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NỘI DUNG TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 

1. Mục tiêu nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 

a) Mục tiêu nghiên cứu 

 - Đánh giá được ảnh hưởng của các tỷ lệ TiO2, MnO2, SiO2 trong mẻ liệu trợ 

dung hàn gốm hệ xỉ AR được chế tạo trong nước đến chất lượng mối hàn kết cấu thép 

bằng công nghệ hàn SAW.  

 - Thiết lập hàm toán học biểu diễn mối quan hệ giữa tỷ lệ các thành phần mẻ 

liệu với các chỉ tiêu cơ tính mối hàn. 

b) Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu:  

+ Đối tượng nghiên cứu:  

 - Nghiên cứu thành phần mẻ liệu trợ dung gốm hệ AR chế tạo bằng nguồn vật 

liệu trong nước bằng công nghệ hàn SAW 

 - Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần mẻ liệu (TiO2, MnO2, SiO2) đến chất 

lượng mối hàn (tổ chức tế vi và các chỉ tiêu cơ tính) 

 + Phạm vi nghiên cứu:  



 - Chất lượng mối hàn thép cacbon thấp (Q235) và thép hợp kim thấp(Q460D) 

dạng tấm, có chiều dày 20 đến 25 mm với liên kết hàn giáp mối vát mép chữ V. 

 - Đánh giá tổ chức mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt, các chỉ tiêu cơ tính của 

mối hàn bằng các mẫu tiêu chuẩn từ các liên kết hàn thực nghiệm với các tỷ lệ thành 

phần TiO2, MnO2, SiO2 trong trợ dung gốm hệ AR. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu kết hợp lý thuyết với thực nghiệm 

       - Tổng quan tài liệu (công trình khoa học công nghệ, phát minh sáng chế, tiêu 

chuẩn) để đánh giá mức độ đã nghiên cứu và ứng dụng vấn đề nghiên cứu trong luận 

án ở trên thế giới và trong nước, từ đó khoanh vùng rõ hơn nhiệm vụ nghiên cứu của 

đề tài luận án, nghiên cứu cơ sở lý thuyết và xây dựng các bước quy trình công nghệ 

chế tạo kết hợp với thực nghiệm sản xuất chế tạo trợ dung hàn gốm.  

        -    Phương pháp chuyên gia: trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm và tư vấn 

đánh giá.  

         -    Phân tích ảnh hưởng của các thành phần mẻ liệu trợ dung hàn gốm đến các 

chỉ tiêu chất lượng của liên kết hàn. 

         -   Sử dụng phương pháp thiết kế thí nghiệm với phương pháp Taguchi kết hợp 

phân tích ANOVA, sử dụng phần mềm tính toán mô phỏng để xác định hàm lượng 

hợp lý các thành phần mẻ liệu trong trợ dung hàn gốm hệ AR đảm bảo chất lượng mối 

hàn. Xây dựng hàm hồi quy toán học bằng phương pháp bình phương tối thiểu biểu 

diễn mối quan hệ giữa các thành phần mẻ liệu trợ dung hàn và các chỉ tiêu cơ tính của 

mối hàn. 

          -  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 tỷ lệ thành phần và tổ 

hợp các phương án thực nghiệm theo phương pháp Taguchi. 

          - Dựa trên kết quả kiểm tra cơ tính mối hàn, sử dụng phương pháp Taguchi kết 

hợp phân tích phương sai ANOVA và hồi quy nhiều biến để đánh giá kết quả nghiên 

cứu theo mục tiêu đặt ra. 

          - Sử dụng các thiết bị thí nghiệm hiện đại phân tích và đánh giá các chỉ tiêu cơ - 

lý - hóa cần thiết của nguyên vật liệu đầu vào. 



          - Tiến hành chuẩn bị và chế tạo trợ dung gốm với các thành phần mẻ liệu khác 

nhau, liên kết hàn và thiết bị hàn. Tiến hành thực nghiệm hàn mẫu, chế tạo mẫu thử 

theo tiêu chuẩn để đo độ bền kéo, độ dai va đập, độ cứng và soi tổ chức tế vi. 

3. Nội dung nghiên cứu 

          - Xác định ảnh hưởng của các tỷ lệ thành phần trong mẻ liệu gốm hệ AR đến 

cấu trúc và các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn bằng công nghệ hàn SAW  

          - Thiết lập được hàm toán học biểu diễn mối quan hệ giữa tỷ lệ các thành phần 

mẻ liệu gốm hệ AR với chất lượng mối hàn kết cấu thép.  

