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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 

Hàn là một trong những công nghệ cơ bản đƣợc ứng dụng rất rộng rãi trong 

sản xuất công nghiệp [30, 36, 75, 87- 90, 92-93]. Nhờ công nghệ hàn, ngƣời ta có 

thể liên kết không những các kim loại và hợp kim với nhau mà ngay cả hàng loạt 

vật liệu phi kim khác nhƣ vật liệu polymer, thuỷ tinh cũng có thể thực hiện đƣợc 

liên kết bền vững với nhau bằng công nghệ hàn. Công nghệ hàn có thể thực hiện 

đƣợc trong tất cả các điều kiện môi trƣờng, kể cả dƣới nƣớc và ở ngoài khoảng 

không vũ trụ. Hầu nhƣ ở mọi ngành kinh tế quốc dân, ở đâu có sử dụng kim loại và 

hợp kim, là ở đó có ứng dụng đến công nghệ hàn. Từ tạo phôi chính xác chi tiết 

máy cho đến chế tạo các con tàu vƣợt đại dƣơng, xây dựng các tổ hợp công nghiệp 

năng lƣợng, hoá chất, luyện kim, khai thác chế biến dầu khí, công nghiệp hàng 

không và vũ trụ, công nghệ hàn đóng một vai trò quan trọng và ở một số chủng loại 

thiết bị quyết định đến cả chất lƣợng và tuổi thọ của sản phẩm và toàn công trình. 

Trong hơn 100 năm phát triển (từ phát minh của Benardos năm 1882 cho đến 

nay), công nghệ hàn đã có những đóng góp hết sức quan trọng cho tất cả các ngành 

công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy. Cùng với sự phát triển 

nhảy vọt của các ngành điện, điện tử, điều khiển - tự động hóa, tin học v.v. , công 

nghệ hàn trong những năm cuối của thế kỷ XXI  đã có sự phát triển vƣợt bậc và góp 

phần to lớn vào sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp trên phạm vi toàn cầu . 

Ở Việt Nam, công nghệ hàn đã đƣợc sử dụng khá phổ biến trong các nhà 

máy cơ khí chế tạo, sửa chữa và các cơ sở sản xuất phục vụ cho các ngành kinh tế 

quốc dân. Tuy nhiên so với các nƣớc công nghiệp tiên tiến hai lĩnh vực này của 

nƣớc ta còn bị bỏ lại một khoảng cách khá xa. 

Về công nghệ hàn, nhìn chung còn khá lạc hậu, nhất là trong công nghiệp sản 

xuất vật liệu hàn. Chúng ta chỉ mới có các nhà máy sản xuất một số chủng loại que 

hàn tay đủ để phục vụ cho xây dựng dân dụng, còn các chủng loại vật liệu hàn tự 

động trong chế tạo máy và sản xuất kết cấu vẫn đang còn nhập ngoại rất nhiều, chƣa 

thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nƣớc trong những năm tới. 

Để thực hiện thành công Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2010-

2020 nhằm đƣa nƣớc ta ra khỏi tình trạng chậm phát triển, chúng ta không thể 
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không quan tâm đến công nghệ hàn và chế tạo vật liệu hàn phục vụ kịp thời cho nhu 

cầu sản xuất, đảm bảo nhanh chóng thu hẹp khoảng cách so với các nƣớc công 

nghiệp tiên tiến trên thế giới, đó là một nhu cầu cấp thiết. 

Trong quá trình hàn tự động dƣới lớp trợ dung gốm, trợ dung hàn và chế độ 

hàn đóng vai trò quan trọng, ảnh hƣởng nhiều đến chất lƣợng mối hàn. Vì vậy việc 

“Nghiên cứu chất lượng mối hàn kết cấu thép bằng hàn hồ quang tự động dưới 

lớp trợ dung gốm Aluminate-Rutile chế tạo trong nước” là rất cần thiết. 

Đây là lĩnh vực nghiên cứu còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhiều tiềm năng, 

hấp dẫn và khả năng ứng dụng cao ở Việt Nam. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án 

Đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của các tỷ lệ TiO2, MnO2, SiO2 trong mẻ liệu trợ 

dung hàn gốm hệ xỉ AR đƣợc chế tạo trong nƣớc đến chất lƣợng 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. 

3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu của luận án 

+ Đối tƣợng nghiên cứu: 

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

vật liệu trong nƣớc bằng công nghệ hàn SAW 

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

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

+ Phạm vi nghiên cứu: 

- Chất lƣợng 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 hƣởng 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. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phƣơng pháp nghiên cứu kết hợp lý thuyết với thực nghiệm 
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+ Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết 

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 nƣớc, 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 bƣớc quy trình 

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

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

đánh giá. 

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

chỉ tiêu chất lƣợng của liên kết hàn. 

- Sử dụng phƣơng pháp thiết kế thí nghiệm với phƣơng pháp Taguchi kết 

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

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

lƣợng mối hàn. Xây dựng hàm hồi quy toán học bằng phƣơng pháp bình phƣơng 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. 

+ 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 tỷ lệ thành phần và 

tổ hợp các phƣơng án thực nghiệm theo phƣơng pháp Taguchi. 

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

kết hợp phân tích phƣơng 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. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

+ Ý nghĩa khoa học 

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



 

 

4 

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

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

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

- Sử dụng phƣơng pháp tối ƣu đa mục tiêu OEC xác định đƣợc ảnh hƣởng 

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 đƣợc thành phần mẻ liệu gốm phù hợp khi hàn kết cấu thép 

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

+ Ý nghĩa thực tiễn của đề tài. 

- Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc thiết lập quy trình chế tạo trợ dung 

gốm gốm hệ AR bằng nguyên liệu trong nƣớc để hàn thép cacbon và hợp kim thấp 

trong chế tạo kết cấu cơ khí bằng công nghệ hàn SAW. 

- Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho 

việc nghiên cứu sản xuất vật liệu hàn trong công nghệ hàn SAW, hàn điện xỉ, hàn 

hồ quang tay 

- Giới thiệu một phƣơng pháp nghiên cứu, đánh giá đơn giản, hiệu quả trong 

việc xác định thành phần mẻ liệu trợ dung gốm phù hợp và mức độ ảnh hƣởng của 

các thành phần này đến các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn. 

6. Các điểm mới của Luận án 

- Xác định đƣợc tỷ lệ thành phần mẻ liệu trợ dung hàn gốm hợp lý từ nguồn 

nguyên liệu trong nƣớc để chế tạo, ứng dụng trong hàn thép hợp kim thấp và thép 

cacbon thấp đảm bảo chất lƣợng mối hàn tốt nhất. 

- Xây dựng hàm toán học thể hiện mối quan hệ của từng thành phần mẻ liệu 

trợ dung hàn gốm hệ AR đến độ bền kéo, độ dai va đập và độ cứng của kim loại 

mối hàn. Đồng thời định lƣợng đƣợc mức độ ảnh hƣởng của các thành phần mẻ liệu 

đến các chỉ tiêu cơ tính trong phạm vi nghiên cứu. 

- Áp dụng phƣơng pháp tối ƣu đa mục tiêu OEC đánh giá ảnh hƣởng đồng 

thời các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 trong trợ dung gốm hệ AR đến các chỉ tiêu cơ tính 

của mối hàn và xây dựng hàm toán học biễu diễn mối quan hệ đồng thời của các 

thành phần trợ dung hàn với các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn. 

  



 

 

5 

7. Bố cục Luận án 

Gồm phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các công trình đã 

công bố có liên quan đến Luận án, phần phụ lục, nội dung chính đƣợc trình bày 

trong 138 trang. Kết cấu gồm 4 chƣơng: 

Chƣơng 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. 

Chƣơng 2. Nghiên cứu lý thuyết quá trình hàn hồ quang tự động dƣới trợ 

dung gốm. 

Chƣơng 3. Vật liệu, trang thiết bị và phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm. 

Chƣơng 4. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hƣởng của một số thành phần mẻ 

liệu trong trợ dung gốm gốm đến chất lƣợng mối hàn kết cấu thép. 
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.  Công nghệ hàn hồ quang tự động dƣới lớp trợ dung hàn gốm 

1.1.1. Khái niệm  hàn dưới lớp trợ dung  gốm 

Trợ dung hàn gốm đƣợc chế tạo bằng cách pha trộn đồng đều các nguyên 

liệu thành phần đã đƣợc nghiền nhỏ đến mức độ nhất định, tạo hạt bằng cách bổ 

sung thêm chất kết dính rồi vê viên tạo hạt. Mỗi hạt gồm các phần tử nhỏ liên kết 

chặt với nhau với đủ các thành phần theo công thức, vì vậy các hạt gốm có cùng 

thành phần, mật độ và cấu trúc [86]. 

Trợ dung hàn gốm là hỗn hợp của nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Chức 

năng chính  trong quá trình hàn là: 

- Bảo vệ kim loại mối hàn, tránh chất khí ngoài môi trƣờng xâm nhập. 

- Tạo ra lớp xỉ: do đông đặc nhanh, giữ đƣợc kim loại lỏng làm cho kim loại 

mối hàn nguội từ từ, làm cho bề mặt mối hàn đƣợc nhẵn bóng. 

- Khử oxy, nitơ và tinh luyện kim loại mối hàn. 

- Tăng hệ số hàn đắp của kim loại mối hàn. 

- Cải thiện sự ion hóa, tạo ổn định hồ quang và quá trình hàn. 

- Bổ sung nguyên tố hợp kim vào kim loại mối hàn, hợp kim hóa mối hàn 

(hoàn nguyên Mn và Si, và các nguyên tố hợp kim khác vào kim loại mối hàn nếu là 

trợ dung hàn gốm). 

- Tạo dáng mối hàn. 

- Bảo vệ thợ hàn khỏi tác dụng bức xạ của hồ quang. 

- Chống bắn tóe kim loại nóng chảy. 

1.1.2. Phân loại 

Hiện nay trên thế giới sản xuất nhiều mác trợ dung gốm khác nhau, tuy nhiên 

theo phƣơng pháp chế tạo và công nghệ có thể chia làm 3 loại chủ yếu [17]: 

- Trợ dung gốm không nung chảy: Là trợ dung gốm đƣợc chế tạo từ vật liệu 

bột hỗn hợp trộn với chất dính kết lỏng tạo hạt và sấy khô ở nhiệt độ 400
o
C đến 

600
o
C. 

- Trợ dung hàn thiêu kết: Là trợ dung đƣợc chế tạo từ vật liệu bột hỗn hợp 
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với chất kết dính lỏng tạo hạt sau đó thiêu kết ở nhiệt độ 700
o
C đến 1000

o
C. 

- Trợ dung hàn nung chảy: Là trợ dung đƣợc chế tạo bằng phƣơng pháp nấu 

chảy các thành phần của mẻ liệu và đƣợc tạo hạt. 

Điểm khác nhau cơ bản về tính chất luyện kim của trợ dung hàn gốm và trợ 

dung hàn nung chảy là ở trạng thái lý hóa tác động của các hợp chất có trong thành 

phần thuốc hàn với kim loại lỏng của kết cấu hàn. Khi chế tạo trợ dung hàn nấu 

chảy, ở trạng thái lỏng ta có đƣợc một dạng thủy tinh lỏng đồng nhất có chứa các 

hợp chất có trong trợ dung hàn và đƣợc cố định bởi quá trình tạo hạt. Vì vậy khi hàn 

tự động dƣới trợ dung hàn nấu chảy, tác động tƣơng hỗ của kim loại với trợ dung 

hàn là tự động với một tổ hợp chất phức tạp chứ không phải với nguyên liệu của 

thành phần trợ dung đầu vào. Còn đối với trợ dung hàn gốm thì mỗi hạt trợ dung  là 

tổ hợp nén chặt của các hợp chất đầu vào trong những điều kiện chế tạo đặc biệt. Vì 

vậy khi tác động tƣơng hỗ với kim loại lỏng mối hàn, chúng sẽ có tác động mãnh 

liệt hơn ở dạng nguyên liệu ban đầu so với trợ dung hàn nấu chảy. Ngoài ra, đối với 

trợ dung gốm chúng ta có khả năng hợp kim hóa mối hàn tốt hơn bằng cách sử dụng 

nhiều chủng loại nguyên liệu hợp kim hóa từ nguyên liệu đầu vào ở một dải rất 

rộng. Điều này rất quan trọng khi hàn chủng loại thép hợp kim, thép có tính năng 

đặc biệt nhất là trong công nghệ hàn đắp phục hồi. Việc sử dụng các loại trợ dung 

hàn gốm, hợp kim hóa cho phép chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các chủng loại 

dây hàn tiêu chuẩn mà vẫn đảm bảo đƣợc các tính chất đặc biệt của kim loại đắp, 

nâng cao năng suất công việc hàn và hàn đắp phục hồi bằng cách đƣa vào trong 

thành phần trợ dung hàn gốm một khối lƣợng lớn kim loại và các nguyên tố hợp 

kim. Đặc tính bền vững của các loại trợ dung gốm hệ bazơ là một ƣu điểm lớn cho 

phép khắc phục khả năng chuyển dịch của các nguyên tố hợp kim phụ thuộc vào 

chế độ hàn và đảm bảo thành phần hóa học ổn định cho mối hàn, kim loại đắp 

tƣơng ứng với thành phần hóa học cụ thể của mỗi loại dây hàn [26-29]. 

Tuy nhiên, trợ dung hàn nấu chảy cũng có những ƣu điểm riêng của nó. Trợ 

dung hàn nấu chảy hầu nhƣ không chứa các thành phần ẩm vì vậy mối hàn sẽ ít bị 

rỗ khí hơn. 

Ngoài ra, do tính chất đồng nhất của các hạt trợ dung hàn nấu chảy cũng nhƣ 

độ bền tƣơng đối cao của các hạt trợ dung có tác dụng tốt khi sử dụng thêm các thiết 

bị phụ trợ nhƣ máy hút chân không hoặc vận chuyển thuốc hàn bằng khí nén đến 

phễu chứa thuốc. 
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Ƣu điểm nữa của trợ dung hàn nấu chảy là sự phân hủy hợp chất cacbonat, 

sự khử khí và tinh luyện nguyên liệu đã đƣợc xảy ra trong quá trình nấu chảy và chế 

tạo trợ dung, vì vậy khi hàn với trợ dung hàn nấu chảy lƣợng khí độc hại thoát ít 

hơn so với trợ dung hàn gốm. Điều này cũng đƣợc minh chứng bằng quá trình hàn 

êm hơn so với trợ dung hàn gốm và việc tạo dáng mối hàn cũng sẽ diễn ra tốt hơn. 

Tuy nhiên, với trợ dung hàn nấu chảy, khả năng hợp kim hóa mối hàn từ trợ dung là 

rất thấp. Trợ dung hàn nấu chảy có khả năng tái sử dụng đối với các xác xỉ. Việc 

này đối với trợ dung hàn gốm là không thể đƣợc vì các thành phần hợp kim hóa 

trong xác xỉ không còn. 

Khi nấu chảy lƣợng trợ dung hàn nóng chảy, bằng các biện pháp công nghệ 

cần thiết bổ sung có thể làm giảm đáng kể hàm lƣợng phôtpho (P), lƣu huỳnh (S) 

trong mối hàn. 

Nhƣ vậy, việc lựa chọn chủng loại trợ dung hàn phụ thuộc rất nhiều vào 

nhiệm vụ sản xuất cụ thể và các chủng loại kết cấu cũng nhƣ vật liệu để sản xuất kết 

cấu hàn. 

