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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Về ý nghĩa khoa học 

+ Nghiên cứu ứng dụng cơ sở lý thuyết phương pháp ép chảy ngược để chế tạo ra chi tiết 

dạng ống chịu áp lực từ thép hợp kim thấp độ bền cao. 

+ Kết hợp nghiên cứu lý thuyết với mô phỏng số và thực nghiệm nhằm xác định miền làm 

việc phù hợp của các tỉ số (d/D), (H/D) đến quá trình tạo hình chi tiết trong ép chảy ngược 

thép. 

+ Khảo sát ảnh hưởng của các tỉ số giữa đường kính trong với đường kính ngoài (d/D) và 

chiều cao với đường kính ngoài (H/D) của chi tiết ống đến mức độ biến dạng (φ), lực ép (P). 

Qua đó xây dựng miền làm việc và hàm quan hệ giữa (d/D), (H/D) với φ; P.  

+ Đưa ra được quy luật phân bố ứng suất, biến dạng trong quá trình ép chảy ngược thép hợp 

kim 30X3MΦ và tìm được miền làm việc phù hợp làm cơ sở khoa học cho quá trình thực 

nghiệm, đảm bảo khả năng biến dạng tạo hình của chi tiết.  

+ Bước đầu xác định được sự chuyển biến tổ chức cải thiện cơ tính của thép hợp kim 

30X3MΦ sau quá trình ép chảy ngược đáp ứng yêu cầu chi tiết ống chịu áp lực.  

 



2. Ý nghĩa thực tiễn 

+ Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phát triển chuyên ngành gia công áp lực, chủ 

động trong việc sản xuất chi tiết ống chịu áp lực phục vụ công nghiệp dân dụng và quốc 

phòng. 

+ Xác định được miền làm việc phù hợp với tỉ số d/D = 0,77 ÷ 0,81 và H/D ≤ 3,6 nâng cao 

hiệu quả trong quá trình ép chảy ngược. 

+ Xác định được nhiệt độ thích hợp cho quá trình ép chảy ngược thép hợp kim ở trạng thái 

nóng (T = 12000C). 

+ Kết quả thực nghiệm đã chế tạo thành công vỏ động cơ đạn chống tăng PG – 29 làm cơ sở 

cho việc sản xuất ống chịu áp lực tại Việt Nam. 

+ Kết quả nghiên cứu luận án có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy và 

nghiên cứu trong chuyên ngành gia công áp lực. 

3. Những đóng góp mới của luận án 

+ Xây dựng được bài toán khảo sát ảnh hưởng của các tỉ số (d/D) và (H/D) tới mức độ biến 

dạng, lực ép trong quá trình ép chảy ngược thép hợp kim thấp độ bền cao. Đồng thời xác 

định được miền làm việc phù hợp của các tỉ số (d/D) và (H/D) tới lực ép trung bình lớn nhất 

và mức độ biến dạng tương đương lớn nhất. 

+ Xác định được kích thước bán kính cầu (R) của mặt đầu phôi, thay vì phôi có lỗ hình nón 

cụt như thực tế sản xuất, giảm được tỷ lệ sai hỏng trong quá trình ép chảy ngược.  

+ Xác định quy luật của sự phân bố ứng suất, biến dạng trong quá trình ép chảy ngược, từ 

đó xây dựng mô hình biến dạng của vật liệu trong quá trình ép chảy ngược thép hợp kim. 

+ Xây dựng hệ thống thực nghiệm, phù hợp với điều kiện nghiên cứu và sản xuất trong 

nước, chủ động chế tạo ống chịu áp lực bằng phôi thép đúc sản xuất trong nước. 
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