          - Sử dụng phương pháp tối ưu đa mục tiêu OEC xác định được ảnh hưởng đồng 

thời của các thành phần MnO2, TiO2, SiO2 trong mẻ liệu gốm đến độ bền kéo, độ dai 

va đập, độ cứng của kim loại mối hàn trong phạm vi nghiên cứu. 

          - Lựa chọn được thành phần mẻ liệu gốm phù hợp khi hàn kết cấu thép cacbon 

thấp và thép hợp kim thấp đạt được các chỉ tiêu cơ tính theo yêu cầu. 

4. Các kết quả chính đạt được 

-  Đã lựa chọn được mẻ liệu để hàn thép Q460 với 8% TiO2, 12% SiO2, 18% 

MnO2 và mẻ liệu có 12% TiO2, 16% SiO2, 20% MnO2 và thép Q235 với mẻ liệu 10% 

TiO2, 14% SiO2, 22% MnO2 và mẻ liệu 12% TiO2, 16% SiO2 và 20% MnO2, Thành 

phần mẻ phối liệu đã ảnh hưởng đến cơ tính, cấu trúc tế vi mối hàn và thành phần hóa 

học của mối hàn. Với các mẻ liệu, kết quả thực nghiệm của các mối hàn về cơ bản có 

cơ tính khác nhau song đều đảm bảo yêu cầu về hình dạng kích thước theo tiêu chuẩn 

đánh giá đã chọn. Vùng ảnh hưởng nhiệt và vùng kim loại mối hàn có tổ chức cơ bản 

giống nhau gồm ferit, peclit song tỷ lệ và độ lớn kích thước các pha khác nhau, phụ 

thuộc khối lượng kim loại bổ sung của mẻ phối liệu… 

`-  Xác định các mức phù hợp của các tỷ lệ thành phần mẻ liệu trợ dung hàn gốm 

cho hàm mục tiêu về độ bền kéo, độ cứng và độ dai va đập cao nhất cho mẫu thép 

Q460D và Q235, 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. 

`-  Xây dựng được mô hình toán học thể hiện quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ tính với 

các tỷ lệ TiO2; SiO2; MnO2 bằng các hàm hồi quy phi tuyến, từ đó đánh giá xu hướng 

ảnh hưởng của các tỷ lệ TiO2; SiO2; MnO2 đến các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn thông 

qua các đồ thị nội suy cho cả hai mẫu hàn thép hợp kim thấp và thép cacbon thấp. 



`- Thực hiện tối ưu hóa đa mục tiêu sử dụng chỉ số đánh giá tổng thể OEC kết hợp 

với phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi và phân tích phương sai ANOVA để 

tìm ra bộ phối liệu tối ưu thỏa mãn đồng thời 3 chỉ tiêu cơ tính của mối hàn là độ bền 

kéo, độ cứng và độ dai va đập. Kết quả cho thấy MnO2 có ảnh hưởng nhiều nhất tới 

OEC hay nói cách khác nó ảnh hưởng nhiều nhất tới chỉ tiêu cơ tính của mối hàn 

(71,66%). Tiếp đến là TiO2 (27,91%) và cuối cùng là SiO2 (0,43%). Mức tối ưu của 

các tỷ lệ  TiO2, SiO2 và MnO2 lần lượt là các mức 3,1,3.  

5. Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu của luận án có thể rút ra các kết luận sau: 

 1) Qua nghiên cứu tổng quan trong và ngoài nước cho thấy, trợ dung hàn gốm 

đã được sản xuất theo quy mô công nghiệp lớn ở các nước phát triển, trong khi đó ở 

Việt Nam vì nhiều lí do khác nhau, việc  nghiên cứu triển khai chế tạo loại trợ dung 

này còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong sản xuất thương phẩm. 

 2) Bằng phương pháp tính toán, đã xác định được tỷ lệ thành phần mẻ liệu từ 

nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước để chế tạo trợ dung gốm hệ AR ứng dụng trong 

hàn thép hợp kim thấp và thép cacbon thấp bằng phương pháp hàn SAW. Kết quả này 

đã được ứng dụng để thực nghiệm.  