Trợ dung hàn gốm đƣợc khuyến cáo dùng khi hàn đắp các lớp chịu mài mòn 

và chống ăn mòn trên bề mặt chi tiết. Cũng nhƣ đƣợc dùng để hàn các chủng loại 

thép hợp kim và thép có độ bền cao, thép làm việc trong các môi trƣờng đặc biệt, 

trong môi trƣờng nhiệt độ thấp, ví dụ: tàu biển, tàu vũ trụ… 

Ngoài ra, còn một loại tính năng ƣu việt của trợ dung gốm cũng đƣợc ứng dụng 

trong quá trình cơ giới hóa và tự động hóa trong công việc sản xuất kết cấu hàn. 

Chẳng hạn, trong thành phần trợ dung hàn gốm có chứa khối lƣợng lớn bột 

sắt (Fe) sẽ tạo cho trợ dung gốm có tính chất nhiễm từ. Điều này cho phép sử dụng 

loại trợ dung này khi hàn tự động với dây hàn liên tục và đạt đƣợc chất lƣợng cao. 

Phƣơng pháp này rất hiệu quả trong quá trình công nghiệp xây dựng và lắp đặt dân 

dụng kết cấu thép. 

Các kết quả nghiên cứu về tính kinh tế so sánh trợ dung hàn nấu chảy và trợ 

dung hàn gốm đã cho thấy cùng một quy trình công nghệ và mức độ tự động hóa 

việc sản xuất trợ dung hàn gốm hiệu quả hơn so với trợ dung hàn nấu chảy cả về 

mặt năng suất cũng nhƣ tiết kiệm năng lƣợng. 

Thời gian cần thiết cho phép một mẻ trợ dung hàn nấu chảy trung bình 1,5 ÷ 

2 giờ. Thời gian cần thiết chế tạo một khối lƣợng tƣơng tự trợ dung gốm cần ít hơn. 
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Trong điều kiện cơ giới hóa tối đa chu trình công nghệ sản xuất thì số lƣợng nhân 

công phục vụ cho việc chế tạo trợ dung gốm cũng đƣợc đòi hỏi ít hơn. 

Khi chế tạo trợ dung hàn gốm, năng lƣợng tiêu tốn ít hơn so với trợ dung nấu 

chảy 30 ÷ 50%, tỉ lệ tiêu hao trợ dung hàn gốm so với trợ dung nấu chảy ở mức thấp 

khi hàn. Tuy nhiên, xác xỉ trợ dung nấu chảy còn có thể tái sử dụng. 

Nhƣợc điểm trợ dung hàn gốm là khi chế tạo cần sử dụng chất kết dính đó là 

nƣớc thủy tinh lỏng, khối lƣợng thủy tinh lỏng chiếm 15 ÷ 20% khối lƣợng trợ dung 

hàn gốm và cũng cần khoản chi phí nhất định. 

Phần lớn các loại trợ dung hàn nấu chảy của các nƣớc trên thế giới đƣợc sử 

dụng cho thép hợp kim cao, thép chống mài mòn, thép đặc biệt. Trợ dung hàn gốm 

thì sử dụng cho hàn thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp 

Các ƣu điểm của trợ dung gốm đƣợc đánh giá cao và chi phí năng lƣợng bình 

thƣờng không vƣợt quá vài phần trăm tổng chi phí hàn [93]. 

Theo tiêu chuẩn 14174-2012 trợ dung gốm đƣợc chia thành 17 loại thành 

phần tối thiểu của các chất chính trong các loại trợ dung gốm ở trên (bảng 1.1) 

Bảng 1.1. Phân loại trợ dung gốm theo thành phần khoáng [51] 

Loại trợ dung Thành phần chính 

Lƣợng tối thiểu của 

thành phần chính 

(%) 

MS (Manganese-silicate) 
MnO + SiO2 

CaO 

≥50 

≤15 

CS (Calcium-silicate) 
CaO + MgO + SiO2 

CaO + MgO 

≥55 

≥15 

CG (Calcium-magnesium) 

CaO + MgO 

CO2 

Fe 

5 to 50 

≥2 

≤10 

CB (Calcium-magnesium basic) 

CaO + MgO 

CO2 

Fe 

30 to 80 

≥2 

≤10 

CG-I (Calcium-magnesium 

withiron) 

CaO + MgO 

CO2 

Fe 

5 to 45 

≥2 

15 to 60 
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Loại trợ dung Thành phần chính 

Lƣợng tối thiểu của 

thành phần chính 

(%) 

CB-I (Calcium-magnesium basic 

with iron) 

CaO + MgO 

CO2 

Fe 

10 to 70 

≥2 

15 to 60 

GS (Magnesium-silicate) 

MgO + SiO2 

Al2O3 

CaO + CaF2 

≥42 

≤20 

≤14 

ZS (Zirconium-silicate) 
ZrO2 + SiO2 + MnO 

ZrO2 

≥45 

≥15 

RS(Rutile-silicate) 
TiO2 + SiO2 

TiO2 

≥50 

≥20 

AR(Aluminate – Rutile) Al2O3 + TiO2 ≥45 

BA (Basic-alumina) 

Al2O3 + CaF2 + 

SiO2 

CaO 

SiO2 

≥55 

≥8 

≤20 

AAS (Acid-aluminium-silicate) 
Al2O3 + SiO2 

CaF2 + MgO 

≥50 

≥20 

AB (Aluminate-basic) 

Al2O3 + CaO + 

MgO 

Al2O3 

CaF2 

≥40 

≥20 

≤22 

AS (Aluminate-silicate) 

Al2O3 + SiO2 + 

ZrO2 

CaF2 + MgO 

ZrO2 

≥40 

≥30 

≥5 

AF (Aluminate-fluoride-basic) Al2O3 + CaF2 ≥70 

FB (Fluoride-basic) 

CaO + MgO + CaF2 

+ MnO 

SiO2 

CaF2 

≥50 

≤20 

≥15 
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Bảng 1.2. Thành phần thí nghiệm đặc trƣng của các trợ dung gốm (%)[1] 

Loại trợ dung SiO2 MnO CaO MgO CaF2 Al2O3 TiO2 Khác 

Mangan – Silic 40 40 10 2 2 3 2 1 

Canxi – Silic 35 10 12 25 3 13 - 2 

Aluminate - Rutile 15 20 3 3 5 40 10 4 

Aluminate - Kiềm 12 20 22 5 15 23 - 3 

Florua - Kiềm 12 5 15 25 25 13 - 5 

1.1.3. Trợ dung hàn dùng trong công nghệ hàn hồ quang tự động dưới lớp trợ 

dung hàn gốm 

Hàn hồ quang dƣới lớp trợ dung gốm có thể đƣợc tự động cả hai khâu cấp 

dây vào vùng hồ quang và di chuyển hồ quang theo trục mối hàn [37]. Trƣờng hợp 

này đƣợc gọi là ―Hàn hồ quang tự động dƣới lớp trợ dung gốm‖. 

Nếu chỉ tự động hóa khâu cấp dây hàn vào vùng hồ quang còn khâu chuyển 

động hồ quang dọc theo trục mối hàn đƣợc thao tác bằng tay thì gọi là ―Hàn hồ 

quang bán tự động dƣới lớp trợ dung gốm‖. 

Hàn hồ quang dƣới lớp trợ dung gốm có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 

vực cơ khí chế tạo nhƣ trong sản xuất các kết cấu thép dạng tấm có kích thƣớc lớn, 

các dầm thép có khẩu độ và chiều cao, các ống thép có đƣờng kính lớn, các bồn, bể 

chứa, bình chịu áp lực và trong công nghệ đóng tàu…Tuy nhiên, phƣơng pháp này 

chủ yếu đƣợc ứng dụng để hàn các mối hàn ở vị trí hàn bằng, các mối hàn có chiều 

dài lớn và có quỹ đạo không phức tạp. 

1.1.3.1. Ưu điểm 

- Khả năng hợp kim hóa mối hàn cao, đây là ƣu điểm nổi trội của trợ dung 

hàn gốm. Sự hợp kim hóa kim loại mối hàn của trợ dung hàn gốm thực hiện bằng 

cách đƣa vào thành phần trợ dung các nguyên tố hợp kim. Chúng đi vào kim loại 

nóng chảy từ các phần tử nóng chảy của trợ dung hàn. 

- Không giống trợ dung hàn nóng chảy, trợ dung hàn gốm có thể hoàn 

nguyên kim loại. Khi lƣợng oxi tăng, tính kim loại giảm. Trong hàn hồ quang oxi dễ 

xâm nhập vào kim loại lỏng, vì vậy sự hoàn nguyên kim loại mối hàn là một trong 

những công đoạn luyện kim quan trọng nhất. 
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- Trợ dung gốm cho phép tinh luyện cấu trúc kim loại mối hàn thông qua 

lƣợng nhỏ các nguyên tố tinh luyện trong thuốc: ferotitan, bột nhôm, silic - canxi, 

kim loại hiếm... Khả năng ngăn ngừa quá nhiệt của chúng đẩy mạnh quá trình tinh 

luyện và cho phép nhận cấu trúc đồng trục của kim loại mối hàn, làm tăng độ dẻo và 

khả năng chống nứt kết tinh của mối hàn. 

-Việc sử dụng các muối và ôxit cao (MnO2, Fe2O3) trong thành phần trợ 

dung hàn gốm mở rộng khả năng tác dụng của thành phần pha khí trong cột hồ 

quang. Các sản phẩm khí của muối và ôxit cao làm giảm lƣợng hyđro trong vùng hồ 

quang và làm giảm nhiều lần khả năng rỗ của mối hàn gây ra bởi hyđro. 

- Lƣợng trợ dung gốm tiêu hao ít hơn trợ dung nóng chảy nhờ khối lƣợng 

riêng của nó lớn hơn. 

- Chế tạo đơn giản, giá thành hạ. 

- Dễ điều chỉnh thành phần mẻ liệu của trợ dung gốm để thay đổi thành phần 

hóa học của kim loại mối hàn và cơ tính của nó một cách linh hoạt. Vì khi sản xuất 

trợ dung gốm không có công đoạn nung chảy nên trợ dung cho phép chứa đủ các 

thành phần nhƣ mong muốn. Các thành phần vật liệu giữ ở trạng thái tự nhiên cho 

tới khi hàn. Điều này cho phép thực hiện xử lý luyện kim bổ sung kim loại mối hàn, 

làm thay đổi cấu trúc thành phần của nó hiệu quả hơn so với trợ dung nóng chảy. 

- Phƣơng pháp hàn hồ quang dƣới lớp trợ dung hàn gốm có thể hàn đƣợc các 

chi tiết có chiều dày từ vài mm đến hàng trăm mm [72]. 

- Chất lƣợng liên kết hàn cao do bảo vệ tốt kim loại mối hàn khỏi tác dụng 

của ôxi và nitơ trong không khí xung quanh. Kim loại mối hàn đồng nhất về thành 

phần hóa học. Lớp trợ dung hàn và xỉ hàn làm liên kết nguội chậm nên ít bị thiên 

tích. Mối hàn có hình dạng tốt, đều đặn, ít bị các khuyết tật nhƣ không ngấu, rỗ khí, 

nứt và bắn tóe. 
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Hình 1.1. Sơ đồ hàn dƣới lớp trợ dung hàn gốm[7] 

 

Hình 1.2. Máy hàn tự động dƣới lớp trợ dung hàn gốm [3] 

1.1.3.2. Nhược điểm 

- Tính không đồng đều về thành phần hóa học trợ dung hàn dẫn đến tính 

không đồng đều về thành phần hóa học của kim loại mối hàn cao. 

- Trợ dung gốm dễ hút ẩm nên khi chế tạo phải sấy sơ bộ, sấy khô thuốc trợ 

dung hàn đúng nhiệt độ cần thiết. Trƣớc khi sử dụng cần sấy lại ở nhiệt độ và thời 

gian sấy thích hợp với từng loại trợ dung hàn. 

Những ƣu điểm của trợ dung hàn đƣợc phát hiện và đánh giá cao, chính vì 

vậy trợ dung hàn gốm ngày càng đƣợc sử dụng rộng rãi. 

1.1.3.3. Phạm vi ứng dụng của công nghệ hàn dưới trợ dung hàn gốm 

Hàn hồ quang dƣới trợ dung gốm, có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực 

cơ khí chế tạo nhƣ trong sản xuất: Các kết cấu thép dạng tấm vỏ kích thƣớc lớn, các 

dầm thép có khẩu độ và chiều cao, các liên kết tấm có kích thƣớc lớn trong công 

nghiệp đóng tàu. .. 
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Tuy nhiên phƣơng pháp này chủ yếu đƣợc ứng dụng để hàn ở vị trí hàn bằng, 

có chiều dài lớn và có quỹ đạo không phức tạp. 

Ví dụ: Khi hàn các kết cấu có dạng tấm phẳng thì ngƣời ta sử dụng phƣơng 

pháp hàn tự động, dùng xe chạy mang mỏ hàn theo phƣơng pháp hàn hồ quang dƣới 

lớp trợ dung gốm, tùy thuộc vào chiều dày chi tiết hàn tƣơng ứng ngƣời ta sẽ lựa 

chọn các phƣơng pháp hàn khác nhau nhƣ hàn một lớp và nhiều lớp, có vát mép và 

không vát mép bằng phƣơng pháp hàn tự động dƣới trợ dung. 

Một số hình ảnh ứng dụng về phƣơng pháp hàn tự động dƣới lớp trợ dung 

gốm (Hình 1.3, 1.4, 1.5). 

  

Hình 1.3. Mối hàn tự động dƣới trợ 

dung gốm 

Hình 1.4. Hàn dầm chữ I với phƣơng 

pháp hàn tự động dƣới trợ dung gốm 

  

Hình 1.5.Một số ứng dụng của phƣơng pháp hàn tự động dƣới trợ dung gốm 

1.2. Tình hình nghiên cứu về trợ dung hàn sử dụng trong công nghệ hàn tự 

động dƣới lớp gốm ở Việt Nam 

Vấn đề nghiên cứu chế tạo vật liệu hàn cho hàn tự động dƣới lớp trợ dung 

hàn đã đƣợc triển khai từ những năm 1980, bắt đầu là công trình chế tạo thử nghiệm 

thuốc hàn nấu chảy bằng lò điện hồ quang với cốc Platinum tại Viện Nghiên cứu 

Máy – Bộ Công nghiệp của Nguyễn Thành Kiên, sau đó tại Viện Nghiên cứu Thiết 
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kế Giao thông vận tải do tác giả Nguyễn Văn Thông thực hiện. Các chuyên gia đã 

thành công trong việc chế tạo thử loại trợ dung nấu chảy AH-348A theo công thức 

của Liên Xô (cũ) để hàn kết cấu thép, tuy nhiên chỉ mới dừng lại ở quy mô đƣợc thử 

nghiệm tại phòng thí nghiệm và chƣa đƣợc đƣa vào sản xuất công nghiệp [2-3]. 

