhất là dùng thuốc hàn có tính bazơ, trong thành phần không
có Mn và có hàm lượng Si nhỏ.
+ Các thành phần thuốc còn ảnh hưởng đến quá trình luyện kim trong hàn. Để đảm
bảo nhận được mối hàn chất lượng khi hàn thép các bon và thép hợp kim thấp cần lựa
chọn đồng bộ dây và thuốc hàn. Thuốc hàn mangan silic cao hàn với dây các bon thấp
hoặc dây Mn, thuốc hàn Mn tự do Si cao hàn với dây Mn. Khi hàn với thuốc mangan
silic cao có khả năng chống nứt kết tinh của kim loại mối hàn (do mối hàn chứa ít
sunfit và các bon thoát khỏi mối hàn nhiều hơn), ít rỗ khi hơn so với thuốc Mn tự do Si
cao. Thuốc Mn tự do Si cao khi hàn xỉ dễ bong khỏi mối hàn, do tác dụng ôxy hóa yếu
hơn của thuốc đối với kim loại mối hàn khi đông đặc. Trong thuốc hàn chứa lượng
huỳnh thạch CaF2 càng cao thì nguy cơ rỗ khí càng ít, nhưng sự cháy của hồ quang
càng kém ổn định. Với thuốc hàn không nóng chảy do chứa nhiều ferô nên khả năng
khử ôxy để hoàn nguyên kim loại mối hàn tốt. Sự khử ôxy có thể thực hiện ngay tại
các vùng nhiệt độ thấp trong giai đoạn bể kim loại đã hình thành và tiếp xúc với xỉ
nóng chảy chứa các chất khử ôxy.
2.1.3. Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ.
Các yếu tố công nghệ trong hàn hồ quang dưới lớp thuốc bao gồm: góc nghiêng
dây hàn, góc nghiêng vật hàn, loại dòng điện hàn và kích cỡ hạt thuốc hàn.
a) Góc nghiêng dây hàn [12,14]:
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Khi nghiêng dây hàn về phía hướng hàn để hồ quang thổi trực tiếp vào vũng hàn,
chiều sâu ngấu và chiều cao mối hàn tăng lên nhưng bề rộng mối hàn giảm. Kết quả
làm giảm hệ số ngấu và hệ số hình dạng mối hàn, mối hàn hay bị nứt và rỗ khí. Khi
nghiêng dây hàn ngược với hướng hàn làm cho hồ quang hướng về kim loại cơ bản
nhiều hơn, kết quả chiều rộng mối hàn tăng, chiều sâu ngấu mối hàn giảm, hình 2.5.b

Hình 2.5. Ảnh hưởng của góc nghiêng dây hàn, vật hàn
đến hình dạng kích thước mối hàn
b) Góc nghiêng vật hàn: Góc nghiêng vật hàn ảnh hưởng tương tự như góc nghiêng
của dây hàn. Để đảm bảo việc tạo dáng mối hàn tốt góc nghiêng vật hàn không được
quá 80 so với mặt phẳng nằm ngang [12,14], hình 2.5.a
c) Loại dòng điện hàn [12,14]: hàn tự động dưới lớp thuốc có thể hàn bằng dòng xoay
chiều, một chiều. Khi hàn các tấm thép dày có thể hàn bằng dòng xoay chiều, nhờ sự
thay đổi cực tính trong quá trình hàn làm tăng chiều sâu ngấu song hồ quang cháy kém
ổn định. Hàn các vật mỏng dùng dòng điện một chiều để hồ quang cháy ổn định hơn,
do trong thuốc hàn có hàm lượng florua canxi cao nên độ sâu nóng chảy khi hàn bằng
dòng một chiều đấu cực thuận nhỏ hơn so với đấu cực nghịch.
d) Cỡ của hạt thuốc hàn: Cỡ của hạt thuốc hàn ảnh hưởng nhất định đến độ ngấu của
mối hàn. Thuốc hàn có cỡ hạt nhỏ sẽ giảm bớt tính linh động của hồ quang, cho mối
hàn hẹp hơn, với chiều sâu ngấu lớn hơn và hệ số hình dạng nhỏ hơn so với các mối
hàn thực hiện dưới thuốc hàn có cỡ hạt thô [13].
2.1.4. Ảnh hưởng của thông số công nghệ
Trong quá trình hàn hồ quang thép, ngoài thứ tự lắp ráp và hàn chính xác các
phần tử của kết cấu, các thông số công nghệ (gọi là thông số hàn) đóng vai trò quan
trọng. Sự chọn hợp lý các thông số hàn một mặt tạo điều kiện nhận được mối hàn có
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hình dạng và kích thước yêu cầu, đảm bảo điều kiện ngấu hoàn toàn và hạn chế các
khuyết tật tồn tại trong mối hàn, mặt khác cho phép điều chỉnh các chu trình nhiệt
nhằm đạt được cấu trúc và các tính chất cần thiết của mối hàn. Các thông số hàn trong
SAW bao gồm: cường độ dòng điện hàn Ih (A), điện áp hồ quang Uh (V), tốc độ hàn
Vh (m/h), đường kính dây hàn d (mm). Do hàn dưới lớp thuốc các thông số công nghệ
thường ảnh hưởng rất mạnh đến quá trình hàn, hình dạng kích thước mối hàn nên cần
có sự đánh giá mức độ ảnh hưởng làm cơ sở cho việc xác định các thông số hàn.
2.1.4.1. Ảnh hưởng của cường độ dòng điện hàn 12,33.
Dòng hàn và nhiệt đầu vào có liên quan trực tiếp. Dòng hàn tăng làm tăng đầu
vào nhiệt, nó ảnh hưởng đến tốc độ nóng chảy dây hàn, lượng kim loại cơ bản nóng
chảy và hình dạng mối hàn. Tăng dòng hàn làm tăng lượng kim loại đắp và thuốc sử
dụng, độ ngấu mối hàn tăng.
Khi các thông số hàn khác không đổi, dòng hàn cao sẽ tăng độ ngấu, mối hàn hẹp và
độ ngấu quá lớn có thể dẫn đến khuyết tật cháy thủng liên kết hàn. Sử dụng dòng quá
cao tiêu hao vật liệu phụ bổ sung tăng, độ bền chắc mối hàn cao song làm tăng chi phí
gia công sau khi hàn. Mặt khác tăng cường độ dòng hàn cũng làm tăng độ co mối hàn
và có thể gây biến dạng trong mối hàn. Ngược lại, dòng hàn thấp sẽ dẫn đến hồ quang
không ổn định và gây ra sự nóng chảy không đầy đủ hoặc không đủ độ ngấu. Hình 2.6
mô tả ảnh hưởng của dòng hàn đến hình dạng kích thước mối hàn

Hình 2.6. Ảnh hưởng của cường độ dòng hàn đến hình dạng kích thước mối hàn
2.1.4.2. Ảnh hưởng của điện áp hồ quang 12,33.
Độ dài hồ quang tỷ lệ với điện áp hàn và ảnh hưởng đến độ rộng của mối hàn.
Giữ các thông số hàn khác không đổi, nếu điện áp tăng lên, chiều rộng các mối hàn
tăng lên, nhưng độ ngấu mối hàn giảm, do áp lực hồ quang tác dụng lên kim loại lỏng
giảm. Điện áp cao cũng làm tăng tiêu hao thuốc hàn, do sự tăng độ rộng mối hàn.
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Ngoài ra pha lỏng của các kim loại cơ bản cũng bị ảnh hưởng bởi sự tăng điện áp. Do
đó điện áp hàn là một thông số quan trọng trong việc kiểm soát thành phần hóa học
của kim loại mối hàn. Hình 2.7 mô tả ảnh hưởng của điện áp hàn đến hình dạng kích
thước mối hàn

Hình. 2.7. Ảnh hưởng của điện áp hàn đến hình dạng kích thước mối hàn
2.1.4.3. Ảnh hưởng của tốc độ hàn 12,33.
Tốc độ di chuyển của hồ quang có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và các tính chất
của mối hàn. Tốc độ hàn tỉ lệ nghịch với nhiệt đầu vào, nó thường được sử dụng để
kiểm soát chiều rộng và độ ngấu mối hàn. Khi các thông số khác không đổi, tăng tốc
độ hàn tạo ra mối hàn hẹp hơn, chiều sâu ngấu giảm và tăng tốc độ làm nguội mối hàn
có thể hình thành mactenxit, mặt khác lượng rỗ khí trong mối hàn cũng liên quan trực
tiếp đến tốc độ hàn. Tốc độ hàn rất chậm dẫn đến vũng hàn nóng chảy lớn mối hàn lan
rộng gây ra nứt kết tinh và tăng tiêu hao thuốc, đồng thời đầu vào nhiệt cao tạo ra
vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) kích thước lớn và tăng hạt thô. Hình 2.8 mô tả ảnh
hưởng của tốc độ hàn đến hình dạng kích thước mối hàn.

Hình 2.8. Ảnh hưởng của tốc độ hàn đến hình dạng kích thước mối hàn
2.1.4.4. Ảnh hưởng của đường kính điện cực 12,33.
Điện cực dẫn dòng điện và cung cấp vật liệu phụ cần thiết để lấp đầy rãnh hàn.
Điện cực trong SAW là kim loại trần với lớp phủ đồng mỏng để cải thiện tính dẫn điện
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của chúng và khả năng chống ăn mòn. Thành phần hóa học của dây hàn được lựa chọn
theo các yêu cầu ứng dụng nhưng chúng luôn có hàm lượng các bon thấp (~ 0,10.%)
và nồng độ các tạp chất thấp, đặc biệt là nitơ, lưu huỳnh và phốt pho. Khi dòng hàn
không đổi nếu tăng đường kính điện cực sẽ làm tăng diện tích vết hồ quang, mật độ
dòng điện trong cột hồ quang giảm, kết quả tăng bề rộng mối hàn, giảm chiều sâu chảy
và chiều
cao mối hàn. Các dây hàn có khoảng kích thước đường kính từ 1,6 mm cho khoảng
dòng điện từ 150-400A đến đường kính 6,4mm, cho khoảng dòng điện từ 700-1600 A.
Hình 2.9 mô tả ảnh hưởng của đường kính điện cực đến hình dạng kích thước mối hàn

Hình 2.9. Ảnh hưởng của đường kính điện cực đến hình dạng kích thước mối hàn
2.1.5. Xác định thông số công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc (SAW)
Các thông số công nghệ hàn SAW được xác định bằng các công thức thực
nghiệm và với từng liên kết hàn cụ thể.
2.1.5.1. Thông số công nghệ hàn liên kết giáp mối. [12,17].
+Trường hợp hàn liên kết giáp mối không khe hở, hàn từ hai phía mỗi phía hàn một
lượt
Hình 2.10. Liên kết hàn giáp
mối hàn hai phía không khe hở .

+ Chiều sâu chảy khi hàn một phía:
h1 = S/2 + (2-3) (mm)
Trong đó: S - là chiều dày chi tiết hàn (mm).
+ Cường độ dòng điện hàn:
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(2- 1)

Tính theo công thức kinh nghiệm sau
Ih = h1/ kh .100 (A)

(2- 2)

Trong đó: h1- chiều sâu chảy;
kh- hệ số phụ thuộc loại thuốc hàn, đường kính điện cực, loại dòng điện hàn,
tra bảng 2-1.
Bảng 2-1. Hệ số tỷ lệ kh
Thuốc hàn

Đường kính
dây cực, mm

AH-348A

2

Hệ số kh, 100A/1mm
Dòng điện một chiều
Dòng điện
xoay chiều
Thuận cực
Ngược cực
1,25
1,15
1,40

3

1,10

0,94

1,25

4

1,00

0,90

1,10

5

0,95

0,85

1,05

6

0,9

-

-

Có thể xác định nhanh cường độ dòng điện hàn bằng công thức kinh nghiệm sau:
Ih = (80 - 100).h1 (A)
+ Đường kính dây hàn: tính theo công thức sau

(2- 3)
Đầu tiên chọn sơ bộ đường kính dây hàn, tra bảng 2-2 xác định mật độ dòng điện J sau
đó thay vào công thức xác định d rồi chọn đường kính dây hàn theo tiêu chuẩn
Bảng 2-2. Mật độ dòng điện phụ thuộc đường kính dây hàn
d(mm)

2

3

4

5

6

J (A/mm2)

65  200

45  90

35  60

30  50

25  45

+Tốc độ hàn:
Để đảm bảo điều kiện kết tinh tốt của vũng hàn thì tỷ số giữa chiều dài và chiều
rộng vũng hàn phải không đổi trong quá trình hàn.Theo lý thuyết truyền nhiệt ta có:
Vh.Ih = A = const, tức là:

(2- 4)
Trong đó: A- là hằng số xác định theo bảng 2- 3 sau:
29

Bảng 2-3. Sự phụ thuộc hằng số A vào đường kính dây hàn
d (mm)

1,6

2

3

4

5

6

3

58

8  12

12  16

16  20

20  25

25  30

A (10 Am/h)

+ Tốc độ cấp dây hàn: tính theo công thức kinh nghiệm sau

(2- 5)
Trong đó: F - là diện tích tiết diện ngang của mối hàn; d - là đường kính dây hàn
+ Điện áp hàn: tính theo công thức thực nghiệm sau

(2- 6)
+ Năng lượng đường: Tính theo công thức

qđ 

:

q
Vh

(cal/cm)

(2- 7)

Trong đó : q – công suất hiệu dụng của hồ quang hàn, q = 0,24.Uh.Ih.η (Calo)
η – hệ số hữu ích của hồ quang, hàn tự động: η = 0,96 – 0,98
Vh – tốc độ hàn.
Sau đó xác định các kích thước cơ bản của mối hàn theo các công thức:
+ Chiều sâu ngấu:

h  0,0156 .

qđ

(2- 8)

n

Trong đó: qđ – năng lượng đường (cal/cm)
n – hệ số ngấu, phụ thuộc vào cường độ dòng điện hàn, điện áp hàn, đường
kính dây hàn. Trị số có thể tra đồ thị [17], hoặc xác định bằng công thức thực nghiệm:
U h
 Ih

 n  k ' 19  0,01.I h .d 





(2- 9)

d - đường kính dây hàn (mm)
Khi hàn bằng dòng xoay chiều k’ = 1;
Hàn bằng dòng một chiều cực thuận: k' = 1,12 nếu j  120 (A/mm2) và
k' = 2,82.j0,1925 nếu j <120 (A/mm2)
Khi hàn bằng dòng một chiều cực nghịch: k' = 0,92 nếu j  120 (A/mm2) và
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k' = 0,367.j0,1925 nếu j <120 (A/mm2)
+ Biết chiều sâu chảy h, hệ số ngấu n ta xác định được chiều rộng mối hàn.
b = n.h

(2- 10)

+ Chiều cao mối hàn xác định bằng công thức:
Flồi = c.b.c , với liên kết không vát mép, không để khe hở hàn thì (Flồi = Fđ)
Trong đó: c = 0,73 là hệ số chiều cao mối hàn; b- chiều rộng mối hàn (mm); c - chiều
cao mối hàn (mm). Từ đó:
c = Fđ/ 0,73b

(2- 11)

Fd : xác định qua công thức tính vận tốc hàn:

vh 

 d .I h
.Fd .100

(m/h)

(2- 12)

Trong đó: đ – là hệ số đắp phụ thuộc cường độ dòng hàn, đường kính điện cực, loại
dòng điện hàn, xác định bằng cách tra đồ thị [17].
+ Chiều cao toàn bộ mối hàn xác định theo công thức:
H=h+c

(2- 13)

Trong đó: h- là chiều sâu ngấu; c- chiều cao mối hàn.
Nếu các kích thước cơ bản này đều thỏa mãn hệ số ngấu (n= b/h = 0,8 - 4) và hệ số
hình dạng mối hàn (mh= b/c = 7 - 10) thì các thông số chế độ công nghệ hàn xác định
đạt yêu cầu. Khi đó việc tính toán các thông số chế độ công nghệ hàn để hàn phía thứ
hai cũng tương tự. Trường hợp cần thiết mới điều chỉnh lại thông số chế độ hàn cho
phù hợp.
+ Trường hợp hàn giáp mối có vát mép có khe hở (hàn từ hai phía mỗi phía một lượt).
Hình 2.11 dưới cho kích thước liên kết hàn hàn giáp mối vát mép có khe hở hàn hai
phía

Hình 2.11. Liên kết hàn giáp mối vát mép, có khe hở hàn hai phía
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Trong trường hợp này trình tự tính toán thông số chế độ hàn cũng tiến hành như
trên, rồi tính toán các kích thước cơ bản của mối hàn đối với trường hợp mối hàn
không vát mép. Sau đó theo công thức dưới xác định chiều cao c’ của mối hàn, rồi xác
định chiều sâu chảy.
(2 -14)
Fd: diện tích tiết diện ngang của lớp đắp (mm2)
Trong thực tế phần lớn các liên kết hàn được thiết kế theo các tiêu chuẩn hàn, các
kích thước mối hàn được xác định và độ ngấu hoàn toàn, khi đó có thể kiểm tra tính
hợp lý của chế độ công nghệ thông qua hệ số bể hàn: b = Lb/ bb
Trong đó: Lb - chiều dài bể hàn; bb - chiều rộng bể hàn. Các giá trị này được xác định
gần đúng nhờ lý thuyết các quá trình nhiệt hàn. khi 2< b < 5, bể hàn cải thiện quá
trình kết tinh và chế độ công nghệ hàn có thể coi là hợp lý 14.
2.1.5.2. Thông số công nghệ mối hàn góc 12,17.
+ Hệ số ngấu mối hàn góc: được xác định thông qua bề rộng mối hàn b.
n 

b
2
H

(2- 15)

Nếu hệ số ngấu quá nhỏ thì mối hàn nhận được có chiều sâu chảy quá lớn, mối hàn kết
tinh không thuận lợi dễ dẫn đến sự tạo thành nứt nóng. Nếu n > 2 dễ dẫn đến cắt cạnh
mối hàn. Hình 2.12 kích thước mối hàn góc trong không vát mép, hàn một phía

Hình 2.12. Kích thước mối hàn góc trong không vát mép, hàn một lớp
Thực tế cho thấy, để đảm bảo sự hình thành mối hàn góc tốt, mật độ dòng điện
trong dây hàn không được vượt quá phạm vi cho phép trong bảng 2- 4 sau:
Bảng 2-4. Sự phụ thuộc hằng số mật độ dòng điện trong dây hàn
Đường kính dây hàn d (mm)
Mật độ dòng điện cho phép J(A/mm2)

2

3

4

5

60 -150

50 - 85

35 - 60

30 - 40
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Khi tính toán thông số mối hàn góc cần biết trước cạnh mối hàn K, (được xác
định bởi người thiết kế) căn cứ vào trị số của cạnh mối hàn có thể xác định được:
+Tiết diện ngang kim loại đắp đảm bảo nhận được mối hàn phẳng tính theo công thức:
Fd = 0,5.K2

(2- 16)

Sau khi chọn đường kính dây hàn và mật độ dòng điện cho phép, tiến hành xác định:
+ Cường độ dòng điện hàn:
Ih= (d2/4).J

(A)

(2- 17)

+ Vận tốc hàn:
Vh = đ.Ih / .Fđ.100 (m/h)

(2- 18)

Căn cứ vào cường độ dòng điện, đường kính dây hàn đã chọn, theo công thức
(2- 6) và (2- 9) hay tra đồ thị xác định điện áp hàn và hệ số ngấu. Tiếp theo xác định
năng lượng đường (qđ) và các kích thước cơ bản của mối hàn, cụ thể chiều sâu chảy
theo (2-8), chiều rộng mối hàn theo (2-10), chiều cao của mối hàn theo (2-11) và
chiều cao toàn bộ mối hàn theo (2-13)
Chiều cao toàn bộ mối hàn H trong mọi trường hợp hàn các liên kết có vát mép
hay không vát mép, có khe hở hàn hay không có khe hở hàn đều không thay đổi, nên
chiều sâu chảy phần không vát mép h0 trên hình 2.12, có thể tính theo công thức:
h0 = H - c’

(2-19)

Trong đó: c’ - là chiều cao của kim loại đắp xác định như sau:
c’ =

(nếu góc vát mép bằng 900)

(2-20)

+ Biết h0 có thể xác định được chiều sâu chảy bản bụng và tấm vách như sau:
S0 = (0,8 - 1,0)h0

(2- 21)

Khi cần hàn ngấu toàn bộ chiều dày tấm vách ta tiến hành vát mép. Trường hợp
hàn xong lớp 1 mà kim loại đắp đã điền đầy phần vát mép thì chiều cao của kim loại
đắp có thể xác định theo công thức:

c

Fd  H .a
tg 

(2- 22)

Nếu sau một lớp hàn mà phần vát mép của tấm vách chưa được điền đầy thì
chiều cao toàn bộ c của kim loại đắp có thể tính theo sơ đồ hình 2.13 và bằng:
c = c1 + c2

(2- 23)
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Hình 2.13. Sơ đồ tính toán chiều cao
toàn bộ kim loại đắp khi hàn nhiều lớp
Từ hình 2-13, nếu coi phần vát được điền đầy là một tam giác cân, khe hở a = 0 thì ta
có:

Trong đó:

 
b1  2m.sin  
2

(2- 24)


  
 
 


b2  b1  c2.tg    c2.tg  90    b1  c2 tg    tg  90  
2
2 
 2


 2

 
     
c2 2b1  c2  tg  90    tg   
2
 2  
 
 F2  
2

(2- 25)

(2- 26)

- c2 tìm bằng cách giải phương trình:
A.c22 + B.c2 + D = 0
+ Khi khe hở a = 0 thì:

    2

A  tg  90    tg   
2

 2  sin
B = 2.b1; D = -2F2.
+ Khi khe hở a > 0 thì:

    2

A  tg  90    tg   
2

 2  sin
B = 2b1; D 

2H.a
 m2.sin  2Fd
 
cos  
2

+ Xác định năng lượng đường:
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(2- 27)

qđ = 14500.Fđ (cal/cm); với Fđ = 0,5.k2 (cm2).

(2- 28)

2.1.6. Quá trình luyên kim trong hàn dưới lớp thuốc.

Quá trình luyện kim trong hàn dưới lớp thuốc được xác định bởi các phản ứng
hóa học tương tác giữa các pha khí, xỉ với kim loại nóng chảy của điện cực dịch
chuyển vào bể hàn và kim loại lỏng bể hàn. Pha khí trong vùng hồ quang khi hàn dưới
lớp thuốc bao gồm pha hơi của kim loại (do bay hơi ở nhiệt độ cao) và pha hơi của
thuốc nóng chảy. Nguồn khí do thuốc hàn sinh ra có ảnh hưởng lớn đến quá trình lýhoá và chất lượng kim loại mối hàn, ảnh hưởng xấu đến độ đông đặc và chất lượng
kim loại mối hàn trước hết phải kể đến khí hydrô và oxy.
2.1.6.1. Tác dụng của hydro với kim loại mối hàn.

a) Nguồn hyđro trong pha khí [12,13].
Nguồn hydro trong pha khí vùng hàn có thể là do độ ẩm của môi trường, độ ẩm
của thuốc và độ ẩm của rỉ sắt trên bề mặt mép hàn. Vì thế hơi nước được hình thành
phân ly và nâng cao nồng độ hyđro trong pha khí. Nguồn hyđro còn có thể từ dây cực
và từ kim loại cơ bản. Các nguồn hyđro trên thâm nhập và làm tăng nồng độ của hyđro
trong pha khí.
b) Đặc tính bão hoà hydro của kim loại mối hàn khi hàn dưới thuốc [13,17].
Tùy thuộc vào nhiệt độ pha khí hyđro có thể ở những trạng thái khác nhau: Phân
tử, nguyên tử và ion hóa. Ở nhiệt độ cao diễn ra sự phân ly từng phần của phân tử
hydro thành nguyên tử hoặc thành nguyên tử và ion:
H2 = 2H - 434,6 KJ/mol
H2 = H + H+ + e - 1747,9 KJ/mol
Mức độ phân ly của phân tử hyđro thành nguyên tử phụ thuộc vào nhiệt độ. Trong cột
hồ quang hàn (T 5000 - 60000C) hydro hầu như hoàn toàn ở trạng thái nguyên tử. Ở
nhiệt độ thấp trong bể hàn hydro tồn tại chủ yếu ở trạng thái phân tử.
Hyđro và hơi nước hòa tan trong xỉ (thuốc): trong các thuốc không chứa các oxit
dễ hoàn nguyên (FeO, MnO...) chỉ có hơi nước hòa tan. Việc nghiên cứu khối lượng
các khí tách ra từ xỉ trong chân không biểu thị rằng, hơi nước tách ra từ các xỉ oxit bao
gồm phần lớn các oxit tương đối bền vững, ngoài hơi nước một số lượng không lớn H2
và HF cũng tách ra từ xỉ florua. Nếu trên xỉ có hyđro chứ không phải hơi nước, thì quá
trình oxy hóa xẩy ra trước sự hòa tan của hyđro. Phương trình biểu diễn quá trình:
2FeO + 2H2 = Fex + Fe2+ + 4OH
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Sự di chuyển của hyđro từ thuốc vào kim loại bể hàn kéo theo sự gián đoạn của
liên kết O - H. Sự di chuyển song song vào kim loại của các ion mạnh nhất Fe2+ và
Mn2+ duy trì tính trung hòa điện của ranh giới xỉ - kim loại. Các tính toán chứng tỏ
rằng sự di chuyển của ion sắt được thực hiện dễ dàng nhất. Dạng chung của sự di
chuyển hyđro được biểu thị theo các sơ đồ:
Fe2+ + 2OH- = Fex + 2[O] + 2[H]
Fex + 2OH- = Fex + 2O2- + 2[H]

Hoặc:

Hoặc không có sự tham gia của các ion sắt:
Fex + 2OH- = O2- + [O] + 2[H]
Sự tồn tại của hydro nguyên tử trong môi trường hồ quang, tỷ lệ mặt tiếp xúc của
kim loại nóng chảy với pha khí lớn, dẫn đến tốc độ hoà tan nhanh hơn có thể giải thích
tại sao nồng độ hydro trong kim loại đã kết tinh khi hàn hồ quang dưới lớp thuốc lại
cao hơn nhiều so với quá trình luyện kim lớn. Thực tế sự phân ly hơi nước với sự hình
thành của hyđro tự do hoặc hyđroxit diễn ra khi tương tác với Fe, fero hợp kim theo
các phản ứng:
Me + H2O  MeO + H2
2FeO + H2O  Fe2O3 + H2
Me + 2H2O  MeO + OH + 3H
CO + H2O  2CO2 + H2
Kim loại hấp thụ khí hydro chủ yếu trong giai đoạn giọt, vì mặt tiếp xúc rộng và
nhiệt độ đốt nóng cao nhất so với kim loại bể hàn. Trong bể chủ yếu xẩy ra quá trình
khử khi của kim loại. Nhiệt độ của các giọt kim loại nói chung được xác định bằng
thực nghiệm, trung bình nằm trong khoảng 2300 - 25000C
Áp suất riêng phần của khí hydro trong môi trường hồ quang ảnh hưởng lớn đến
hàm lượng hydro trong mối hàn. Điều này có thể thấy rất rõ khi tiến hành hàn với
những mép mối hàn bị gỉ mà chưa làm sạch, khi đó kim loại mối hàn thường bị rỗ. Số
liệu đo đạc cụ thể dưới đây (bảng 2 -5) cho thấy rõ hơn hiện tượng trên:
Bảng 2-5. Hàm lượng hydro thoát ra phụ thuộc vào lượng gỉ sắt.
Lượng gỉ sắt trên 100 mm chiều dài mép nối (g)

0

0,2

0.3

0,4

Lượng hydro trên 100g kim loại mối hàn (cm3/100g)

11,6 13,3 21,8 24,5

Tăng hàm lượng hydro trong thuốc hàn dẫn đến tăng nồng độ hydro trong kim loại
đắp, hình 2.14.
36

Hình 2.14. Hàm lượng hydro trong kim
loại mối hàn phụ thuộc hàm lượng của nó
trong thuốc hàn

Nếu hydro ở trạng thái nguyên tử, độ hoà tan của nó trong kim loại ở nhiệt độ không
đổi trong trạng thái cân bằng được xác định theo công thức:
(2- 29)

[H] = KPH
Trong đó: [H] - độ hoà tan của hydro trong kim loại, % khối lượng;
PH - áp suất riêng phần của hydro nguyên tử trong pha khí;

K- hằng số cân bằng phụ thuộc vào nhiệt độ và trạng thái pha của kim loại.
Độ hoà tan của hydro trong pha khí dưới dạng phân tử, tuân theo quy luật căn bậc
hai của áp suất riêng phần:
[H] = K PH

(2- 30)

2

Đặc điểm trong vùng hàn là hydro có thể tồn tại ở cả hai dạng, khi đó độ hoà tan đẳng
nhiệt có thể xác định theo công thức:
[H] = K PH(1,H)

(2- 31)

2

Trong đó: P H

2 ,H

- áp suất riêng phần chung của hydro phân tử và nguyên tử;  - độ

phân ly của hyđro ở nhiệt độ đã cho, K - hằng số cân bằng, là hằng số hòa tan của
hydro phụ thuộc vào nhiệt độ và thành phần kim loại, giá trị của nó được xác định
bằng công thức thực nghiệm.
Độ hoà tan của hydro trong sắt với PH2= 0,1MPa khi nhiệt độ thay đổi trên hình 2.15.