 3) Thực nghiệm được tiến hành theo thiết kế Taguchi. Qua phân tích phương 

sai ANOVA đã xác định được: 

 - Tỷ lệ thành phần phù hợp của TiO2, SiO2 và MnO2 phụ thuộc vào độ bền, độ 

cứng và độ dai va đập của kim loại mối hàn cho mẫu thép Q460D và mẫu thép Q235. 

 - Hàm nội suy toán học biểu diễn mối quan hệ của các tỉ lệ thành phần mẻ liệu 

trợ dung đến tính chất cơ học của mối hàn:  

Đối với thép Q460D, phương trình hồi quy về độ bền kéo: 

0,547 0,022 0,457640,92b X Y Z 
   

,      

độ cứng  
 

0,96 0,372 0,0549,286HV X Y Z   , 

độ dai va đập
 

1,13 0,285 1,01956,23kA X Y Z 
    

. 

Đối với thép Q235, hàm nội suy của độ bền mối hàn:   

b  =   487,06.X
-0,105 

Y
0,26

 Z
-0,08

   ,     

độ dai va đập    Ak =  218,73X
0.062

Y
0,308

Z
-0,89    

,
   



độ cứng mối hàn  Hv  = 50,03X
1,55

Y
-0.022

Z
0,28

  .       

 4) Thực hiện tối ưu hóa đa mục tiêu sử dụng chỉ số đánh giá tổng thể OEC kết 

hợp với phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi và phân tích phương sai ANOVA 

để tìm ra bộ phối liệu tối ưu thành phần trợ dung hàn thỏa mãn đồng thời 3 chỉ tiêu cơ 

tính của mối hàn là TiO2 (12%), SiO2 (12%), MnO2 (22%). Đồng thời xác định mức độ 

ảnh hưởng của thành phần mẻ liệu trợ dung hàn đến đồng thời 3 chỉ tiêu cơ tính của 

mối hàn. Kết quả cho thấy MnO2 có ảnh hưởng nhiều nhất tới chỉ tiêu cơ tính của mối 

hàn (71,66%), tiếp đến là TiO2 (27,91%) và cuối cùng là SiO2 (0,43%). Mức tối ưu của 

các tỷ lệ  TiO2, SiO2 và MnO2 lần lượt là các mức 3, 1, 3. 

 5) Đã lựa chọn được mẻ liệu để hàn thép Q460 với độ bền kéo: 12% TiO2, 16% 

SiO2, 18% MnO2, với độ cứng: 8% TiO2, 16% SiO2, 22% MnO2, với độ dai va đập: 

TiO2 (8%) , SiO2 (14%), MnO2 (22%); hàn thép Q235 với độ bền kéo mẻ liệu có: 8% 

TiO2, 16% SiO2, 20% MnO2, độ dai va đập: TiO2 (10%) , SiO2 (14%), MnO2 (18%) và 

độ cứng lớn mẻ liệu 10% TiO2, 14% SiO2 và 22% MnO2. 

 6) Thành phần phối liệu ảnh hưởng đến cơ tính, cấu trúc tế vi và thành phần hóa 

học của mối hàn. Với các mẻ liệu, kết quả thực nghiệm của các mối hàn về cơ bản có 

cơ tính khác nhau song đều đảm bảo yêu cầu về hình dạng kích thước theo tiêu chuẩn 

đánh giá đã chọn. Vùng ảnh hưởng nhiệt và vùng kim loại mối hàn đều có tổ chức 

gồm ferit, peclit song tỷ lệ và độ lớn kích thước các pha khác nhau, phụ thuộc khối 

lượng kim loại bổ sung của mẻ phối liệu. 

 7) Sử dụng phần mềm Sysweld mô phỏng quá trình hàn với bộ thông số chế độ 

hàn tính toán. Kết quả mô phỏng có thể sơ bộ đánh giá được mức độ phù hợp của bộ 

thông số hàn đã lựa chọn dựa trên trường nhiệt độ phân bố trong liên kết hàn cũng như 

hình dạng mặt cắt ngang của mối hàn. Từ đó sẽ giảm thiểu được số lần hàn thực 

nghiệm thăm dò tìm chế độ hàn hợp lý tránh được các khuyết tật về nhiệt.  

      Hà nội, ngày 15  tháng 07 năm 2020 
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