Những năm 90 của thế kỷ trƣớc, do nhu cầu hàn đắp phục hồi chi tiết của Xí 

nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt – Xô và một số cơ sở sản xuất khác, việc nghiên 

cứu chế tạo trợ dung hàn gốm dạng AHK-18 cho hàn đắp phục hồi các chi tiết lớn 

đòi hỏi độ cứng cao 40-45 HRC đã đƣợc nhóm các chuyên gia của Viện Nghiên cứu 

Cơ khí, Viện Thiết kế Giao thông vận tải và Nhà máy Que hàn Việt-Đức phối hợp 

nghiên cứu sản xuất và đã cung cấp tới hàng chục tấn cho các cơ sở sản xuất sử 

dụng một cách hiệu quả [6, 11]. Trong nghiên cứu về công nghệ khử tạp chất Fe, P, 

S trong trợ dung hàn hệ Mn bằng phƣơng pháp nấu luyện quặng Mn quyết định hiệu 

quả kinh tế, giảm giá thành, bảo đảm sự cạnh tranh trên thị trƣờng với các sản phẩm 

nhập khẩu. tác giả Đào Hồng Bách [4] đã có công trình nghiên cứu về quá trình khử 

tạp chất trong trợ dung hàn, bằng phƣơng pháp đốt cháy kết hợp hoàn nguyên bằng 

C thể rắn trong lò, sự phụ thuộc vào nhiệt độ, thời gian và lƣợng than. Đã xác định 

các điều kiện tối ƣu cho phép đạt mức tạp chất < 0,7 % Fe; < 0,08 % P và < 0,06 % 

S. Nhờ đó, có thể sử dụng quặng nghèo và các nguyên liệu thông dụng để chế tạo 

trợ dung hàn nóng chảy chất lƣợng cao. Nghiên cứu chỉ ra rằng trong điều kiện 

phòng thí nghiệm đã thiết lập phụ thuộc của lƣợng Fe, P, S vào các yếu tố công 

nghệ, từ đó tác giả xác định đƣợc điều kiện tối ƣu đối với trợ dung hàn TH1 có 

lƣợng tạp chất tối thiểu, đó là giữ ở nhiệt độ 1300
o
C, thời gian 120 phút với lƣợng 

than là 15%. Việc nâng nhiệt độ và kéo dài thời gian là không mong muốn, cũng 

cần khống chế lƣợng than đƣa vào khử để chế tạo trợ dung  hàn có thành phần theo 

yêu cầu, từ các nguyên liệu không cần quá khắt khe về chất lƣợng, từ đó có đƣợc 

giá thành sản phẩm cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu. 

Các kết quả nghiên cứu thu nhận đƣợc đã đƣợc đánh giá và nghiệm thu 

thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ cấp Nhà nƣớc 

trong Chƣơng trình trọng điểm về Cơ khí chế tạo máy giai đoạn 1991-1995 và 

1996-2000. Nhằm mục tiêu thực hiện chiến lƣợc phát triển đất nƣớc trong giai đoạn 

mới, ngay từ năm 2000, Thủ tƣớng Chính phủ đã có Quyết định 850/QĐ-TTg, ngày 

07/9/2000 phê duyệt Đề án ―Xây dựng các Phòng thí nghiệm trọng điểm của Viện 

Nghiên cứu Cơ khí trong đó có Phòng thí nghiệm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt 

do TS. Hoàng Văn Châu làm chủ nhiệm [6]. Với mục tiêu xây dựng một Phòng thí 
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nghiệm trọng điểm về Công nghệ Hàn và xử lý bề mặt đạt trình độ tiên tiến trong 

khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, có đủ trang thiết bị hiện đại và đồng bộ cho 

việc nghiên cứu khoa học công nghệ hàn, vật liệu hàn và xử lý bề, đã tập hợp và đào 

tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đủ năng lực chủ trì giải quyết các vấn đề khoa 

học công nghệ cốt lõi nhất của chuyên ngành hàn và xử lý bề mặt ở trong nƣớc và 

quốc tế, tạo ra những sản phẩm nghiên cứu có hàm lƣợng khoa học công nghệ cao, 

có giá trị thực tiễn thiết thực phục vụ hiệu quả công cuộc đổi mới đất nƣớc. Nghiên 

cứu chế tạo vật liệu hàn và vật liệu cho công nghệ xử lý bề mặt trên cơ sở nguyên 

vật liệu của Việt Nam với các tính năng kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 

Phòng thí nghiệm trọng điểm đã phối hợp với các trƣờng đại học, các viện nghiên 

cứu hàn và xử lý bề mặt của nƣớc ngoài và các trƣờng đại học, viện nghiên cứu 

trong nƣớc đào tạo tiến sĩ chuyên ngành, bổ túc nâng cao trình độ cho đội ngũ thạc 

sỹ, kỹ sƣ công nghệ hàn và xử lý bề mặt có năng lực để làm công tác, đã góp phần 

nghiên cứu nâng cao chất lƣợng que hàn, vật liệu hàn tự động dùng cho hàn thép 

cácbon, thép hợp kim với chất lƣợng tƣơng đƣơng nhƣ của các nƣớc công nghiệp 

tiên tiến trên thế giới. Nghiên cứu chế tạo que hàn gang, đồng, thép không gỉ và que 

hàn đắp với độ cứng và độ chịu mài mòn cao. Nghiên cứu và đƣa vào sản xuất các 

công nghệ hàn tự động năng suất cao, chất lƣợng cao cho các chủng loại thép 

cácbon và thép hợp kim trong công nghiệp đóng tàu, chế tạo thùng tháp, bồn chứa, 

nồi hơi, chế tạo máy động lực và thiết bị toàn bộ. Nghiên cứu và đƣa vào sản xuất 

công nghệ hàn tiên tiến trong ngành cơ khí ô tô, giao thông vận tải, cầu đƣờng… 

Trong công nghệ và vật liệu hàn điện xỉ, hàn tự động dƣới lớp trợ dung hàn 

và hàn dây bột để chế tạo và phục hồi các chi tiết lớn trong ngành cơ khí tác giả 

Nguyễn Văn Thông [11] chủ nhiệm đề tài đã hoàn thiện công nghệ chế tạo trợ dung 

tự động AH-348, trợ dung hàn điện xỉ AH-8 và trợ dung hàn gốm AHK-18. Hoàn 

thiện công nghệ chế tạo dây hàn bột và công nghệ hàn đắp tự động phục hồi cần 

khoan dầu khí, lỗ xilanh bơm dung dịch với đƣờng kính các lỗ trên 150 mm sâu 600 

mm hoặc hơn, bandage tàu hỏa và các chi tiết dạng trục. Bƣớc đầu đã có kết quả 

trong công nghệ hàn ống quay và không quay. 

Việc nghiên cứu vật liệu hàn với quy trình công nghệ sản xuất cũng đã đƣợc 

phát triển ở nƣớc ta. Chƣơng trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp nhà nƣớc, 

về nghiên cứu sản xuất trợ dung hàn thiêu kết bằng nguyên vật liệu trong nƣớc, để 

hàn tự động dƣới lớp trợ dung, các kết cấu thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp, 

đề tài cấp Nhà nƣớc, mã số: KC.02.04/11-15 do TS. Vũ Huy Lân làm chủ nhiệm 
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[16], tác giả đã nghiên cứu, tính toán, thiết kế hoàn thiện dây chuyền sản xuất trợ 

dung thiêu kết hàn tự động dƣới lớp trợ dung  với quy mô sản xuấn phòng thí 

nghiệm. Nghiên cứu cũng chỉ ra đƣợc quy trình sản xuất trợ dung hàn thiêu kết trên 

cơ sở nền tạo xỉ từ các chất chính (CaO+MgO) - Al2O3 - CaF2 - TiO2,.... Từ nguồn 

nguyên liệu trong nƣớc. Các kết quả nghiên cứu ở mỗi phần đối với mỗi loại trợ 

dung hàn có hệ số bazơ khác nhau đã đóng góp bổ sung về ảnh hƣởng của các nhóm 

chất đến các chỉ tiêu quan trọng của trợ dung hàn nhƣ tính công nghệ hàn, hiệu quả 

hợp kim hóa và tinh luyện kim loại mối hàn. Các kết quả và phƣơng pháp nghiên 

cứu từ đề tài này có ý nghĩa quan trọng về lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực 

nghiên cứu và sản xuất vật liệu hàn, đề tài đã góp phần thúc đẩy công nghệ chế biến 

sâu trong ngành công nghiệp khai khoáng, đã sản xuất thử nghiệm trợ dung hàn và 

kiểm tra mẫu hàn cho kết quả ổn định. 

Công trình nghiên cứu chế tạo trợ dung gốm bằng vật liệu trong nƣớc để hàn 

kết cấu thép thay thế cho trợ dung gốm nhập ngoại. Đề tài khoa học và công nghệ 

cấp Bộ trọng điểm, giai đoạn 2012-2014, mã số B2012-11-12. do PGS. TS Đào 

Quang Kế làm chủ nhiệm [1]. Đề tài cũng đã tập trung nghiên cứu sản xuất trợ dung 

hàn gốm, đã chọn các yếu tố trên cơ sở của nền tạo xỉ là: Al2O3 - TiO2 - SiO2, đã lựa 

chọn đƣợc nguồn nguyên vật liệu, sản xuất, kiểm tra các mẫu hàn, so sánh với trợ 

dung hàn Ấn Độ A55 cho kết quả tƣơng đƣơng. 

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ, mã số 242.07 RD/HĐ-KHCN. 

Do Nguyễn Văn Thống[13] làm chủ nhiệm. Đề tài cũng đã tập trung nghiên cứu chế 

tạo trên cơ sở các chất chính: TiO2, Al2O3, SiO2 và đã đƣa ra đƣợc quy trình chế tạo 

trợ dung hàn gốm tự động hệ xỉ Nhôm-rutin bằng vật liệu trong nƣớc để hàn kết cấu 

thép thay thế thuốc hàn nhập ngoại, đã sử dụng dây hàn của Nga Sv-08 và thép 

XCT34-XCT52, thép C8-C20, C25-C85 các đặc tính của trợ dung hàn đƣợc chế tạo 

với kích cỡ hạt thuốc 0,5 đến 1,5mm , trợ dung gốm nóng chảy tốt che phủ toàn bộ 

bề mặt mối hàn, cho kết quả về cơ tính mối hàn với vật liệu CT38 đạt 380-450MPa 

và C25,C30 đạt 460-500MPa, độ dai va đập đạt 128J và độ giãn dài tƣơng đối đạt 

30%, cho kết quả tƣơng đƣơng với trợ dung hàn Hàn Quốc và Đài Loan có cùng 

chủng loại và kích thƣớc hạt, tuy nhiên đề tài cũng chƣa đề cập đến ảnh hƣởng của 

MnO2, TiO2, SiO2 trong thành phần mẻ liệu đến cơ tính của mối hàn. 

Một số cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhƣ Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội [5, 

10, 16, 17], Trƣờng ĐH Nông nghiệp Hà Nội [1, 2], Viện Công nghệ - Bộ Công 
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Thƣơng [12] đã có một số công trình nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm thông 

qua đào tạo đại học, cao học, tuy nhiên các kết quả còn chƣa đƣợc kiểm nghiệm và 

đánh giá ở mức độ cần thiết, việc tiếp cận thị trƣờng còn hạn chế. 

Một nghiên cứu về công nghệ hàn tự động dƣới lớp trợ dung hàn (SAW). Đã 

đƣợc thực hiện bởi Luận án tiến sĩ của NCS. Lê Văn Thoài [7], đề tài đã sử dụng trợ 

dung HJ431- GB/T5293-1999 với hạt kim loại bổ sung WELDGRIT.M 

(Cv.08MnA), W40.29,  EL12 để hàn kết cấu thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp 

CT38, CT42, SS400, Q345, nhằm đạt đƣợc mối hàn tốt nhất, đồng thời đã xác định 

ảnh hƣởng đồng của ba bộ thông số công nghệ Ih, Vh, N đến các chỉ tiêu cơ tính 

của mối hàn. Luận án đã chỉ ra các đặc điểm công nghệ hàn vát mép chữ V, phân 

tích đƣợc ảnh hƣởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng kích thƣớc của mối 

hàn giáp mối. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phƣơng pháp bình phƣơng tối 

thiểu, đã xây dựng đƣợc hàm hồi quy dƣới 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 (độ bền kéo, độ cứng, độ dai va đập mối hàn) và các thông số chế độ hàn chính, 

Từ đó đã tiến hành phân tích, đánh giá xu thế ảnh hƣởng 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 dƣới lớp trợ dung 

hàn với hạt kim loại bổ sung. Ngoài ra ảnh hƣởng của các thông số chế độ hàn đến 

chiều sau ngấu và chỉ tiêu cơ tính của mối hàn cũng đƣợc nghiên cứu [55, 56]. 

Mặc dù đã có rất nhiều công trình đã nghiên cứu ở trong nƣớc để hạn chế sự 

nhập khẩu từ nƣớc ngoài, chủ động về công nghệ các sản phẩm chế tạo bằng hàn, 

song với nhu cầu về vật liệu và công nghệ nƣớc ta còn rất lớn, hàng năm số lƣợng 

trợ dung hàn vẫn phải nhập khẩu khoảng gần 500 tấn, để cung cấp cho thị trƣờng 

(theo số liệu 2010). Số lƣợng trợ dung hàn nói chung ở Việt Nam sử dụng khoảng 

15.000 tấn/năm, trong đó trợ dung gốm có chất lƣợng cao cần nhập khẩu khoảng 

10.000 tấn/năm. Qua các số liệu trên chứng tỏ công nghệ hàn tự động dƣới lớp trợ 

dung gốm đã đƣợc sử dụng nhiều trong thực tế sản xuất, đã thể hiện sự phát triển 

mạnh mẽ của công nghệ này trong lĩnh vực sản xuất cơ khí. 

Hầu hết các công trình trọng điểm trong các lĩnh vực dầu khí, đóng tàu, xây 

lắp hóa chất, nhiệt điện, thủy điện đều sử dụng các chủng loại trợ dung hàn nấu 

chảy và trợ dung hàn gốm nhập ngoại từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên Xô, Trung 

Quốc, Ấn Độ là chủ yếu. 
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1.3. Tình hình nghiên cứu về trợ dung hàn, sử dụng trong công nghệ hàn tự 

động dƣới lớp trợ dung gốm trên thế giới 

Công nghệ hàn tự động dƣới lớp trợ dung ra đời vào những năm 1930 tại 

Liên Xô (cũ) và một số nƣớc châu Âu, Mỹ…[24]. Trợ dung hàn dạng gốm đƣợc 

khởi xƣớng nghiên cứu bởi K.K. Khrenov vào năm 1938 [79], nhƣng phải đến 

những năm 1950 mới đƣợc đƣa vào ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp [77-79]. 

Hiện nay tỷ trọng trợ dung hàn gốm cho hàn tự động ở các nƣớc công nghiệp phát 

triển Tây Âu và Mỹ đã vƣợt xa so với trợ dung nóng chảy. Ví dụ ở Mỹ, Đức khối 

lƣợng trợ dung hàn gốm sản xuất ra gấp 3-4 lần so với trợ dung hàn nóng chảy. Cho 

đến nay đã có tới hàng trăm mác trợ dung hàn gốm khác nhau phụ thuộc vào loại 

thép kết cấu và yêu cầu hàn trong chế tạo đã đƣợc các hãng và công ty lớn trên thế 

giới sản xuất ra. Điển hình có thể kể đến là Hobart Brothers Co. (Mỹ), ESAB 

Holdings Ltd [48], (Thụy Điển). Kobelco Ltd. (Nhật), Hyundai Welding Co. (Hàn 

Quốc),…Phân bổ khối lƣợng kim loại đắp theo phƣơng pháp hàn (1998-2010) đƣợc 

giới thiệu trong bảng 1.1 [84]. 

Bảng 1.3. Phân bổ khối lƣợng kim loại đắp theo phƣơng pháp hàn (1998-2010) 

[Đơn vị tính: ngàn tấn] 

Năm Hồ quang tay Hàn MIG/MAG Hàn tự động Hàn dây lõi bột 

1998 1.1 900 150 250 

2010 1.9 2 300 400 

Từ (bảng 1.3) cho thấy với tỷ trọng 50/50 thì năm 2010, toàn thế giới đã sản 

xuất và tiêu thụ tới khoảng 150.000 tấn, trợ dung hàn gốm cho hàn tự động phục vụ 

cho các ngành công nghiệp chế tạo máy và kết cấu từ thép [ 30, 69, 80, 89, 91]. 