Hình 2.15. Độ hòa tan hydro trong sắt
phụ thuộc vào nhiệt độ khi áp suất
riêng phần của nó trong pha khí trên
kim loại PH2= 0,1 MPa
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Từ hình 2.15 cho thấy độ hoà tan của hydro trong sắt tăng khi nhiệt độ tăng và
phụ thuộc vào trạng thái tồn tại pha của kim loại. Khi sắt nóng chảy độ hoà tan của
hyđro tăng vọt và khi kết tinh lại giảm đột ngột có tính đột biến ở những điểm biến đổi
pha. Theo I.I. Frumin [13] độ hoà tan của hydro trong sắt cao nhất ở nhiệt độ của các
giọt kim loại 2400- 25000C. Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng, sắt lỏng sẽ bay hơi mạnh và
độ hoà tan giảm. Một cách gần đúng, độ hoà tan của hydro trong sắt ở nhiệt độ tuyệt
đối T và áp suất riêng phần PH2 trong khoảng nhiệt độ tới 23000C có thể tính theo
phương trình của A. N. Morozov [13]:
lg[H]Fe = 0,5lgP H - 1.745/T + 0,888 cm3/100g
2

(2- 32)

Từ biểu đồ hoà tan trên hình 2.16, cho thấy sắt có thể hấp thụ khối lượng lớn
hydro, thậm chí cả khi áp suất riêng phần trong pha khí tương đối thấp.

Hình 2.16. Độ hòa tan của hydro
trong sắt phụ thuộc vào nhiệt độ
khi các áp suất riêng phần PH2
khác nhau trong pha khí

Độ hòa tan hyđro trong Fe còn chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi các nguyên tố hợp kim.
Các nguyên tố Ti, Nb, Zr, V làm tăng độ hoà tan của hyđro trong sắt. Các nguyên tố
này kết hợp với hydro tạo thành những hyđrit bền vững làm tăng khả năng hấp thụ
hyđro. Các nguyên tố Mn, Co, Ni, Cr, Mo ít ảnh hưởng đến độ hoà tan của hyđro. Các
nguyên tố như C, Si, Al làm giảm độ hoà tan của hydro. ảnh hưởng của các nguyên tố
C, Si, và Ti chỉ thể hiện khi hàm lượng của chúng vượt quá 0,5%.
Ôxy làm giảm lượng hoà tan của hyđro trong kim loại vì nó có thể kết hợp với hydro
thành hydroxyn không hoà tan. Tương tự, Flo dưới dạng hợp chất CaF2 có trong thành
phần thuốc hàn sẽ tạo nên khí HF không hoà tan, các khí này trong hồ quang làm giảm
áp suất riêng phần của hyđro trong pha khí.
c).Ảnh hưởng của hydro đối với các tính chất của kim loại mối hàn và liên kết hàn
Đặc điểm quá trình hàn là nung nóng kim loại đến nhiệt độ rất cao và sau đó là
nguội với tốc độ nhanh dễ làm tăng khả năng hoà tan của hydro và nó không kịp thoát
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hết trong quá trình kết tinh và nguội tiếp theo của kim loại, do đó gây ra các khuyết tật
trong mối hàn như:
+Tạo rỗ khí trong kim loại mối hàn: Do hyđro quá bão hòa trong kim loại không kịp
thoát ra khỏi kim loại đang kết tinh tích tụ lại tại các tâm mầm hay tinh thể nhánh cây,
tại đó hyđro nguyên tử kết hợp với nhau tạo thành hyđro phân tử, hyđro phân tử không
hòa tan trong kim loại và tạo thành các bọt khí gây ra các lỗ rỗng trong mối hàn
[13.17]
+ Hình thành các vết nứt tế vi trong kim loại mối hàn và ở tinh giới nóng chảy:
Sự thoát hydro diễn ra không ngừng cho đến khi quá trình kết tinh hoàn thành và diễn
ra với tốc độ lớn. Nhưng khi đó không chỉ hydro thoát ra ngoài môi trường mà còn
thoát ra những chỗ trống trong cấu trúc tinh thể dẫn đến làm tăng áp suất ở những
khoảng trống tế vi do hydro phân tử tạo nên, khi hàn các loại thép có tính dẻo kém
trong kim loại mối hàn hoặc vùng ảnh hưởng nhiệt diễn ra quá trình biến đổi mactenxit
hoặc bainit các rạn nứt tế vi có thể phát triển thành rạn nứt thô đại [13].
+ Khuyết tật trắng: khuyết tật này thường thấy trên mặt gẫy của mẫu thử kéo, thử uốn
của kim loại mối hàn. Khuyết tật này có mầu sáng dạng hình tròn, đường kính không
lớn với hốc rất nhỏ ở giữa. Sự tồn tại khuyết tật trắng làm giảm tính dẻo của kim loại
mối hàn, đặc biệt là độ dãn dài [13].
d) Phương pháp hạn chế nồng độ hyđro [13,17].
+ Nung vật liệu hàn: hạn chế nồng độ hydro trong bể hàn bằng cách sấy khô vật liệu
và đưa vào thành phần thuốc hàn các hợp chất có khả năng kết hợp với hydro trong
vùng hồ quang để tạo thành những hợp chất không hoà tan trong kim loại bể hàn như
OH, HF.
+ Phản ứng tạo thành các khí không hoà tan: khi hàn dưới lớp thuốc có chứa CaF2
diễn ra phản ứng:
2CaF2 + SiO2 = 2CaSiO3 + SiF4
SiF4 bay hơi và tham gia vào pha khí trong vùng hồ quang. Nồng độ SiF4 trong khí hồ
quang tỷ lệ với hàm lượng của CaF2 và SiO2 trong thuốc.Trong vùng hồ quang, SiF4
tiếp tục tương tác với hydro nguyên tử và hơi nước theo các phản ứng:
SiF4 + 4H = SiF + 3HF
SiF4 + 2H2O = SiO2 + 4HF
HF và OH là những hợp chất tương đối bền vững ít bị phân ly thành hydro phân tử, từ
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đó làm giảm áp suất riêng phần của hydro nguyên tử trong pha khí.
Nếu trong kim loại nóng chảy có chứa oxy hoà tan sẽ diễn ra các phản ứng:
2[H] + [O] = H2O;

[H] + [O] = OH

Như vậy với thuốc hàn gốm có chứa các oxid bậc cao (như Mn2O3, Mn2O7) sẽ đảm
bảo mối hàn ít bị rỗ khí do hydro.
2.1.6.2. Tác dụng của oxy với kim loại mối hàn.

Kim loại có thể tương tác trực tiếp với oxy khi hàn dưới lớp thuốc. Nguồn oxy
chủ yếu từ phản ứng tương tác của kim loại trong bể hàn với thuốc - xỉ... Một số kim
loại thực tế không hoà tan oxy, chẳng hạn như nhôm Al, Mg... Trong quá trình hàn tự
động dưới lớp thuốc các kim loại trên bị oxy hoá tạo thành các oxid và các oxid này
tồn tại dưới dạng màng trên bề mặt, hoặc các hạt riêng biệt lơ lửng trong kim loại lỏng.
Trong khi đó các kim loại khác như sắt, đồng, niken, ti tan... có khả năng hoà tan oxy
song ở mức độ khác nhau. Độ hoà tan của oxy trong pha lỏng cao hơn trong pha rắn và
tăng khi nhiệt độ tăng. Quá trình oxy hoá các kim loại trên trong quá trình hàn sẽ tiếp
diễn với sự hoà tan của các oxid trong bể kim loại lỏng cho đến khi nồng độ oxy đạt
giới hạn bão hoà [13,17].
a) Các dạng tồn tại của oxy trong kim loại mối hàn [13].
Oxy trong kim loại mối hàn có thể tồn tại trong các dạng sau: dạng monooxid sắt
trong dung dịch rắn và thoát ra như một pha độc lập, dạng các tạp chất tạo bởi các tạp
chất oxid và sunfit.
Độ hoà tan của oxy trong sắt dưới dạng FeO không lớn, phương trình độ hoà tan
trong trường hợp này là:
[%O] = - 6320/T + 2,734

(2- 33)

Trong đó: [%O] - hàm lượng phần trăm oxy trong sắt lỏng
Không phụ thuộc vào dạng tồn tại của oxy, độ hoà tan của oxy trong sắt  vào
khoảng 0,03% và trong sắt  khoảng 0,003%. Khi nhiệt độ trong bể hàn giảm độ hoà
tan của oxy trong sắt lỏng giảm và phụ thuộc vào trạng thái biến đổi pha. FeO thoát ra
từ dung dịch có thể không chuyển thành xỉ mà tương tác với các nguyên tố khử như:
Mn, Si, Ti, Al… có trong bể hàn. Khi nhiệt độ giảm áp lực của các nguyên tố trên với
oxy tăng và diễn ra các phản ứng:
n[FeO] + m[KL] = n[Fe] + KLmOn
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Một phần các oxid của các kim loại trên (KLmOn) chuyển sang xỉ, còn một phần ở lại
trong kim loại đã kết tinh dưới dạng tạp chất. Điều đó làm tăng nồng độ chung của oxy
trong mối hàn.
b) Các quá trình oxy hóa kim loại trong bể hàn [13,17]
+ Oxy hoá bể hàn bởi các oxid bề mặt: kim loại bể hàn có thể bị oxy hoá bởi oxy sinh
ra từ các màng oxid, gỉ sắt phủ trên mặt mép nối. Trong bể hàn các oxid sắt bậc cao sẽ
bị khử bởi sắt theo các phản ứng:
Fe3O4 + Fe = 4FeO

(2- 34)

Fe2O3 + Fe = 3FeO

(2- 35)

Hằng số cân bằng của phản ứng (2- 34) là:
lgK = 253/T - 3,01

(2- 36)

lgK = 2100/T -3,67

(2- 37)

và của phản ứng (2- 35) là:
Chứng tỏ ở khoảng nhiệt độ của bể hàn phản ứng diễn ra theo chiều từ trái qua phải,
oxit sắt FeO tạo bởi các phản ứng trên sẽ phân bố trong cả kim loại và xỉ.
+Oxy hoá bể hàn bởi hơi ẩm trong thuốc: Hơi ẩm tồn tại trong thuốc hàn, gỉ trên mép
nối... Ở khoảng nhiệt độ cao của bể hàn hơi nước bắt đầu phân ly theo phản ứng:
H2O  H2 + 0,5O2

(2- 38)

H2O  OH + H

(2- 39)

H2O  2H + O

(2- 40)

Tương tác hơi nước với kim loại diễn ra không chỉ do phản ứng hoá học mà còn do các
hiện tượng điện hóa. Khi hàn dưới lớp thuốc, trên mặt anôt có thể có phản ứng:
2(OH)- + Fe  (Fe2+) + (O2-) + 2[H]

(2- 41)

Còn trên mặt catôt: H+ + e  [H]
Oxy và hyđro sinh ra theo các phản ứng (2-38  2-40) hoà tan vào kim loại nóng chảy;
do đó khi hàn thép, phản ứng tương tác của hơi nước với sắt lỏng có thể viết theo
phương trình:
H2O + Fe  [FeO] + H2

(2- 42)

Hằng số cân bằng của phản ứng (2-42) là:
lgK = lgH2O/H2.[FeO] = 10200T-1 - 5,5

(2- 43)

Hằng số cân bằng phụ thuộc nhiệt độ cho thấy, hơi nước như một chất oxy hoá mạnh.
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Hyđro sinh ra từ phương trình (2- 41) hoà tan một phần vào kim loại. Sự có mặt các
nguyên tố khử làm giảm nồng độ của oxy trong kim loại mối hàn, nhưng lại duy trì
hàm lượng hydro. Số liệu thực tế cho thấy, giảm hàm lượng oxy trong kim loại đi đôi
với nồng độ hydro cao và ngược lại.
+ Oxy hoá bể hàn bởi thuốc có chứa FeO: nếu trong thuốc nóng chảy có FeO thì nó
hoà tan một phần vào kim loại lỏng cho đến khi đạt trạng thái cân bằng theo định luật
phân bổ:
(FeO)/ [FeO] = L
Trong đó: L - hằng số phân bổ; (FeO), [FeO] - nồng độ của oxid sắt trong xỉ hàn và
trong kim loại bể hàn. Theo định luật trên nồng độ FeO trong kim loại đắp sẽ tăng tỷ lệ
với hàm lượng của nó trong thành phần thuốc hàn. Khi hàn dưới lớp thuốc, FeO
chuyển từ thuốc vào kim loại bể hàn thường kéo theo quá trình oxy hoá của các
nguyên tố hoạt tính hơn như Mn, Si, C. . Quá trình oxy hoá các nguyên tố diễn ra cả ở
vùng hồ quang và trong bể hàn.
+Oxy hoá bể hàn bởi các oxid hoạt tính: các thuốc dùng để hàn tự động thép các bon,
thép hợp kim thấp ít các bon thường chứa nhiều oxid silic và oxid mangan. Trong bể
hàn, mà chủ yếu là trên mặt tiếp giáp giữa kim loại lỏng và xỉ lỏng các oxid hoạt hoá
này oxy hoá sắt, đồng thời các nguyên tố Si, Mn được hoàn nguyên và hoà tan vào kim
loại lỏng. Quá trình này được mô tả bằng các phản ứng:
(SiO2)th + Fe  2(FeO) + [Si]
(MnO)th + Fe  (FeO) + [Mn]
2.1.6.3. Tác động của kim loại mối hàn với xỉ hàn.

Xỉ là hợp chất của ôxít kim loại và muối, nó là tạp chất có tỷ trọng riêng thấp hơn
kim loại nên trong vũng hàn xỉ nổi lên trên bề mặt, khi đông đặc và kết tinh, xỉ bao lấy
bề mặt mối hàn để bảo vệ kim loại mối hàn và vũng hàn ở trạng thái lỏng. Trong hàn
hồ quang dưới lớp thuốc xỉ chủ yếu là các loại ôxít như: SiO2, MnO, FeO, Al2O3.
SiO2,FeO, TiO2FeO... [13,17]. Số lượng và độ lớn của các phần tử xỉ trong kim loại
với thành phần xỉ và kim loại nhất định phụ thuộc vào hai yếu tố sau [13]:
- Khả năng tích tụ của các phần tử xỉ, tức là lớn lên bằng hội tụ. Khả năng hội tụ của
các phần tử xỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của kim loại, sức căng bề mặt ở giới hạn “xỉ kim loại lỏng”, độ nhớt của cả xỉ và kim loại lỏng… Nhiệt độ của kim loại và sức căng
bề mặt của các phần tử xỉ càng cao, độ nhớt của chúng càng nhỏ thì sự tích tụ càng dễ.
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Các tạp chất khó nóng chảy có độ nhớt cao khó tích tụ và do đó phân bổ trong kim loại
mối hàn ở dạng phân tán (SiO2, Al2O3).
- Tốc độ nổi của các phần tử xỉ trong kim loại. Tốc độ nổi của các phần tử xỉ phụ
thuộc vào kích thước của chúng, độ nhớt của kim loại và sự khác biệt giữa tỷ trọng
riêng của các phần tử xỉ với kim loại…Trên quan điểm đó các tạp chất nhỏ phân tán
khó tích tụ (SiO2, Al2O3) không có lợi vì có tốc độ nổi chậm, dễ ở lại và làm bẩn kim
loại, gây ra khuyết tật cho mối hàn. Ngoài ra tốc độ nổi của các phần tử xỉ còn phụ
thuộc một số yếu tố khác như các dạng đối lưu trong bể hàn, các bọt khí thoát ra từ
kim loại đang kết tinh có thể kéo theo các phần tử xỉ lên trên mặt bể hàn.
Trong hàn dưới lớp thuốc thép các bon thấp, hợp kim thấp xỉ chứa nhiều các oxit
silic, mangan các oxit này tham gia vào quá trình hoàn nguyên, hợp kim hóa và khử
các tạp chất có hại trong mối hàn [13,17]. Quá trình này mô tả bằng các phản ứng:
(SiO2)th + Fe  2(FeO) + [Si]
(MnO)th + Fe  (FeO) + [Mn]
[FeS] + (CaO)

(CaS) + [FeO]

[FeS] + (MnO)

(MgS) + [FeO]

Các sunfit canxi và sunfit magiê cũng không hòa tan trong kim loại, vì vậy một phần
bị chuyển vào xỉ, một phần di chuyển vào các tạp chất á kim sunfit hoặc oxit- sunfit.
Cơ tính, đặc biệt là tính dẻo và độ dai va đập của kim loại mối hàn phụ thuộc rất nhiều
vào khối lượng, sự phân bổ và kích thước của các tạp chất ở xót trong đó [3].
2.2. Hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung.
2.2.1. Nguyên lý và đặc điểm

+Nguyên lý: Hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung, ngoài
thuốc hàn nóng chảy bảo vệ kim loại bể hàn, hợp kim hóa mối hàn và điện cực nóng
chảy cung cấp kim loại đắp cho rãnh hàn như hàn tự động dưới lớp thuốc thông
thường, kim loại đắp còn được cung cấp bởi kim loại bổ sung nóng chảy nên hiệu suất
đắp tương đối cao làm tăng đáng kể năng suất hàn và hiệu quả hợp kim hóa từ kim loại
bổ sung [43]. Hình 2.17, giới thiệu nguyên lý hàn tự động dưới lớp thuốc với hạt kim
loại bổ sung.
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Hình 2.17. sơ đồ hàn hồ quang dưới thuốc có kim loại bổ sung.
1-Tấm đỡ phôi; 2- KL cơ bản; 3- KL bổ sung; 4- phễu cấp KL bổ sung;5- thuốc hàn;
6- phễu cấp thuốc hàn; 7- dây hàn; 8- hồ quang; 9- xỉ lỏng;10- bể hàn;11- mối hàn
Quá trình hàn hồ quang 8 cháy giữa dây hàn 7 và vật hàn 1 dưới lớp thuốc hàn 5,
nhiệt hồ quang làm nóng chảy dây hàn 7, kim loại cơ bản, thuốc hàn 5 và kim loại bổ
sung 3 hình thành bể hàn 10. Kim loại điện cực chuyển vào rãnh hàn dưới dạng giọt
kim loại lỏng, còn kim loại bổ sung được nóng chảy trực tiếp trong rãnh hàn cùng kim
loại cơ bản hoặc nóng chảy cùng dây hàn tùy thuộc cách cấp kim loại.
+ Đặc điểm: ngoài các đặc điểm của hàn tự động dưới lớp thuốc, hàn với kim loại bổ
sung còn có các đặc điểm nổi trội sau.
- Năng suất hàn cao hơn so với hàn tự động dưới lớp thuốc thông thường 30- 60% tùy
thuộc việc điều khiển lượng kim loại bổ sung, Tiết kiệm thuốc hàn hơn so với hàn tự
động SAW [11,22,52,60].
- Sử dụng hiệu quả năng lượng hồ quang, giảm chiều rộng vùng ảnh hưởng nhiệt và có
được kích thước hạt mịn tại vùng ảnh hưởng nhiệt, liên kết hàn biến dạng nhỏ do tốc
độ đắp cao nên tốc độ hàn lớn sự tiêu hao năng lượng hàn vào kim loại cơ bản nhỏ
[30,52,60],.
- Giảm được số lượng đường hàn khi hàn chi tiết có chiều dày lớn [30,52]
- Hiệu quả hợp kim hóa mối hàn từ bột kim loại tốt, do kim loại bổ sung không phải di
chuyển qua vùng hồ quang vào rãnh hàn nên ít bị oxy hóa. Việc điều chỉnh thành phần
kim loại bổ sung có thể tạo ra các mối hàn có cơ tính yêu cầu [30,60]. Vì vậy việc
nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàn này vào thực tế sản xuất ở nước ta là rất cần thiết
và cần được triển khai nghiên cứu kịp thời.
2.2.2. Sự khác biệt so với hàn tự động dưới lớp thuốc hàn thông thường

Hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung được phát triển trên cơ
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sở công nghệ hàn tự động SAW, song có một số đặc trưng khác biệt sau:
+ Hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung, mối hàn được hình thành
từ tổ hợp ba thành phần là vật liệu hàn, kim loại bổ sung và kim loại cơ bản, còn hàn
tự động SAW thông thường mối hàn hình thành từ tổ hợp hai thành phần là vật liệu
hàn và kim loại cơ bản. Ngoài thuốc hàn và dây hàn, kim loại bổ sung cũng ảnh hưởng
đến thành phần hóa học mối hàn. Vì vậy việc điều chỉnh thành phần kim loại bổ sung
có thể tạo ra mối hàn có thành phần hóa học yêu cầu.
+ Hàn tự động dưới lớp thuốc với hạt kim loại bổ sung năng suất đắp cao làm tăng
năng suất quá trình hàn, mức độ tăng năng suất tùy thuộc vào việc điều chỉnh khối
lượng kim loại bổ sung và nhiệt đầu vào của quá trình hàn [11, 22, 30].
+ Sử dụng thiết bị SAW để hàn có kim loại bổ sung cần phải có thêm thiết bị cấp kim
loại bổ sung điều chỉnh được chính xác khối lượng kim loại bổ sung yêu cầu [43].
+ Nghiên cứu về sự phân bố năng lượng trong vùng hồ quang hai quá trình SAW
thông thường và có kim loại bổ sung của J.Tusek, M. Suban cho thấy “Với việc bổ
sung bột kim loại, một phần lớn năng lượng hồ quang được tiêu thụ để làm nóng chảy
vật liệu phụ (dây + bột kim loại) trong khi năng lượng tiêu thụ cho sự nóng chảy kim
loại nền là giống nhau” 60. Vì vậy trong công nghệ SAW với kim loại bổ sung
cường độ dòng hàn phải cao hơn để cung cấp đủ nhiệt nóng chảy kim loại bổ sung và
đảm bảo chiều sâu ngấu mối hàn [22].
2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự nóng chảy trong hàn.
2.2.3.1. Bố trí dây hàn và cấp kim loại bổ sung.

Trong hàn tự động dưới lớp thuốc với kim loại bổ sung có thể hàn bằng một, hai
hoặc nhiều điện cực tùy thuộc vào khả năng của thiết bị hàn và có nhiều cách cấp kim
loại bổ sung khác nhau. Dưới đây sẽ giới thiệu một số phương pháp cấp kim loại bổ
sung [43,60]. .
a) Cấp kim loại bổ sung phía trước các dây
Đầu tiên là kim loại được đổ vào khu vực hàn và sau đó là thuốc hàn. Lợi thế đầu
tiên của phương pháp này là dễ thực hiện, các bộ phận có liên quan thiết kế đơn giản.
Nhược điểm của nó bao gồm cấp ít chính xác bột kim loại đến các khu vực hàn và hiệu
suất nóng chảy thấp hơn một chút khi hàn phủ hoặc rãnh rộng. Nguyên lý phương
pháp này được mô tả trên hình 2.18.
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a)

b)

Hình 2.18. Kim loại bổ sung cấp trước dây, thuốc hàn;
a) hàn bằng một dây; b) hàn bằng hai dây
b) Cấp kim loại bổ sung thông qua ống gắn kết các dây
Bột kim loại được cấp thông qua ống gắn kết các dây, do nhiệt độ cao các ống
phải làm bằng gốm chịu nhiệt. Lợi thế của phương pháp này là bột kim loại được cung
cấp trực tiếp vào khoảng giữa các hồ quang, kỹ thuật này rất thích hợp khi hàn hai điện
cực được bố trí trước và sau ống cấp bột kim loại. Hồ quang đầu tiên được tạo thành
giữa điện cực trước ống cấp kim loại bổ sung với phôi hàn và làm nóng chảy kim loại
cơ bản, các hồ quang của dây thứ hai làm chảy kim loại bổ sung, bổ sung kim loại đắp
tạo mối hàn. Phương pháp này hiệu quả năng lượng rất cao, tiêu thụ thuốc bảo vệ rất ít
và chiều sâu ngấu tăng. Hình 2.19 mô tả phương pháp cấp bột kim loại này.

Hình 2.19. Kim loại bổ sung được cấp thông qua ống gắn kết 4 điện cực
c) Cấp kim loại bổ sung song song với dây
Bột kim loại cung cấp cho khu vực hàn song song với dây, trường hợp này các
dây hàn mang điện và tạo một từ trường hút bột kim loại xung quanh dây. Bột kim loại
được chảy xung quanh dây hàn bổ sung kim loại đắp, làm tăng hiệu quả sử dụng năng
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lượng, giảm mức tiêu thụ của thuốc bảo vệ và tăng hiệu quả quá trình hàn. Hình 2.20,
mô tả phương pháp cấp bột kim loại này khi hàn bằng hai điện cực

Hình 2.20. Kim loại bổ sung cấp cho
khu vực hàn song song với dây hàn

2.2.3.2. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ hàn.

Về cơ bản chế độ công nghệ hàn tự động SAW với hạt kim loại bổ sung cũng
tương tự chế độ công nghệ trong hàn tự động SAW bao gồm: cường độ đòng điện hàn
Ih(A), điện áp hàn Uh(V), đường kính dây hàn d(mm), tốc độ hàn Vh(m/h), năng lượng
hàn qđ (J/cm, KJ/cm) và kim loại bổ sung N (%). Các thông số này cũng ảnh hưởng
đến hình dạng kích thước mối hàn tương tự như trong công nghệ SAW thông thường,
nhưng do sự tác động của kim loại bổ sung nên mức độ ảnh hưởng có sự thay đổi, như
trong công nghệ SAW có kim loại bổ sung thì mối hàn thường hẹp hơn, chiều sâu
ngấu tấm lót đáy thường nhỏ hơn, tỷ lệ kim loại cơ bản tham gia vào mối hàn thường ít
hơn [30,52]. Việc xác định các thông số công nghệ cũng theo các công thức thực
nghiệm trong công nghệ SAW, song có sự điều chỉnh cho phù hợp với hàn có kim loại
bổ sung. Trong hàn tự động SAW với kim loại bổ sung năng lượng của hồ quang
thường lớn hơn để làm nóng chảy kim loại bổ sung và đảm bảo kích thước mối hàn
yêu cầu, nên cường độ dòng điện hàn thường cao hơn so với trong SAW thông thường
từ (100- 200A) [22] . Việc tăng cường độ dòng điện hàn cũng có thể dựa trên tính
toán của J.Tusek, M. Suban và một số tác giả, thì “năng lượng cần thiết để chuyển thép
rắn thành thép lỏng thu được là: 1340 J/g” [60].
2.3. Xác định các thông số công nghệ SAW có kim loại bổ sung để thực nghiệm.

