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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Về ý nghĩa khoa học 

Kết quả nghiên cứu có những ý nghĩa khoa học sau: 

- Đã cung cấp hướng tiếp cận hiệu quả trong việc xác định khoảng giá trị phù hợp 

của các thông số phun đến các tính chất của lớp phủ. Xác định được bộ thông số phun tối 

ưu đơn và đa mục tiêu cho chất lượng lớp phủ. 

- Xây dựng được hàm toán học mô tả mối quan hệ giữa độ cứng, độ bền bám dính, 

độ xốp với các thông số phun (lưu lượng cấp bột phun, khoảng cách phun và tỷ lệ 

oxy/propan). 

- Xác định được ảnh hưởng của các thông số phun chính (lưu lượng phun, khoảng 

cách phun và tỷ lệ khí cháy) đến chất lượng lớp phủ thông qua độ cứng, độ bền bám dính, 

độ xốp. 

2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Các kết quả của luận án có thể được định hướng ứng dụng trong việc tạo lớp phủ 

lên bề mặt trên chi tiết mới hoặc đã bị mài mòn. 



- Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo để lựa chọn công nghệ, thiết bị 

cho phục hồi hoặc chế tạo mới các chi tiết máy nhằm đáp ứng kịp thời sản xuất, hạn chế 

nhập ngoại. Đồng thời có thể làm tài liệu dùng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở 

lĩnh vực chuyên ngành. 

3. Những đóng góp mới của luận án 

- Ứng dụng được phương pháp phun HVOF để tạo lớp phủ WC-12Co lên nền vật 

liệu thép 16Mn dạng tấm phẳng. 

- Đã sử dụng phương pháp tối ưu đa mục tiêu MRWSN vào lĩnh vực phun phủ nhiệt 

để xác định được bộ thông số phun đáp ứng đồng thời nhiều tính chất lớp phủ. 

- Xây dựng được phương trình hồi quy thực nghiệm mô tả mối quan hệ giữa tính 

chất lớp phủ WC-12Co (độ cứng, độ bền bám dính, độ xốp) với các thông số phun (lưu 

lượng phun, khoảng cách phun và tỷ lệ oxy/propan). Từ đó cho phép dự đoán và đánh giá 

mối quan hệ hai chiều giữa các thông số công nghệ và tính chất lớp phủ. 

- Chế tạo được đồ gá phun, khuôn kiểm tra độ bền bám dính và thiết bị tạo mài mòn 

trượt cho lớp phủ các bít WC-12Co trên nền tấm phẳng.     
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