Các công ty hàng đầu của thế giới về sản xuất trợ dung hàn gốm đã tập trung 

nghiên cứu và đƣa ra thị trƣờng một số lƣợng lớn chủng loại các loại trợ dung hàn 

gốm phục vụ cho ngành sản xuất kết cấu thép [23]. 

Với nhiều đặc điểm nổi trội nhƣ mức độ tự động và cơ giới hóa cao, năng 

suất cao (gấp 8-10 lần so với hàn hồ quang tay) và chất lƣợng mối nối hàn ổn định, 

công nghệ này đã có bƣớc phát triển vƣợt bậc và đƣợc áp dụng rộng rãi ở các nƣớc 

công nghiệp phát triển trên thế giới. Tỷ trọng công nghệ hàn tự động dƣới lớp trợ 

dung chiếm tới 15-25% thị phần trong chế tạo máy và chế tạo kết cấu thép công 
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nghiệp tùy theo từng quốc gia. Song vì những ƣu điểm nhƣ tốc độ kết tinh kim loại 

cao, độ bền của mối hàn và bề mặt tốt, đƣợc sử dụng rộng rãi trong chế tạo các bình 

chịu áp lực, đƣờng ống và các kết cấu ngoài khơi. Do vậy, trong những năm qua, 

việc phát triển nghiên cứu phong phú hơn về nguồn vật liệu hàn đã tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc ứng dụng các sản phẩm, những vật liệu mới, cho tính chất cơ 

học và năng suất tốt hơn, đạt đƣợc hiệu quả kinh tế, đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu 

trên thế giới chú trọng. Trong nghiên cứu về công nghệ hàn SAW, nhóm tác giả 

Rinku Kimar Chandra, Mohd. Majid, Harish Kumar Arya, Sumit Kumar Singh [77] 

đã nghiên cứu bổ sung thêm MnO2 và TiO2 trong mẻ liệu, sự thay đổi tỷ lệ phần 

trăm của các nguyên tố từ 9 đến 18% TiO2 và 1,4 đến 2,0% MnO2, với chế độ hàn 

không thay đổi. Kết quả cho thấy, thành phần phần trăm của titan có ảnh hƣởng lớn 

đến độ cứng. Hơn nữa, tác giả cũng nhận ra rằng thành phần phần trăm trung bình 

của cả TiO2 và MnO2 làm tăng đáng kể các giá trị độ bền kéo. Giá trị độ dai va đập 

của kim loại mối hàn tối đa ở mức 18% TiO2 và 1,4% MnO2 và tối thiểu ở mức 9% 

TiO2 và 2% MnO2. Trong nghiên cứu này tác giả cũng chƣa đề cập đến ảnh hƣởng 

của SiO2. Nhằm tăng độ bền của mối hàn nhóm tác giả Arvind, Mohd. Majid, 

Rakesh Kumar Phanden [18] cũng đã nghiên cứu việc bổ sung thêm hàm lƣợng 

TiO2 trong mẻ liệu trợ dung hàn gốm, hàn với vật liệu hàn thép AISI 1020. Thay đổi 

trợ dung gốm từ 10, 12 và 14% TiO2 sử dụng điện cực cacbon thấp với ba mức 

dòng hàn (300, 350, 400A), nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, sự gia tăng hàm lƣợng 

titan trong mẻ liệu cũng đã cải thiện độ dẻo dai và độ dẻo của các mối hàn tốt nhất 

trong phạm vi 14% titan với 400A. Từ kết quả kiểm tra, đánh giá cho thấy, thành 

phần phần trăm của titan có ảnh hƣởng đáng kể nhất đến độ dai va đập. Nghiên cứu 

này cũng chƣa đề cập đến bổ sung thêm MnO2 và SiO2. Ngoài các thông số về công 

nghệ tác giả Ana Maria Paniagua Mercado và cộng sự [24], đã nghiên cứu tính chất 

cơ học của mối hàn thép phụ thuộc rất lớn vào thành phần mẻ liệu trợ dung hàn. 

Nghiên cứu các phản ứng nhiệt hóa và điện hóa xảy ra tại bể hàn, đối với sự dịch 

chuyển các thành phần hợp kim trong trợ dung vào kim loại mối hàn. Ngoài những 

điều đã nêu ở trên, các vật liệu che phủ là các chất trợ dung bao gồm các hợp chất 

hóa học khoáng khác nhau, nhƣ oxit, florua và cacbonat… [49, 83]. Quá trình thiêu 

kết các chất trợ dung trong quá trình hàn đã thúc đẩy các phản ứng hóa học và biến 

đổi pha của các khoáng chất này. Tất cả các yếu tố này, đã xác định thành phần mẻ 

liệu của các nguyên tố hợp kim trong trợ dung gốm với các tỷ lệ đƣợc xác định dịch 

chuyển vào kim loại mối hàn. Tất cả các oxit đã góp phần vào quá trình hòa tan các 
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nguyên tố hợp kim dịch chuyển vào bể hàn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các 

nguyên tố hợp kim đã đóng vai trò quan trọng, tạo mầm để hình thành một số pha 

có lợi nhƣ ferit trong quá trình hàn, đã cải thiện độ bền cơ học và độ dẻo của kim 

loại hàn. Các phản ứng giữa kim loại hàn và thành phần mẻ liệu trong trợ dung hàn 

gốm với quy trình hàn SAW tƣơng tự nhƣ phản ứng giữa kim loại nóng chảy và xỉ 

trong quá trình sản xuất thép. Năm 2005 Ana Maria Paniagua Mercado và cộng sự 

[25] cũng đã nghiên cứu ảnh hƣởng của thành phần mẻ liệu đến cấu trúc và độ bền 

của mối hàn SAW trên nền thép AISI 1025. Nghiên cứu cho thấy, cấu trúc vi mô và 

cấu trúc vĩ mô của các mối hàn đƣợc quan sát với sự hiện diện của ferit cho các mối 

hàn có hàm lƣợng oxit titan cao nhất. Độ bền của mối hàn bị ảnh hƣởng bởi sự hiện 

diện của ferit. Độ bền kéo của các mối hàn đối với mẻ liệu có TiO2 tăng lên. Độ dãn 

dài giảm theo tỷ lệ phần trăm của TiO2 giữa mối hàn. Hình dạng hạt trong mối hàn 

đã ảnh hƣởng đến khả năng chịu tải kết cấu, thành phần hóa học và công nghệ và 

phƣơng thức sản xuất. Ngày nay, trƣớc nhu cầu ngày càng tăng của các sản phẩm 

hàn chất lƣợng cao, sự đòi hỏi phải kiểm soát tốt hơn hàm lƣợng hóa học và các 

thông số quy trình hàn. Với việc sử dụng ngày càng nhiều các hệ thống hàn tự động, 

kiểm soát chính xác hàm lƣợng hóa học và các thông số chế độ trong hàn hồ quang 

dƣới lớp trợ dung  gốm (SAW) [32]. Đánh giá về ảnh hƣởng của thành phần mẻ liệu 

đến hình dạng hạt trong mối hàn SAW, nhóm tác giả Brijpal Singh [33] cũng chỉ ra 

rằng tính chất cơ học của mối hàn không chỉ đƣợc quyết định bởi thành phần hóa 

học mà còn phụ thuộc vào hình dạng hạt, kích thƣớc và tính chất thành phần mẻ 

liệu. Các tính chất này bao gồm sức căng bề mặt, độ nhớt, nhiệt dung, hệ số nhiệt 

giãn nở, kích thƣớc hạt…  Các thành phần khác nhau của mẻ liệu có ảnh hƣởng lớn 

đến hiệu suất của các quá trình hàn. Ảnh hƣởng của việc bổ sung thành phần hợp 

kim trong trợ dung gốm đến độ ổn định hồ quang, độ mao dẫn, độ bong của xỉ và 

hình dạng hạt mối hàn đã chứng minh thành phần mẻ liệu có ảnh hƣởng rất lớn đến 

hình dạng hạt trong mối hàn.  Khả năng chịu tải của mối hàn không chỉ phụ thuộc 

vào cấu trúc mà còn bị ảnh hƣởng bởi hình dạng hạt. Các đặc điểm chính bị ảnh 

hƣởng là độ ổn định hồ quang, khả năng tách xỉ, độ mao dẫn, độ nhớt, cũng nhƣ ảnh 

hƣởng đến chiều rộng mối hàn, độ ngấu và độ pha loãng, tạo ra độ ngấu lớn trong 

quá trình hàn SAW [34-36, 38]. B. Kook-soo và cộng sự [37] đã thực hiện nghiên 

cứu ảnh hƣởng của điện cực đến sự chuyển đổi nguyên tố và tính chất cơ học của 

mối hàn trong qua hàn hồ SAW bằng cách sử dụng ba dây hàn với các thành phần 

khác nhau, qua đó đã xác định độ bền kéo và độ dai va đập của kim loại mối hàn, 
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đồng thời giải thích đƣợc sự chuyển đổi các nguyên tố giữa xỉ và kim loại mối hàn, 

lƣợng cacbon và mangan đều cho thấy sự hao hụt trong hầu hết các thí nghiệm, sự 

chuyển biến giữa các phần tử từ kim loại bể hàn sang xỉ trong quá trình hàn. Tuy 

nhiên, lƣợng chuyển biến giữa các phần tử đó là khác nhau tùy thuộc vào thành 

phần điện cực. Kim loại mối hàn cơ bản mang sự hao hụt ít hơn là cacbon và 

mangan, thông qua việc giảm hàm lƣợng oxy trong kim loại mối hàn. Si đạt giá trị 

0,044% khi hàm lƣợng oxit tăng. Điều này là do Al, Ti và Zr có thể thay thế Si, để 

lại Si tự do chuyển từ xỉ sang kim loại mối hàn. Theo đó, chỉ số kim loại mối hàn 

đƣợc tính toán thông qua các thành phần hóa học thay đổi từ 0,153 đến 0,196 % tùy 

thuộc vào loại dây hàn, mẻ liệu và gần nhƣ có mối quan hệ tuyến tính với độ bền 

kéo của kim loại mối hàn. Cải thiện độ bền kéo và tính chất cấu trúc mối hàn của 

thép hợp kim thấp hàn SAW nhóm tác giả Chandra RK [39] đã bổ sung thêm từ 9, 

13.5, 18 % titan và 1.4, 1.8, 2.0 % mangan trong trong mẻ liệu trợ dung hàn gốm, 

mối hàn thép MS 1025 đã đƣợc khảo sát. Với chín mẫu thí nghiệm kết quả cho thấy, 

tác dụng chính của MnO2 là làm tăng độ dẻo của kim loại mối hàn và mất một chút 

độ bền kéo do TiO2. Nhóm tác giả đã nhận thấy mức 3 của thành phần phần trăm 

của TiO2 và mức 3 của thành phần của MnO2 cho các giá trị tối ƣu. Nghiên cứu chỉ 

ra, giá trị độ bền kéo là tối đa (529MPa) ở thành phần mẻ liệu có titan 13,5% và 2% 

mangan với cƣờng độ dòng hàn 400 A và điện áp 27 V. Do tăng hàm lƣợng titan 

trong mẻ liệu, lƣợng ferit đã tăng lên trong kim loại mối hàn.  Với việc bổ sung 

thêm titan, cấu trúc của mối hàn đã thay đổi từ hỗn hợp ferit, ferit ranh giới hạt 

thành hỗn hợp ferit, bainite và ferit. Tỷ lệ titan trong kim loại hàn cao hơn đã hình 

thành các pha cứng trong cấu trúc mối hàn làm tăng độ cứng của mối hàn. Sự gia 

tăng hàm lƣợng titan trong trợ dung hàn cải thiện độ dẻo và độ bền của mối hàn do 

sự hình thành các vùng trắng trong kim loại mối hàn và tạo mầm không đồng nhất 

của ferit, nhƣng độ bền kéo bị mất đi khi bổ sung thêm % trung bình của mangan, 

mangan đã tinh chỉnh cấu trúc mối hàn. Việc tinh chế cấu trúc vi mô đã cải thiện 

các đặc tính cƣờng độ va đập của mối hàn, mangan làm giảm độ dẻo dai vƣợt qua % 

thành phần của titan giúp cải thiện độ bền của mối hàn. Từ ảnh chụp tổ chức tế vi 

của mỗi mối hàn, nhận thấy phần trăm carbon trong mối hàn bị giảm do sử dụng 

điện cực carbon thấp để hàn.  Ngoài ra thành phần phần trăm của titan và mangan 

đƣợc tăng lên trong mối hàn khi so sánh với kim loại cơ bản của mỗi mối hàn. Ảnh 

hƣởng của các thông số chế độ hàn khác nhau trong mối hàn hồ quang dƣới lớp trợ 

dung gốm (SAW) Junaid Yawar và Harvinder Lal [53] nghiên cứu chỉ ra rằng điện 
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áp hàn, cƣờng độ dòng điện hàn, tốc độ hàn và kích thƣớc điện cực ảnh hƣởng đến 

thành phần trợ dung gốm . Trong nghiên cứu về cấu trúc và tính chất cơ học của 

mối hàn thép HSLA, nhóm tác giả Keshav Prasad [57] đã kết luận ảnh hƣởng của 

các tham số quá trình hàn (SAW) nhƣ cƣờng độ dòng điện và tốc độ hàn đến cấu 

trúc, độ cứng, độ bền của mối hàn thép HSLA và phân tích kết quả trên cơ sở đầu 

vào nhiệt. Quá trình SAW đƣợc sử dụng để hàn các tấm thép HSLA dày 16 mm. 

Các mối hàn đƣợc sử dụng đầu vào với mật độ dòng nhiệt tƣơng đối cao (3.0 đến 

6.3 KJ / mm) bằng cách thay đổi dòng hàn (500 đến 700 A) và tốc độ hàn (200 đến 

300 mm / phút). Kết quả cho thấy sự gia tăng nhiệt lƣợng đầu vào làm thô cấu trúc 

hạt trong kim loại mối hàn và vùng ảnh hƣởng nhiệt (HAZ). Độ cứng đã thay đổi từ 

đƣờng tâm mối hàn đến vùng kim loại cơ bản và độ cứng cực đại đã đƣợc tìm thấy 

trong vùng HAZ. Độ cứng của kim loại hàn phần lớn là đồng đều. Độ cứng giảm 

khi tăng dòng hàn và giảm tốc độ hàn trong khi độ bền cho xu hƣớng hỗn hợp. Sự 

gia tăng dòng hàn từ 500 A đến 600 A ở tốc độ hàn nhất định (200 mm / phút hoặc 

300 mm / phút) làm tăng độ bền và tăng dòng hàn lên đến 700 A làm giảm độ bền 

kim loại mối hàn 

Qua các nghiên cứu trên cho thấy, chất lƣợng của mối hàn thép SAW phụ 

thuộc khá lớn vào chế độ hàn và thành phần mẻ liệu trợ dung hàn [58-60, 62, 63]. 

Hầu hết các nghiên cứu mẻ phối liệu cho quy trình SAW đã đƣợc tập trung 

vào các ảnh hƣởng mẻ liệu với cấu trúc và tính chất cơ học của mối hàn [40-42]. 

Tƣơng tự nhƣ vậy, khi nghiên cứu các phản ứng nhiệt hóa và điện hóa xảy ra tại bể 

hàn rất quan trọng đối với việc chuyển các nguyên tố kim loại vào các mối hàn. 