Trong công nghệ hàn nói chung các thông số công nghệ hàn đều có ảnh hưởng
khác nhau đến quá trình hàn, chất lượng của liên kết hàn. Trong công nghệ SAW với
hạt kim loại bổ sung các thông số công nghệ gồm (d; Ih; Uh; Vh; qđ; N ) ảnh hưởng lớn
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đến quá trình hàn và chất lượng liên kết hàn. Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của
thông số công nghệ hàn mục (2.1.4) ta thấy:
+ Cường độ dòng điện hàn: là thông số cơ bản của quá trình hàn, nó ảnh hưởng đến
năng lượng nhiệt đầu vào của quá trình hàn, năng suất hàn cũng như hình dạng kích
thước mối hàn, sự chuyển giọt và khối lượng giọt kim loại từ điện cực dịch chuyển vào
bể hàn và ảnh hưởng đến nhiều thông số công nghệ hàn khác như Uh, Vh...Mặt khác
khoảng xác định cường độ dòng hàn tương đối rộng, vì vậy việc xác định hợp lý
cường độ dòng hàn cho quá trình hàn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất
lượng của liên kết hàn. [12,33].
+ Khối lượng kim loại bổ sung: Là thông số đặc trưng cho công nghệ hàn SAW với
kim loại bổ sung. Kim loại bổ sung ảnh hưởng đến năng lượng hồ quang hàn, nâng cao
năng suất đắp làm tăng năng suất quá trình hàn, ảnh hưởng đến thành phần hóa học
cũng như tổ chức kim loại mối hàn từ đó ảnh hưởng đến cơ tính mối hàn. Vì vậy việc
xác định hợp lý khối lượng kim loại bổ sung là cần thiết trong công nghệ SAW với
kim loại bổ sung [52].
+ Tốc độ hàn: là tốc độ dịch chuyển hồ quang trong quá trình hàn. Tốc độ hàn cũng
gây ảnh hưởng đến năng suất hàn, hình dạng kích thước mối hàn, sự tiêu hao thuốc
hàn trong quá trình hàn và dễ gây cho mối hàn nhiều khuyết tật (không ngấu, lẫn xỉ,
cháy thủng...). Ngoài ra tốc độ hàn còn ảnh hưởng đến kích thước cũng như tổ chức
HAZ và biến dạng của liên kết hàn. Vì vậy với mỗi quy trình hàn cần xác định tốc độ
hàn phù hợp để đảm bảo nhận được liên kết hàn yêu cầu [12,33].
+ Điện áp hàn, đường kính dây hàn: cũng ảnh hưởng nhất định đến hình dạng kích
thước mối hàn, thành phần hóa học của mối hàn và sự tiêu hao thuốc hàn trong quá
trình hàn. Song phạm vi dao động của các thông số này nhỏ, thông thường điện áp hàn
trong khoảng (30- 42V), đường kính dây hàn từ (2,4 - 5mm) và còn chịu ảnh hưởng
của các thông công nghệ hàn khác.
Từ phân tích đánh giá ảnh hưởng của các thông số công nghệ, kết hợp với việc
tham khảo các nghiên cứu tương tự [22,52, 60]. Ta chọn các thông số công nghệ của
công nghệ SAW với hạt kim loại bổ sung là (Ih; Vh; N) để tiến hành thực nghiệm
nghiên cứu ảnh hưởng của nó đến chất lượng hàn. Việc xác định mức và giá trị từng
mức của các thông số để thực nghiệm được trình bày trong chương 3 luận án.
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Kết luận chương 2.
Qua việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt
kim loại bổ sung, một số kết luận sau được rút ra:
- Công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn có hạt kim loại bổ sung được phát triển
trên cơ sở công nghệ SAW, đây là công nghệ hàn năng suất cao và đáp ứng tốt các yêu
cầu về chất lượng của liên kết hàn. Các thông số công nghệ trong hàn tự động dưới lớp
thuốc với hạt kim loại bổ sung ảnh hưởng đến quá trình hàn, chất lượng liên kết hàn,
quá trình luyện kim cũng như sự chuyển giọt kim loại từ điện cực vào bể hàn, vì vậy
mỗi quá trình hàn cần xác định các thông số công nghệ phù hợp để đảm bảo chất
lượng liên kết hàn yêu cầu.
- Thông số công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung được
xác định bằng các công thức thực nghiệm của công nghệ SAW, sau đó điều chỉnh (Ih,
Vh) phù hợp với khối lượng kim loại bổ sung để đảm bảo đủ nhiệt cung cấp cho quá
trình hàn, tránh các khuyết tật tồn tại trong liên kết hàn.
- Từ sự phân tích ảnh hưởng của các thông số công nghệ và tìm hiểu các nghiên cứu
tương tự đã xác định được 3 thông số (Ih, Vh, N) để thực hiện thí nghiệm bằng hàn tự
động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung.
- Hyđro và oxy gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng hàn, làm giảm độ dẻo, dai kim loại
mối hàn, gây ra các khuyết tật (rỗ khí, lẫn xỉ, nứt..) cho mối hàn. Nguồn sinh Hyđro và
oxy chủ yếu từ độ ẩm thuốc hàn, rỉ mép hàn, vì vậy quá trình hàn cần chọn thuốc hàn
phù hợp và xử lý đầy đủ trước khi hàn, làm sạch mép hàn đúng yêu cầu nhằm hạn chế
cao nhất tác hại của hai khí này đến quá trình hàn.
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CHƯƠNG 3
XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM

Việc xây dựng mô hình thực nghiệm nhằm xác định các thành phần, yếu tố đầu
vào, đầu ra của quá trình và giải quyết các mục tiêu của đề tài yêu cầu, từ đó lựa chọn
trang thiết bị, kim loại làm mẫu, vật liệu hàn, kim loại bổ sung và xác định mức của
các thông số công nghệ lựa chọn nghiên cứu, các chỉ tiêu cần đánh giá để chuẩn bị
mẫu cho quá trình thực nghiệm.
3.1. Mô hình thí nghiệm.

Mô hình thí nghiệm được xây dựng trên cơ sở các yếu tố đầu vào của quá trình
hàn và các mục tiêu đầu ra sau khi hàn, mô hình này được mô tả trên hình 3.1.

Hình 3.1. Mô hình thí nghiệm
3.2. Thiết bị, vật liệu thực nghiệm.
3.2.1. Thiết bị thực nghiệm.

Thiết bị thực nghiệm phải đảm bảo công suất đủ lớn và điều chỉnh được chính
xác các thông số công nghệ cần khảo sát trong quá trình thực nghiệm. Do nước ta chưa
có thiết bị đồng bộ để hàn tự động dưới lớp thuốc với kim loại bổ sung, nên ta sẽ sử
dụng thiết bị hàn tự động SAW kết hợp với thiết bị cấp kim loại bổ sung độc lập để
tiến hành thực nghiệm.
+ Thiết bị hàn tự động SAW: Sử dụng thiết bị hàn tự dộng dưới lớp thuốc “LINCOLN
IDEALARC DC600”, dòng hàn cho phép đến 1000A, đường kính dây hàn tới 4mm,
hình 3.2. Nguồn và xe hàn của thiết bị hàn tự động SAW sử dụng để thực nghiệm hàn
mẫu.
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a)

b)

Hình 3.2. Thiết bị hàn LINCOLN IDEALARC DC600
a) Nguồn hàn; b) Xe hàn, hệ thống điều khiển và cấp thuốc
+ Thiết bị cấp kim loại bổ sung [22]:
Sử dụng thiết bị ЧГН-009 của Nga, thiết bị cho phép điều chỉnh chính xác khối
lượng kim loại bổ sung vào rãnh hàn thông qua việc điều chỉnh vô cấp điện áp quay
động cơ gạt bột vào phễu cấp. Hình 3.3 giới thiệu nguyên lý của bộ phận cấp kim loại
bổ sung. Hình 3.4, giới thiệu thiết bị hoàn chỉnh hàn tự động SAW với hạt kim loại bổ
sung sử dụng để tiến hành thực nghiệm hàn mẫu

Hình 3.3. Nguyên lý của thiết bị cấp kim loại
bổ sung: 1.ống dẫn KL vào rãnh hàn; 2.cánh
gạt; 3.ống lót; 4.Phễu cấp liệu;5.đĩa quay

Hình 3.4. Thiết bị hàn tự động SAW
với kim loại bổ sung để thực nghiệm

3.2.2. Vật liệu
3.2.2.1. Vật liệu cơ bản làm mẫu.

a) Cơ sở chọn vật liệu cơ bản làm mẫu thực nghiệm hàn.
Việc chọn vật liệu làm mẫu thực nghiệm dựa trên các cơ sở sau:
+ Phạm vi ứng dụng của công nghệ: Công nghệ hàn tự động SAW với kim loại bổ
sung để hàn các kết cấu chế tạo từ thép tấm như (dầm, trụ nhà công nghiệp, trụ cầu
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trong giao thông vận tải, đóng tầu, dầu khí, nhiệt điện, thủy điện, khung máy, bệ
máy...). Công nghệ này đạt hiệu quả cao và đáp ứng được yêu cầu chất lượng khi hàn
các kết cấu có chiều dày vật liệu tương đối lớn [30,52].
- Khảo sát thực tế: Hiện nay có rất nhiều Công ty chế tạo kết cấu thép với nhiều chủng

loại kết cấu khác nhau (dầm, trụ, dàn, bình, bồn....) bằng nhiều công nghệ hàn khác
nhau tùy vào dạng kết cấu, vật liệu chế tạo. như Công ty cổ phần kết cấu thép Thành
Long (Văn Lâm - Hưng Yên), chế tạo kết cấu thép cho nhà máy điện khí Thái Bình
(Nhật đặt hàng) sử dụng các mác thép SS400, SS450 chiều dày δ = 6 - 80 mm, chiều
dày trung bình dùng nhiều δ = 8 - 40 mm, tùy thuộc kích thước kết cấu, khả năng chịu
tải mà vật liệu sử dụng chế tạo có chiều dày khác nhau. Chế tạo khung, dầm nhà công
nghiệp, dầm cầu trục tùy theo độ lớn của nhịp thường sử dụng các mác thép SS400,
Q345, Q235, CT38...có chiều dày δ = 5, 8, 10, 12, 16…30mm.
Công ty kết cấu thép Hưng Yên (Bạch Sam, Mỹ Hào - Hưng Yên), chế tạo khung
nhà công nghiệp, các dầm dạng chữ I, T thường sử dụng mác thép SS400, CT3, Q235
chiều dày δ = 6, 8, 10mm, còn đế, bích, bản mã δ = 12, 14, 20mm.
Công ty MAKTEEL (Yên Mỹ- Hưng Yên), chế tạo dầm, trụ nhà công nghiệp,
xưởng Cơ khí mác thép thường dùng SS400, Q345; CT38 chiều dày δ = 6, 8, 10mm,
bản mã, bích δ = 16 - 20mm, chế tạo các kết cấu khác như đường ống dẫn nước áp lực
cho nhà máy thủy điện chiều dày ống δ ≥ 25mm.
Công ty Rotek Việt nam (Văn Điển – Thanh Trì), chế tạo các khung máy ép thủy
lực, khung máy dập dạng chữ C từ các thép tấm CT38, CT42, SS400... thường có độ
dày δ = 15 - 30mm, sử dụng nhiều thép có độ dày từ 18- 20mm.
- Thông tin từ một số cán bộ kỹ thuật tại khu công nghiệp Nghi Sơn -Thanh Hóa, các
kết cấu trụ, dầm và một số bồn bể thường sử dụng mác thép SS400; Q345 chiều dày δ
= 8; 10; 12, 20, 25mm.
Từ các thông tin trên ta thấy các kết cấu thép công nghiệp thông dụng được chế
tạo bằng công nghệ hàn phần lớn sử dụng thép kết cấu các bon thấp với khối lượng
tương đối lớn và chiều dày thép rất đa dạng tùy vào khả năng chịu tải của kết cấu.
Ngoài ra nhiều kết cấu thép như nồi hơi, bình ngưng... do điều kiện làm việc khắc
nhiệt hơn phải chế tạo từ thép hợp kim thấp, hoặc thép hợp kim cao...[3]
b) Chọn vật liệu cơ bản làm mẫu thực nghiệm
Từ các thông tin thực tế nêu trên thì mác thép SS400 được sử dụng tương đối
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nhiều trong chế tạo các kết cấu để phục vụ nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau. Với khả
năng sử dụng hiệu quả của công nghệ hàn nghiên cứu và việc sử dụng phổ biến trong
chế tạo kết cấu thép bằng công nghệ hàn ta chọn thép kết cấu các bon thấp làm mẫu
thực nghiệm, mác thép SS400 JIS G3101- 2004 tương đương mác thép ASTM. A3605 theo tiêu chuẩn của Mỹ [26], dạng thép tấm có chiều dày δ = 18 - 20 mm, thuộc
nhóm thép kết cấu các bon thấp có độ bền tương đối cao. Dạng mác thép này theo tiêu
chuẩn JIS G3101- 2004 không quy định thành phần mà chỉ quy định về chất lượng.
Thành phần hóa học thép SS400 được xác định tại Trung tâm kỹ thuật đo lường chất
lượng 1 thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kết quả bảng 3-1. Cơ tính
thép SS400 được kiểm tra tại Trung tâm đánh giá hư hỏng vật liệu (COMFA) thuộc
Viện khoa học vật liệu (IMS), kết quả bảng 3-.2
Bảng 3-1. Thành phần hóa học của thép (%)
C
Si
Mn
Ni
Cr
V
Cu
W
S
P
0,1946 0,868 0,8107 0,0254 0,0276 0,0025 0,0374 0,0035 0,0043 0,028
Bảng 3-2. Cơ tính của thép
Mác thép
SS400

σt (N/mm2)
327

σb (N/mm2)
473

δs (%)
30

.
3.2.2.2. Vật liệu hàn.
Vật liệu hàn gồm thuốc hàn, dây hàn, kim loại bổ sung, các vật liệu này ảnh
hưởng đến thành phần hóa học mối hàn, vì vậy việc chọn vật liệu hàn phải căn cứ vào
kim loại cơ bản đã chọn. Sử dụng dây hàn và thuốc hàn của Công ty cổ phần Kim Tín
sản xuất, địa chỉ: 40 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội, (Email:
info@kimtingroup.com)
a) Thuốc hàn [13,24]
Sử dụng thuốc HJ431- GB/T5293-1999, tương đương thuốc hàn theo tiêu chuẩn Mỹ
AWS.A5.17- F6A2- ELI2. Thuốc này dùng để hàn thép các bon và một số thép hợp
kim thấp.Thuốc được sấy ở nhiệt độ 200- 3000C trong thời gian 2- 3 giờ trước khi hàn.
Bảng 3-3. Thành phần hóa học của thuốc hàn HJ431
SiO2
40-44

Ai2O3 +MnO
35 - 42

CaO+MgO
7 – 14

CaF2
3-7
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FeO
≤1,8

S
≤ 0,06

P
≤ 0,08

b) Dây hàn [13,52].
Chọn dây hàn phù hợp với kim loại cơ bản, sử dụng dây AWS A5.17.EL12,
đường kính dây d = 3,2mm, thuộc loại dây hàn tự động dùng hàn thép các bon và một
số thép hợp kim thấp,
Bảng 3-4. Thành phần hóa học của dây hàn AWS A5.17.EL12
%C

%Si

%Mn

%Cu

%P

%S

0,04- 0,14

≤0,1

0.25-0,60

≤0,35

≤0,03

≤0,03

Bảng 3-5. Cơ tính kim loại đắp dây AWS A5.17.EL12
Mác dây
EL.12

σt (N/mm2)
≥360

σb (N/mm2)
≥450

δ5 (%)
≥ 29

Akv (J) -400C
≥80

c) Kim loại bổ sung:
Hiện nay có nhiều loại bột kim loại bổ sung khác nhau, song việc chọn kim loại
bổ sung vẫn phải căn cứ vào thành phần kim loại cơ bản, yêu cầu cơ tính của mối hàn
và hiệu quả của quá trình hàn. Bảng 3- 6, giới thiệu một số bột kim loại bổ sung sử
dụng trong hàn. [42,43]
Bảng 3-6. Một số kim loại bổ sung dùng và ứng dụng
Kim loại bổ sung
Kim loại cơ bản
WELDGRIT.M (Cv.08MnA);W40.29; EL12 CT.38, CT42, SS400, Q345.....
WELDGRIT.M; Cv.08Mn2Si
20Mn2Si, 09Mn2, St.3....
Với mục tiêu nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ hàn và tỷ lệ kim
loại bổ sung vào kim loại đắp đến chất lượng mối hàn nên ta sử dụng hạt kim loại bổ
sung mác W40.29 của hãng HOGANAS - Thuỵ Điển là loại hạt kim loại có thành
phần các nguyên tố hợp kim tương đối thấp để thực nghiệm hàn mẫu. Bảng 3- 7 là đặc
tính kỹ thuật của hạt kim loại bổ sung [25].
Hạt kim loại bổ sung được sấy ở nhiệt độ 200– 2500C trong thời gian 2- 3 giờ
trước khi sử dụng để hàn
Bảng 3-7. Đặc tính kỹ thuật của bột kim loại bổ sung
Đặc tính kỹ thuật
Khối lượng riêng (mật độ), g/cm3
Kích thước hạt, mm
Thành phần hóa học, %
C
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W40.29
2,9
0,4 – 2,0
0,04

Tiếp bảng 3-7
Si
Mn
P
S

0,07
0,04
0,002
0,008

3.3. Điều kiện thí nghiệm.

- Quá trình thí nghiệm sử dụng máy hàn tự động dưới lớp thuốc kết hợp với thiết bị
cấp kim loại bổ sung độc lập tại xưởng thực hành hàn của trường Cao đẳng nghề Việt
Xô Xuân Hòa – Vĩnh phúc
- Quá trình thực hiện thí nghiệm hàn các mẫu ở điều kiện nhiệt độ môi trường.
- Liên kết hàn sử dụng lót đáy bằng thép thành phần giống kim loại cơ bản và thực
hiện hàn ở vị trí hàn bằng.
- Xác định liên kết hàn, các mức thông số công nghệ và tỷ lệ kim loại bổ sung để tiến
hành thí nghiệm hàn.
a) Liên kết hàn:
Chọn liên kết hàn giáp mối vát mép chữ V theo tiêu chuẩn liên kết hàn tự động
của (ISO 9692). Kích thước một chi tiết của liên kết hàn là 18 x140 x 300 mm, để giữ
kim loại bổ sung và thuốc hàn không chảy qua khe hở hàn sử dụng lót đáy liên kết
hàn. Có nhiều dạng lót đáy liên kết hàn khác nhau như: lót đáy bằng gốm sứ, đệm
thuốc, bằng tấm kim loại... Để đánh giá ảnh hưởng của năng lượng hàn khác nhau đến
chiều sâu chảy, trong liên kết hàn thực nghiệm ta sử dụng tấm lót đáy bằng thép có
thành phần giống kim loại cơ bản, kích thước tấm lót là 12 x 80 x 400 mm.
Hình 3.5 kết cấu liên kết hàn thí nghiệm [52,65].

Hình 3.5. Kết cấu liên kết hàn mẫu thực nghiệm
- Chọn các thông số của liên kết hàn và kích thước mối hàn: góc vát α = 340; khe hở
hàn b = 4,5 mm; mép cùn c = 1,0 mm; e = 24mm; chiều cao mối hàn; g = 2,0 mm.
- Xác định tiết diện ngang kim loại đắp [13],
Fđ = s.b + (s – c)2tg/2 + 0,75. e.g
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Fđ = 18.4,5 +(18 -1)2tg 340/2 + 0,75. 24.2 = 205mm2
- khối lượng kim loại đắp vào rãnh hàn:
Mđ = 30x 2,05 x7,85 = 482,8g  483g = 0,483 kg
- Các liên kết hàn để thí nghiệm hoàn chỉnh, hình 3.6.

Hình 3.6. Các liên kết hàn thí nghiệm
b) Xác định mức các thông số công nghệ thí nghiệm
Các thông số công nghệ của SAW bao gồm: d, Ih, Uh, Vh, N và số lớp hàn n.
Việc xác định giá trị các thông số công nghệ để thí nghiệm dựa trên các công thức thực
nghiệm của hàn dưới lớp thuốc mục (2.1.5), sau đó có sự điều chỉnh cho phù hợp với
SAW có kim loại bổ sung mục (2.2.3.2); dựa vào các nghiên cứu tương tự đã công bố
và các thí nghiệm khảo sát thăm dò đã thực hiện [11,22,30,52]. Sau đó chọn các mức
các thông số công nghệ cần thí nghiệm đã xác định tại mục (2.3) đó là: Ih, Vh và N.
+ Đường kính dây hàn: xác định theo tiêu chuẩn của dây hàn, chọn d = 3,2mm;
+ Cường độ dòng điện hàn: theo Phillip D. Thomas [52] để hàn thép các bon thấp dày
từ (3/16 – 4 inch) vát mép hai bên một mặt, đường kính dây hàn 1/8 inch với kim loại
bổ sung đến 55% hoặc thấp hơn thì cường độ dòng hàn trong phạm vi (500 – 900A).
Hoặc tính theo công thức (2-19) và có sự điều chỉnh để phù hợp với hàn có kim loại bổ
sung thì : Ih (600 - 800)A.
Trên cơ sở đó ta xác định 3 mức cường độ dòng điện hàn để thí nghiệm là:
Ih1= 620A; Ih2= 670A; Ih3= 720A.
+ Điện áp hàn: Điện áp hàn tỷ lệ với Ih được tính theo công thức (2- 8) và chọn điện áp
hàn cho các mức cường độ dòng điện hàn từ thấp đến cao là: 37, 38 và 39 V.
+ Số lớp hàn n: phụ thuộc tiết diện ngang mối hàn, với liên kết hàn đã chọn ta tiến
hành hàn 2 lớp (n = 2). Nếu thực hiện hàn một lớp thì tốc độ hàn quá chậm so với hàn
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tự động sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác của kết quả thí nghiệm.
+ Khối lượng kim loại bổ sung N: từ thí nghiệm thăm dò đã thực hiện hàn với khối
lượng kim loại bổ sung bằng 29% khối lượng kim loại đắp mối hàn và tiến hành kiểm
tra đánh giá về tổ chức tế vi, thô đại liên kết hàn và cơ tính mối hàn thì liên kết hàn
đáp ứng yêu cầu [11]. Mặt khác theo nghiên cứu của Phillip D. Thomas [52] để xác
định tỷ lệ kim loại bổ sung tối ưu trong hàn tự động SAW với kim loại bổ sung, đã tiến
hành hàn với tỷ lệ kim loại bổ sung (42%; 50%; 55%) trên thép hợp kim thấp (HY80)
dày vát mép chữ V hoặc X, dây hàn 1/8 inch và đầu vào nhiệt 55KJ/in và 85KJ/in. Kết
quả kiểm tra phá hủy và không phá hủy thì liên kết hàn có tỷ lệ kim loại bổ sung 55%
cho sự kết hợp tối ưu của tốc độ đắp, tính chất cơ học và giảm sự mất mát của bột kim
loại chưa sử dụng. Tuy nhiên lượng kim loại không sử dụng (quan sát dọc theo cạnh
của xỉ rắn) có thể đến 1:1 lượng bột kim loại bổ sung [52]. Điều đó chứng tỏ rằng kim
loại bổ sung tham gia hình thành mối hàn còn thấp hơn tỷ lệ cấp đã chọn. Trên cơ sở
các nghiên cứu trên và nghiên cứu khác [22], ta chọn 3 mức lượng kim loại bổ sung
vào kim loại đắp của mối hàn để thí nghiệm như sau: (N1= 30%; N2= 40%; N3= 45%).
Từ khối lượng kim loại đắp mối hàn đã tính toán, tiến hành xác định khối lượng
kim loại bổ sung trong mối hàn cho từng mức là:
- Mức 30%: mĐB = 145g;→FĐB = 61,5mm2; mĐD = 338g và FĐB1=FĐB2 31mm2;
mĐB1=mĐB2= 72,5g, từ dây hàn: FĐD1 = FĐD2 = 71,8mm2;
- Mức 40%: mĐB = 193,2g;→FĐB= 82mm2; mĐD= 289,8g và FĐB1=FĐB2= 41mm2;

mĐB1=mĐB2 = 96,6g, từ dây hàn: FĐD1 = FĐD2 = 61,5mm2;
- Mức 45%: mĐB = 217,4g;→FĐB= 92,3mm2;mĐD = 265,6g và FĐB1=FĐB2 = 46,2mm2;
mĐB1=mĐB2 = 108,7g, từ dây hàn: FĐD1=FĐD2 = 56,4mm2;
+ Tốc độ hàn: tính theo công thức (2-14) trong đó Fđ giảm do có kim loại bổ sung làm
tăng tốc độ hàn. Với khối lượng kim loại bổ sung và cường độ dòng điện hàn khác
nhau ta có: Vh  16 – 26m/h.
Từ giá trị tốc độ hàn tính được ta chọn 3 mức tốc độ hàn để thí nghiệm là:
Vh1 = 17m/h; Vh2 = 20m/h; Vh3 = 23,5m/h;
Tập hợp các mức và giá trị từng mức các thông số công nghệ để thí nghiệm hàn
mẫu bằng công nghệ SAW với hạt kim loại bổ sung cho trong, bảng 3- 8.
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Bảng 3-8. Giá trị các thông số công nghệ thí nghiệm hàn mẫu
TT

Thông số công nghệ

Mức 1

Mức2

Mức 3

1

Ih (A)

620

670

720

2

Vh(m/h)

17

20

23,5

3

N (%)

30

40

45

4

Lớp hàn (n)

2

2

2

3.4. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm.