Ngoài những điều đã nêu ở trên, điện cực cũng là một yếu tố rất quan trọng để có 

đƣợc kim loại mối hàn có tính chất cơ học tốt. Quá trình nung và thiêu kết các chất 

trợ dung trong quá trình xử lý điện cực hàn làm thúc đẩy các phản ứng hóa học và 

biến đổi pha của các khoáng chất. Tất cả các yếu tố đã đƣợc xác định thành phần 

với các yếu tố khác nhau đƣợc hòa vào kim loại mối hàn. Tất cả các oxit trong mẻ 

liệu có thể góp phần vào quá trình hòa tan các nguyên tố kim loại và oxy khác nhau 

trong bể hàn. Các nguyên tố hợp kim này có thể phản ứng với oxy để tạo thành các 

oxit đóng một vai trò quan trọng hình thành một số pha có lợi nhƣ ferit trong quá 

trình hàn [31]. Những phản ứng này đã cải thiện độ bền cơ học và độ dẻo của kim 

loại hàn. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là chỉ ra ảnh hƣởng của các thông số 

công nghệ trong trợ dung hàn gốm (AR) với các mẻ phối liệu khác nhau đến thành 

phần hóa học, cấu trúc vi mô và tính chất cơ học của kim loại mối hàn. 
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Nhận xét: Việc nghiên cứu về trợ dung hàn gốm và sử dụng trong công nghệ 

hàn tự động dƣới lớp trợ dung trong nƣớc và trên thế giới cho thấy: 

Chất lƣợng mối hàn kết cấu thép, tính chất cơ học của mối hàn thép phụ 

thuộc rất lớn vào thành phần mẻ liệu trợ dung hàn, ngoài ra còn phụ thuộc vào hình 

dạng và kích thƣớc hạt, việc thay đổi tỷ lệ phần trăm của các thành phần TiO2, 

MnO2, SiO2  làm tăng đáng kể các giá trị độ bền kéo, ảnh hƣởng rất lớn đến độ 

cứng của mối hàn trong phạm vi nghiên cứu. 

- Các tác giả chỉ chủ yếu tập trung nghiên cứu, đánh giá ảnh hƣởng của TiO2, 

SiO2, Al2O3.., mà chƣa xác định sự phù hợp của các thành phần mẻ liệu, có ảnh 

hƣởng đến tính chất cơ học của mối hàn thông qua quá trình thử nghiệm, cho nên 

việc áp dụng vào quá trình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. 

1.4. Giới hạn nội dung nghiên cứu của luận án 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của tỷ lệ một số thành phần trợ dung hàn gốm AR 

chế tạo trong nƣớc đến chất lƣợng mối hàn kết cấu thép, đến hình dáng và cấu trúc 

mối hàn khi hàn thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp, bao gồm: 

- Sử dụng nguồn nguyên liệu trong nƣớc chế tạo mẻ liệu trợ dung hàn gốm 

AR, làm chủ đƣợc nguyên liệu, công nghệ. 

- Nghiên cứu ảnh hƣởng của MnO2, TiO2, SiO2 trong thành phần mẻ liệu. 

Phân tích, lựa chọn mẻ liệu cần khảo sát và khoảng biến thiên của chúng. 

- Thực hiện các thí nghiệm. 

- Từ kết quả thu đƣợc, mô tả đƣợc mối quan hệ tƣơng quan với từng cặp 

tham số thí nghiệm. Áp dụng phƣơng pháp tối ƣu đa mục tiêu OEC đánh giá ảnh 

hƣởng đồng thời các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 trong trợ dung gốm hệ AR đến các chỉ 

tiêu cơ tính của mối hàn 

1.5. Kết luận chƣơng 

Thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu ở trong nƣớc và ngoài nƣớc về công 

nghệ hàn SAW đã có một số kết luận sau: 

- Công nghệ SAW đã đƣợc rất nhiều tác giả ở trong nƣớc và trên thế giới 

nghiên cứu về vật liệu, công nghệ, đến năng suất và chất lƣợng... Song các công 

trình nghiên cứu về SAW chỉ chủ yếu tập trung nghiên cứu ảnh hƣởng của các bộ 

thông số chính, các mối quan hệ giữa các thành phần mẻ liệu TiO2, SiO2, Al2O3... 
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mà chƣa có công trình nào đề cập đến ảnh hƣởng của bộ thông số TiO2, SiO2, MnO2 

tới cấu trúc và cơ tính của mối hàn, dẫn đến việc áp dụng cụ thể vào tình hình thực 

tế sản xuất còn gặp rất nhiều khó khăn theo phƣơng pháp chế tạo và công nghệ, thị 

phần sử dụng trợ dung gốm ở trong nƣớc. 

- Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phối mẻ liệu trợ dung hàn gốm AR, sử 

dụng nguồn nguyên liệu trong nƣớc chủ động về công nghệ cũng nhƣ nguồn nguyên 

liệu hàn thép hợp kim thấp và thép cacbon thấp làm việc trong môi trƣờng chịu tải 

trọng tĩnh và chịu tải trọng động có cơ, lý tính đồng bền với kim loại cơ bản, từ đó 

giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, làm chủ đƣợc công nghệ là rất cần thiết. 

- Đã xác định đƣợc mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của luận án, trong đó 

trọng tâm là nghiên cứu ảnh hƣởng của tỷ lệ MnO2, SiO2, TiO2 trong mẻ phối liệu 

đến chất lƣợng mối hàn trong hàn tự động dƣới lớp trợ dung hàn, các nội dung cần 

thực hiện cụ thể và giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án. 
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CHƢƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH HÀN HỒ QUANG 

DƢỚI LỚP TRỢ DUNG GỐM 

2.1. Quá trình hoàn nguyên và hợp kim hóa mối hàn khi hàn hồ quang tự động 

dƣới lớp trợ dung hàn gốm [5,12,17] 

Quá trình hoàn nguyên và hợp kim hóa kim loại mối hàn thƣờng đƣợc xem 

xét kết hợp với nhau vì trong nhiều trƣờng hợp chúng có liên quan mật thiết với nhau 

và xảy ra cùng một lúc. Khi chọn các nguyên liệu cho chế tạo trợ dung hàn, cần chú ý 

tới công dụng đặc biệt của từng nguyên tố một, nhƣng thƣờng một nguyên tố trong 

quá trình luyện kim có thể đóng vai trò vừa là nguyên tố oxy hóa khử vừa là nguyên 

tố hợp kim hóa. Nếu đƣa vào vùng hàn một nguyên tố có hoạt tính mạnh theo tỷ lệ 

tăng dần thì hàm lƣợng nguyên tố đó thấp, nó đƣợc liên kết hầu hết vào xỉ, chỉ một 

phần rất nhỏ chuyển vào kim loại mối hàn. Khi tăng hàm lƣợng lên thì phần lớn khối 

lƣợng của nó không bị oxy hóa mà chuyển vào kim loại mối hàn và hợp kim hóa mối 

hàn. Hoàn nguyên kim loại mối hàn khi dùng trợ dung gốm trong xỉ hàn có hàm 

lƣợng ôxit mangan và ôxit silic cao có thể xảy ra các phản ứng sau: 

(MnO) +[Fe] → (FeO)+ [Mn] (2.1) 

(SiO2) +2[Fe] → 2(FeO)+ [Si] (2.2) 

Lƣợng Mn và Si đƣợc hoàn nguyên vào kim loại mối hàn, tuy nhiên quá 

trình hoàn nguyên này chỉ chiếm khoảng 3 ÷ 5% MnO và SiO2. 

Khi hàn dƣới lớp trợ dung gốm hoàn nguyên kim loại mối hàn đƣợc thực 

hiện bằng cách đƣa vào thành phần của trợ dung gốm các dạng fero có ái lực mạnh 

với ôxy hơn là đối với sắt. Trong trợ dung gốm ngoài các nguyên tố Si, Mn ngƣời ta 

còn đƣa vào các nguyên tố hoạt tính hơn nhƣ Ti, Al làm nguyên tố ôxy hóa khử. 

Chất lƣợng mối hàn sẽ cao khi chúng ta loại trừ đƣợc hoàn toàn các sản phẩm ôxy 

hóa khử khỏi kim loại mối hàn. Để đƣa tạp chất này ra khỏi kim loại lỏng vào xỉ 

hàn cần có một số yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng là hoạt tính hóa học 

của tạp chất đó và của xỉ hàn. Sự chuyển hóa các chất trong xỉ và kim loại cơ bản là 

do sự kết hợp của dây hàn và trợ dung gốm cũng đã đƣợc làm rõ và giải thích rằng 

độ bền kéo và cƣờng độ dai va đập của mối hàn kim loại mối hàn tốt hơn. Hàm 

lƣợng FeO của xỉ chịu trách nhiệm về mức oxy trong kim loại mối hàn [64]. 

Khi lựa chọn các nguyên tố ôxy hóa cho vào trợ dung hàn gốm cần lƣu ý 

xem xét một số các yếu tố sau: 

- Nguyên tố có ái lực mạnh với ôxy. 
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- Ôxít của nguyên tố đó có ái lực mạnh với xỉ. 

- Tăng hàm lƣợng nguyên tố ấy thì có lợi: có thể một lƣợng dƣ nào đó đƣợc 

chuyển vào kim loại mối hàn. 

- Giữ đƣợc khả năng ôxy hóa khử ban đầu của nó trong quá trình chế tạo trợ 

dung. 

- Có thể sử dụng chất ôxy hóa khử ở dạng fero. 

Nhôm là chất ôxy hóa khử mạnh nhƣng cũng hạn chế sử dụng trong trợ dung 

hàn gốm vì ôxyt của nó rất khó chảy, khó liên kết vào xỉ nên nó cũng có thể lẫn 

trong kim loại mối hàn. Tốt nhất là dùng nhôm ở một số lƣợng nhỏ kết hợp với các 

chất ôxy hóa khử khác, khi đó nhôm đóng vai trò biến tính kim loại mối hàn. 

Nên dùng fero silic, đôi khi fero silic + fero mangan là những chất khử ôxy 

hóa mạnh. Fero titan không những là chất khử ôxy hóa mạnh mà còn có tác dụng 

biến tính kim loại mối hàn. 

Hàn dƣới lớp trợ dung hàn gốm cho phép hợp kim hóa mối hàn trong một 

khoảng rộng bằng các nguyên tố khác nhau. Với tính chất là nguyên tố hợp kim 

thƣờng dùng các fero sau đây: FeSi, FeMn, FeCr. Đối với trợ dung hàn gốm dùng 

cho hàn đắp đôi khi còn dùng các loại Cacbit kim loại. Đặc biệt với trợ dung hàn 

gốm có khả năng hợp kim hóa kim loại mối hàn bằng Cacbon. Hợp kim hóa kim 

loại bằng Cacbon là việc rất khó khăn nếu dùng trợ dung nóng chảy. 

Trợ dung gốm cho phép hợp kim hóa mối hàn bằng Cacbon một cách chính 

xác trong giới hạn bất kì mà không làm ảnh hƣởng đến quá trình hàn. 

Điều chỉnh các nguyên tố hợp kim trong thành phần của trợ dung có thể có 

đƣợc thành phần hóa học của kim loại mối hàn định trƣớc. Cần lƣu ý là các nguyên 

tố hợp kim không phải chuyển toàn bộ từ trợ dung hàn vào kim loại mối hàn mà 

một phần bị hao tổn do oxy hóa còn lại trong xỉ. 

2.2. Ảnh hƣởng của một số thành phần hợp kim trong trợ dung hàn gốm 

2.2.1. Ôxyt titan 

Đã có nhiều công trình đã tập trung nghiên cứu các đặc tính cơ học của mối 

hàn phụ thuộc vào thành phần mẻ liệu và các tham số quá trình hàn đƣợc sử dụng 

trong hàn hồ quang tự động cho thấy sức bền của mối hàn đối với độ cứng, độ bền 

kéo và tổ chức kim loại mối hàn và vùng ảnh hƣởng nhiệt. Cấu trúc của mối hàn gồm 

ferit và peclit có thể đƣợc hình thành khi mẻ liệu chứa titan, vanadi và các oxit khác. 
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Việc bổ sung thêm TiO2 trong thành phần mẻ liệu trợ dung cho thấy sự dẻo 

dai và cơ học đƣợc cải thiện trong kim loại mối hàn bằng phƣơng pháp hàn hồ 

quang chìm, sự hình thành cấu trúc vi lƣợng sắt ferit từ việc bổ sung thêm hợp kim 

titanium. Điều này là do sự bao phủ đều của titan thúc đẩy ferit acetic trong mối 

hàn, TiO2 bị ảnh hƣởng mạnh mẽ bởi chế độ hàn. Các nguyên tố hợp kim nhƣ Ni, 

Mo, Cr, Ti có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát kết cấu vi mô. Nghiên cứu cho 

thấy hàm lƣợng cacbon trong kim loại mối hàn giảm với việc thêm xỉ trong quá 

trình hình thành và bảo vệ mối hàn, cải thiện độ dẻo dai của kim loại mối hàn bằng 

cách giảm hàm lƣợng lƣu huỳnh và phốt pho từ kim loại mối hàn. Sự kết hợp của 

cƣờng độ dòng điện và độ dẻo dai của mẫu là cần thiết. Các mẫu thép đƣợc thử 

nghiệm trong môi trƣờng -20°C. 

TiO2 đã đƣợc chứng minh là một yếu tố quan trọng để cải thiện độ dẻo của 

mối hàn. Độ dẻo của kim loại thông qua một số cơ chế. Cơ chế thứ nhất titan có thể 

kết hợp với oxy để tạo thành các tinh thể titan oxit tinh khiết phân tán đã thúc đẩy 

các hạt nhân bên trong của ferit, cơ chế thứ hai Nitơ có mặt sau khi hàn ở dạng 

không cố định, trừ khi có titan mà trƣờng hợp này nitrit titan sẽ hình thành. Nitơ tự 

do có ảnh hƣởng bất lợi tăng nhiệt độ chuyển tiếp 2 - 40 C trên 0,001% trọng lƣợng 

tăng nitơ. Phần lớn TiO2 vƣợt quá lƣợng cần thiết của nitrit, nitrit có thể dẫn đến sự 

hình thành cacbua titan bất lợi. Ban đầu ngƣời ta cho rằng những chất nitrit này có 

thể là các điểm tạo hạt cho ferit acrylic. Một giải thích gần đây cho thấy, sự kết tủa 

làm giảm lƣợng nitơ tự do, do đó thúc đẩy sự phân ly tại vùng ranh giới austenite. 

Một lƣợng tƣơng đối nhỏ titan cần thiết để tối ƣu hóa sự hình thành của ferit trong 

kim loại mối hàn thép hợp kim thấp và thép cacbon thấp. 

2.2.2. Ôxit Mangan 

Ảnh hƣởng của oxit mangan, trong khoảng 18 đến 22 %, trên cấu trúc vi mô 

và tính chất cơ học đã đƣợc thử nghiệm. Mangan ngày càng tinh chỉnh cấu trúc vi 

mô và thúc đẩy sự hình thành có sự ràng buộc oxit titan và ferit. Qua kiểm tra 

Charpy V cho thấy, thành phần kim loại mối hàn với các đặc tính tác động đạt đƣợc ở 

mức 22% oxit mangan, mặt khác chịu ảnh hƣởng rõ rệt đến độ cứng và cấu trúc của 

mối hàn, hàm lƣợng mangan tối ƣu với mức độ tập trung cao hơn đã đƣợc tiến hành để 

đánh giá ảnh hƣởng của mangan trên độ bền và tính chất cơ học của mối hàn. 

Ôxit Mangan làm giảm nứt nóng và nguội trong quá trình hàn, ngoài ra cho 

độ cứng và tính dẻo dai tỉ lệ với nhau. Lƣợng MnO2 tạo ra lƣợng sunphur dạng thấp 

vì lƣợng canxi silicat chịu trách nhiệm loại bỏ phốt pho. Do kích thƣớc hạt nhỏ và 



 

 

29 

các ranh giới hạt lớn nên Ferit là cấu trúc vi mô mong muốn trong mối hàn cho độ 

bền và độ dẻo cao. Mức oxy thấp có trong kim loại mối hàn cho độ bền va đập tốt. 

Ảnh hƣởng của việc kết hợp dây hàn với thành phần hóa học trong mẻ liệu trợ dung 

hàn gốm, cho độ bền kéo và cƣờng độ dai va đập của kim loại mối hàn đã đƣợc thử 

nghiệm và giải thích về chuyển biến thành phần giữa xỉ và kim loại mối hàn, thành 

phần hóa học trong mẻ liệu đã đƣợc nghiên cứu về cấu trúc và độ bền kéo trong kim 

loại mối hàn. MnO2 tăng cƣờng sự hình thành của pearlite và ferit cho độ dẻo dai 

cao nhất và tính dẻo dai khi kết hợp với Cr và Mo thúc đẩy sự hình thành ferit acetic 

và cacbua tinh trong mối hàn có độ bền kéo và độ cứng cao. 

MnO2 cải thiện độ cứng của kim loại mối hàn, việc bổ sung mangan làm tăng 

tỷ trọng của hạt Ferit tại vùng kim loại cấu trúc vi mô mối hàn. Mangan tham gia 

vào việc tăng độ cứng mối hàn nhƣng không mạnh, mangan không phân tách trong 

quá trình hàn, khi nguội hay ở nhiệt độ âm. Độ cứng của tất cả các giai đoạn quá 

trình hàn bao gồm cả các ferits yếu hơn. Phạm vi tối ƣu của MnO2 làm tăng độ dai 

va đập và độ cứng. Chỉ số cơ bản của mẻ liệu cũng tƣơng quan với tính chất cơ học 

của mối hàn. 

2.2.3. Ôxit Silic 

Các đặc tính quan trọng nhƣ khả năng tách rời xỉ tốt hơn, độ ổn định của hồ 

quang và hợp kim hóa mối hàn tăng lên cùng với sự gia tăng tỷ lệ SiO2 trong thành 

phần mẻ liệu, lƣợng Mangan và silicat canxi tạo ra lƣợng sulphua thấp hơn và loại 

bỏ phốt pho từ bể hàn. Lƣợng SiO2 và TiO2 làm tăng nhiệt lƣợng đầu vào và làm 

giảm cơ học cũng nhƣ các tính chất của mối hàn. Ferit acetic trong cấu trúc của mối 

hàn đƣợc kiểm soát bởi CaO, nó chịu trách nhiệm cho các tính chất cơ học tốt nhƣ 

độ dẻo dai và độ bền va đập. Việc chuyển hóa chất xỉ và kim loại mối hàn là do sự 

kết hợp của dây hàn và thành phần hóa học của thuốc, cũng đã đƣợc kiểm nghiệm 

và giải thích với độ bền kéo và sức chịu tải tốt hơn của kim loại hàn.  Hàm lƣợng 

FeO của xỉ chịu trách nhiệm về mức độ oxy trong quá trình hàn, trong khi kim loại 

mối hàn yêu cầu lƣợng oxy thấp, vì sự phân hủy SiO2 trong quá trình hàn đƣợc so 

sánh với thành phần hoá học của một số mẻ liệu cùng với cấu trúc và độ bền kéo 

trong hàn dƣới lớp thuốc. Ảnh hƣởng của các thành phần hóa học trong quá trình 

hàn hồ quang dƣới lớp gốm đƣợc giải thích rõ bằng quá trình thử nghiệm. Có báo 

cáo cho thấy hàm lƣợng SiO2 trong mẻ liệu với các tính chất cơ học của mối hàn tốt 

hơn với hàm lƣợng MnO, MnO và Fe-Cr khác nhau trong mẻ liệu dẫn đến đạt đƣợc 

độ cứng mong muốn trong kim loại hàn. Tăng hàm lƣợng MnO, MgO và Fe-Cr cải 
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thiện độ dẻo của kim loại mối hàn. Các đặc tính hàn nhƣ độ rộng đƣờng hàn và sự 

thâm nhập có thể đƣợc tối ƣu hóa bằng cách sử dụng các thành phần rutile dựa trên 

thử nghiệm và phân tích trong hàn hồ quang dƣới lớp trợ dung hàn gốm. 

Đã có báo cáo rằng với các đặc tính luyện kim của mối hàn khi hàn, trợ dung 

hàn gốm đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lƣợng kim loại mối 

hàn [20]. Cùng với quá trình hàn, các hạt trợ dung nóng chảy bao phủ bảo vệ toàn 

bộ mối hàn có độ dẻo và độ va đập tốt hơn so với các phƣơng pháp hàn khác. 

Nhƣng trợ dung hàn gốm có tính hút ẩm trong tự nhiên cao, do đó trƣớc khi hàn 

phải sấy sơ bộ là rất cần thiết cho chất lƣợng mối hàn, che chắn hồ quang, làm sạch 

và kiểm soát hình dạng mối hàn. Trợ dung hàn gốm ảnh hƣởng đến kim loại cơ bản 

trong quá trình hàn. Các thành phần mẻ liệu tạo ra mối hàn tốt hơn. 

Trong khi tiến hành nghiên cứu về ảnh hƣởng của thành phần hóa học trong 

thành phần mẻ liệu, trên cấu trúc vi mô và tính bền của mối hàn hồ quang chìm, tác 

giả[17] cho thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn thành phần mẻ liệu để cải thiện 

tính chất cơ học của mối hàn là rất quan trọng. 

2.3. Ảnh hƣởng của các nguyên tố hợp kim trong thép đến tính hàn của thép 

Lƣợng các nguyên tố hợp kim trong thép ảnh hƣởng đến tính hàn nhƣ sau: 

2.3.1. Cacbon (C) 

Cacbon là hợp chất quan trọng trong thép. Nó xác định độ bền dai, tính tôi và 

những tính chất khác của thép. Lƣợng cacbon đến 0,25% không làm xấu khả năng 

hàn của thép. Tiếp tục tăng lƣợng cacbon, khả năng hàn là rất xấu vì lƣợng cacbon 

lớn trong khi hàn sẽ nứt. Vì thế, dây thép có lƣợng C > 0,2% đối với việc hàn là 

không có lợi vì khi nó nóng chảy C cháy dẫn tới tạo thành nhiều lỗ hơi. 

2.3.2. Mangan (Mn) 

Trong thép thƣờng chứa 0,3 ÷ 0,8% lƣợng Mn không cản trở việc hàn. Trong 

một số mác thép đặc biệt hàm lƣợng Mn có tới 1,8 ÷ 2,5%, trong trƣờng hợp này, 

Mn làm tăng khả năng tôi của thép và có khả năng tạo thành nứt nếu trong thép có 

lƣợng Mn cao 11 ÷ 16%. Trong quá trình hàn Mn cháy mạnh bởi vậy cần thiết phải 

có phƣơng pháp bảo vệ đặc biệt 

2.3.3. Silic (Si) 

Thông thƣờng, trong thép cacbon hàm lƣợng Si là 0,02 ÷ 0,3% còn thép đặc 
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biệt có thể đạt 0,8 ÷ 1,5%. Si làm khó hàn, nó làm tăng tính chảy lỏng của hợp kim, 

dễ oxi hóa oxit khó nóng chảy vào trong xỉ. 

2.3.4. Lưu huỳnh (S) 

Lƣu huỳnh là nguyên tố tạp chất có hại, nó làm cho mối hàn tăng khả năng 

nứt nóng trong quá trình hàn, ở nhiệt độ cao S liên kết với Fe tạo thành FeS cùng 

tinh dễ chảy ở 1195
0
C, các FeS này lại liên kết với Fe, FeO tạo thành các cùng tinh 

dễ chảy ở nhiệt độ thấp hơn. Do vậy lƣợng S trong thép cũng nhƣ trong mối hàn 

càng ít càng tốt, thông thƣờng trong mối hàn S ≤ 0,035%. 

Trong các nguyên liệu chế tạo trợ dung hàn, trong nguyên liệu của mẻ trợ 

dung hàn thì S chủ yếu nằm ở dạng FeS2, FeS3, khi ở nhiệt độ 600
o
C sẽ bị phân huỷ 

theo phản ứng sau: 

FeS2 → FeS + S (2.3) 

Để hạn chế hàm lƣợng S trong kim loại mối hàn cần hạn chế lƣợng S trong 

nguyên liệu làm trợ dung hàn. Ngoài ra sử dụng các phƣơng pháp khác chuyển S từ 

kim loại vào xỉ hoặc liên kết nó với các hợp chất không có các thành phần dễ nóng 

chảy trong kim loại. 

Để thực hiện đƣợc việc trên khi hàn cần sử dụng các phƣơng pháp sau: 

 Liên kết S vào Sunfit mangan MnS (nhiệt độ nóng chảy 1610
0
C) 

Phản ứng liên kết S thành MnS: 

[FeS] + [Mn] = [MnS] + [Fe] (2.4) 

Với hệ số cân bằng không đổi: 

K = [MnS].[FeS] / [FeS].[Mn] (2.5) 

[FeS] = [MnS]. [Fe] / K. [Mn] (2.6) 

Nghĩa là nồng độ của FeS trong kim loại giảm khi tăng hàm lƣợng Mn trong 

kim loại. Nhƣng ở phản ứng (2.4) với xu thế liên kết S thành MnS (2.6) tăng chỉ khi 

giảm nhiệt độ kim loại, khi phản ứng xảy ra yếu. Do vậy thậm chí hàm lƣợng mangan 

trong kim loại rất cao nhƣng một phần lớn S có thể bị giữ lại trong liên kết FeS. 

 Đƣa S vào xỉ bằng cách trực tiếp tác động vào MnO và CaO 

Khử lƣu huỳnh thƣờng dùng các ôxit MnO, CaO và MgO để đƣa S vào xỉ. 

Khi hàn sẽ diễn ra phản ứng: 
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[FeS] + (MnO) ↔ (MnS) + [FeO] (2.7) 

MnS đƣợc tạo thành ít hoà tan trong sắt và có nhiệt độ nóng chảy là 1883
o
C 

sẽ đƣợc chuyển vào xỉ hàn. Trên (hình 2.1) thể hiện hàm lƣợng MnO trong trợ dung 

hàn, ảnh hƣởng đến lƣợng S trong kim loại mối hàn. Ảnh hƣởng của hàm lƣợng ôxit 

mangan trong trợ dung hàn đến hàm lƣợng gia tăng S trong kim loại mối hàn. 

Các sunfua canxi và magie cũng không hoà tan trong kim loại và sẽ chuyển vào 

xỉ. Nhƣ vậy khi tăng tính bazơ của trợ dung hàn sẽ tăng khả năng khử lƣu huỳnh. Tác 

dụng khử S khi tăng tính bazơ của trợ dung hàn đƣợc thể hiện trên (hình 2.1). 

Trong một số trƣờng hợp, để giảm S trong kim loại mối hàn tốt hơn là liên 

kết S vào liên kết bay hơi ví dụ nhƣ Al2S3 với nhiệt độ bốc hơi 1550
o
C. 

 

Hình 2.1. Ảnh hƣởng của hàm lƣợng ôxit mangan trong trợ dung hàn đến hàm 

lƣợng gia tăng S trong kim loại mối hàn 

 

Hình 2.2. Hàm lƣợng S trong kim loại mối hàn phụ thuộc vào tính bazơ  

của trợ dung hàn 
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2.3.5. Phôtpho (P) 

Phôtpho là nguyên tố tạp chất có hại làm xấu đi cơ tính của thép cacbon và 

thép hợp kim nó làm cho thép bị giòn nguội. Trong mọi trƣờng hợp nên tìm cách 

khử P trong mối hàn, thông thƣờng trong mối hàn P ≤ 0,035%. 

Biện pháp khử P: 

- Giảm hàm lƣợng P trong kim loại mối hàn bằng cách hạn chế P trong kim 

loại cơ bản, dây hàn và trợ dung hàn. 

- Tách P từ kim loại mối hàn trên cơ sở oxi hóa nó, oxi hóa photpho theo 

phản ứng: 

2FeP + 5FeO = P2O5 + 7 Fe (2.8) 

2Fe3P + 5FeO = P2O5 + 11Fe (2.9) 

Ôxit P2O5 tạo ra liên kết tổ hợp với ôxit CaO theo phản ứng: 

3CaO + P2O5 = ( CaO)3.  P2O5 (2.10) 

Nếu giả sử quá trình khử photpho trong kim loại mối hàn ở dạng tổng quát 

kết hợp luôn cả (2.8) và (2.9) ta có: 

2Fe3P + 5FeO + 3CaO =  (CaO)3. P2O5 + 11Fe (2.11) 

Với hằng số phản ứng 

K = [Fe3P]
2
.  (FeO)

5
.  (CaO)

3
 / (Ca3P2O8).  [Fe]

11
 (2.12) 

Ta thấy hàm lƣợng P trong kim loại mối hàn giảm khi tăng các oxit tự do 

FeO và CaO trong xỉ và giảm lƣợng CaO liên kết với P2O5 tức là lƣợng Ca3P2O8. 

Nhƣ vậy trợ dung gốm nếu có FeO và có tính bazơ thì cho phép khử P. Tuy 

nhiên nếu tiếp tục tăng tính bazơ của xỉ cũng nhƣ lƣợng FeO trong trợ dung  thì tác 

dụng khử P sẽ không tăng đƣợc thể hiện trên đồ thị (hình 2.2), đây là điểm khác biệt 

so với việc khử lƣu huỳnh. Hàm lƣợng phôtpho trong kim loại mối hàn phụ thuộc 

vào tính bazơ của trợ dung gốm. 

2.3.6. Ảnh hưởng của nitơ (N) 

Nitơ có đặc tính là dễ hòa tan vào kim loại lỏng của mối hản, nhiệt độ càng cao 

mức độ tan càng nhiều. Khi mối hàn nguội đi, khả năng hòa tan giảm, nitơ bị đẩy ra 

ngoài không khí. Nhƣng khả năng hòa tan nitơ lại giảm với mức độ đột biến ở nhiệt độ 

kim loại chuẩn bị kết tinh (hình 2.3) làm xuất hiện một lƣợng bọt khí rất lớn. 
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Hình 2.3. Ảnh hƣởng của nhiệt độ đối với sự hòa tan của N2 Trong Fe 

Các bọt khí này không còn đủ thời gian thoát vào không khí trƣớc khi kim 

loại đông đặc gây nên hiện tƣợng rỗ khí làm giảm chất lƣợng mối hàn. Ở trạng thái 

rắn, N2 vẫn có một phần nhỏ hòa tan trong kim loại, nó có tác dụng làm tăng độ bền 

nhƣng lại làm giảm độ dẻo của kim loại (Hình 2.4). 

 

Hình 2.4. Ảnh hƣởng của N2 đối với tính chất cơ học của kim loại mối hàn 

Vì vậy trong tất cả các phƣơng pháp hàn nóng chảy đều phải có biện pháp 

đẩy O2 và N2 ra khỏi vùng hàn để bảo vệ mối hàn. 