. Có nhiều phương pháp để thiết lập các điều kiện và tiến hành các thí nghiệm cho
bộ 3 thông số, mỗi thông số 3 mức như phương pháp quy hoạch trực giao cấp 1, cấp 2
hay phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi...Với phương pháp quy hoạch trực
giao truyền thống thì số thí nghiệm cần thực hiện cho mục đích trên là khá lớn (27 thí
nghiệm) [7,16], còn với phương pháp Taguchi ta chỉ cần thực hiện 9 thí nghiệm
[4,6,9,34,41,51,54.56.61], điều này sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí nghiên cứu, vì thế
ta chọn phương pháp Taguchi để tiến hành thiết kế các thí nghiệm.
Ưu điểm nổi bật của phương pháp Taguchi là:
- Dễ ứng dụng và phân tích
- Xác suất thành công cao
- Có thể xác nhận dự báo cải thiện
- Cải thiện được lượng hóa bằng hàm tổn thất
- Yêu cầu số lượng thí nghiệm nhỏ
- Ảnh hưởng của nhiễu được xem xét
3.4.1. Tổng quan về phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi [4,54]

a) Ý tưởng của phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi
Phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi được phát triển bởi Genichi Taguchi,
một kỹ sư người Nhật vào cuối những năm 40 của thế kỷ 20. Taguchi cho rằng khoảng
sai lệch giữa giá trị thực tế với giá trị mục tiêu của một đại lượng là một tổn thất cần
khắc phục, do đó ông đã đưa ra dạng hàm tổn thất là hàm bậc 2:
L= k(y – y0)2

(3-1)

Với k, y, y0 lần lượt là hệ số tổn thất, giá trị đo và giá trị mục tiêu
Theo phương pháp Taguchi, sự kết hợp của các yếu tố ảnh hưởng tới hàm mục
tiêu được thực hiện thông qua các mảng trực giao (OAs), ký hiệu tổng quát mảng trực
giao là Ln(xy), trong đó: n số hàng trong mảng tương ứng số thí nghiệm, x số mức
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trong cột, y số cột trong mảng. Ví dụ xét 3 yếu tố và mỗi yếu tố 2 mức thì mảng trực
giao là L4(23), 7 yếu tố và mỗi yếu tố 2 mức thì mảng trực giao là L8(27); xét 3 yếu tố
và mỗi yếu tố 3 mức thì mảng trực giao là L9(33), 4 yếu tố và mỗi yếu tố 3 mức thì
mảng trực giao là L9(34).
Đặc tính của mảng trực giao:
- Số trong mảng miêu tả mức của các yếu tố
- Hàng miêu tả điều kiện thử nghiệm
- Cột chứa các yếu tố đang khảo sát
- Cột của mảng là trực giao
- Mỗi mảng dùng cho nhiều tình huống thực nghiệm
Các cột của mảng là trực giao hoặc cân bằng, điều này có nghĩa là trong một cột
có số lượng các mức là tương đương. Giữa 2 cột bất kỳ cũng phải cân bằng, điều này
có nghĩa rằng các mức kết hợp tồn tại với số lượng bằng nhau.
Với mục tiêu là nghiên cứu đồng thời 3 yếu tố (Ih, Vh, N) với mỗi yếu tố 3 mức đã xác
định ở trên ta nhận thấy mảng trực giao phù hợp là mảng L9. Kết cấu và các phương
án tiến hành thí nghiệm theo mảng L9 được cho ở bảng 3- 9.
Bảng 3-9. Phương án thực nghiệm khi thay giá trị các mức của các thông số
Số thí nghiêm Ih (A)

Vh (m/h)

Tỉ lệ KLbổ sung:N(%)

1

1

1

1

2

1

2

2

3

1

3

3

4

2

1

2

5

2

2

3

6

2

3

1

7

3

1

3

8

3

2

1

9

3

3

2

Với các ký hiệu mã hóa 1, 2, 3 lần lượt là các mức của các yếu tố đã chọn ở trên.
Các kết quả thử nghiệm được phân tích bằng phương pháp thống kê thông qua việc
tính tỷ lệ tín hiệu/ nhiễu (S/N). Tỉ lệ S/N là tỉ lệ giữa giá trị trung bình của tín hiệu (S)
với độ lệch chuẩn (N), nó dùng để đo lường ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến
hàm mục tiêu. Thông qua việc tối đa hóa tỷ lệ S/N thì hàm tổn thất sẽ là tối thiểu, khi
đó chất lượng hệ thống sẽ được cải thiện. Tỉ lệ S/N phụ thuộc vào đặc trưng chất lượng
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của hệ thống trong quá trình tối ưu. Có 3 đặc trưng chất lượng ứng với hàm mục tiêu
mà Taguchi nghiên cứu cho ở bảng 3- 10.
Bảng 3-10. Các đặc trưng chất lượng theo Taguchi.
Dạng
1
2
3

Tên gọi

Biểu thức

Lớn hơn thì tốt hơn

S / N 10log(

Bình thường là tốt nhất

1 1
 )
n yi2
2

Nhỏ hơn thì tốt hơn

(3-2)

S / N 10log( y / D2 )

(3-3)

1
yi2 )

n

(3-4)

S / N 10log(

Trong đó: S/N, yi, y , D, n lần lượt là: tỷ lệ tín hiệu/ nhiễu; giá trị đo của thử
nghiệm thứ i; giá trị trung bình của các lần đo; phương sai và tổng số thử nghiệm cần
thực hiện. Quá trình thiết kế chất lượng theo phương pháp Taguchi gồm 3 giai đoạn:
1. Thiết kế hệ thống
Giai đoạn này giúp ta nhận biết đặc điểm của hệ thống, hàm mục tiêu và chọn các
yếu tố ảnh hưởng
2. Thiết kế tham số
Giai đoạn này cho phép ta thiết lập các mức tốt nhất cho các yếu tố ảnh hưởng,
tối ưu hóa và thiết kế các phương pháp thí nghiệm đồng thời làm cho hệ thống không
nhạy cảm với nhiễu mà không làm tăng chi phí.
3. Thiết kế dung sai
Giai đoạn này giúp ta cân bằng chất lượng và chi phí đồng thời thiết lập hàm tổn
thất, phân tích tỷ lệ S/N và đo sự giảm biến thiên quanh giá trị mục tiêu.
b) Các bước cơ bản tiến hành thiết kế thực nghiệm theo phương pháp Taguchi
Bước 1: Xác định hàm mục tiêu, giá trị mong muốn và các yếu tố ảnh hưởng tới nó
Bước 2: Xác định mức của các yếu tố, lựa chọn mảng trực giao và các điều kiện thử
nghiệm
Bước 2: Xác định mức của các yếu tố, lựa chọn mảng trực giao và các điều kiện thử
nghiệm
Bước 3: Chạy các điều kiện thử nghiệm, đo các kết quả đáp ứng tương ứng với mỗi
điều kiện thử nghiệm
Bước 4: Phân tích dữ liệu, dự báo mức độ và chất lượng tối ưu.
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Bước 5: Thực nghiệm xác minh và lập kế hoạch hành động tiếp theo.
3.4.2. Phân tích phương sai ANOVA [4, 54]

ANOVA là kĩ thuật thống kê được sử dụng khi chúng ta muốn so sánh số trung
bình của một lớp ≥ 3 nhóm. Kĩ thuật này chia phương sai của một quan sát
(observation) thành hai phần:
- Phương sai giữa các nhóm (between groups).
- Phương sai nội nhóm (within group).
Do phương sai là độ phân tán tương đối của các quan sát so với số trung bình nên
việc phân tích phương sai giúp so sánh các số trung bình dễ dàng (so sánh giữa các
phương sai), phân tích ANOVA cho phép ta định lượng ảnh hưởng tương đối của các
yếu tố và tầm quan trọng của chúng tới hàm mục tiêu.
Các bước trong phân tích phương sai gồm:
Bước 1: Phân mức các yếu tố, vẽ đồ thị thể hiện tác động trung bình của các yếu tố.
Để làm điều này, đầu tiên ta tính trung bình của các tỷ số tín hiệu/ nhiễu ứng với từng
mức của mỗi yêu tố

1 3
m ji    ( S / N ) j  .
i
3 i 1

(3-5)

Ở đây:

m ji là trung bình của các tỉ số nhiễu ứng với từng mức i (i=1,2,3)
j là các tham số ảnh hưởng (j=A,B,C)
Tiếp theo ta tính tổng bình phương phương sai theo công thức sau:

sj  3 mji  m  3 mji  m  3 mji  m
2

2

2

(3-6)

Với m là trung bình của các tỉ số nhiễu tính theo công thức sau:

1 9
m   ( S / N )i
9 i 1

(3-7)

Căn cứ trên các giá trị phân mức ta vẽ đồ thị thể hiện tác động trung bình của các yếu
tố và dự đoán điều kiện tối ưu. Giá trị tối ưu được xác định theo công thức:
n

Yopt  T   ( ji  T )

(3-8)

j 1

ở đây j là các yếu tố ảnh hưởng (j= A,B,C)
i là mức tối ưu dự đoán lấy từ biểu đồ ảnh hưởng trung bình của các yếu tố.
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+ Bước 2: Tính tổng các kết quả thí nghiệm.
n

T   Yi

(3- 9)

i 1

Với Yi là kết quả đo ở điều kiện thử thứ i
+ Bước 3: Tính hệ số điều chỉnh yếu tố
CF 

T2
n

(3-10)

Với n là tổng số thử nghiệm
+ Bước 4: Tính tổng bình phương các yếu tố:
n ji

Sj  
i 1

ji2
 CF
n ji

(3-11)

Với nji là số thử nghiệm của yếu tố j ở mức i
ji là tổng các kết quả của yếu tố j ở mức i
+ Bước 5: Tính bậc tự do của thực nghiệm và bậc tự do các yếu tố
 fT  n  1

 f j  l 1

(3- 12)

Với l là số mức của yếu tố j, n là số thí nghiệm
+ Bước 6: Tính bình phương trung bình (phương sai của các yếu tố):
Vj 

Sj

(3-13)

fj

+ Bước 7: Tính tổng bình phương làm cơ sở để so sánh sự biến thiên xung quanh giá
trị trung bình
n

ST   S j

(3-14)

j 1

+ Bước 8: Tính phần trăm phân bố ảnh hưởng của các yếu tố tới hàm mục tiêu:
Pj 

Sj

(3-15)

ST

+ Bước 9: Tổng hợp các kết quả trong bảng ANOVA
3.4.3. Tối ưu nhiều mục tiêu và chỉ tiêu đánh giá tổng thể (OEC)

a) Sơ lược về tối ưu nhiều mục tiêu
Quá trình thiết kế tối ưu công nghệ và sản phẩm hầu hết được đánh giá bởi nhiều
hơn một tiêu chí chất lượng, để lựa chọn các thiết kế tốt nhất và mức các yếu tố ảnh
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hưởng đến mục tiêu mong muốn cần phải tính đến đồng thời tất cả các chỉ tiêu chất
lượng, điều này được gọi là tối ưu hóa nhiều mục tiêu.
Các thủ tục hồi quy thường được áp dụng để mô hình các đáp ứng của vấn đề
dưới dạng các hàm toán học, trong đó hồi quy bình phương tối thiểu GLS (generalized
least squares regression) và hồi quy nhiều biến MVR (multivariate regression) hay
được sử dụng. Trong cách tiếp cận GLS các câu trả lời được mô hình hoá riêng lẻ và
giả định là không tương quan, còn với cách tiếp cận MVR, các đáp ứng được mô
phỏng đồng thời và mối tương quan giữa các đáp ứng được xem xét. Hơn nữa, mỗi câu
trả lời được mô hình hóa là hàm của cùng một bộ ẩn số (các yếu tố ảnh hưởng) nhưng
với các hệ số hồi quy khác nhau, MVR tạo ra các ước lượng của hệ số hồi quy với
chênh lệch nhỏ hơn so với các giá trị thu được bởi GLS nếu đáp ứng thực sự tương
quan. Thông thường có 4 nhóm tiếp cận chính hay được sử dụng để tối ưu đồng thời
nhiều mục tiêu:
1. Nhóm tiếp cận liên quan đến phương pháp đáp ứng bề mặt
2. Nhóm tiếp cận sử dụng hàm hoặc giá trị mục tiêu mong muốn
3. Nhóm sử dụng các phương pháp số
4. Nhóm tiếp cận sử dụng lý thuyết thiết kế tối ưu bền vững của Taguchi
+ Nhóm tiếp cận sử dụng các đáp ứng bề mặt (Contour Plot Optimization - CPO), sử

dụng mỗi đáp ứng của các thí nghiệm và vẽ các đường bao của chúng, xác định các
vùng tối ưu riêng lẻ. Bằng cách chồng các vùng tối ưu riêng lẻ ứng với từng hàm mục
tiêu con lên nhau ta có thể tìm thấy một khu vực tốt nhất phù hợp với đồng thời nhiều
tiêu chí riêng lẻ và sự chênh lệch với vùng mong muốn là nhỏ. Hạn chế của CPO là số
mục tiêu đồng thời được đáp ứng là nhỏ (thường là 2) và số lượng các yếu tố ảnh
hưởng cũng nhỏ, với nhiều yếu tố ảnh hưởng và nhiều mục tiêu thì CPO không đáp
ứng được.
+ Nhóm tiếp cận sử dụng các hàm hoặc giá trị mục tiêu mong muốn: được thực

hiện bằng việc tính toán giá trị mong muốn thông qua một hàm hồi quy rồi so sánh với
từng kết quả thí nghiệm. Các kết quả nằm trong vùng giới hạn trên và dưới có giá trị
mong muốn quy ước là 1. Ngược lại, các kết quả nằm ngoài vùng giới hạn này có giá
trị mong muốn bằng 0. Các kết quả khác nằm trong vùng giới hạn có giá trị giữa 0 và
1. Giá trị trung bình hình học của các kết quả mong muốn ứng với các đáp ứng khác
nhau ở mỗi lần tính toán sẽ là thước đo của đáp ứng mong muốn tổng thể. Mô hình hồi
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quy được sử dụng để tối ưu hóa đồng thời tất cả các đáp ứng khác nhau. Ưu điểm của
hướng tiếp cận này là có cơ sở toán học rõ ràng. Các hàm hồi quy thu được là tường
minh.
+ Nhóm tiếp cận sử dụng phương pháp số

Hướng tiếp cận này chủ yếu dựa trên các giải thuật tìm kiếm đa mục tiêu như Logic
mờ, GA, quy hoạch phi tuyến SQP, PSO, lý thuyết trò chơi…vv. Với hướng tiếp cận
này các bài toán với số lượng biến lớn và số mục tiêu nhiều có thể giải quyết được.
Phạm vi áp dụng của hướng tiếp cận này tương đối rộng. Với phương pháp quy hoạch
phi tuyến SQP ta cần các điều kiện đầu và khoảng tìm kiếm cho trước, còn với phương
pháp dùng giải thuật GA, PSO các biến được tạo ra một cách ngẫu nhiên, kết quả tối
ưu thu được nằm trong khoảng rộng (đôi khi là toàn cục). Ưu điểm của hướng tiếp cận
số là giải được nhiều lớp bài toán và chi phí thấp, các kết quả thu được gần sát với giá
trị mục tiêu, tuy nhiên nó không liên tục và đòi hỏi kỹ năng lập trình tốt.
+ Nhóm tiếp cận sử dụng lý thuyết thiết kế tối ưu bền vững Taguchi [41,54]

Dựa trên việc thiết kế các điều kiện thử nghiệm thông qua mảng trực giao và sử
dụng phương pháp thống kê thực nghiệm qua việc tính tỷ lệ Tín hiệu/ nhiễu (S/N),
đồng thời đưa ra mô hình hàm tổn thất là hàm bậc 2. Mục tiêu của phương pháp
Taguchi là tối thiểu hóa hàm tổn thất, khi đó chất lượng hệ thống sẽ được cải thiện.
Nhằm mục tiêu tối ưu hóa đồng thời nhiều mục tiêu, phương pháp Taguchi đã đưa ra
một chỉ số đánh giá tổng thể OEC có thể đại diện cho nhiều mục tiêu với các đặc trưng
chất lượng khác nhau. Quy trình thực hiện việc tính mục tiêu tổng thể OEC là đơn
giản, dễ phân tích kết quả, nó tương đối phù hợp trong sản xuất, tuy nhiên việc sử
dụng các trọng số mang tính chủ quan của người thiết kế.
Dưới đây là sơ đồ tóm tắt 1 số hướng tiếp cận cho bài toán tối ưu đa mục tiêu
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MỘT SỐ CÁCH TIẾP CẬN CHO TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU

Đáp ứng bề mặt
Tối ưu đường bao
Lin etal (1960)
Myers et al (1995)
Hệ đáp ứng kép
Myers&Carter(1973)
Biles (1975)
Kim & Lin (1998)

Hàm mục tiêu

Phương pháp Taguchi

Phương pháp số

Tiếp cận cơ bản
Harrington (1965)

OEC
Ranjit K. Roy (2001)

Lý thuyết trò chơi
H.RNavidi(2014)

Tiếp cận mở rộng
Derringer & Suich (1980)
Chang&Shivpuri (1994)
Fogliatto&Albin(1997)

Hàm tổn thất
Tribus & Szonyl (1989)
Yum&Ko (1991)

Thuật toán di truyền
(GA)
KavehAmouzgar (2012)
Thuật toán bầy đàn
PSO
-Hemlata(2012)
- Vipin Kumar (2014)

b) Chỉ tiêu đánh giá tổng thể OEC [54]
Nhu cầu về một phương pháp đánh giá tổng thể phát sinh khi có nhiều hơn một
mục tiêu mà một sản phẩm hoặc quy trình được kỳ vọng sẽ đáp ứng. Trong thực tế
nhiều đánh giá có thể sử dụng tiêu chí trung bình, tuy nhiên việc sử dụng tiêu chí đánh
giá trung bình như vậy lại không phổ biến trong kỹ thuật và khoa học vì:
Các đơn vị đo lường của các tiêu chí trong một vấn đề kỹ thuật thường không
giống nhau: Ví dụ chiều dài đo bằng m, áp suất đo bằng Pa, vì thế việc kết hợp chúng

không dễ dàng
Trọng số tương đối của các mục tiêu là không giống nhau: Ví dụ, để xét một mối

hàn là tốt hay không tốt ta đánh giá qua 3 tiêu chí: độ bền, độ cứng và độ dai va đập,
thì 3 yếu tố này không quan trọng như nhau nên ta không thể tính trung bình các giá trị
của các yếu tố được.
Chỉ tiêu đánh giá chất lượng của mỗi tiêu chí là khác nhau: Ví dụ ta xét 2 chỉ

tiêu trong quá trình hàn gồm Độ cứng kim loại mối hàn và chi phí bỏ ra khi hàn chẳng
hạn. Với tiêu chí độ cứng ta có thể chọn đặc trưng chất lượng là càng lớn thì càng tốt,
còn tiêu chí chi phí bỏ ra thì ta chọn đặc trưng chất lượng càng nhỏ càng tốt, như vậy 2
tiêu chí không cùng đặc trưng chất lượng nên khó có thể kết hợp cơ học thành 1 chỉ
tiêu chung được.
Kết quả thực nghiệm thường được phân tích cho một tiêu chí tại một thời điểm,
cách tiếp cận này thô và không đảm bảo rằng các thiết kế tốt nhất thu được cho một
tiêu chí cũng phù hợp cho các tiêu chí khác. Điều cần thiết đặt ra là cần một tiêu chuẩn
đánh giá toàn diện (OEC- Overall Evaluation Criteria) để có thể đại diện phù hợp cho
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nhiều tiêu chí trong cùng một lần thử. Do đó, khi có nhiều tiêu chí đánh giá, việc thiếu
các công thức đó tạo ra trở ngại lớn cho việc phân tích các kết quả của DOE. Kết hợp
thiết kế thực nghiệm Taguchi, Roy đã đưa ra tiêu chí tổng thể OEC để đại diện phù
hợp cho nhiều tiêu chí trong cùng một lần thử.
+ Xây dựng OEC [54]
Để xác định sự phù hợp của các mức yếu tố cho tất cả các mục tiêu riêng lẻ người
ta sử dụng một chỉ tiêu duy nhất, được gọi là tiêu chí đánh giá chung (hay tiêu chí
đánh giá tổng thể OEC). Mỗi tiêu chí riêng biệt có thể có các đơn vị đo, đặc tính chất
lượng và trọng số tương đối khác nhau. Vì thế, để kết hợp các tiêu chí khác nhau này,
trước hết chúng phải được đưa về cùng một tiêu chuẩn đánh giá và xác định trọng số
tương đối cho từng tiêu chí riêng lẻ.
- Nếu các chỉ tiêu chất lượng là giống nhau và theo đặc tính lớn hơn là tốt hơn thì tính
OEC dưới dạng:
 Gij  Gmin j
OECi  
G
 max j  Gmin j


 w j


(3-16)

Trong đó: OECi là chỉ số đánh giá tổng thể ứng với điều kiện thử nghiệm thứ i
Gij: là giá trị đo được của thử nghiệm thứ i ứng với các tiêu chí thứ j
Gminj: là giá trị nhỏ nhất đo được trong các thử nghiệm ứng với tiêu chí thứ j
Gmaxj: là giá trị lớn nhất đo được trong các thử nghiệm ứng với tiêu chí thứ j
Wj: là trọng số tương đối của tiêu chí thứ j
Ta có:
m

w

j

1
(3-17)

j1

ở đây m là số tiêu chí đơn lẻ trong tiêu chí tổng thể
- Nếu các tiêu chí có cùng đặc tính chất lượng và theo đặc trưng nhỏ hơn thì tốt hơn thì
OEC được tính như sau:
 G  Gmin j
OECi  1   ij
G
 max j  Gmin j


 w j


(3-18)

- Nếu các tiêu chí có cùng đặc tính chất lượng và theo đặc trưng bình thường là tốt
nhất thì OEC được tính như sau:
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 Gmax j  Gij
OECi  1  
G
 max j  Gmin j


 w j


(3- 19)

- Khi các tiêu chí đơn lẻ được đánh giá theo các đặc trưng chất lượng khác nhau thì chỉ
tiêu đánh giá tổng thể OEC của thử nghiệm thứ i được tính như sau:
l

m

k

j11

j 2 1

j 31

OECi   OEC Bj1   OEC jN2   OEC Sj 3

(3- 20)

Trong đó:
OECBj1 : là OEC ứng với các tiêu chí theo đặc trưng chất lượng lớn hơn là tốt hơn
l : là số tiêu chí được đánh giá theo đặc trưng chất lượng lớn hơn là tốt hơn
OECNj2: là OEC ứng với các tiêu chí theo đặc trưng chất lượng bình thường là tốt nhất
m : là số tiêu chí được đánh giá theo đặc trưng chất lượng bình thường là tốt nhất
OECSj3: là OEC ứng với các tiêu chí theo đặc trưng chất lượng nhỏ hơn là tốt hơn
k: là số tiêu chí được đánh giá theo đặc trưng chất lượng nhỏ hơn là tốt hơn
Sau khi đã tính được giá trị của tiêu chí đánh giá chung OEC cho các điều kiện
thử nghiệm thì việc phân tích kết quả và tìm mức tối ưu để đảm bảo mọi tiêu chí đều
có thể chấp nhận được có thể được thực hiện giống như khi thực hiện tìm mức tối ưu
cho từng tiêu chí đơn lẻ, lúc này các giá trị sử dụng để phân tích là các giá trị OEC đã
tính ứng với từng điều kiện thử nghiệm.
Việc dự đoán kết quả tối ưu cho từng tiêu chí đơn lẻ ứng với các mức tìm được
thông qua chỉ số đánh giá tổng thể OEC được thực hiện tương tự khi tính cho từng tiêu
chí riêng lẻ. Nghĩa là:
r

Y  T   ( ji  T k )
k
dd

k

(3- 21)

i 1

Với:
Yddk

là giá trị đáp ứng dự đoán của tiêu chí k ứng với mức tối ưu của các yêu tố tìm

được thông qua chỉ số đánh giá tổng thể OEC.
j là các yếu tố ảnh hưởng tới hàm mục tiêu (j=A,B,C..)
i là mức tối ưu của yếu tố j tìm được từ chỉ số đánh giá tổng thể OEC.
T k là giá trị trung bình của các lần thử ứng với tiêu chí riêng lẻ k.

r là số mức của yếu tố j trong các điều kiện thử nghiệm.

67

3.5. Phương pháp đánh giá chất lượng mối hàn.
3.5.1. Các bước tiến hành hàn mẫu [43,59]

Quá trình hàn mẫu thực nghiệm được thực hiện theo bảng quy trình hàn sơ bộ
(pWPS) xây dựng theo tiêu chuẩn AWS D1.1 [64], được trích dẫn trong phụ lục 3 của
luận án. Trong quá trình hàn mẫu cần lưu ý một số điểm sau:
+ Trước khi hàn:
- Kiểm tra sự đồng bộ của thiết bị hàn như nguồn hàn, xe hàn, cơ cấu cấp thuốc, cấp
dây và bảng điều khiển
- Điều chỉnh thiết bị cấp kim loại bổ sung đúng khối lượng cho từng thí nghiệm

- Hàn trên phôi hàn thử để điều chỉnh các thông số công nghệ (Ih,Vh, Uh) đúng với
thông số chế độ hàn của từng mẫu thí nghiệm, bảng 3-11
- Kiểm tra, đính liên kết hàn lên bàn hàn, trước khi đính phải điều chỉnh phôi để dây
hàn hướng đúng vào giữa rãnh hàn trên suốt chiều dài đường hàn
- Gá ống cấp kim loại lên vòi hàn và cấp hạt kim loại vào rãnh hàn theo dúng khối
lượng đã điều chỉnh
+ Tiến hành hàn:
- Mở phiễu cấp thuốc hàn, điểm bắt đầu hàn trên tấm nót đáy cách mép đầu liên kết
hàn từ 20 - 30mm.
- Quá trình hàn phải quan sát bảng điều khiển đề phòng sự thay đổi các thông số chế
độ hàn và theo dõi thuốc hàn nếu thiếu cần bổ sung kịp thời tránh để hở hồ quang
- Hàn xong lớp thứ nhất làm sạch xỉ, khi nhiệt độ giảm xuống còn ~ 1500C thì tiếp tục
cấp kim loại bổ sung và hàn lớp thứ 2
- Sau khi hàn xong liên kết hàn được làm nguội trong không khí và tiếp tục hàn các
mẫu khác theo các bước đã nêu và bảng thông số quy trình hàn. Hình 3.7, mô tả quá
trình thưc nghiệm hàn các mẫu
Bảng 3-11. Thông số thí nghiệm hàn các mẫu
Thí
nghiệm
1

Kim loại bổ sung:
Số lớp hàn
N (%)
30
2

Mẫu số

Ih (A)

Vh (m/h)

07

620

17

2

08

620

20

40

2

3

05

620

23,5

45

2

4

03

670

17

40

2

5

09

670

20

45

2
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Tiếp bảng 3-11
6

12

670

23,5

30

2

7

02

720

17

45

2

8

04

720

20

30

2

9

11

720

23,5

40

2

a)

b)

c)
Hình 3.7. Thực nghiệm hàn mẫu:
a) Cấp kim loại bổ sung; b) Hàn mẫu; c) Bảng điều khiển thông số hàn
3.5.2. Phương pháp đánh giá chất lượng liên kết hàn [10, 27, 52].

Các liên kết hàn thí nghiệm sau khi hàn xong sẽ được kiểm tra để đánh giá ảnh
hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng liên kết hàn bởi các chỉ tiêu sau:
a) Hình dạng kích thước mối hàn: gồm hình dạng kích thước bên ngoài và bên trong.
+ Hình dạng kích thước bên ngoài: được đánh giá bằng quan sát, các dụng cụ đo
(dưỡng, thước lá, thước cặp, thước đo chiều cao mối hàn...) để xác định các khuyết tật
và kích thước ngoại dạng cúa mối hàn.
+ Hình thái bên trong: đánh giá bằng phương pháp chụp tổ chức thô đại liên kết hàn
thông qua mẫu được cắt từ các liên kết hàn. Để xác định biên dạng, độ ngấu, kích
thước vùng ảnh hưởng nhiệt và một số khuyết tật khác, các mẫu kiểm tra thô đại được
cắt từ liên kết hàn sau đó mài và đánh bóng. Việc gia công các mẫu kiểm tra phải loại
trừ sự tác dụng của nhiệt vượt quá 2000C và phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo
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tiêu chuẩn của các mẫu kiểm tra. Các mẫu gia công xong được cho ở hình 3.9

a)

b)

Hình 3.8. Quá trình gia công mẫu: a) cưa mẫu; b)mài, đánh bóng mẫu.