2.4. Xỉ hàn 

2.4.1. Khái niệm xỉ hàn 

Xỉ hàn là những hợp chất phi kim nóng chảy, bao gồm các ôxit, các florua, 

clorua, các sunphat... ở dạng đơn chất và phức chất. 
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Xỉ hàn không hòa tan trong kim loại (trừ trƣờng hợp bị lẫn vào kim loại nhƣ 

tạp chất). Cho nên ở trạng thái nóng chảy, kim loại và xỉ hàn là những tạp chất 

không hòa tan lẫn nhau, bởi sự khác nhau về trọng lƣợng riêng và sức căng bề mặt. 

Do trọng lƣợng riêng của xỉ hàn nhẹ hơn trọng lƣợng riêng của kim loại nỏng chảy 

trong mối hàn mà xỉ hàn sau khi nguội nổi lên trên bề mặt của mối hàn ta chỉ cần gõ 

nhẹ là xỉ hàn bong ra. 

Các tính chất của xỉ hàn: 

- Lý tính gồm có: Nhiệt độ nóng chảy, trọng lƣợng riêng, độ nhớt và sự thay 

đổi của độ nhớt phụ thuộc vào nhiệt độ, tính dẫn điện ở trạng thái nóng chảy, sức 

căng bề mặt, góc thấm,.. 

- Tính chất hóa học: Độ hoạt tính hóa học, tính axit (bazơ), khả năng tƣơng 

tác với kim loại,.. 

2.4.2. Đánh giá xỉ hàn 

2.4.2.1. Tính axit, bazơ và trung tính của xỉ hàn 

Tác động hóa học của xỉ nóng chảy với kim loại ở mức độ ion xác định bằng 

tỉ số ôxít bazơ, ôxít axít, ôxít trung tính trong thành phần của xỉ. 

Theo thành phần hóa học và tính chất của xỉ, xỉ đƣợc chia thành các loại sau: 

- Xỉ axit: có chứa nhiều SiO2 hoặc TiO2 

- Xỉ bazơ: có nhiều CaO, MgO, K2O, MnO 

Các ôxit trung tính Al2O3, Cr2O3 trong xỉ bazơ mang tính axit, còn trong xỉ 

axit mang tính bazơ. 

Hệ số bazơ tính theo công thức sau: 

B = Σ(R2O + RO)/ΣRO2 (2.13) 

Trong đó: 

Σ(R2O + RO): Là tổng lƣợng ôxit bazơ trong xỉ, % 

ΣRO2: Là tổng lƣợng ôxit axit, % 

Khi B < 1 Có xỉ axit 

Khi B > 1 Có xỉ bazơ 

Khi B = 1 có xỉ trung tính 
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Để hàn và đắp thƣờng sử dụng xỉ có giá trị B = 0,6÷2,3, nếu dùng trợ dung 

có giá trị B ngoài giới hạn cho phép thì tính luyện kim và khả năng công nghệ giảm 

đi nhiều. 

Tăng hàm lƣợng các ôxit axit, đặc biệt là SiO2 là tăng tạp chất ở dạng thủy 

tinh trong kim loại mối hàn và do đó xảy ra quá trình hoàn nguyên mạnh. Ngoài ra 

tính ổn định hồ quang giảm, tạo dáng mối hàn xấu, xỉ trở nên rất dài. 

Khi tăng độ bazơ của trợ dung, tính công nghệ hàn giảm nhiều, hiện tƣợng 

này nhận thấy bắt đầu từ B > 1,1 

Để tính hệ số bazơ của xỉ, Viện hàn quốc tế sử dụng công thức: 

  
                              

                             

 
(2.14) 

Trong đó: CaO, MgO,... là hàm lƣợng các nguyên tố (%), m là khối lƣợng. 

Công thức này khác với công thức trên ở chỗ có tính đến các dạng luyện kim 

tổng thể của các thành phần tạo nên trợ dung mà mỗi thành phần đều có ảnh 

hƣởng của nó. 

2.4.2.2. Độ nhớt của xỉ hàn 

Độ nhớt là một trong những tính chất vật lý rất quan trọng của xỉ hàn. Xỉ hàn 

ảnh hƣởng rất nhiều tới tính chất mối hàn. Để đảm sự tƣơng tác của kim loại và xỉ 

hàn ở trạng thái nóng chảy và xỉ hàn phủ kín toàn bộ bề mặt vũng hàn thì nhiệt độ 

nóng chảy của xỉ Tncxỉ phải thấp hơn một ít hoặc gần bằng nhiệt độ nóng chảy của 

kim loại Tnc kim loại nếu Tncxi << Tnc kim loại xỉ bị qúa nhiệt mạnh, sẽ chảy loãng xa 

mép hàn ngoài giới hạn vùng hàn, chỉ còn lại một lớp mỏng trên bề mặt vũng hàn 

và có thể bị sôi do đó hạn chế tác dụng bảo vệ của xỉ khi hàn thép, theo nhƣ thực tế 

cho thấy, hợp lý nhất là dùng các xỉ hàn cỏ nhiệt độ nóng chảy thấp hơn của kim 

loại khoảng từ 200 ÷350°C. Giá trị độ nhớt của xỉ hàn trong vùng nhiệt độ vũng hàn 

và sự kết tinh của nó là một đặc tính rất quan trọng. Độ nhớt bình thƣờng của kim 

loại chảy là: 

ηkl = 0,01 ÷ 0,02n
3
 (2.15) 

Xỉ hàn cần phải có độ nhớt lớn hơn đáng kể độ nhớt của kim loại nóng chảy. 

Đối với hàn thép, độ nhớt của xỉ thích hợp là ηkl = 0,8 ÷ 3,0. Nếu xỉ có độ nhớt quá 

cao cũng không có lợi đối với mục đích hàn. (Hình 2.5). 
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Hình 2.5. Sự phụ thuộc của độ nhớt xỉ hàn vào nhiệt độ 

Ở nhiệt độ thấp, độ nhớt của xỉ có tính axit nhỏ hơn tính bazơ (ηaxit < ηbazơ), 

còn ở nhiệt độ cao thì ngƣợc lại. Trong các loại que hàn thì có một số que hàn có 

khả năng hàn đƣợc tất cả vị trí trong không gian vì độ nhớt của xỉ giảm đáng kể khi 

nhiệt độ chỉ giảm một lƣợng nhỏ, loại xỉ có tính chất này gọi là xỉ ngắn (xỉ bazơ 1- 

đƣờng số 2) số còn lại chỉ đƣợc áp dụng cho vị trí hàn sấp vì độ nhớt của xỉ ít thay 

đổi khi nhiệt độ thay đổi nhanh, loại xỉ này đƣợc gọi là xỉ dài (đƣờng số 1). Xỉ bazơ 

có độ nhớt nhỏ ở nhiệt độ cao,nó tạo điều kiện thúc đẩy các phản ứng của hợp chất 

trong thuốc bọc xảy ra cách triệt để, tuy nhiên nó lại cản trở đến việc hình thành 

mối hàn vì nhiệt độ giảm đi một chút thì độ nhớt của xỉ lại giảm đi rất nhanh. 

Độ nhớt của xỉ chủ yếu phụ thuộc vào các cấu tử trong xỉ, đặc biệt là vào các 

nhóm anion có kích trƣớc lớn nhất (SiO4 
4-

); (TiO4 
4
); (Si,AlO7 

6-
) ; (Si3O9 

6-
);.... 

Trong nhiều trƣờng hợp để giảm độ nhớt của xỉ hàn, ngƣời ta thƣờng bổ 

sung CaF2, TiO2,... 

2.4.3. Phân loại xỉ hàn 

2.4.3.1. Phân loại theo tính axit hay bazơ 

- Xỉ hàn axit khi A > 1; 

- Xỉ hàn bazơ khi B >1; 

- Xỉ hàn trung bình khi A = 1; 

Những điều này chỉ có tính chất quy ƣớc, bởỉ vì theo những phân tích ở trên, 

trong mỗi trƣờng hợp cụ thể điều này còn phụ thuộc vào các ôxit tự do hay lƣợng 

ôxy tự do. 
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2.4.3.2. Phân loại theo độ hoạt tính 

Theo [17 ]các giá trị của tính toán độ hoạt tính (H) của xỉ hàn đƣợc chia nhƣ 

sau: 

- Xỉ hoạt tính cao khi H > 0,6; 

- Xỉ hoạt tính khi H = 0,6 ÷ 0,3; 

- Xỉ hoạt tính thấp khi H = 0,3 ÷ 0,1; 

- Xỉ trung tính khi H ≤ 0,1; 

2.4.3.3. Phân loại theo độ nhớt 

Xỉ ngắn: Là loại xỉ có thể thay đổi của độ nhớt xảy ra trong khoảng nhiệt độ hẹp. 

Các xỉ ngắn thƣờng là xỉ bazơ, chúng chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng tháỉ đông đặc 

rất nhanh. Đặc điểm công nghệ này cho phép hàn những mối hàn leo, hàn đứng. 

Xỉ dài: Là loại xỉ hàn có sự thay đổi của độ nhớt xảy ra trong khoảng nhiệt 

độ rộng và từ từ. Các loại xỉ dài thƣờng là xỉ axit, chúng đông đặc từ từ và nhận 

đƣợc trạng thái vô định hình khác nhau. 

Kết luận: Nói chung xỉ hàn có ảnh hƣởng rất lớn tới tính chất, lƣợng mối 

hàn. Việc nghiên cứu, đánh giá cụ thể thành phần, đặc tính hoá học, lý tính của xỉ 

hàn giúp chúng ta hiểu rõ hơn quá trình tham gia tạo mối hàn của xỉ hàn. Nhằm đƣa 

ra một so nhận định về cơ sở việc thay đổi nền tạo xỉ thông qua đó cung cấp lý 

thuyết cho việc chế tạo trợ dung hàn gốm hệ Aluminate Rutile. 

2.4.4. Ảnh hưởng của chế độ hàn 

Việc xác định các kích thƣớc cơ bản và hình dạng mối hàn có ý nghĩa quan 

trọng trong lựa chọn chế độ hàn, nó ảnh hƣởng đến chất lƣợng mối hàn. 

Căn cứ quy trình hàn tự động dƣới lớp trợ dung gốm, việc xác định kích 

thƣớc cơ bản và hình dạng mối hàn đƣợc dựa theo các tiêu chuẩn về hàn của Hiệp 

hội Hàn Mỹ việc xác định chế độ hàn, chất lƣợng mối hàn, hình dạng mối hàn chiều 

sâu ngấu h, chiều rộng b, chiều cao lớp đắp c của mối hàn tạo nên [8, 10, 48]. 

Có hai hệ số đặc trƣng cho hình dạng mối hàn là hệ số ngấu ψn=b/h thƣờng 

có giá trị từ 0,8 ÷ 4 và hệ số hình dạng mối hàn ψmh=b/c thƣờng có giá trị 7 ÷ 10 [8]. 

So với một số phƣơng pháp hàn khác, trị số sâu ngấu của hàn dƣới lớp trợ dung có 

giá trị ngấu lớn hơn nhiều. 
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Hình 2.6. Hình dạng mối hàn 

Nếu ψn nhỏ hơn 0,8 hoặc lớn hơn 4 khả năng nứt nóng và biến dạng mối hàn 

sẽ rất lớn. Nếu ψmh < 7 sự chuyển tiếp kim loại từ mối hàn vào kim loại cơ bản 

không đồng đều, dễ gây tập trung ứng suất, khi hệ số này ψmh > 10 khả năng biến 

dạng mối hàn tăng làm giảm khả năng chịu tải trong động. Lƣợng nhiệt sinh ra 

trong quá trình hàn ảnh hƣởng đến kích thƣớc và hình dạng mối hàn. 

2.4.4.1. Ảnh hưởng của dòng điện hàn Ih 

Khi tăng dòng điện hàn, lƣợng kim loại nóng chảy tăng do mật độ dòng điện 

tăng, làm tăng lƣợng điện cực nóng chảy, theo đó sự tập trung nhiệt hồ quang và áp 

lực hồ quang. Kết quả chiều sâu h tăng, tùy thuộc vào cƣờng độ dòng điện và thành 

phần thuốc chiều rộng mối hàn b gần nhƣ không thay đổi, do đó ψn giảm. 

Bảng 2.1. Mối quan hệ cƣờng dòng điện và đƣờng kính dây hàn 

Đƣờng 

kính dây 

hàn(mm) 

0,5 0,8 1,0 1,2 1,6 1,8 2,4 

Cƣờng 

dòng điện 

hàn(A) 

30÷100 60÷150 80÷180 90÷270 120÷350 200÷300 250÷600 

Quá trình hàn giáp mối cũng nhƣ hàn đắp, cƣờng độ dòng điện hàn có ảnh 

hƣởng lớn nhất đến hình dạng mối hàn, dòng diện hàn tăng dẫn đến tăng mật độ 

dòng, kích thƣớc vùng hàn hệ số chảy và kích thƣớc chảy. Khi tăng dòng điện hàn, 

chiều sâu chảy tăng mạnh, chiều cao đắp mối hàn tăng không nhiều, chiều rộng mối 

hàn tăng ít, chiều rộng mối hàn khi đó chịu ảnh hƣởng của điện áp hàn và vận tốc 

hàn, khi cƣờng độ dòng điện hàn tăng quá mức có nguy cơ cháy thủng và bắn tóe. 

Khi chọn cƣờng độ dòng điện hàn lên tăng dần cƣờng độ dòng hàn với chiều dày 

nhất định của tấm, của các lớp hàn với điều kiện xét tới cấp độ cấp dây. Khi hàn 
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nhiều lớp không lên chọn cƣờng độ dòng điện hàn lớn hơn giá trị đã chọn, đặc biệt 

với lớp hàn đầu tiên. Thông qua việc thay đổi dòng điện hàn, có thể tác động lên 

đặc trƣng dịch chuyển kim loại vào vũng hàn. Cƣờng độ dòng diện hàn tăng sẽ làm: 

- Tần suất dịch chuyển các giọt kim loại tăng với dây cỡ nhỏ. 

- Thay đổi các lực tác động lên các giọt kim loại. 

- Giảm thể tích giọt kim loại với dây cỡ lớn. 

Tuy nhiên không thể tăng giá trị của cƣờng độ dòng diện hàn một cách tùy 

tiện. Thông thƣờng giá trị đó phụ thuộc vào chiều dày kim loại, lớp kim loại hay 

đƣờng kính dây hàn. 

 

Hình 2.7. Sự thay đổi hình dạng kích thƣớc mối hàn  

theo cƣờng độ dòng điện hàn 

2.4.4.2. Ảnh hưởng của điện áp hàn Uh 

Điện áp hồ quang thay đổi theo chiều dài cột hồ quang. Điện áp hồ quang 

không ảnh hƣởng nhiều đến tốc độ chảy nhƣng ảnh hƣởng chủ yếu đến chiều rộng 

mối hàn. Khi cƣờng độ dòng điện hàn không thay đổi, chiều sâu cháy có xu hƣớng 

giảm. Vì theo đặc tuyến của máy hàn, cƣờng độ dòng diện hàn thay đổi theo sự thay 

đổi diện áp của hồ quang, tuy không mạnh bằng sự thay đổi của bề rộng mối hàn. 

Điện áp hồ quang có ảnh hƣởng quan trọng đến việc đạt đƣơc các giá trị tối ƣu 

trong khả năng tự điều chỉnh của hồ quang. Tuy nhiên, chỉ có thể thay đổi giá trị 

điện áp hồ quang một cách hạn chế. 

Trong quá trình hàn, việc chọn điện áp quá lớn sẽ tăng xác suất cháy của các 

nguyên tố hợp kim, rỗ khí, bắn tóe. Ngoài ra, làm tăng kích thƣớc vũng hàn cũng 

làm quá trình hình thành mối hàn trở lên khó khăn hơn. 