Hình 3.9. Các mẫu kiểm tra tổ chức thô đại, tế vi các liên kết;
mẫu (II) hàn không có kim loại bổ sung
b) Tổ chức tế vi liên kết hàn: gồm tổ chức tế vi mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt,
được chụp bởi các mẫu cắt ra từ các liên kết hàn, hình 3.9. Thông qua tổ chức tế vi
đánh giá được thành phần các pha, kích thước các pha cũng như sự phân bố các pha
trong mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt. Từ tổ chức tế vi còn phát hiện các khuyết tật
tồn tại trong tổ chức mối hàn, vùng ảnh hưởng nhiệt.
c) Thành phần hóa học mối hàn: liên quan đến các thành phần kim loại tham gia hình
thành mối hàn (kim loại điện cực, kim loại cơ bản, kim loại bổ sung...) nó ảnh hưởng
lớn đến cơ tính của mối hàn. Thành phần hóa học mối hàn được xác định bằng quang
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phổ phát xạ trên thiết bị SPECTROTEST và PMI- UV plus.
d) Đánh gia cơ tính mối hàn: cơ tính mối hàn phụ thuộc thành phần hóa học và cấu
trúc vi mô kim loại mối hàn, tùy theo điều kiện làm việc cụ thể mà các yêu cầu về cơ
tính mối hàn khác nhau. Cơ tính mối hàn được đánh gía bằng các chỉ tiêu (độ bền kéo,
độ dai va đập, độ bền uốn, độ cứng) thông qua các mẫu tiêu chuẩn bằng các thiết bị
chuyên dụng.
+ Độ bền kéo:
Được xác định như sau: b= P/F (MPa)
Trong đó: P- lực kéo đứt mẫu; F- tiết điện mặt đứt của mẫu, thông qua tiết diện
mẫu đứt có thể xác định khuyết tật bên trong mối hàn.
+ Độ dai va đập:
Được xác định bằng công thức: aK= A/ F (J/mm2; KJ/cm2)
Trong đó: A- công đập gẫy mẫu (J, KJ); F- tiết điện mặt mẫu gãy (mm2, cm2). Từ
mặt gẫy mẫu ta cũng có thể xác định một số khuyết tật trong mối hàn
+ Độ bền uốn: thông qua kiểm tra độ bền uốn đánh giá độ dẻo mối hàn, khuyết tật bề
mặt, khả năng tách lớp cúa mối hàn nhiều lớp. Độ bền uốn được xác định bằng thiết bị
uốn cong mẫu với góc uốn theo tiêu chuẩn kiểm tra thử uốn mối hàn.
+ Độ cứng: được xác định bằng các thiết bị đo độ cứng.
Các mẫu kiểm tra cơ tính mối hàn được gia công theo tiêu chuẩn [18,19, 20].
Hình 3.10, 3.11, kích thước mẫu kiểm tra độ bền kéo, bền uốn và độ dai va đập mối
hàn sau khi gia công, (mẫu MII mối hàn không có kim loại bổ sung)

Hình 3.10. Mẫu kiểm tra cơ tính.
a) kiểm tra độ bền kéo;
b) kiểm tra độ bền uốn
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c)
a)

b)

M02

M05

M04

M07

M11

M08

M03

M12

M09

MII

d)
Hình 3.11. Mẫu kiểm tra độ dai va đập mối hàn:
a) Vị trí cắt mẫu; b) Kích thước mẫu thử; c) Rãnh khía; d)Mẫu sau gia công
3.5.3. Các thiết bị kiểm tra.
Việc đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của mối hàn, liên kết hàn được thực hiện
tại Trung tâm phân tích phá hủy của vật liệu (COMFA) thuộc Viện khoa học vật liệu
(IMS) bằng các thiết bị kiểm tra chuyên dụng. Các thiết bị kiểm tra đánh giá được đơn
vị thực hiện kiểm tra cung cấp.
+ Thiết bị chụp cấu trúc tổ chức thô đại, tế vi: sử dụng kính hiển vi quang học
Axiovert 40 MAT (Calzeii) độ phóng đại 100, 200, 500....1000 lần, như hình 3.12a
+ Thiết bị kiểm tra thành phần hóa học: SPECTROTEST và PMI- UV plus, hinh 3.12b
+ Thiết bị kiểm tra độ bền kéo: bằng thiết bị Super L.120/TO, như hình 3.12c
+ Thiết bị kiểm tra độ dai va đập: bằng thiết bị RKP 450/ Zwich (CHLB Đức), khả
năng thử với năng lượng đến 300J, như hình 3.12 d
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+ Thiết bị kiểm tra độ cứng: bằng thiết bị AVK-CO/ Mitutoyo.

a)

b)

c)

d)

Hình 3.12. Các thiết bị kiểm tra đánh giá liên kết hàn
a) Thiết bị kiểm tra cấu trúc tế vi, thô đại; b) Thiết bị xác định thành phần hóa học
c) Thiết bị kiểm tra độ bền kéo; d) Thiết bị kiểm tra độ dai va đập

Kết luận chương 3.
Sau khi nghiên cứu các nội dung để xây dựng mô hình thực nghiệm bằng công
nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung một số kết luận sau
được rút ra:
+ Sử dụng thiết bị hàn tự động dưới lớp thuốc kết hợp với thiết bị cấp kim loại bổ sung
để tiến hành thí nghiệm hàn tự động dưới lớp thuốc với hạt kim loại bổ sung, đã lựa
chọn được vật liệu làm mẫu thí nghiệm, vật liệu hàn và hạt kim loại bổ sung phù hợp
để thực nghiệm.
+ Từ công thức thực nghiệm, thí nghiệm thăm dò và tham khảo một số nghiên cứu
tương tự đã xác định giá trị các mức của các thông số công nghệ {Ih (620; 670; 720 A);
Vh (17; 20; 23,5 m/h) và N (30; 40; 45%)} để tiến hành thí nghiệm
+ Lựa chọn phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi và mảng trực giao phù hợp
(mảng L9) cho việc xác định các phương án tiến hành thực nghiệm, đồng thời áp dụng
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phân tích phương sai ANOVA để định lượng ảnh hưởng và xác định mức hợp lý của
các thông số công nghệ đến chỉ tiêu cơ tính yêu cầu.
+ Sử dụng chỉ số đánh giá tổng thể (OEC) để xác định mức phù hợp của các thông số
công nghệ nhằm đảm bảo đồng thời các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn.
+ Lựa chọn phương pháp, thiết bị phù hợp để đánh giá các đặc trưng chất lượng hàn.
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CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

Kết quả thực nghiệm sau khi hàn các mẫu bằng công nghệ hàn tự động dưới lớp
thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung được đánh giá bằng các chỉ tiêu sau: hình dạng kích
thước mối hàn, tổ chức tế vi, tổ chức thô đại của liên kết hàn, thành phần hóa học của
kim loại mối hàn và các đặc trưng cơ tính của mối hàn bao gồm: độ bền kéo, độ dai va
đập, độ cứng và độ bền uốn.
4.1. Hình dạng kích thước mối hàn.

Hình dạng kích thước mối hàn được đánh giá theo tiêu chuẩn AWS D1.1/D1.1M
:2010 [64], gồm hình dạng kích thước bên ngoài và bên trong mối hàn. Hình 4.1 là ảnh
chụp các liên kết hàn mẫu sau khi hàn.

M07- thông số công nghệ M08- thông số công nghệ M05- thông số công nghệ
hàn:Ih=620A;Vh=23,5m/h;
hàn:Ih= 620A; Vh=17m/h; hàn:Ih= 620A;Vh=20m/h;
N=45%;Uh=37V
N= 30%; Uh=37V
N= 40%; Uh= 37

M03- thông số công nghệ M09- thông số công nghệ M12- thông số công nghệ
hàn:Ih= 670A; Vh= 17m/h; hàn:Ih=670A;Vh= 20m/h;
hàn:Ih=670A;Vh=23,5m/h;
N=40%; Uh=38V
N= 45%; Uh= 38V
N=30%;Uh= 38V

M02- thông số công nghệ M04- thông số công nghệ M02- thông số công nghệ
hàn:Ih=720A;Vh=23,5m/h;
hàn:Ih=720A;Vh= 17m/h; hàn:Ih=720A;Vh=20m/h;
N= 40%; Uh= 39V
N= 30%;Uh= 39V
N= 45%; Uh= 39V
Hình 4.1. Ảnh các mối hàn sau khi thực nghiệm hàn
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+ Hình dạng kích thước bền ngoài:
Đánh giá bằng quan sát biên dạng bên ngoài mối hàn, sử dụng dưỡng, thước đo
kích thước chiều rộng và chiều cao mối hàn từ các mẫu sau khi hàn.
Kích thước mối hàn các mẫu bao gồm: chiều rộng mối hàn (e), chiều cao mối hàn
(g) và chiều sâu chảy tấm lót đáy (h), kết quả sau khi đo được cho trong bảng 4-1
Bảng 4-1. Kích thước mối hàn các mẫu thực nghiệm
Mẫu số

Chế độ hàn thực nghiệm

Kích thước mối hàn mẫu

Ih (A)

V (m/h)

N (%)

Uh (V)

Số lớp

e (mm)

g (mm) h (mm)

07

620

17

30

37

2

22,4

1,4

4,0

08

620

20

40

37

2

22,0

1,3

3,0

05

620

23,5

45

37

2

21,2

1,8

2,0

03

670

17

40

38

2

26,5

2,9

2,5

09

670

20

45

38

2

25,2

3,0

0,6

12

670

23,5

30

38

2

23,2

1,9

3,9

02

720

17

45

39

2

27,5

3,0

0,3

04

720

20

30

39

2

26,2

2,9

2,9

11

720

23,5

40

39

2

24,3

2,6

1,8

+ Hình dạng kích thước bên trong mối hàn:
Được đánh giá thông qua chụp tổ chức thô đại của liên kết hàn mẫu. Tổ chức thô
đại, tế vi của liên kết hàn mẫu được kiểm tra tại Trung tâm phân tích phá hủy của vật
liệu (COMFA) thuộc Viện khoa học vật liệu (IMS), phương pháp kiểm tra ASTM 34000 bằng thiết bị Axiovert 40 MAT (Calzeii). Hình 4-2 trình bày kết quả chụp tổ chức
thô đại các liên kết hàn mẫu.
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M07
Ih= 620A; Vh=17m/h;
N= 30%;Uh=37V

M08
Ih= 620A; Vh=20m/h;
N= 40%;Uh=37V

N03
Ih= 670A; Vh=17m/h;
N= 40%; Uh=38V

M09
Ih= 670A; Vh=20m/h
N= 45%;Uh=38V

M02

M05
Ih= 620A; Vh=23,5m/h;
N= 45%;Uh=37V

M12
Ih= 670A; Vh=23,5m/h;
N= 30% ; Uh=38V

M04

Ih= 720A; Vh=17m/h;
N= 45%;Uh=39V

Ih= 720A; Vh=20m/h;
N= 30%;Uh=39V

M11
Ih= 720A; Vh=23,5m/h;
N= 40%;Uh=39V

Mẫu không KL bổ sung; Ih= 570A; Vh=17m/h; Uh= 37V; n= 3
Hình 4.2. Ảnh tổ chức thô đại các liên kết hàn mẫu
Từ kết quả kiểm tra hình dạng bên ngoài mối hàn và chụp ảnh tổ chức thô dại các
liên kết hàn mẫu cho thấy:
- Các mối hàn không bị cháy cạnh, mặt ngoài mối hàn không bị lẫn xỉ, nứt hoặc các rỗ
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khí khi quan sát bằng kính lúp.
- Các mối hàn không bị cháy cạnh, mặt ngoài mối hàn không bị lẫn xỉ, nứt hoặc các rỗ
khí khi quan sát bằng kính lúp.
- Hình ảnh chụp tổ chức thô đại các liên kết hàn cho thấy các mối hàn đều ngấu mép,
ngấu chân và không xuất hiện nứt ở mối hàn hoặc vùng ảnh hưởng nhiệt cũng như các
khuyết tật khác trong kim loại mối hàn.
- Các kích thước mối hàn về cơ bản phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra cho phép, chiều
cao mối hàn g  3mm. Từ kết quả kiểm tra đánh giá, hình dạng kích thước mối hàn thì
các liên kết hàn mẫu đáp ứng được yêu cầu. Song kết quả kiểm tra cũng cho thấy các
thông số (Ih, Vh, N) có ảnh hưởng khác nhau đến hình dạng kích thước mối hàn, cụ thể
là:
- Các mẫu hàn với Vh nhỏ, Ih nhỏ và tỷ lệ kim loại bổ sung thấp, thì cho mối hàn rộng
hơn, chiều cao thấp hơn (M07) so với các mẫu hàn với Vh nhỏ và có Ih, tỷ lệ kim loại
bổ sung lớn hơn (M02; M03). Do mẫu hàn với Vh nhỏ, Ih nhỏ và tỷ lệ kim loại bổ sung
thấp thì khối lượng kim loại đắp nhỏ hơn và nhiệt hồ quang tác dụng lên kim loại mẫu
lớn hơn so với các mẫu có tỷ lệ kim loại bổ sung lớn.
- Các mẫu hàn với tốc độ hàn 20m/h (M09; M04) cho hình dạng kích thước mối hàn
tương đối tốt, riêng (M08) có chiều rộng mối hàn hẹp hơn do Ih nhỏ nên năng lượng hồ
quang tác dụng lên kim loại mẫu hàn thấp hơn hai mẫu M09 và M04.
- Các mẫu hàn với tốc độ hàn 23,5m/h có chiều rộng mối hàn xấp xỉ nhau, chiều cao
mối hàn (M11) cao hơn hai mẫu (M05, M12) khoảng 0,7mm, do Ih lớn nên khối lượng
kim loại đắp từ điện cực và kim loại bổ sung cao hơn, song hai mẫu (M11; M12) cũng
cho hình dạng kích thước mối hàn tương đối tốt.
Từ các phân tích trên ta thấy Ih, Vh, tỷ lệ kim loại bổ sung ảnh hưởng đến hình
dạng kích thước mối hàn. Do Ih, Vh, ảnh hưởng đến đầu vào nhiệt (q/vh) của quá trình
hàn, còn tỷ lệ kim loại bổ sung ảnh hưởng đến sự tiêu hao năng lượng nhiệt và năng
suất đắp của quá trình hàn. Điều này khá phù hợp với kết quả các nghiên cứu [30,60].
+ Từ ảnh chụp tổ chức thô đại liên kết hàn cho thấy (Ih, Vh, N) còn ảnh hưởng đến
chiều sâu ngấu liên kết hàn, khi Vh như nhau, Ih khác nhau, nếu N tăng thì chiều sâu
ngấu các tấm lót đáy của các liên kết giảm kể cả khi hàn với Ih lớn kết quả h trong
bảng 4-1. Điều đó chứng tỏ năng lượng hồ quang đã tiêu hao nhiều vào nóng chảy kim
loại bổ sung.
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+ Khi Ih như nhau, Vh, N khác nhau thì các liên kết hàn với Vh nhỏ, N nhỏ cho mối hàn
có độ ngấu tấm lót đáy lớn hơn kể cả các mối hàn có Vh lớn nhưng N nhỏ hơn như
mẫu (M07) hoặc mối hàn có Vh nhỏ nhưng N lớn thì chiều sâu ngấu tấm lót đáy cũng
giảm (M02). Do khi hàn với Vh chậm, N nhỏ hoặc Vh nhanh và N nhỏ, thì năng lượng
nhiệt hồ quang tác dụng lên kim loại vật hàn lớn hơn so với trường hợp Vh nhanh và N
lớn, kết quả này cũng tương thích với kết quả các nghiên cứu [12,60].
+ Kết quả đo chiều rộng HAZ trên các tổ chức thô đại liên kết hàn mẫu (bảng 4-2) cho
thấy các thông số (Ih,Vh,N) ảnh hưởng đến chiều rộng vùng ảnh hưởng nhiệt, cụ thể là:
- Khi hàn với Ih như nhau, N khác nhau thì các liên kết hàn với Vh chậm hơn có độ
rộng HAZ lớn hơn và tiết diện ngang mối hàn ở cùng mức Ih thì tương đương, tại các
mức Ih lớn (M02, M04, M11), thì tiết diện ngang mối hàn lớn hơn so với mức Ih nhỏ
(M05, M07, M08). Do Vh chậm năng lượng hồ quang hàn (q/vh) tiêu hao vào kim loại
vật hàn lớn làm tăng độ rộng HAZ, khi Ih tăng công suất hồ quang tăng, năng lượng hồ
quang tác dụng trong quá trình hàn lớn làm nóng chảy mạnh mép vật hàn và làm tăng
tiết diện ngang mối hàn, với mức Ih khác nhau, Vh như nhau thì khi Ih tăng làm tăng độ
rộng HAZ (M02, M04, M11) so với Ih nhỏ (M05, M07, M08).
- So với độ rộng HAZ của liên kết hàn không có kim loại bổ sung thì phần lớn các liên
kết hàn với kim loại bổ sung độ rộng HAZ nhỏ hơn trừ ba liên kết hàn với Vh chậm có
độ rộng HAZ tương đương. Bảng 4-2 là kết quả đo độ rộng HAZ của các liên kết hàn
mẫu
Bảng 4-2. Độ rộng HAZ của các liên kết hàn mẫu
Tên mẫu
M05 M07 M08 M03 M09 M12 M02 M04 M11 M.II
Độ rộng
2,9
3,7
3.2
4,1
3,7
3,3
4,1
3,8
3,4
4,1
HAZ.(mm)
Kết quả thử nghiệm cho thấy độ rộng HAZ của liên kết hàn phụ thuộc chủ yếu
vào tốc độ hàn, cường độ dòng điện hàn, vì vậy mỗi quá trình hàn cần xác định Vh, Ih
phù hợp để nhận được độ rộng HAZ nhỏ nhất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng
của liên kết hàn.
4.2. Tổ chưc tế vi liên kết hàn mẫu

Tổ chức tế vi của liên kết hàn bao gồm tổ chức tế vi của mối hàn và vùng ảnh
hưởng nhiệt (HAZ), việc tạo ra các liên kết hàn có cấu trúc tế vi nhỏ, phân bố đều để
đạt được cơ tính cao là yêu cầu với mỗi quá trình hàn.
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Tổ chức tế vi liên kết được xác định bằng phương pháp ASTM E407- 07 trên thiết
bị Axiovert 40 MAT (Calzeii). Bảng 4- 3 trình bày ảnh chụp tổ chức tế vi mối hàn và
vùng ảnh hưởng nhiệt các mẫu
Bảng 4-3. Ảnh chụp tổ chức tế vi mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt liên kết hàn mẫu
M. số

Ảnh chụp tổ chức tế vi
Mối hàn
Vùng ảnh hưởng nhiệt
(HAZ)

Thành phần tổ chức tế
vi: mối hàn, HAZ

+ Ih= 620A; Vh=17m/h;
N= 30%; Uh=39V; n=2
- Mối hàn: ferit hình
kim (màu sáng), peclit
(màu tối),và tạp chất.
- HAZ: ferit hình kim
(màu sáng), bainit/
peclit (màu tối).
+Ih= 620A: Vh=20m/h:
N= 40%;Uh=39V; n=2
-Mối hàn: ferit hình kim
(màu sáng), peclit (màu
tối) và tạp chất.
-HAZ: ferit hình kim
(màu sáng), bainit (tối).
+Ih=620A;Vh=23,5m/h;
N= 45%;Uh=39V; n=2
-Mối hàn: ferit hình kim
(màu sáng), peclit (màu
tối) và tạp chất
-HAZ: ferit hình kim
(màu sáng), bainit (tối).
+Ih= 670A; Vh= 17m/h;
N= 40%;Uh=39V; n=2
-Mối hàn: ferit hình kim
(màu sáng), peclit (màu
tối), cacbit và tạp chất.
-HZZ: ferit hình kim
(màu sáng), bainit,
peclit (màu tối).
+Ih= 670A; Vh=20m/h;
N= 45%;Uh=39V; n=2
-Mối hàn: ferit hình kim
(màu sáng), peclit (màu
tối) và tạp chất
-HAZ: ferit hình kim
(màusáng), bainit,peclit
(màu tối).

07

08

05

03

09
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Tiếp bảng 4-3.
+Ih=670A;Vh=23,5m/h;
N= 30%;Uh=39V; n=2
-Mối hàn: ferit hình kim
(màu sáng), peclit (màu
tối) và tạp chất
-HAZ: ferit hình kim
(màu sáng), bainit,
peclit, (màu tối).

12

+Ih=720A; Vh= 17m/h;
N= 45%;Uh=39V; n=2
-Mối hàn: ferit hình kim
(màu sáng), peclit (màu
tối) và tạp chất.
- HAZ: ferit hình kim
(màu sáng), peclit (màu
tối).
+Ih=720A;Vh= 20m/h;
N= 30%;Uh=39V; n=2
-Mối hàn: ferit hình kim
(màu sáng), peclit (màu
tối) và tạp chất
-HAZ: ferit hình kim
(màusáng),bainit/ peclit
(mầu tối)
+Ih=720A;Vh=23,5m/h;
N= 40%;Uh=39V; n=2
-Mối hàn: ferit hình kim
(màu sáng), peclit (màu
tối) và tạp chất
- HAZ: ferit hình kim
(màusáng),bainit/ peclit
(màu tối), và một lượng
nhỏ cacbit ở biên hạt.
+Ih=570A;Vh=17m/h;
;Uh=37V; n=3
-Mối hàn: ferit hình kim
(màu sáng), peclit (màu
tối) và tạp chất
- ferit hình kim ( sáng),
peclit ( tối), và tạp chất

02

04

11

II
(Khôg
KL bổ
sung)

Thông qua hình ảnh chụp tổ chức tế vi các mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt của
liên kết hàn mẫu, một số nhận xét đánh giá sau được đưa ra:
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+ Khi hàn với Ih, Vh, N khác nhau thì tổ chức tế vi cơ bản của các mối hàn giống nhau,
gồm các ferit (F) hình kim và peclit (P), còn vùng ảnh hưởng nhiệt của các liên kết
cũng giống nhau, gồm các F hình kim, bainit (B)/ peclit (P). Song tỷ lệ pha F và P
trong các mối hàn và kích thước của các kim F cũng như sự phân bố giữa các pha là
khác nhau, cụ thể là:
- Các mẫu hàn với Ih như nhau, Vh khác nhau, khi N tăng thì pha F trong tổ chức kim
loại mối hàn tăng và phân bố F đều hơn trong các mối hàn có tỷ lệ kim loại bổ sung
thấp hơn, mẫu (07, 12, 04) bảng 4-3. Đối với các mẫu hàn với tốc độ nhanh, tỷ lệ kim
loại bổ sung lớn thì pha F trong mối hàn càng nhiều hơn so với hàn với Vh chậm. Do
sử dụng kim loại bổ sung nhiều bột sắt, khi hàn với Vh nhanh, N lớn, thi kim loại mẫu
hàn tham gia vào hình thành mối hàn it hơn so với Vh chậm.
- Khi Vh các mẫu như nhau, hàn với Ih nhỏ hơn thì tổ chức tế vi mối hàn có kim F nhỏ
hơn, phân bố đều hơn so với các mối hàn thực hiện với Ih lớn hơn kể cả tỷ lệ kim loại
bổ sung lớn hoặc nhỏ, mẫu (07,03,02), hoặc mẫu (08,09,04) bảng 4-3... Vì khi Ih tăng
cao, công suất nhiệt hồ quang lớn khi hàn với Vh chậm hoặc N nhỏ đễ dẫn đến kim loại
mối hàn bị quá nhiệt làm F phát triển lớn lên.
- Từ kết quả xác định cấp hạt trong tổ chức tế vi của mối hàn có kim loại bổ sung và
không có kim loại bổ sung bảng 4- 4 thì các mối hàn có kim loại bổ sung đều có cấp
hạt nhỏ hơn so với mối hàn không có kim loại bổ sung. Cấu trúc mối hàn có kim loại
bổ sung hạt mịn hơn.
+ Tổ chức tế vi HAZ về cơ bản giống tổ chức kim loại vật hàn gồm hai pha chính F, P
song sự phân bố của các pha không đều như trong kim loại vật hàn.
- Khi hàn với Ih như nhau, Vh nhanh thì tổ chức tế vi HAZ có kim F nhỏ hơn và phân
bố đều hơn so với Vh chậm, các mẫu (05, 12, 11) có tổ chức tế vi HAZ với F nhỏ hơn
và phân bố đều hơn so với các mẫu khác khi cùng Ih, bảng 4-3. Khi Vh như nhau các
mẫu hàn với Ih lớn hơn tổ chức tế vi HAZ có kim F lớn hơn và phân bố không đều,
như mẫu 07 tổ chức HAZ có kim F nhỏ, phân bố đều hơn mẫu (03, 02), mẫu 08 tổ
chức HAZ có kim F nhỏ, phân bố đều hơn mẫu (09, 04). ..Do Vh nhanh sự tác dụng
nhiệt của hồ quang lên kim loại vật hàn nhỏ hơn làm giảm kích thước HAZ và hạn chế
sự thay đổi tổ chức HAZ.
- So với mẫu không có kim loại bổ sung thì thành phần pha trong tổ chức HAZ của hai
mẫu về cơ bản là giống nhau bao gồm F, B, P. Song các mẫu hàn có kim loại bổ sung
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với Ih và Vh phù hợp sẽ cho tổ chức HAZ có F nhỏ, phân bố đều hơn, mẫu (07, 08, 12)
so với tỏ chức HAZ mẫu không có kim loại bổ sung. Các kết quả trên khá tương đồng
với các kết quả trong các nghiên cứu [52,57,50,33].
Bảng 4-4. Kết quả đo cấp hạt trong tổ chức tế vi mối hàn
Mẫu

1

2

3

4

5

2

8.46

8.61

8.37

8.49

8.55

3

8.64

8.89

8.64

8.67

8.73

4

8.67

8.61

8.61

8.58

8.67

5

8.78

8.97

8.97

8.94

8.94

7

9.04

8.73

8.81

8.91

8.75

8

8.73

8.67

8.99

8.99

8.97

9

8.2

8.2

8.14

8.17

8.3

11

8.61

8.61

8.78

8.7

8.61

12

9.12

8.97

8.75

9.09

9.12

II

9.26

9.26

9.42

9.37

9.37

Từ các phân tích đánh giá trên ta thấy Ih, Vh, N ảnh hưởng đến tổ chức tế vi mối
hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt. Khi N tăng lượng F trong tổ chức mối hàn nhiều, Ih như
nhau Vh tăng và N lớn, thì F trong mối hàn nhiều hơn. Khi Vh như nhau, hàn với Ih nhỏ
thì tổ chức tế vi mối hàn có F nhỏ, phân bố đều hơn so với mối hàn được hàn với Ih
lớn. Kết quả đo cấp hạt tổ chức mối hàn cho thấy, mối hàn có kim loại bổ sung có cấu
trúc hạt min hơn mối hàn không có kim loại bổ sung. Với tổ chức tế vi HAZ khi Ih như
nhau Vh nhanh thì kim F nhỏ hơn, phân bố đều hơn so với Vh chậm, còn với V h như
nhau, Ih lớn hơn thì tổ chức HAZ có F lớn hơn và phân bố không đều. Vì vậy, mỗi quá
trình hàn cần xác định hợp lý các thông số Ih, Vh, N để nhận được mối hàn và HAZ có
tổ chức hạt nhỏ và phân bố đều để đạt được chất lượng liên kết hàn tốt nhất.
4.3. Kết quả phân tích thành phần hóa học mối hàn.

Thành phần hóa học kim loại mối hàn ảnh hưởng tới tổ chức của mối hàn, là yếu
tố cơ bản quyết định cơ tính mối hàn, nó phụ thuộc thành phần kim loại đắp, mức độ
kim loại cơ bản nóng chảy tham gia vào mối hàn, mỗi chế độ hàn (Ih, Vh, N) khác nhau
thành phần kim loại đắp sẽ thay đổi, mức độ kim loại cơ bản tham gia vào mối hàn
cũng khác nhau, làm thay đổi thay đổi thành phần hóa học mối hàn.

83

Bảng 4-5. Thành phần hóa học cơ bản của mối hàn các mẫu sau khi kiểm tra
Tên mẫu
M07

%C
0,065

%Si
0,165

%Mn
0,484

%P
0,016

%S
0,013

%Cr
0,028

%M0
0,006

M08

0,066

0,189

0,507

0,016

0,012

0,027

0,008

M05

0,054

0,146

0,451

0,017

0,014

0,018

0,005

M03

0,063

0,193

0,495

0,018

0,013

0,023

0,003

M09

0,056

0,192

0,474

0,015

0,012

0,023

0,009

M12

0,081

0,197

0,519

0,015

0,016

0,039

0,009

M02

0,064

0,211

0,519

0,016

0,013

0,035

0,003

M04

0,071

0,184

0,483

0,020

0,014

0,042

0,005

M11

0,076

0,208

0,518

0,017

0,012

0,037

0,009

M(II)

0,062

0,274

0,593

0,015

0,014

0,035

0,008

Ghi chú

Căn cứ vào kết quả phân tích thành phần hóa học các mối hàn (bảng 4-5) ta có
một số nhận xét đánh giá sau:
- Với các thông số chế độ hàn Ih, Vh, N khác nhau thành phần hóa học cơ bản của mối
hàn (C, Si, Mn, P, S) các mẫu thực nghiệm hàn có kim loại bổ sung là khác nhau. Song
sự khác nhau về thành phần các nguyên tố trong các mối hàn không lớn, cụ thể: mối
hàn có thành phần các bon lớn nhất là 0,081% và nhỏ nhất là 0,054%, mối hàn có
thành phần silic lớn nhất là 0,211% và nhỏ nhất là 0,146%, mối hàn có thành phần
mangan lớn nhất là 0,519% và nhỏ nhất là 0,451%. Còn thành phần phốt pho trong
mối hàn lớn nhất là 0,020% và nhỏ nhất là 0,015%, lưu huỳnh trong mối hàn lớn nhất
là 0,016% và nhỏ nhất là 0,012%. Nhìn chung các mẫu hàn với tỷ lệ kim loại bổ sung
cao 45%, mức dòng hàn 620A, 670A và tốc độ hàn lớn mẫu (05, 09) thì hàm lượng các
bon trong mối hàn thấp nhất, do kim loại bổ sung có hàm lượng các bon thấp lại tham
gia nhiều vào kim loại đắp, còn hàn với dòng hàn cao, Vh chậm hơn thì hàm lượng các
bon cũng tương đối cao do kim loại vật hàn tham gia vào mối hàn nhiều hơn mẫu 02.
Với hàm lượng Si, Mn phần lớn khi hàn với Ih cao hơn thì hàm lượng hai nguyên tố
này trong mối hàn lớn hơn chút ít so với hàn dòng thấp, điều đó chứng tỏ ngoài yếu tố
kim loại vật hàn tham gia vào kim loại đắp nhiều thì sự hợp kim hóa từ thuốc hàn, dây
hàn mạnh hơn vì ta sử dụng thuốc hàn loại silicmangan cao. Còn với hàm lượng tạp
chất P, S sự chênh lệch hàm lượng trong các mẫu rất nhỏ có thể xem như mức độ ảnh
hưởng của hai yếu tố này trong các mẫu tương đương nhau, riêng với hàm lượng S thì
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ở các mối hàn có lượng Mn cao thì hàm lượng S thường thấp.
- So với mẫu hàn không có kim loại bổ sung, thì hàm lượng các bon trong kim loại
mối hàn các mẫu có kim loại bổ sung phần lớn cao hơn, trừ hai mẫu 05, 09 thấp hơn,
do hai mẫu này có tỷ lệ kim loại bổ sung vào kim loại đắp cao (45%) lại hàn với Vh
lớn nên lượng kim loại cơ bản tham gia vào kim loại đắp ít hơn so với các mẫu hàn
khác, mặt khác dây hàn, kim loại bổ sung đều có hàm lượng C thấp hơn nhiều kim loại
cơ bản. Hàm lượng Si, Mn trong các mẫu hàn có kim loại bổ sung thấp hơn so với mẫu
hàn không có kim loại bổ sung, do kim loại bổ sung có hàm lượng Mn, Si thấp hơn
nhiều so với kim loại cơ bản mặt khác khi có kim loại bổ sung thi kim loai cơ bản
tham gia vào kim loại đắp sẽ ít hơn. Vì vậy để điều chỉnh thành phần hóa học mối hàn
ta có thể thay đổi thành phần kim loại bổ sung và chế độ hàn. Các tạp chất P, S trong
các mối hàn có kim loại bổ sung khác nhau, song hàm lượng P đều cao hơn và hàm
lượng S đều thấp hơn so với mối hàn không có kim loại bổ sung. Tuy nhiên sự chênh
lệch về hàm lượng tạp chất trong các mối hàn là không lớn, qua đó thể hiện được việc
khử tạp chất S khi sử dụng kim loại bổ sung có hiệu quả tương đối tốt.
Từ việc phân tích, đánh giá thành phần hóa học của kim loại mối hàn ta có một số
kết luận sau:
- Các thông số chế độ hàn Ih, Vh, N khác nhau ảnh hưởng tới thành phần khối lượng
kim loại đắp mối hàn từ đó làm thay đổi thành phần hóa học kim loại mối hàn
- Việc thay đổi thành phần vật liệu hàn, kim loại bổ sung, thông số quá trình hàn đều
làm thay đổi thành phần hóa học và khả năng hợp kim hóa của kim loại mối hàn.
4.4. Kết quả kiểm tra cơ tính mối hàn.

Cơ tính của liên kết hàn phụ thuộc nhiều yếu tố như thành phần hóa học mối
hàn, cấu trúc tổ chức liên kết hàn, chế độ công nghệ và vật liệu hàn...tuy nhiên mức độ
ảnh hưởng của các yếu tố đến cơ tính mối hàn là khác nhau. Kiểm tra cơ tính mối hàn
bao gồm: độ bền kéo, độ dẻo, độ dai va đập, độ cứng được kiểm tra tại Trung tâm
đánh giá hư hỏng vật liệu (COMFA) thuộc viện khoa học vật liệu (IMS) và độ bền uốn
được kiểm tra tại Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN (IEMM).
4.4.1. Độ bền kéo, độ dẻo kim loại mối hàn.

Độ bền kéo và độ dẻo kim loại mối hàn được kiểm tra theo TCVN 8311:2010
bằng thiết bị Super L.120/TO. Kết quả kiểm tra độ bển kéo kim loại mối hàn cho trong
bảng 4- 6.
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Bảng 4-6. Tóm tắt kết quả kiểm tra độ bền kéo, độ dẻo kim loại mối hàn
Lực
chảy
Fc
kN

Ứng suất
chảy
Rc
MPa

M05

22,5

289

M07

22,2

288

M08

23,2

306

M03

24,7

286

M09

26,9

347

M12

25,6

328

M02

20,5

271

M04

21,5

275

Kết quả kiểm tra
Lực
Ứng
Độ giãn
Độ thắt
Ghi chú
bền
suất bền dài tương tương đối
Fm
Rm
đối (A)
(Z)
kN
MPa
%
%
31,5
30,0
61,7
404
31,5
25.0
59.5
409
Các mẫu
32,8
26.3
60.3
431
không
35,8
32,5
60,5
413
xuất hiện
khuyết
34,2
21.3
57,2
440
tật tại bề
34,2
30,0
60,0
439
mặt đứt
30,8
32,5
62,5
408
32,8
27.5
56,5
419

M11

22,3

295

32,0

424

28,8

59,7

M(II)

24,3

312

33,5

430

27.5

58,7

Tên
mẫu

- Đồ thị kiểm tra độ bền kéo các mẫu hàn

Mẫu 05

Mẫu 07

Mẫu 08

Mẫu 03

Mẫu 09

Mẫu 12

Mẫu 02

Mẫu 04

Mẫu 11

Mẫu II (không có KL bổ sung)

Hình 4.3. Đồ thị kiểm tra độ bền kéo các mẫu hàn
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Từ bảng tóm tắt kết quả kiểm tra độ bền kéo, độ dẻo các mẫu hàn có kim loại bổ
sung ta có một số nhận xét đánh giá sau:
- Với các thông số hàn Ih, Vh và tỷ lệ kim loại bổ sung N khác nhau thì độ bền, độ dẻo
kim loại mối hàn đạt được khác nhau. Các mẫu có tỷ lệ kim loại bổ sung cao nhất
45%, hàn với Ih thấp nhất 620A, Vh cao nhất, mẫu 05 và hàn với Ih cao nhất 720A, Vh
hàn chậm nhất mẫu 02, hoặc mẫu hàn với Ih thấp nhất, Vh chậm nhất, tỷ lệ kim loại bổ
sung thấp nhất 30% thì độ bền kéo kim loại mối hàn thấp hơn tương đối nhiều so với
các mẫu khác. Song các mẫu này có độ dẻo cao hơn so với các mẫu có độ bền lớn hơn
được thể hiện qua độ giãn dài tương đối, độ thắt tỷ đối. Mặt khác có các mẫu hàn với
mức Ih thấp nhất, N cao hơn 40%, Vh lớn hơn 20m/h, mẫu 08 hoặc N cao nhất, Vh lớn
hơn mẫu 09, hoặc N thấp nhất, Vh cao nhất 23,5m/h, mẫu 12 với mức cường độ dòng
hàn 670A thì độ bền kéo các mẫu cao nhất hơn hẳn các mẫu khác.
Kết quả kiểm tra độ bền kéo mối hàn các mẫu ta thấy các thông số (Ih, Vh, N)
trong quá trình hàn có ảnh hưởng tác động lẫn nhau, với mỗi tỷ lệ kim loại bổ sung cần
xác định Ih, Vh phù hợp để đảm bảo mối hàn đạt độ bền cao nhất. Vì các thông số này
ảnh hưởng trực tiếp đến thành phần hóa học cũng như cấu trúc kim loại mối hàn.
- So với mẫu hàn không bổ sung kim loại thì phần lớn các mẫu hàn có kim loại bổ
sung độ bền kéo thấp hơn và ba mẫu (08, 09, 12) có độ bền kéo cao hơn, điều đó cho
thấy công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc có kim loại bổ sung hoàn toàn đáp ứng
được yêu cầu về độ bền kim loai mối hàn cũng như nâng cao năng suất quá trình hàn,
song cần phải xác định hợp lý mối quan hệ giữa các thông số Ih, Vh, N của quá trình
hàn.
- Các đồ thị kiểm tra độ bền kéo mối hàn các mẫu về cơ bản có sự biến thiên giống
nhau, đường cong không có sự thay đổi đột biến (hình 4.3), qua đó chứng tỏ các mẫu
kiểm tra kim loại mối hàn không có khuyết tật.
- So với độ bền kim loại cơ bản thì độ bền mối hàn các mẫu thấp hơn, mức độ thấp
hơn của các mối hàn cũng khác nhau. Vì thành phần hóa học cũng như cấu trúc tổ
chức của mối hàn các mẫu khác kim loại cơ bản, các nguyên tố chính (C, Si, Mn) đều
có hàm lượng thấp hơn trong kim loại cơ bản, sự phân bố các pha trong tổ chức mối
hàn so với kim loại cơ bản độ đồng đều thấp hơn. Từ phân tích trên ta thấy việc thay
đổi độ bền kim loại mối hàn có thể thực hiện được bằng cách thay đổi thành phần kim
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loại bổ sung và xác định hợp lý thông số công nghệ hàn, tỷ lệ kim loại bổ sung vào
kim loại đắp mối hàn.
4.4.2. Độ dai va đập kim loại mối hàn

Độ dai va đập mối hàn các mẫu thực nghiệm được kiểm tra, theo phương pháp
ASTM 123-02 bằng thiết bị RKP 450/Zwich (CHLB Đức), có thể thử các mẫu có
rãnh khía dạng Charpy, kích thước mẫu tiêu chuẩn, hình 3.11.
Bảng 4-7. Tóm tắt kết quả kiểm tra độ dai va đập
STT

Tên
mẫu

1

M07

Nhiệt độ
thử ngiệm
0
C
0

Năng lượng
hấp thụ
J
56.5

Độ dai va
đập
J/Cm2
70.6

2

M08

0

52.0

65.1

3

M05

0

11.6

43,2

4

M03

0

21.0

45,1

5

M09

0

63.0

79.2

6

M12

0

60.0

74.7

7

M02

0

39.0

48.3

8

M04

0

22.0

57.1

9

M11

0

51.0

63.1

10

M(II)

0

40.0

49.5

Ghi chú

Các mẫu
đều đứt

Từ kết quả kiểm tra độ dai va đập kim loại mối hàn các mẫu ta có nhận xét sau:
- Các mẫu hàn với (Ih, Vh, N) khác nhau thì độ dai va đập mối hàn đạt được khác nhau,
vì thông số công nghệ, tỷ lệ kim loại bổ sung khác nhau thì mối hàn có hình dạng kích
thước, thành phần hóa học cũng như cấu trúc tổ chức mối hàn khác nhau, Thông
thường kim loại mối hàn có tổ chức các pha hạt nhỏ, phân bố tương đối đồng đều thì
độ dai va đập thường cao như các mối hàn mẫu (07, 08, 09, 12, 11). Phần lớn các mẫu
có độ bền kéo thấp thì độ dai va đập cũng thấp như các mẫu (05, 03, 02) có độ dai va
đập thấp hơn các mẫu còn lại.
- So với mẫu không có kim loại bổ sung thì phần lớn các mẫu có kim loại bổ sung có
độ dai va đập lớn hơn tương đối nhiều (6 mẫu), còn 2 mẫu có độ dai va đập thấp hơn
và 1 mẫu có độ dai va đập là tương đương. Như vậy, việc bổ sung kim loại vào kim
loại đắp mối hàn hợp lý cùng với Ih, Vh phù hợp đã mang lại hiệu quả tương đối tốt về
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độ dai va đập của mối hàn, việc thay đổi thành phần kim loại bổ sung có thể đạt được
mối hàn với độ dai va đập yêu cầu. Nhận xét này cũng tương tự như kết quả của
nghiên cứu [30].
4.4.3. Độ cứng kim loại mối hàn.

Trong công nghệ hàn Độ cứng kim loại mối hàn phụ thuộc nhiều yếu tố như:
thông số công nghệ hàn, cấu trúc tổ chức mối hàn, thành phần hóa học mối hàn, trong
đó thành phần hóa học mối hàn ảnh hưởng cơ bản đến độ cứng của mối hàn.
Độ cứng kim loại mối hàn các mẫu thực nghiệm được đánh giá theo TCVN 2581: 2007, bằng thiết bị AVK-C0/ Mitutoyo.
Bảng 4-8. Kết quả kiểm tra độ cứng kim loai mối hàn
Kết quả đo độ cứng, HV10
Độ cứng trung
Tên
bình HV10
mẫu Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5
1
M07
125
124
124
126
126
125
2
M08
133
126
133
130
132
131
3
M05
133
130
124
124
123
127
4
M03
127
126
126
124
126
126
5
M09
123
118
128
122
123
123
6
M12
128
128
130
128
135
130
7
M02
122
124
129
126
124
125
8
M04
130
127
130
128
130
129
9
M11
118
118
120
119
124
120
10
M(II)
138
137
138
133
135
136
Từ kết quả kiểm tra Độ cứng kim loại mối hàn các mẫu ta có nhận xét sau:

STT

- Khi hàn với Ih, Vh, tỷ lệ kim loại bổ sung vào kim loại đắp mối hàn khác nhau thì các
mẫu hàn có độ cứng khác nhau, song mức độ chênh lệch độ cứng giữa các mối hàn
không qua lớn.
- Các mối hàn đạt độ dai va đập cao mẫu (09, 07, 11) thì có độ cứng thấp hơn so với
các mối hàn có độ dai va đập thấp mẫu (05, 03, 04). Riêng mối hàn các mẫu (08,12)
đạt được các chi tiêu cơ tính độ cứng, độ dai va đập và độ bền đều cao, điều đó thể
hiện sự hợp lý của các thông số công nghệ trong quá trình thực nghiệm, cũng là hướng
nghiên cứu của các quá trình công nghệ để tạo ra các sản phẩm đáp ứng tốt các yêu
cầu về chất lượng.
- So với mẫu hàn không có kim loại bổ sung, mối hàn các mẫu có kim loại bổ sung độ
cứng thấp hơn, do mối hàn không bổ sung kim loại có hàm lượng các nguyên tố hợp
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kim (Si, Mn) cao hơn, mặt khác tỷ lệ pha mềm (F) trong tổ chức mối hàn không bổ
sung kim loại ít hơn,. Song so với mối hàn mẫu (08, 12) thì độ cứng thấp hơn không
nhiều, điều đó chứng tỏ việc bổ sung kim loại đáp ứng được yêu cầu độ cứng của mối
hàn với việc xác định hợp lý các thông số Ih, Vh, N của quá trình hàn.
4.4.4. Độ bền uốn kim loại mối hàn.

Độ bền uốn kim loại mối hàn được đánh giá theo phương pháp thử AWS D1.1:
2003, bằng thiết bị WEW-1000B
Bảng 4-9. Tóm tắt kết quả kiểm tra uốn mối hàn
Tên mẫu

Kiểu uốn

Góc uốn

Kết quả

M02

Uốn mặt

1800

Không nứt

M03

Uốn mặt

1800

Không nứt

M04

Uốn mặt

1800

Không nứt

M05

Uốn mặt

1800

Không nứt

M07

Uốn mặt

1800

Không nứt

M08

Uốn mặt

1800

Không nứt

M09

Uốn mặt

1800

Xuất hiện vết nứt

M11

Uốn mặt

1800

Không nứt

M12

Uốn mặt

1800

Không nứt

M(II)

Uốn mặt

1800

Không nứt

Đánh giá

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

Các mẫu 02, 03, 04, 05, 08, 11, 12, (II) đạt yêu cầu, mẫu 09 không đạt yêu cầu có
thể do trong mối hàn có khuyết tật như rỗ, nứt tế vi.
4.5. Về năng suất hàn.

Trong công nghệ hàn thì năng suất quá trình hàn là khối lượng kim loại được
nguồn nhiệt hàn nung nóng chảy trong một đơn vị thời gian, nó được thể hiện thông
qua hệ số đắp (đ) được tính bằng công thức sau [12].
đ = Gđ/ (Ih.t0)

[g/Ah]

Gđ là khối lượng kim loại điện cực, kim loại bổ sung đắp lên mối hàn được tính bằng
(g) hoặc (kg); t0 thời gian hồ quang cháy. Quá trình hàn có đ càng lớn tức là lượng
kim loại điện cực, kim loại bổ sung đắp lên mối hàn càng nhiều thì năng suất hàn càng
cao, cũng có thể đánh giá bằng khối lượng kim loại diện cực, kim loại bổ sung vào kim
loại đắp mối hàn trong một đơn vị thời gian (g/h; kg/h).
- Khối lượng kim loại bổ sung, dây hàn đắp vào mối hàn trong một giờ:
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GĐKL= mĐKLx 1(giờ)xVh/L

(kg/giờ)

GĐD = mDD x 1(giờ)x Vh/L

(kg/giờ)

Trong đó: mĐKL, mĐD – là khối lượng kim loại đắp vào mối hàn từ kim loại bổ sung và
dây hàn (kg); Vh- tốc độ hàn (m/giờ); L – chiều dài liên kết hàn (m). Bảng 4-10 đánh
giá năng suất hàn theo khối lượng kim loại đắp và thời gian
Bảng 4-10. Đánh giá năng suất quá trình hàn
Thông số hàn
Tên
mẫu

Năng suất kim loại đắp
(kg/h)
Từ kim
Từ dây
Tổng
loại bổ
hàn
cộng
sung
9,65
4,14
13,80

Thời
gian hàn,
min/m

Ih(A)

Vh
(m/h)

N
(%)

Lớp
hàn

M07

620

17

30

2

M08

620

20

40

2

9,67

6,44

16,11

6,0

M05

620

23,5

45

2

10,46

8,56

19,02

5,1

M03

670

17

40

2

8,28

5,52

13,80

7,0

M09

670

20

45

2

8,85

7,25

16,10

6,0

M12

670

23,5

30

2

13,31

5,71

19,02

5,1

M02

720

17

45

2

7,59

6,21

13,80

7,0

M04

720

20

30

2

11,27

4,83

16,10

6,0

M11

720

23,5

40

2

11,42

7,61

19,02

5,1

M(II)

540

17

-

3

9,28

-

9,28

10,4

7,0

Từ bảng 4-10, ta thấy hàn có kim loại bổ sung thì năng suất kim loại đắp tăng cao
hơn hẳn hàn không có kim loại bổ sung, điều đó làm tăng năng suất quá trình hàn, kết
quả này cũng phù hợp với các đánh giá trong các tài liệu [22,52,60]. Với mỗi tỷ lệ
kim loại bổ sung khác nhau thì khối lượng kim loại đắp từ điện cực, kim loại bổ sung
vào mối hàn khác nhau, song với Vh như nhau thì tổng khối lượng kim loại đắp vào
mối hàn là bằng nhau. Khi vận tốc hàn lớn, khối lượng kim loại đắp tăng, năng suất
hàn tăng cao, tỷ lệ kim loại bổ sung tăng thì khối lượng kim loại điện cực trong kim
loại đắp giảm. Vì vầy cần xác định tỷ lệ kim loại bổ sung, Vh và cường độ dòng hàn
phù hợp để đảm bảo nâng cao năng suất quá trình hàn và chất lượng của liên kết hàn.
4.6. Xác định ảnh hưởng và mức phù hợp của các thông số công nghệ hàn đến cơ
tính của mối hàn

Qua việc đánh giá kết quả kiểm tra mối hàn của các mẫu thực nghiệm ta thấy các
thông số công nghệ ảnh hưởng rất lớn đến cơ tính của mối hàn, khi thay đổi các thông
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số công nghệ thì cơ tính mối hàn sẽ thay đổi. Mục tiêu của quy trình công nghệ khi
hàn là đạt tới cơ tính mối hàn cao nhất, vì vậy việc tìm bộ thông số công nghệ phù hợp
để đảm bảo từng mục tiêu trên là yêu cầu cần thiết.
Như đã nêu, phương pháp Taguchi là một công cụ thiết kế thực nghiệm đơn giản
nhưng mạnh mẽ và có thể giải quyết được các yêu cầu trên. Với phương pháp này các
điều kiện thí nghiệm được thiết kế thông qua những mảng trực giao đặc biệt tạo nên từ
sự kết hợp có quy luật của các cặp thông số và các mức của chúng. Việc phân tích ảnh
hưởng của các thông số công nghệ và mức phù hợp của chúng tới mục tiêu mong
muốn có thể được đánh giá dễ dàng qua phân tích phương sai (ANOVA) và tính tác
động trung bình của các yếu tố. Đồng thời phương pháp này cũng có thể kết hợp với
một số công cụ đơn giản khác để xác định mức hợp lý của các tham số công nghệ
nhằm đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu, ví dụ kết hợp với OEC hay quan hệ Grey
chẳng hạn. Vì thế, nghiên cứu sẽ áp dụng phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi
để xác định mức phù hợp của các thông số công nghệ nhằm đảm bảo các yêu cầu về
cơ tính mối hàn để nâng cao chất lượng của liên kết hàn trong hàn tự động SAW với
kim loại bổ sung.
4.6.1. Ảnh hưởng và mức phù hợp của các thông số công nghệ (Ih,Vh, N) tới độ
bền kéo mối hàn
4.6.1.1. Xác định tỷ lệ ảnh hưởng và mức phù hợp của các thông số Ih, Vh, N tới độ
bền kéo mối hàn.

Căn cứ theo nội dung và các bước thực hiện của phương pháp Taguchi ta tiến
hành phân tích ảnh hưởng và tìm mức phù hợp của các thông số công nghệ nhằm đảm
bảo độ bền mối hàn như sau:
Bước 1: Chọn hàm mục tiêu là giá trị độ bền kéo (b) của mối hàn, các yếu tố ảnh
hưởng tới hàm mục tiêu là: Ih, Vh và tỷ lệ hạt kim loại bổ sung N.
Bước 2: Mức mỗi yếu tố ảnh hưởng là 3 mức với các giá trị cụ thể như bảng 4-11..
Bảng 4-11. Các mức và giá trị tương ứng của các yếu tố ảnh hưởng
Yếu tố
Giá trị

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cường độ dòng hàn Ih (A)

620

670

720

Vận tốc hànVh (m/h)

17

20

23.5

Tỷ lệ bột N(%)

30

40

45
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Với 3 yếu tố, mỗi yếu tố 3 mức như trên ta chọn mảng trực giao là mảng L9, khi đó ta
có 9 điều kiện thử nghiệm như 9 hàng của bảng 4-12.
Bảng 4-12. Các điều kiện thử nghiệm, kết quả đo và tỷ lệ S/N

1

Tên
mẫu
7

2

8

620

20

40

431

185761

0,5385

52,6895

3

5

620

23.5

45

404

163216

0,6127

52,1267

4

3

670

17

40

413

170569

0,5863

52,3190

5

9

670

20

45

440

193600

0,5165

52,8691

6

12

670

23.5

30

439

192721

0,5189

52,8493

7

2

720

17

45

408

166464

0,6007

52,2132

8

4

720

20

30

419

175561

0,5696

52,4443

9

11

720

23.5

40

424

179776

0,5562

52,5473

STT

167281

MSD
(10-5)
0,5897

52,2345

Ih (A)

Vh (m/h)

N (%)

σb (Mpa)

yi2

620

17

30

409

S/N

Bước 3: Thực hiện thí nghiệm với các điều kiện thử nghiệm trên và đo kết quả trên các
mẫu thử tương ứng với các điều kiện đã lập, ta được giá trị độ bền kéo của các mẫu
như ở cột 6 của bảng 4-12
Bước 4: Tính tỷ lệ S/N theo đặc trưng chất lượng lớn hơn thì tốt hơn, áp dụng công
thức (3-2) ta được kết quả tỷ lệ S/N của các điều kiện thử nghiệm như trong cột 9 của
bảng 4-12.
Để định lượng ảnh hưởng của các yếu tố Ih, Vh, N tới độ bền kéo của mối hàn,
đồng thời dự đoán mức độ và chất lượng tối ưu ta tiến hành phân tích ANOVA. Dựa
vào kết quả tính S/N ở bảng 4-12 và áp dụng các công thức từ (3- 6) đến công thức
(3-15) ta tính được các thông số của quá trình phân tích phương sai ANOVA, kết quả
được ghi trong bảng 4-13 dưới đây:
Bảng 4-13. Phân mức và tỷ lệ ảnh hưởng của các yếu tố tới độ bền kéo của mối hàn
Thí nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kết quả σb (MPa)

409

431

404

413

440

439

408

419

424

Trung bình các kết quả thực nghiệm m (MPa)

420,78

Tổng các kết quả thực nghiệm (T)

3787

Hệ số điều chỉnh các yếu tố (CF)

1593485

Bậc tự do của thực nghiệm (fT)

8
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Tiếp bảng 4-13

Phân mức cho các thông số (mji)

Tổng bình phương các yếu tố (Sj)

mIh1

52,35

mIh2

52,68

mIh3

52,40

mVh1

52,26

mVh2

52,67

mVh3

52,51

mN1

52,51

mN2

52,52

mN3

52,40

SIh

448,222

SVh

610,889

SN

53,555

Tổng bình phương thí nghiệm (ST)
Bậc tự do của các yếu tố (fj)

Bình phương trung bình các yếu tố
(Vj)
Tỷ lệ phần trăm ảnh hưởng của các
yếu tố (Pj)

1112,67
fIh

2

fVh

2

fN

2

VIh

224,111

VVh

305,444

VN

26,778

PIh

40,28

PVh

54,91

PN

4,81

Căn cứ vào bảng phân mức và tỷ lệ ảnh hưởng của các yếu tố tới độ bền kéo của
mối hàn ta có các biểu đồ phân mức các yếu tố và biểu đồ tỷ lệ phần trăm ảnh hưởng
của các yếu tố như hình 4.4 và 4.5 dưới đây:

Hình 4.4. Biểu đồ phân mức của các yếu tố cho độ bền kéo của mối hàn
a) Phân mức Ih; b) phân mức Vh; c) phân mức của N
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Hình 4.5. Biểu đồ mức độ ảnh hưởng của các yếu tố Ih, Vh và N
tới độ bền kéo của mối hàn
Căn cứ vào biểu đồ phân mức của các yếu tố ta nhận thấy rằng: Với yêu cầu về
đặc trưng chất lượng lớn hơn thì tốt hơn thì mức phù hợp của các yếu tố để có độ bền
kéo lớn nhất là Ih2, Vh2, N2 (mức 2). Giá trị độ bền kéo dự đoán khi sự kết hợp các yếu
tố ở mức 2 được thực hiện trong quá trình làm thí nghiệm tính theo công thức 3-8

Yopt  T  (Ih2 T )  (Vh2 T )  (N2 T )  441,78 (Mpa)
Căn cứ vào đồ thị phân bố ảnh hưởng của các thông số Ih, Vh, N tới độ bền kéo
mối hàn ta nhận thấy rằng: Vh có ảnh hưởng nhiều nhất là 54,91%; Ih ảnh hưởng ở
mức thấp hơn là 40,28%; N ảnh hưởng nhỏ nhất 4,81%. Sự phân bố này cho thấy khi
cần mối hàn với độ bền kéo lớn ta ưu tiên điều chỉnh vận tốc hàn và cường độ dòng
điện khi hàn.
4.6.1.2. Kết quả thí nghiệm kiểm chứng cho chỉ tiêu độ bền kéo của mối hàn.

Sau khi xác định được mức phù hợp của các thông số công nghệ đáp ứng được
chỉ tiêu về độ bền kéo của mối hàn, ta tiến hành thực hiện hàn mẫu kiểm chứng với bộ
thông số: Ih= 670 (A), Vh= 20 (m/h), N=40 (%), Uh=38 (V) và kiểm tra độ bền kéo của
mẫu cho kết quả như bảng 4-14.
Bảng 4-14. Kết quả kiểm tra mẫu kiểm chứng về độ bền kéo của mối hàn
Tên
mẫu

Kích thước
D0

MKC,B 9,94

L0
40

Kết quả kiểm tra
Fc

Rc

Fm

Rm

A

Z

27,0 347 34,2 441 22.5 56,8

Ghi chú
Không khuyết tật

Như vậy, kết quả thí nghiệm của mẫu kiểm chứng với các thông số công nghệ đã
xác định có độ bền tương đương với kết quả tính toán, điều đó chứng tỏ mức các thông
số Ih,Vh, N đã xác định là phù hợp và cho kết quả độ bền kéo lớn nhất trong phạm vi
nghiên cứu.
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Từ các kết quả trên cho thấy: bằng phương pháp thiết kế thực nghiệm của
Taguchi kết hợp với phân tích phương sai ANOVA đã xác định được:
- Mức các thông số công nghệ phù hợp nhằm đảm bảo chỉ tiêu về độ bền kéo mối hàn
lớn nhất là:
Ih2= 670 (A), Vh2 =20 (m/h), N2=40 (%).
- Mức độ ảnh hưởng của chúng đến độ bền kéo:
Vh = 54,91%, Ih = 40,28%, N = 4,81%.
Như vậy, độ bền kéo của mối hàn phụ thuộc chủ yếu vào vận tốc hàn và cường độ
dòng điện hàn.
4.6.1.3. Xây dựng quan hệ toán học giữa các thông số Ih,Vh,N tới độ bền kéo mối
hàn.

Độ bền kéo của mối hàn phụ thuộc vào các thông số công nghệ Ih, Vh, N. với
mục đích tìm mối quan hệ toán học giữa 3 thông số công nghệ trên tới hàm mục tiêu là
độ bền kéo của mối hàn, từ đó phân tích xu thế ảnh hưởng, đánh giá sự tác động của
các thông số công nghệ tới hàm mục tiêu. Sử dụng cơ sở lý thuyết của phương pháp
bình phương nhỏ nhất [16] để xây dựng mô hình toán học giữa hàm mục tiêu là độ bền
kéo của mối hàn với các thông số ảnh hưởng tới nó là Ih, Vh và N. Hai mô hình hồi quy
được thiết lập là mô hình hàm hồi quy tuyến tính và mô hình hàm lũy thừa.
- Với mô hình hàm hồi quy tuyến tính ta xây dựng quan hệ ở dạng sau:

 b  a0  a1.Ih  a2 .Vh  a3 .N
Với các hệ số a0, a1, a2, a3 là các ẩn cần tìm. Còn Ih, Vh, N là các thông số công nghệ
đang nghiên cứu.
Theo phương pháp bình phương nhỏ nhất bài toán ta cần giải quyết là xác định các hệ
số a0, a1, a2, a3 sao cho biểu thức
n

S (a0 , a1 , a2 , a3 )    b i   b ( Ihi ,Vhi , N i )   min
2

i 1

n

Hay: S (a0 , a1 , a2 , a3 )    b i   a0  a1.Ihi  a2 .Vhi  a3 .N i    min
2

i 1

Trong đó:  b i là các giá trị đo được từ thực nghiệm, còn  b là các giá trị tính được
từ hàm hồi quy lý thuyết.
Từ điều kiện cần của cực trị ta có:
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2

9
S
   b i   b ( Ihi , Vhi , N i )   0
a j i 1

( j  1...3)

Hay:
 S
 a
 0
 S

 a1

 S
 a2

 S
 a
 3

9

  (2a1 Ihi  2a3 N i  2a2Vhi  2a0  2 i )  0
i 1
9

  2 Ihi (a1 Ihi  a3 N i  a2Vhi  a0   i )  0
i 1

(4-1)

9

  2Vhi (a1 Ihi  a3 N i  a2Vhi  a0   i )  0
i 1
9

  2 N i (a1 Ihi  a3 N i  a2Vhi  a0   i )  0
i 1

Giải hệ phương trình (4-1) bằng chương trình tính PT-HY (ở phần phụ lục) hoặc phần
mềm matlab với 4 ẩn a0, a1, a2, a3 ta được nghiệm như sau:

a0  379,921
a  0,023
 1

a2  1,785
a3  0, 281
Với các hệ số tìm được ở trên ta có phương trình hồi quy dạng tuyến tính

b  379,921 0,023Ih 1,785Vh  0,281N

(4-2)

Ở trên ta đã xác định được mức phù hợp để đạt kết quả độ bền kéo lớn là Ih2, Vh2,
N2, kết hợp với phương trình hồi quy 4-2 trên ta xây dựng các đồ thị biểu thị ảnh
hưởng của từng thông số công nghệ tới độ bền kéo như hình 4.6 và 4.7.

Hình 4.6. Sự phụ thuộc của độ bền kéo vào từng thông số hàn
ở mức tối ưu dưới dạng tuyến tính 2D
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Hình 4.7. Sự phụ thuộc của độ bền kéo vào từng thông số hàn
ở mức tối ưu dưới dạng tuyến tính 3D
Biểu đồ biểu thị sự phụ thuộc của độ bền kéo vào các thông số công nghệ hàn và
phương trình hồi quy 4-2 cho thấy: độ bền kéo của mối hàn tỷ lệ thuận với Ih, Vh và tỷ
lệ nghịch với N (hình 4.6. c, b, a), điều đó có nghĩa là khi ta tăng N thì độ bền kéo mối
hàn sẽ giảm, ngược lại, khi tăng Vh và Ih thì độ bền kéo mối hàn sẽ tăng.
Khi giữ nguyên Ih thì độ bền kéo sẽ tăng nếu tăng Vh và giảm N, hình 4.7a. Khi
giữ Vh ở mức tối ưu thì độ bền kéo mối hàn sẽ tăng nếu tăng Ih và giảm N, hình 4.7b.
Còn khi giữ nguyên N thì độ bền kéo mối hàn sẽ tăng nếu tăng đồng thời Vh và Ih, hình
4.7c.
Để xem xét độ tin cậy của hàm hồi quy với kết quả thí nghiệm và khẳng định xu
thế ảnh hưởng của các thông số Ih, Vh, N tới độ bền kéo của mối hàn, ta sử dụng thêm
hàm hồi quy dạng lũy thừa. Theo đó, dạng quan hệ giữa độ bền kéo (đầu ra) và các
thông số công nghệ hàn Ih, Vh, N (đầu vào) được biểu diễn dưới dạng (4 -3) như dưới
đây:

 b  b0 Ihb Vhb N b
1

2

(4-3)

3

Lấy Logarit 2 vế của phương trình trên ta được:

lnb  ln b0  b1 ln Ih  b2 lnVh  b3 ln N

(4- 4)

Đặt: b  lnb ; a0  ln b0 ; a1  b1; a2  b2 ; a3  b3; IH  ln(Ih);VH  ln(Vh); NN  ln(N) thì
(4- 3) trở thành dạng hàm tuyến tính:

b  a0 aIH
aVH
a3NN
1
2

(4- 5)

Sau đó tiến hành tương tự như khi làm với hàm tuyến tính ta được phương trình hồi
quy sau:

 b  261,1037Ih0,045Vh0,09 N 0,0237

(4- 6)
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Trên cơ sở hàm hồi quy lập được tiến hành vẽ đồ thị sự phụ thuộc của độ bền kéo vào
các thông số công nghệ Ih, Vh, N như hình 4.8 và 4.9 dưới đây:

Hình 4.8. Sự phụ thuộc của độ bền kéo vào các thông số Ih,Vh, N
ở mức tối ưu dưới dạng phi tuyến 2D

Hình 4.9. Sự phụ thuộc của độ bền kéo vào các thông số Ih,Vh ,N
ở mức tối ưu dưới dạng phi tuyến 3D
Căn cứ đồ thị hình 4.8 và 4.9 ta thấy rằng: độ bền kéo của mối hàn khi nội suy
dưới dạng lũy thừa có xu thế ảnh hưởng tương tự như khi nội suy dưới dạng hàm
tuyến tính. Để so sánh kết quả nội suy theo hai dạng hàm ta vẽ đồ thị so sánh dưới đây:

Hình 4.10. So sánh kết quả nội suy theo hai dạng hàm lũy thừa và tuyến tính
Ta nhận thấy khi nội suy dưới dạng hàm lũy thừa đồ thị khá tương đồng với dạng
hàm tuyến tính. Với đồ thị thể hiện sự phụ thuộc của độ bền kéo vào Vh thì các điểm
nội suy của hai dạng hàm gần như trùng nhau, hình 3.10b. Khi thể hiện quan hệ giữa
độ bền kéo với Ih hình 4.10c, thì các điểm nội suy của hai dạng hàm giao nhau ở
khoảng 660 A. Còn với đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ bền kéo vào N thì các
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điểm nội suy theo dạng hàm tuyến tính gần trùng với các điểm nội suy theo dạng hàm
lũy thừa, nhưng đều nằm phía dưới, hình 4.10a. Nhìn chung, các kết quả nội suy dưới
2 dạng hàm là gần như nhau và có thể xây dựng mô hình quan hệ giữa Ih, Vh, N và độ
bền kéo (b) của mối hàn theo một trong hai dạng hàm trên đều cho kết quả tương
đương.
4.6.2. Ảnh hưởng và mức phù hợp của các thông số công nghệ (Ih,Vh,N) tới độ
cứng kim loại mối hàn
4.6.2.1. Xác định tỷ lệ ảnh hưởng và mức phù hợp của các thông số Ih, Vh, N tới độ
cứng kim loại mối hàn.

Việc xác định được mô hình hồi quy của độ cứng kim loại mối hàn theo các
thông số công nghệ hàn có vai trò quan trọng để phân tích xu thế ảnh hưởng của các
thông số tới mục tiêu này, từ đó giúp ta điều chỉnh hợp lý các thông số trong quá trình
thiết kế công nghệ hàn nhằm nâng cao cơ tính của liên kết hàn. Kết hợp kết quả thực
nghiệm, phân tích phương sai và phương pháp bình phương nhỏ nhất như đã thực hiện
với chỉ tiêu độ bền kéo. Dưới đây đưa ra kết quả định lượng về ảnh hưởng của các
thông số Ih, Vh, N tới độ cứng mối hàn, mức phù hợp của các thông số công nghệ này
để thỏa mãn mục tiêu độ cứng kim loại mối hàn càng lớn càng tốt. Đồng thời hai mô
hình hồi quy dưới dạng hàm tuyến tính và hàm lũy thừa xác định quan hệ giải tích giữa
độ cứng kim loại mối hàn và các thông số công nghệ Ih, Vh, N cũng được thiết lập, trên
cơ sở đó ta có thể lựa chọn được bộ thông số công nghệ hợp lý trong quá trình thiết kế
quy trình hàn.
Căn cứ vào kết quả thử nghiệm ở trên, sử dụng các công thức ở mục 3.3 và tính
toán tương tự như đã thực hiện với tiêu chí độ bền kéo ta có kết quả theo tiêu chí độ
cứng kim loại mối hàn như bảng 4-15 dưới đây:
Bảng 4-15. Kết quả đo Độ cứng kim loại mối hàn và tỷ lệ S/N

1

Tên
mẫu
7

2

8

620

20

40

131

17161

5,82

42,3454

3

5

620

23.5

45

127

16129

6,20

42,0761

4

3

670

17

40

126

15876

6,30

42,0074

5

9

670

20

45

123

15129

6,61

41,7981

STT

620

Vh
(m/h)
17

N
(%)
30

Ih (A)

100

125

MSD
(10-5)
15625 6,40

41,9382

HV

yi2

S/N

Tiếp bảng 4-15.
6

12

670

23.5

30

130

16900

5,91

42,2789

7

2

720

17

45

125

15625

6,40

41,9382

8

4

720

20

30

129

16641

6,01

42,2118

9

11

720

23.5

40

120

14400

6,94

41,5836

Dựa vào kết quả thực nghiệm và tỷ lệ S/N tính theo đặc trưng chất lượng lớn hơn
thì tốt hơn ở bảng 4-15, tiếp tục tính phân mức và tỷ lệ ảnh hưởng của các thông số Ih,

Vh, N tới độ cứng mối hàn, kết quả cụ thể được tổng hợp ở bảng 4-16.
Bảng 4-16. Phân mức và tỷ lệ ảnh hưởng của các yếu tố tới độ cứng kim loại mối hàn
Thí nghiệm
1
2
3
4
Kết quả HV
125 131 127 126
Trung bình các kết quả thực nghiệm m (HV)
Tổng các kết quả thực nghiệm (T)
Hệ số điều chỉnh các yếu tố (CF)
Bậc tự do của thực nghiệm (fT)
mIh1
mIh2
mIh3
Phân mức cho các thông số (mji)
mVh1
mVh2
mVh3
mN1
mN2
mN3
Tổng bình phương các yếu tố (Sj)
SIh
SVh
SN
Tổng bình phương thí nghiệm (ST)
fIh
Bậc tự do của các yếu tố (fj)
fVh
fN
VIh
Bình phương trung bình các yếu tố
(Vj)
VVh
VN
PIh (%)
Phần trăm ảnh hưởng của các yếu
tố (Pj)
PVh (%)
PN (%)

5
123

6
130

7
8
125 129
126,22
1136
143388,44
8
42,12
42,03
41,91
41,96
42,12
41,98
42,14
41,98
41,94
13,556
9,555
14,889
38,00
2
2
2
6,777
4,777
7,444
35,67
25,15
39,18

9
120

Từ bảng 4-16, xác định biểu đồ phân mức và biểu đồ thể hiện mức độ ảnh hưởng
của các thông số Ih,Vh, N tới độ cứng kim loại mối hàn như dưới đây:
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Hình 4.11. Biểu đồ phân mức của các yếu tố cho độ cứng kim loại mối hàn
a) Phân mức của Ih; b) Phân mức của Vh; c) Phân mức của N

Hình 4.12. Biểu đồ mức độ ảnh hưởng của các yếu tố Ih, Vh và N
tới độ cứng kim loại mối hàn
Căn cứ vào biểu đồ phân mức của các yếu tố hình 4.11, cho thấy rằng: Với yêu
cầu về đặc tính chất lượng lớn hơn thì tốt hơn thì mức phù hợp của các yếu tố để có
độ cứng lớn nhất là Ih1,Vh2 và N1. Giá trị độ cứng dự đoán khi sự kết hợp các yếu tố ở
mức tối ưu tìm được ở trên có thể xác định theo công thức (3- 8)

Yopt  T  (Ih1  T )  (Vh2  T )  ( N1  T )  130,89 (HV )
Căn cứ biểu đồ phân bố ảnh hưởng hình 4.12 của các yếu tố tới độ cứng kim loại
mối hàn ta nhận thấy rằng: N và Ih có ảnh hưởng mạnh nhất (39,18% và 35,67%), còn
Vh có ảnh hưởng thấp hơn (25,15%). Điều này có nghĩa là khi cần điều chỉnh độ cứng
kim loại mối hàn ta nên ưu tiên điều chỉnh tỷ lệ kim loại bổ sung và cường độ dòng
hàn.
4.6.2.2. Kết quả thí nghiệm kiểm chứng cho chỉ tiêu độ cứng của kim loại mối hàn.

Sau khi xác định được mức phù hợp của các thông số công nghệ đáp ứng được
chỉ tiêu về độ cứng của mối hàn, ta tiến hành thực hiện hàn mẫu kiểm chứng với bộ
thông số: Ih= 620 A, Vh=20 m/h, N =30 %, Uh=37 V và tiến hành kiểm tra độ cứng của
mẫu ta có kết quả như bảng 4-17.
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Bảng 4-17. Kết quả kiểm tra mẫu kiểm chứng về độ cứng của mối hàn
Tên mẫu
MKC. HV

Kết quả độ cứng HV10
Điểm 1

Điểm 2

Điểm 3

Điểm 4

Điểm 5

Độ cứng trung bình
HV10

128

130

129

130

129

129

Như vậy, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm chứng với các thông số công nghệ đã xác định
có độ cứng gần như với kết quả tính toán, điều đó chứng tỏ mức các thông số Ih,Vh, N
đã xác định là phù hợp và cho kết quả độ cứng lớn nhất trong phạm vi nghiên cứu.
Từ các kết quả trên cho thấy: phương pháp thiết kế thực nghiệm của Taguchi kết
hợp với phân tích phương sai ANOVA đã xác định được:
- Mức các thông số công nghệ phù hợp để đảm bảo chỉ tiêu về độ cứng kim loại mối
hàn lớn nhất là:
Ih1= 620 A, Vh2 =20 m/h, N1 =30%
- Mức độ ảnh hưởng của các thông số đến độ cứng:
N= 39,18%; Ih= 35,67%; Vh = 25,15%).
Như vậy, độ cứng của kim loại mối hàn phụ thuộc chủ yếu vào tỷ lệ kim loại bổ
sung và cường độ dòng hàn.
4.6.2.3. Xây dựng quan hệ toán học giữa các thông số Ih, Vh, N tới độ cứng kim loại
mối hàn.

Tỷ lệ kim loại bổ sung và dòng điện hàn có ảnh hưởng lớn đến độ cứng mối hàn,
tuy nhiên xu thế ảnh hưởng của chúng theo chiều nào và dạng cụ thể ra sao? Để giải
quyết vấn đề này ta xây dựng hàm hồi quy biểu diễn tường minh quan hệ giữa độ cứng
kim loại mối hàn với các thông số công nghệ Ih, Vh, N bằng phương pháp bình phương
nhỏ nhất. Tiến hành tương tự như khi thực hiện với chỉ tiêu độ bền kéo ta xây dựng
hàm hồi quy dưới dạng hàm tuyến tính và hàm lũy thừa, kết quả như sau:
- Dạng hàm hồi quy tuyến tính

HV  153,483  0,033Ih  0,034Vh  0,205N

(4-7)

Hình 4.13. Sự phụ thuộc của độ cứng vào các thông số Ih,Vh ,N
ở mức tối ưu dưới dạng tuyến tính 2D
103

- Dạng hàm hồi quy lũy thừa:
HV  436,165 Ih 0,160Vh 0,0066 N 0,0597

(4-8)

Hình 4.14. Sự phụ thuộc của độ cứng vào các thông số Ih,Vh, N
ở mức tối ưu dưới dạng phi tuyến 2D
Từ các biểu thức hồi quy 4-7 và 4-8 thiết lập các biểu đồ so sánh và thể hiện quan
hệ giữa các thông số đầu vào Ih, Vh, N tới độ cứng kim loại mối hàn của hai dạng hàm
nội suy như các hình dưới đây:

Hình 4.15. So sánh quan hệ tuyến tính và phi tuyến của độ cứng kim loại mối hàn phụ
thuộc lần lượt vào từng thông số N, Vh, Ih (2D)
Hình 4.13 và 4.14, cho thấy, khi cố định Ih và Vh thì độ cứng kim loại mối hàn tỷ
lệ nghịch với N, hình 4.13a, 4.14a. Khi cố định Ih và N thì độ cứng kim loại mối hàn
tỷ lệ thuận với Vh, hình 4.13b, 4.14b và độ cứng kim loại mối hàn tỷ lệ nghịch với Ih,
hình 4.13c, 4.14c.
Đồ thị khi nội suy dưới dạng hàm tuyến tính và phi tuyến hình 4.15, có dạng
tương đồng và xấp xỉ nhau (sai số cỡ 0,08 %), cho thấy kết quả thực nghiệm khá hội tụ
và có thể sử dụng một trong hai dạng hàm đều cho kết quả tương đương nhau. Kết hợp
với đồ thị biểu thị phần trăm ảnh hưởng của các thông số công nghệ hàn tới độ cứng
kim loại mối hàn hình 4.12 ta thấy rằng: khi muốn tăng độ cứng kim loại mối hàn cần
tăng vận tốc hàn, giảm tỷ lệ kim loại bổ sung và dòng hàn, tuy nhiên, cần chú ý rằng
việc tăng hay giảm giá trị các thông số công nghệ phải nằm trong miền đã xác định.
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Để làm rõ hơn sự phụ thuộc đồng thời của độ cứng kim loại mối hàn vào 2 trong
3 thông số Ih, Vh, N và so sánh kết quả của hai dạng hàm nội suy dưới đây ta vẽ đồ thị
3D biểu diễn các quan hệ này theo đồ thị hình 4.16 và 4.17.

Hình 4.16. Sự phụ thuộc của độ cứng vào các thông số Ih,Vh, N ở mức tối ưu dưới
dạng hàm tuyến tính 3D

Hình 4.17. Sự phụ thuộc của độ cứng vào các thông số Ih,Vh, N
ở mức tối ưu dưới dạng hàm phi tuyến 3D
Hình 4.16 và 4.17 cho thấy: khi cố đinh Ih ở mức tối ưu 620A, thì độ cứng kim
loại mối hàn sẽ tăng nếu ta tăng vận tốc hàn và giảm tỷ lệ kim loại bổ sung. Khi cố
định Vh ở mức 20m/h, thì độ cứng kim loại mối hàn sẽ tăng nếu ta giảm đồng thời Ih
và N. Còn khi cố đinh N ở mức 30%, thì độ cứng kim loại mối hàn sẽ tăng nếu ta tăng
Vh đồng thời giảm Ih. Đồ thị nội suy 3D dưới dạng hàm lũy thừa và tuyến tính cũng
tương đồng nhau và thể hiện xu hướng ảnh hưởng của các thông số công nghệ là như
nhau, chứng tỏ mô hình hồi quy khá phù hợp với kết quả thí nghiệm.
4.6.3. Ảnh hưởng và mức phù hợp của các thông số công nghệ (Ih, Vh, N) tới độ
dai va đập mối hàn
4.6.3.1. xác định tỷ lệ ảnh hưởng và mức phù hợp của các thông số Ih, Vh, N tới độ
dai va đập mối hàn.

Tiến hành tương tự như khi thực hiện với chỉ tiêu độ bền kéo của mối hàn. Với chỉ
tiêu độ dai va đập ta cũng sử dụng đặc trưng chất lượng lớn hơn thì tốt hơn và được
kết quả như bảng 4-18 dưới đây:
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Bảng 4-18. Các phương án thí nghiệm, kết quả đo độ dai va đập và tỷ lệ S/N
N
δ
MSD
Vh
Tên
2
y
S/N
STT
Ih (A)
i
(m/h) (%) (J/cm2)
(10-3)
Mẫu
1
7
620
17
30
70,6 4984,36 0,2006 36,9761
2

8

620

20

40

65,1

4238,01 0,2360

36,2716

3

5

620

23,5

45

43,2

1866,24 0,5358

32,7097

4

3

670

17

40

45,1

2034,01 0,4916

33,0835

5

9

670

20

45

79,2

6272,64 0,1594

37,9745

6

12

670

23,5

30

74,7

5580,09 0,1792

37,4664

7

2

720

17

45

48,3

2332,89 0,4287

33,6789

8

4

720

20

30

57,1

3260,41 0,3067

35,1327

9

11

720

23,5

40

63,1

3981,61 0,2512

36,0006

Bảng 4.19. Phân mức và tỷ lệ ảnh hưởng của các yếu tố tới độ dai va đập mối hàn
Thí nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kết quả aK (J/cm2) 70,6 65,1 43,2 45,1 79,2 74,7 48,3 57,1 63,1
Trung bình các kết quả thực nghiệm m (J/cm2)
60,71
Tổng các kết quả thực nghiệm (T)

546,4

Hệ số điều chỉnh các yếu tố (CF)

33172,55

Bậc tự do của thực nghiệm (fT)

Phân mức cho các thông số
(mji)

Tổng bình phương các yếu tố
(Sj)

8
mIh1

35,32

mIh2

36,17

mIh3

34,94

mVh1

34,58

mVh2

36,46

mVh3

35,39

mN1

36,53

mN2

35,12

mN3

34,79

SIh

160,269

SVh

233,679

SN

206,495

Tổng bình phương thí nghiệm (ST)
Bậc tự do của các yếu tố
(fj)

600,53
fIh

2

fVh

2

fN

2
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Tiếp bảng 4-19.
Bình phương trung bình các yếu tố
(Vj)
Phần trăm ảnh hưởng của các yếu
tố (Pj)

VIh

80,13

VVh

116,884

VN

103,25

PIh

26,69

PVh

38,93

PN

34,38

Căn cứ vào bảng phân mức và tỷ lệ ảnh hưởng của các yếu tố tới độ dai va đập
của mối hàn ở trên ta có các biểu đồ phân mức các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của
các yếu tố như hình 4.18 và 4.19 dưới đây:

Hình 4.18. Biểu đồ phân mức của các yếu tố cho độ dai va đập của mối hàn
Phân mức của Ih; b) Phân mức của Vh; c) Phân mức của N

Hình 4.19. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm
ảnh hưởng của các yếu tố Ih, Vh và N
tới độ dai va đập của mối hàn

Biểu đồ phân mức của các yếu tố cho thấy: với yêu cầu về đặc tính chất lượng
lớn hơn thì tốt hơn thì mức phù hợp của các yếu tố để có độ dai va đập lớn nhất là
Ih2, Vh2 và N1. Giá trị độ dai va đập dự đoán khi sự kết hợp các yếu tố ở mức như trên

được tính theo công thức (3-8), kết quả như sau:

Yopt  T  (Ih2 T )  (Vh2 T )  (N1 T )  79,51(J / cm2 )
Căn cứ biểu đồ phân bố ảnh hưởng của các yếu tố tới độ dai va đập mối hàn
nhận thấy: Vh có mức độ ảnh hưởng cao nhất là 38,93%; N có mức độ ảnh hưởng nhỏ
hơn là 34,38% và Ih có mức độ ảnh hưởng thấp nhất là 26,69%. Điều này có nghĩa là
khi cần điều chỉnh độ dai va đập mối hàn ta nên ưu tiên điều chỉnh theo thứ tự sau: tốc
độ hàn, tỷ lệ kim loại bổ sung và cường độ dòng hàn.
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4.6.3.2. Kết quả thí nghiệm kiểm chứng cho chỉ tiêu độ dai va đập của mối hàn.

Sau khi xác định được mức phù hợp của các thông số công nghệ đáp ứng được
chỉ tiêu về độ dai va đập của mối hàn, ta tiến hành thực hiện hàn mẫu kiểm chứng với
bộ thông số: Ih=670 A, Vh=20 m/h, N =30 %, Uh= 38V và tiến hành kiểm tra độ dai va
đập của mẫu ta có kết quả như bảng 4-20.
Bảng 4-20. Kết quả kiểm tra mẫu kiểm chứng về độ dai va đập của mối hàn
Tên
mẫu
MKC.A

Rộng x sâu
(cmxcm)
1,002 x 0,800

Diện tích
(cm2)
0,802

Nhiệt độ thử
nghiệm
(0C)
0

Năng
lượng hấp
thụ (J)
63,3

Độ dai
va đập
(J/cm2)
78,9

Ghi
chú
Đứt

Như vậy, kết quả thí nghiệm của mẫu kiểm chứng với các thông số công nghệ đã
xác định như trên có độ dai va đập khá gần với kết quả tính toán. Chứng tỏ rằng mức
các thông số Ih, Vh, N đã xác định là phù hợp và cho kết quả độ cứng lớn nhất trong
phạm vi nghiên cứu.
Từ các kết quả trên cho thấy: phương pháp thiết kế thực nghiệm của Taguchi và
phân tích phương sai đã xác định được:
-Mức các thông số công nghệ phù hợp cho mục tiêu độ dai va đập lớn nhất là:
Ih2 = 670 A, Vh2 = 20 m/h, N1 = 30%.
- Mức độ ảnh hưởng của các thông số đến độ dai va đập mối hàn là:
Vh = 38,93%; N= 34,38%; Ih= 26,69%.
Như vậy, độ dai va đập của kim loại mối hàn phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ hàn
và tỷ kim loại bổ sung.
4.6.3.3. Xây dựng quan hệ toán học giữa các thông số Ih, Vh, N tới độ dai va đập
mối hàn.

Với mong muốn tìm mối quan hệ giữa độ dai va đập của mối hàn với các thông
số công nghệ hàn dưới dạng biểu thức giải tích, để có thể phân tích xu hướng ảnh
hưởng của chúng tới mục tiêu độ dai va đập, tương tự như trên ta tiến hành xây dựng
mô hình hồi quy tuyến tính và phi tuyến giữa độ dai va đập (Ak) và các thông số công
nghệ hàn (Ih, Vh, N) bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Kết quả được 2 dạng
hàm hồi quy như sau:
- Dạng hàm hồi quy tuyến tính:

Ak  96,38  0,0347.Ih  0,7924.Vh  0,7424.N
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(4- 9)

- Dạng hồi quy phi tuyến :

Ak  929,41.Ih0,2737.Vh0,2903.N 0,5063

(4-10)

Để có cái nhìn trực quan về ảnh hưởng của các thông số công nghệ (Ih, Vh, N) tới
độ dai va đập mối hàn và xác nhận sự hội tụ của kết quả, dưới đây vẽ đồ thị so sánh
kết quả hồi quy của 2 dạng hàm tuyến tính và phi tuyến dưới dạng 2D, 3D

Hình 4.20. Sự phụ thuộc của dai va đập của mối hàn vào từng thông số hàn ở mức tối
ưu dưới dạng tuyến tính, phi tuyến 2D

Hình 4.21. Sự phụ thuộc của độ dai va đập của mối hàn vào từng thông số hàn ở mức
tối ưu dưới dạng tuyến tính 3D

Hình 4.22. Sự phụ thuộc của độ dai va đập của mối hàn vào từng thông số hàn ở mức
tối ưu dưới dạng phi tuyến 3D
Căn cứ vào biểu đồ sự phụ thuộc của độ dai va đập vào các thông số công nghệ
hàn và biểu thức nội suy 4-9 và 4-10 ta thấy:
- Độ dai va đập tỷ lệ thuận với Vh (hình 4.20b) và tỷ lệ nghịch với 2 thông số Ih và N
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(hình 4.20 a,c). Kết quả nội suy dưới hai dạng hàm khá gần nhau và có sự đồng nhất
về xu thế ảnh hưởng của các thông số công nghệ (Ih, Vh, N) tới độ dai va đập mối hàn,
điều đó cho thấy kết quả nội suy là tin cậy và kết quả thí nghiệm khá hội tụ.
- Khi tăng Vh và giảm N thì độ dai va đập của mối hàn sẽ tăng hình 4.21a, 4.22a. Khi
đồng thời giảm Ih và N thì độ dai va đập của mối hàn tăng, hình 4.21b, 4.22b.Tuơng tự
độ dai va đập mối hàn sẽ tăng nếu tăng Vh và giảm Ih, hình 4.21c, 4.22c.
Để đánh giá mức độ phù hợp của hàm hồi quy với bộ số liệu đo được từ đó lựa chọn
dạng hàm hồi quy tốt hơn để ứng dụng trong thiết kế các thông số công nghệ hàn ta
tiến hành đánh giá tổng phương sai (SSh) các tỷ lệ S/N của bộ số liệu hồi quy với bộ số
liệu thí nghiệm tương ứng với từng dạng hàm hồi quy đã thiết lập, nghĩa là tính:
SS h 

n

 ( S / N )
i 1

 ( S / N ) itn 

2

ins

Trong đó: ( S / N )itn ;( S / N )ins lần lượt là giá trị S/N của bộ số liệu thí nghiệm và
bộ số liệu nội suy ứng với các hàm tuyến tính và phi tuyến. SSh là tổng phương sai
giữa các số liệu hồi quy của dạng hàm đang xét và số liệu thực nghiệm. Để làm điều
này đầu tiên tính kết quả các chỉ tiêu cơ tính ứng với từng hàm nội suy đã lập bên trên,
nghĩa là thay thế giá trị các thông số đầu vào gồm (Ih, Vh, N) vào các hàm hồi quy từ
(4-2; 4- 6 đến 4-10). Các kết quả tính được cho ở bảng 4-21 dưới đây:
Bảng 4-21. Kết quả giá trị các chỉ tiêu cơ tính mối hàn theo các dạng hàm hồi quy
TT

1

Độ bền kéo mối hàn
Độ cứng mối hàn
Độ dai va đập
Số liệu Tính
Tính
Số liệu Tính
Tính
Số liệu Tính Tính
thí
theo
theo
thí
theo
theo
thí
theo
theo
nghiệm hàm
hàm
nghiệm hàm hồi hàm
nghiệm hàm
hàm
hồi
hồi
quy
hồi
hồi
hồi
quy
quy
tuyến
quy
quy
quy
tuyến
phi
tính
phi
tuyến phi
tính
tuyến
tuyến
tính
tuyến
409
416,07 415,15
125
127,41 129,66
70,6
66,09 65,05

2

431

418,64

418,4

131

125,46

127,59

65,1

61,05

58,95

3

404

423,48

423,33

127

124,55

126,83

43,2

60,12

58,2

4

413

414,43

413,77

126

123,7

125,88

45,1

56,94

55,05

5

440

418,38

418,69

123

122,78

125,13

79,2

55,6

54,37

6

439

428,85

428,92

130

125,98

128,33

74,7

69,52

69,96
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7

408

414,18

413,95

125

121,03

123,56

48,3

51,49

50,85

8

419

423,75

424,11

129

124,21

126,73

57,1

65,01

65,46

9

424

427,19

427,37

120

122,27

124,7

63,1

60,36

59,3

Từ kết quả hồi quy và các kết quả thí nghiệm ở bảng 4- 21, tính các tỷ số S/N và
tổng các phương sai của 2 dạng hàm hồi quy, kết quả cho ở bảng 4- 22 dưới đây:
Bảng 4-22. Kết quả S/N và tổng các phương sai ứng với các hàm hồi quy cho các
chỉ tiêu cơ tính của mối hàn
TT

Độ bền kéo mối hàn

S/N
của số
liệu thí
nghiệm

S/N
của
hàm
hồi
quy
tuyến
tính

S/N
của
hàm
hồi
quy
phi
tuyến

Độ cứng mối hàn

S/N
của số
liệu thí
nghiệm

S/N
của
hàm
hồi quy
tuyến
tính

Độ dai va đập

S/N
của
hàm
hồi
quy
phi
tuyến

S/N
của số
liệu thí
nghiệm

S/N
của
hàm
hồi
quy
tuyến
tính

S/N
của
hàm
hồi
quy
phi
tuyến

1

52,234 52,383 52,364 41,938 42,103

42,256

36,976

36,403 36,265

2

52,689 52,436 52,431 42,345 41,969

42,116

36,271

35,714 35,409

3

52,126 52,536 52,533 42,076 41,907

42,064

32,709

35,580 35,298

4

52,319 52,349 52,335 42,007 41,847

41,999

33,083

35,107 34,815

5

52,869 52,431 52,437 41,798 41,782

41,947

37,974

34,902 34,707

6

52,849 52,646 52,647 42,278 42,005

42,166

37,466

36,842 36,897

7

52,213 52,343 52,339 41,938 41,657

41,838

33,678

34,234 34,126

8

52,444 52,542 52,549 42,211 41,883

42,057

35,132

36,259 36,319

9

52,547 52,612 52,616 41,583 41,746

41,917

36,000

35,615 35,461

SSh

0,518

0,506

0,510

0,334

24,53

23,84

Từ kết quả trên nhận thấy rằng tổng phương sai các giá trị S/N ứng với các chỉ
tiêu cơ tính gồm độ bền kéo, độ cứng và độ dai va đập mối hàn của hàm tuyến tính đều
lớn hơn hàm phi tuyến. Vậy sử dụng hàm phi tuyến thì các kết quả nội suy với bộ số
liệu đo được là gần nhau hơn hay nói cách khác độ phân tán nhỏ hơn so với hàm tuyến
tính. Từ đây cho thấy nên sử dụng dạng hàm nội suy là các hàm phi tuyến sẽ cho kết
quả tốt hơn hàm tuyến tính.
111

4.7. Xác định mức thông số công nghệ Ih, Vh, N đáp ứng đồng thời các chỉ tiêu cơ
tính mối hàn.

Thông số công nghệ Ih, Vh, N đều ảnh hưởng tới các chỉ tiêu cơ tính mối hàn,
nhưng quy luật ảnh hưởng của từng thông số đến từng chỉ tiêu cơ tính là khác nhau,
với mỗi chỉ tiêu cơ tính ta đã tìm được mức phù hợp và xu thế ảnh hưởng của các
thông số tới nó qua việc phân mức các yếu tố và xây dựng hàm hồi quy. Tuy nhiên
như đã thấy, các thiết kế tốt nhất cho chí tiêu này lại có thể không phù hợp cho tiêu chí
khác, để khắc phục điều này và đảm bảo bộ thông số công nghệ tìm được có thể thỏa
mãn đồng thời nhiều tiêu chí một cách tương đối, ta sẽ sử dụng chỉ số đánh giá tổng
thể (OEC) để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu.
OEC là một chỉ số đánh giá tổng thể và nó đại diện cho đồng thời nhiều chỉ tiêu
đánh giá của một đối tượng, cách thực hiện OEC tương đối đơn giản và tường minh.
Đặc biệt, nó có thể thực hiện cho cả các chỉ tiêu không cùng đặc trưng chất lượng. Kết
hợp với phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi và phân tích phương sai ANOVA
ta tiến hành thiết kế tối ưu đồng thời cho cả 3 chỉ tiêu cơ tính mối hàn là độ bền kéo,
độ cứng và độ dai va đập. Vì 3 chỉ tiêu này đều tính theo cùng đặc trưng chất lượng
lớn hơn thì tốt hơn, sử dụng công thức (3-16) ta tính được các chỉ số OEC của từng thí
nghiệm. Kết quả cho ở bảng 4- 23.
Bảng 4-23. Các thông số đầu vào và kết quả OEC cho 9 thí nghiệm
Mức các tham số công
nghệ và 9 điều kiện thử
nghiệm

Giá trị đo của các chỉ tiêu
đơn lẻ (Gij)

Ih(A)

Vh(m/p)

N
(%)

HV

aK(J/cm2)

σb(MPa)

Chỉ số
đánh giá
tổng thể
OEC

620

17

30

125

70,6

409

0,4202

5,6621

-7,5298

620

20

40

131

65,1

431

0,7825

1,6332

-2,1303

620

23.5

45

127

43,2

404

0,1909

27,4376 -14,3834

670

17

40

126

45,1

413

0,2794

12,8036

-11,0733

670

20

45

123

79,2

440

0,7818

1,6360

-2,1378

670

23.5

30

130

74,7

439

0,9241

1,1710

-0,6854

720

17

45

125

48,3

408

0,2233

20,0535

-13,0219

720

20

30

129

57,1

419

0,5279

3,5876

-5,5480

720

23.5

40

120

63,1

424

0,3880

6,6407

-8,2221
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MSD

S/N

Tiếp bảng 4- 23.
Giá trị lớn nhất của các
tiêu chí đơn lẻ (Gmaxj)

131

79,2

440

Giá trị nhỏ nhất của các
tiêu chí đơn lẻ (Gminj)

120

43,2

404

Trọng số các tiêu chí (wj)

0,3

0,3

0,4

Dựa vào kết quả OEC ở bảng trên ta tính được các tỷ lệ S/N theo đặc trưng chất
lượng lớn hơn thì tốt hơn, từ đó tính phân mức và mức độ ảnh hưởng của các thông
số (Ih, Vh, N) tới OEC như tính cho đơn mục tiêu. Kết quả cụ thể được tổng hợp ở
bảng 4- 24 dưới đây.
Bảng 4-24. Phân mức và tỷ lệ ảnh hưởng của các yếu tố tới OEC
Thí nghiệm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả OEC
42,02 78,25 19,09 27,94 78,18 92,41 22,33 52,79 38,80
(10-2)
Trung bình kết quả thử nghiệm m (OEC)
0,502
Tổng các kết quả thực nghiệm (T)

4,52

Hệ số điều chỉnh các yếu tố (CF)

2,2684

Bậc tự do của thực nghiệm (fT)

Phân mức cho các thông số (mji)

Tổng bình phương các yếu tố (Sj)

8
mIh1

-8,01

mIh2

-4,63

mIh3

-8,93

mVh1

-10,54

mVh2

-3,27

mVh3

-7,76

mN1

-4,59

mN2

-7,14

mN3

-9,85

SIh

0,1256

SVh

0,2278

SN

0,0778

Tổng bình phương thí nghiệm (ST)
Bậc tự do của các yếu tố (fj)

0,43
fIh

2

fVh

2

fN

2
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Tiếp bảng 4- 24.
Bình phương trung bình các yếu tố
(Vj)
Phần trăm ảnh hưởng của các yếu tố
(Pj)

VIh

0,0628

VVh

0,1139

VN

0,0389

PIh(%)

29,13

PVh (%)

52,83

PN (%)

18,04

Kết quả tính được ở bảng 4- 24 có thể xác định biểu đồ phân mức và biểu đồ thể
hiện phần trăm ảnh hưởng của các thông số Ih,Vh, N tới chỉ số đánh giá tổng thể OEC
như dưới đây:

Hình 4.23. Biểu đồ phân mức các yếu tố Ih, Vh, N cho chỉ số đánh giá tổng thể OEC

Hình 4.24. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm ảnh hưởng của các yếu tố Ih,Vh và N
tới chỉ số đánh giá tổng thể OEC
Biểu đồ phân mức của các yếu tố cho thấy: để chỉ số OEC đạt cao nhất thì mức
tối ưu của các thông số công nghệ hàn là: Ih2, Vh2, N1. Với sự kết hợp này thì chỉ số
đánh giá tổng thể OEC sẽ đạt:
   
  
OECopt   OEC    Ih2   OEC 

 



 
  
  Vh2   OEC 


 

 
  
   N1   OEC 


 


  0,977


Chỉ số OEC với các mức tối ưu tìm được bên trên (0,977) lớn hơn nhiều so với
giá trị trung bình của nó (0,502), chứng tỏ kết quả tối ưu đa mục tiêu thông qua chỉ số
OEC đạt khá cao.
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Theo biểu đồ thể hiện phần trăm ảnh hưởng của các yếu tố tới OEC thì vận tốc
hàn có ảnh hưởng nhiều nhất tới OEC hay nói cách khác ảnh hưởng nhiều nhất tới chỉ
tiêu cơ tính của mối hàn (52,83%). Tiếp đến là cường độ dòng điện hàn (29,13%) và tỷ
lệ kim loại bổ sung (18,04%).
Sau khi đã có kết quả các mức tối ưu của các thông số công nghệ tới chỉ số đánh
giá tổng thể OEC thì việc dự đoán kết quả tối ưu cho từng tiêu chí đơn lẻ ứng với các
mức tìm được thông qua chỉ số đánh giá này được tính theo công thức (3- 21).
r

Yddk  T k   ( ji  T k )
i 1

Với j là các yếu tố ảnh hưởng tới hàm mục tiêu (j= Ih, Vh, N),
i là mức tối ưu của yếu tố j tìm được từ chỉ số đánh giá tổng thể OEC
T k là giá trị trung bình của các lần thử ứng với tiêu chí riêng lẻ k

r là số mức của yếu tố j trong các điều kiện thử nghiệm
Yddk

là giá trị đáp ứng dự đoán của tiêu chí k ứng với mức tối ưu của các yếu tố tìm

được thông qua chỉ số đánh giá tổng thể OEC. Kết quả được tổng hợp trong bảng 4- 25
Bảng 4-25. Kết quả dự đoán các tiêu chí riêng lẻ ứng với mức tối ưu của các thông số
khi tính theo OEC
Chỉ tiêu đơn lẻ
Độ bền kéo mối hàn
Độ cứng mối hàn
Độ dai va đập mối hàn

Kết quả tối ưu dự Kết quả tối ưu dự
đoán theo từng tiêu đoán khi tính theo
chí đơn lẻ
OEC
441,78 (MPa)
441,44 (MPa)
130,89 (HV)
129,56 (HV)
79,51(J/cm2)

79,51(J/cm2)

Phần trăm
sai lệch
0,077%
1,016%
0%

Như vậy với mức các thông số tìm được theo tiêu chí tổng thể thì kết quả đáp ứng
cho từng tiêu chí được dự đoán là nhỏ hơn so với đánh giá theo từng tiêu chí riêng lẻ.
Tuy nhiên, kết quả sai lệch lớn nhất cũng chỉ lớn hơn khoảng 1%. Như vậy, có thể sử
dụng chỉ số OEC để đánh giá đồng thời nhiều tiêu chí cho cơ tính mối hàn.
+ Kết quả thí nghiệm kiểm chứng cho đồng thời các chỉ tiêu cơ tính mối hàn.
Sau khi đã xác định được mức phù hợp của các thông số công nghệ đáp ứng đồng
thời các chỉ tiêu cơ tính về độ bền, độ cứng, độ dai va đập ta thực hiện hàn mẫu kiểm
chứng với bộ thông số công nghệ đó, cụ thể là: Ih= 670A; Vh= 20m/h; N= 30%. Kết
quả kiểm tra mẫu sau khi hàn cho trong bảng 4-26.
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Bảng 4-26. Kết quả kiểm tra mẫu kiểm chứng
Tên mẫu
MKC.Đ

Độ bền kéo: b (MPa) Độ cứng: HV10
439
129,2

Độ dai va đập AK(J/cm2)
78,9

Từ kết quả kiểm tra mẫu thí nghiệm kiểm chứng thì các chỉ tiêu cơ tính độ bền,
độ cứng, độ dai va đập tương đương với kết quả tính toán xác định theo chỉ số OEC.
Điều đó chứng tỏ mức các thông số Ih,Vh, N đã xác định đáp ứng đồng thời các chỉ tiêu
cơ tính là phù hợp trong vùng giá trị nghiên cứu.

Kết luận chương 4.
Từ việc phân tích đánh giá kết quả kiểm tra các mẫu thực nghiệm hàn, một số kết
luận sau được rút ra:
+ Các thông số công nghệ Ih, Vh, N ảnh hưởng đến hình dạng kích thước, cấu trúc tế vi
và cả thành phần hóa học mối hàn. Với mức các thông số công nghệ thực nghiệm các
mối hàn đạt độ ngấu khác nhau song đều đảm bảo yêu cầu về hình dạng kích thước
theo tiêu chuẩn đánh giá đã chọn. Độ rộng HAZ của liên kết hàn phụ thuộc chủ yếu
vào Vh, Ih, khi hàn với Vh nhỏ, Ih tăng thì độ rộng HAZ tăng, trong công nghệ SAW
có kim loại bổ sung Vh thường lớn hơn công nghệ SAW thông thường nên độ rộng
HAZ thường nhỏ hơn. Về cấu trúc tế vi mối hàn cơ bản giống nhau đều gồm hai pha
ferit, peclit song tỷ lệ và độ lớn kích thước các pha khác nhau, phụ thuộc khối lượng
kim loại bổ sung và năng lượng nhiệt hồ quang của quá trình hàn. Mối hàn SAW có
kim loại bổ sung có cấu trúc mịn hơn so với mối hàn SAW thông thường.
+ Bằng phương pháp thiết kế thực nghiệm của Taguchi và phân tích phương sai
ANOVA đã xác định được:
- Mức phù hợp của các thông số công nghệ cho hàm mục tiêu về độ bền kéo, độ cứng
và độ dai va đập của mối hàn lớn nhất lần lượt là: Ih2, Vh2, N2; Ih1, Vh2, N1; Ih2, Vh2,
N1, đồng thời tỷ lệ ảnh hưởng của các thông số trên tới từng chỉ tiêu về cơ tính mối

hàn cũng được tính toán cụ thể.
- Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu đã xây dựng được mô hình toán học thể
hiện quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ tính với các thông số công nghệ bằng các hàm hồi
quy tuyến tính và phi tuyến, từ đó đánh giá xu hướng ảnh hưởng của các thông số công
nghệ đến các chỉ tiêu cơ tính mối hàn. Các đồ thị nội suy từ hai dạng hàm kể trên đều
có dạng tương đồng và xấp xỉ nhau, qua đó thể hiện sự hội tụ cao của các kết quả thí
nghiệm.
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+ Trên cơ sở sử dụng chỉ số đánh giá tổng thể OEC đã tìm được mức các thông số
công nghệ phù hợp cho đồng thời cả 3 tiêu chỉ của cơ tính mối hàn là: Ih2, Vh2, N1 và
cũng xác định được mức độ ảnh hưởng của từng thông số công nghệ trên tới cơ tính
mối hàn.
+ Các kết quả so sánh giá trị tính toán lý thuyết với giá trị thực nghiệm kiểm chứng
trong miền thí nghiệm của các chỉ tiêu cơ tính là khá phù hợp, điều đó khẳng định độ
tin cậy của lý thuyết và kết quả nghiên cứu.
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KẾT LUẬN CHUNG CỦA LUẬN ÁN
Từ các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của đề tài luận án rút ra một
số kết luận chính như sau:
1. Đã khái quát về cơ sở lý thuyết của công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn
với hạt kim loại bổ sung trên cơ sở phân tích các nghiên cứu trong nước, ngoài nước
và tìm hiểu lý thuyết liên quan về hàn.
2. Đã nghiên cứu và chỉ ra ảnh hưởng của các thông số công nghệ, tỷ lệ hạt kim
loại bổ sung tới hình dạng, kích thước, thành phần hóa học của mối hàn và cấu trúc tế
vi của liên kết hàn, từ đó cho thấy mối hàn tự động dưới lớp thuốc hàn có hạt kim loại
bổ sung có cấu trúc mịn hơn so với khi hàn tự động dưới lớp thuốc thông thường.
3. Sử dụng phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi và phân tích phương sai
(ANOVA) đã đưa ra mức và giá trị phù hợp cho các thông số công nghệ (Ih, Vh, N)
đảm bảo các chỉ tiêu cơ tính độ bền kéo, độ cứng và độ dai va đập là cao nhất trong
miền khảo sát. Đồng thời đưa ra tỷ lệ mức độ ảnh hưởng của từng thông số tới các chỉ
tiêu cơ tính.
4. Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu đã xây dựng được hàm hồi quy
dưới dạng tuyến tính và phi tuyến thể hiện mối quan hệ giữa các thông số công nghệ
Ih, Vh, N tới từng chỉ tiêu cơ tính của mối hàn, cụ thể:
+ Hàm hồi quy cho độ bền kéo mối hàn:
- Dạng tuyến tính: b = 379,921+ 0,023.Ih+ 1,785.Vh - 0,281.N
- Dạng phi tuyến: b = 261,1037.Ih0,045 .Vh0,09 .N-0,0237
+ Hàm hồi quy cho độ cứng mối hàn:
- Dạng tuyến tính: HV = 153,483 - 0,033.Ih + 0,034.Vh - 0,205.N
- Dạng phi tuyến: HV= 436,165.Ih-0,160.Vh0,0066.N-0,0597
+ Hàm hồi quy cho độ dai va đập mối hàn:
- Dạng tuyến tính: Ak = 96,38 - 0,0347.Ih + 0,7924.Vh - 0,7424.N
- Dạng phi tuyến: AK = 929,41.Ih-0,2737.Vh0,2903.N-0,5063
Từ đây đã tiến hành phân tích, đánh giá xu thế ảnh hưởng của từng thông số công nghệ
và đồng thời 3 thông số công nghệ tới các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn làm cơ sở cho
thiết kế và phát triển các quy trình công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt
kim loại bổ sung. Khuyến cáo về việc sử dụng hàm hồi quy phi tuyến được đưa ra trên
cơ sở so sánh tổng phương sai của tỷ lệ S/N của các dạng hàm hồi quy.
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5. Dựa trên chỉ số đánh giá tổng thể OEC đã tìm được bộ thông số công nghệ khi
hàn tự động dưới lớp thuốc hàn với hạt kim loại bổ sung cho dạng kết cấu thép từ thép
các bon thấp (SS400) có chiều dày 18 mm và góc vát mép 340 ở tư thế hàn bằng là: Ih=
670 A; Vh= 20 m/h; N=30% thỏa mãn đồng thời các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn là độ
bền kéo, độ dai va đập và độ cứng.
6. Đã tiến hành thực hiện thí nghiệm kiểm chứng với các giá trị tìm được của bộ
thông số công nghệ Ih, Vh, N. Các kết quả thu được phù hợp với kết quả tính toán lý
thuyết. Điều đó chứng tỏ kết quả tính toán là tin cậy và có thể áp dụng trong thực tế.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Các kết quả kiểm tra mẫu thực nghiệm

+ Kết quả chụp tổ chức tế vi, thô đại các liên kết hàn mẫu thí nghiệm
+ Kết quả kiểm tra thành phần hóa học các mối hàn mẫu
+ Kết quả đo cấp hạt các mối hàn mẫu thí nghiệm
+ Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu cơ tính mối hàn (độ bền kéo, độ dai va đập, độ cứng
mối hàn, độ bền uốn liên kết hàn)
+ Kết quả kiểm tra chỉ tiêu cơ tính các mẫu kiểm chứng.
+ Kết quả kiểm tra cơ tính, thành phần hóa học kim loại cơ bản làm mẫu thí nghiệm
Phụ lục 2: Chương trình tính toán sử lý số liệu áp dụng cho phương pháp thiết kế
thực nghiệm Taguchi (PT- HY).
Phụ lục 3: Các bảng thông số quy quy trình hàn các mẫu thực nghiệm theo tiêu
chuẩn AWS D1.1.
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