 

 

41 

Chọn điện áp thấp làm cho hồ quang kém ổn định, mối hàn hẹp và nhô cao, 

dẫn đến hàn không ngấu các cạnh hàn. Điện áp hàn đƣợc thiết lập để duy trì độ ổn 

định của hồ quang trong quá trình hàn và để duy trì mức độ bắn tóe tối thiểu. Điện 

áp hồ quang cũng quyết định dạng dịch chuyển kim loại của điện cực. Vì vậy điện 

áp hồ quang phụ thuộc vào chiều dày kim loại cơ bản, thành phần hóa học mối hàn, 

loại liên kết. vì vậy khi điện áp hàn tăng sẽ làm tăng chiều rộng mối hàn, khi giảm 

điên áp hàn, chiều cao đắp và chiều sâu chảy của mối hàn đều tăng. 

 

 

Hình 2.8. Ảnh hƣởng của điện áp tới hình dạng tiết diện và bề mặt mối hàn 

Điện áp hàn tăng sẽ làm tăng chiều dài cột hồ quang. Do đó lƣợng nhiệt sinh 

ra trong hồ quang sẽ tác động lên một diện tích lớn của kim loại làm giảm chiều sâu 

h và làm tăng bề rộng mối hàn b. 

Ta thấy khi tăng điện áp hồ quang khi cƣờng độ dòng điện không đổi sẽ cho 

kết quả: 

- Bề mặt mối hàn phẳng và rộng hơn. 

- Mức tiêu thụ trợ dung gốm tăng 

- Có khả năng giảm khuyết tật rỗ do chất bẩn và dầu mỡ trên kim loại cơ bản 

gây ra. 

- Hàn đƣợc liên kết hàn có khe hở chân mối hàn lớn do quá trình gá ghép gây lên. 
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- Tăng khả năng luyện kim của mối hàn do thời gian đồng đều hoá lâu và 

giúp cho các nguyên tố hợp kim từ trợ dung hàn gốm đi vào kim loại mối hàn với tỷ 

lệ cao hơn. 

Trên thực tế, điện áp hàn đƣợc xác định dựa theo cƣờng dộ dòng điện hàn 

nhằm đạt hệ số ψn cần thiết, sự thay đổi hình dạng mối hàn và mức tiêu thụ trợ dung 

hàn phụ thuộc vào điện áp hàn. 

 

Hình 2.9. Sự thay đổi mức tiêu thụ trợ dung gốm theo điện áp hàn 

Ngoài ra thành phần trợ dung hàn ảnh hƣởng đến chiều dài hồ quang (tính 

chất ion hóa). Trợ dung hàn có ion hóa kém sẽ cho hồ quang ngắn, do đó chiều sâu 

ngấu hơn. Độ hạt thô (Khối lƣợng riêng của trợ dung hàn nhỏ) có tác dụng làm 

chiều sâu ngấu nhỏ so với mật độ hạt nhỏ, do đó thích hợp với hàn các tấm mỏng. 

2.4.4.3. Ảnh hưởng của tốc độ hàn Vh 

Tốc độ hàn và tính đồng nhất của nó có ảnh hƣởng quyết định đến tính chất 

liên kết hàn. Tổ chức sơ cấp (kim loại kết tinh) của mối hàn nói chung có dạng các 

tinh thể hình trụ nhƣ khi đúc, trục chính của nó có hƣớng trùng với hƣớng truyền 

nhiệt tối đa. 

Khi hàn ở tốc độ cao, tổ chức kim loại mối hàn và tính đồng nhất của nó có 

ảnh hƣởng quyết định đến tính chất của liên kết hàn. Các đƣờng đẳng nhiệt kết tinh 

trên bề mặt mối hàn có dạng parabol và nói chung trùng với biên dạng bên ngoài 

của bề mặt mối hàn. Các gradient nhiệt độ tối đa cũng nhƣ các trục chính của các 

tinh thể hình cột tại mỗi điểm đều vuông góc với các đƣờng đẳng nhiệt kết tinh. Các 

tinh thể hình trụ cũng có hình dạng và hƣớng tƣơng tự theo hƣớng tiết diện ngang 

(Hình 2.10). 
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Hình 2.10. a) Hƣớng kết tinh của các tinh thể mối hàn. b) Các đƣờng đẳng 

nhiệt trên bề mặt mối hàn. c) Bề mặt mối hàn khi tốc độ hàn cao 

Khi tốc độ hàn cao, tại vùng giữa bề mặt mối hàn không hình thành các hình 

vòng cung liên tục đặc trƣng cho các đƣờng đẳng nhiệt, mà trong đƣờng hàn lại 

thấy xuất hiện sự gợn sóng. Tiếp tục tăng tốc độ hàn sẽ làm xuất hiện tại vùng giữa 

đó các khuyết tật và lẫn xỉ hàn. 

Khi cƣờng độ dòng điện và điện áp hàn không đổi, sự thay đổi tốc độ hàn sẽ 

làm thay đổi lƣợng nhiệt đƣa vào một đơn vị chiều dài mối hàn, sự thay đổi tốc độ 

hàn sẽ làm thay đổi hƣớng tác động của cột hồ quang và sự phân bố lực trong cột hồ 

quang. Với V< 10 m/h, hồ quang cháy hầu nhƣ vuông góc, tức là thành phần nằm 

ngang của lực hồ quang là không đáng kể, dẫn đến chiều sâu ngấu không lớn tốc độ 

hàn tăng sẽ làm nghiêng cột hồ quang, dẫn đến tăng chiều sâu ngấu, ngoài ra tốc độ 

hàn tăng sẽ làm giảm mức tiêu thụ trợ dung hàn. 

 

Hình 2.11. Ảnh hƣởng của tốc độ hàn tới kích thƣớc mối hàn và mức tiêu hao 

trợ dung gốm 

Khi tiếp tục tăng tốc độ hàn thì lƣợng nhiệt sinh ra không đủ nung chảy mép 

hàn làm giảm chiều sâu ngấu. Với tốc độ hàn lớn sẽ xẩy ra hàn không ngấu và hồ 

quang không ổn định do đó tốc độ hàn cần tính toán cho phù hợp với từng mối hàn, 

vật liệu và dây hàn cụ thể. 

Việc lựa chọn vận tốc hàn phụ thuộc vào hình dạng mối hàn cũng nhƣ điều 
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kiện nung và nguội vật hàn.Tốc độ hàn tăng làm tăng lƣợng nhiệt đƣa vào vật hàn 

phía trƣớc hồ quang, do đó cần cần ít nhiệt hơn để nung nóng cạnh hàn. ngoài ra, 

cùng với tăng tốc độ hàn, tốc độ nguội sau khi sau khi hàn cũng tăng, có thể tăng 

khả năng nứt với một số thép có tính thấm tôi cao, tốc độ hàn phụ thuộc vào kích 

thƣớc mối hàn, loại liên kết, số lƣợng đƣờng hàn. 

2.4.4.4. Ảnh hưởng của đường kính dây hàn Dd 

Khi cƣờng độ dòng điện hàn không đổi I = const, nếu tăng đƣờng kính điện 

cực, tức thay đổi mật độ dòng điện. Mật độ dòng điện tỉ lệ nghịch với đƣờng kính 

điện cực sẽ ảnh hƣởng đến hình dạng mối hàn. Nếu tăng đƣờng kính điện cực sẽ 

dẫn đến mật độ dòng điện giảm, làm giảm lƣợng nhiệt tỏa ra ở hồ quang do đó kim 

loại nóng chảy ít hơn sẽ dẫn đến tăng chiều rộng b và giảm chiều sâu h của mối hàn 

(Hình 2.12). Ngƣợc lại, nếu giảm đƣờng kính điện cực sẽ làm tăng mật độ dòng 

điện dẫn đến tăng lƣợng nhiệt tỏa ra ở hồ quang, do đó sẽ làm nóng chảy kim loại 

cơ bản nhiều hơn. Năng lƣợng hồ quang lớn thổi kim loại lỏng về phía ngƣợc lại 

với chiều hàn, kết quả hồ quang ăn sâu hơn vào kim loại cơ bản, đồng thời trợ dung 

hàn cháy ít hơn, mối hàn nguội nhanh, ăn sâu và hẹp. 

 
                            a             b. 

 
c. 

Hình 2.12. Ảnh hƣởng của đƣờng kính điện cực tới hình dạng kích thƣớc mối 

hàn; a. tiết diện ngang của dây hàn và hồ quang; b.Hình dạng mối hàn; c. Ảnh 

hƣởng của đƣờng kính dây hàn 
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Đƣờng kính dây hàn càng lớn thì dòng điện hàn cũng càng phải lớn. Khi 

cƣờng độ dòng điện hàn nhƣ nhau, dây hàn nhỏ hơn có tốc độ cháy lớn hơn. Việc 

lựa chọn đƣờng kính dây hàn xuất phát từ chiều dày tấm cần hàn, loại liên kết. Các 

đƣờng kính đƣợc sử dụng nhiều nhất là 1,0 và 1,2 mm. Lý do là chúng có tốc độ 

cháy lớn, nhất là các lớp đầu, dễ hàn nhiều lớp và ít bắn tóe. Các dây hàn nhỏ hơn 

đƣợc dùng chủ yếu đế hàn các tấm mỏng. 

2.4.4.5. Ảnh hưởng của góc nghiêng dây 

Khi nghiêng dây hàn về phía sau (Dây hàn đi trƣớc) hồ quang có hƣớng song 

song với cực của điện cực. Phần lớn hồ quang cháy dƣới bề mặt kim loại cơ bản, 

việc nung nóng bề mặt đƣờng hàn đƣợc cải thiện lƣợng kim loại nóng chảy dƣới hồ 

quang tăng, chiều sâu ngấu tăng, chiều rộng mối hàn giảm dẫn đến tăng lƣợng kim 

loại nóng chảy. 

 

Hình 2.13. Ảnh hƣởng của góc nghiêng dây hàn lên hình dạng mối hàn 

2.4.4.6. Ảnh hưởng của góc nghiêng của vật hàn 

Góc nghiêng vật hàn lên phía trên (theo hƣớng hàn) tạo lên mối hàn tƣơng tự 

nhƣ khi hàn với góc dây hàn nghiêng về phía sau, để tạo dáng mối hàn cần tránh 

hàn với góc nghiêng α > 8
0
 so với mặt phẳng nằm ngang. 

 

Hình 2.14. Ảnh hƣởng của góc nghiêng vật hàn lên hình dạng mối hàn 
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Nhận xét chung: Từ các kết quả tính toán cụ thể trong từng trƣờng hợp, rút ra 

nhận xét về sự phụ thuộc vào các thông số của các quy trình hàn là cƣờng độ dòng 

điện hàn (Ih), điện áp hàn (Vh), tốc độ hàn. Ảnh hƣởng của các thông số này đƣợc 

đánh giá qua ảnh hƣởng của năng lƣợng đƣờng hàn qđ, giá trị của qđ cũng phụ thuộc 

vào từng quy trình hàn cụ thể, do đó ta có thể so sánh giữa ảnh hƣởng của các quy 

trình hàn tới ứng suất và biến dạng khi hàn. 

Chế độ hàn kiểm soát trong suốt quá trình hàn SAW, ảnh hƣởng đến hình 

học, cấu trúc, vi cấu trúc của mối hàn. Thành phần kim loại cơ bản, dây điện cực và 

trợ dung gốm ảnh hƣởng đến cấu trúc vi mô của kim loại mối hàn. Những tác động 

đó đƣợc phản ánh trên các tính chất cơ học của mối hàn. Việc lựa chọn quy trình 

phù hợp với các thông số chế độ hàn một phƣơng pháp nhằm nâng cao chất lƣợng 

mối hàn. Vì vậy xác định chế độ hàn tối ƣu các thông số cho mối hàn mong muốn. 

2.5. Kết luận chƣơng 

Từ nội dung trên đây có các kết luận sau: 

- Đã trình bày khái quát về cơ sở lý thuyết của quá trình hàn hồ quang tự 

động dƣới lớp trợ dung, phân loại và xác định các thành phần cơ bản của trợ dung 

hàn gốm, đánh giá ƣu, nhƣợc điểm của từng loại làm cơ sở khoa học cho việc chọn 

điều kiện thí nghiệm. 

- Đã nghiên cứu tìm hiểu tính chất của vật liệu chế tạo trợ dung hàn gốm, ảnh 

hƣởng của một số thành phần hợp kim đến chất lƣợng kết cấu thép, sự hoàn nguyên, 

bảo vệ vũng hàn, hợp kim hóa mối hàn, đánh giá ảnh hƣởng của khuyết tật cũng 

nhƣ các thông số chế độ hàn đến chất lƣợng, hình dạng và kích thƣớc mối hàn. 

- Từ việc nghiên cứu lý thuyết nói trên làm cơ sở khoa học cho việc lựa chọn 

giá trị của các thông số công nghệ hàn, thành phần mẻ liệu và giải pháp công nghệ 

chế tạo phù hợp với điều kiện trang thiết bị hiện có ở Việt Nam để phục vụ thí 

nghiệm cho đề tài Luận án. 
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CHƢƠNG 3. VẬT LIỆU, TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƢƠNG PHÁP | 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

3.1. Vật liệu 

3.1.1. Kim loại cơ bản dùng trong nghiên cứu 

Theo tiêu chuẩn GB/T1591-2008 [50], thép cacbon thấp và thép hợp kim 

thấp có 30 loại, trong đó các loại số 20, 25 đƣợc gọi là thép số 3. Thép đƣợc phân 

làm 4 nhóm A, B, C, D đảm bảo về tính năng cơ học, về thành phần hoá học hoặc 

đảm bảo cả hai. Dùng chữ Y để chỉ lò quay thổi oxy, chữ F để chỉ thép sôi, chữ B 

chỉ thép nửa lặng và còn thép lặng thì không có chữ gì. Tiêu chuẩn mới GB/T700-

88 dùng giới hạn chảy để đặt tên thép. Căn cứ vào chất lƣợng phân thép làm 4 cấp 

A, B, C, D. A là không quy định về độ dai va đập. B là khi công va đập là 27J ở 

20
o
C. D làm việc ở nhiệt độ âm. Thép cacbon thấp Q235 và thép hợp kim thấp 

Q460 đƣợc nhập khẩu từ Trung Quốc, do Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông 

Đà, địa chỉ: Đƣờng Lê Thánh Tông - Phƣờng Hữu Nghị- Tp Hòa Bình nhập khẩu và 

cung cấp. 

3.1.1.1. Thép cacbon thấp 

Thép cacbon thấp Q235 theo tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T700-2006 [47, 92] 

với hàm lƣợng không quá 0.20% cacbon đƣợc sử dụng làm kim loại cơ bản 

Bảng 3.1. Thành phần hóa học và cơ tính của thép Q235 [48] 

Mác 

thép 

Q235 

Thành phần hóa học % Cơ lý tính 

C Si Mn P S 

Độ 

giãn 

dài % 

Giới hạn 

đàn hồi 

MPa 

Độ bền 

kéo MPa 

0.17 0.17- 0.46- 0.021- 0.04- 28.5- 
276-301 420-441 

0.18 0.19 0.49 0.028 0.016 35.5 

3.1.1.2. Thép hợp kim thấp 

Thép hợp kim thấp Q460D theo tiêu chuẩn GB/T1591-2008 của Trung Quốc 

chứa đến 0,2% C thuộc nhóm thép mềm (0,15 ÷ 0,29 % C) đƣợc sử dụng rộng rãi 

nhất trong công nghiệp. Ở trạng thái cán giới hạn chảy nằm trong khoảng 250 ÷ 440 

MPa. Khi đƣợc nhiệt luyện chúng có độ dai va đập tốt, khi đó giới hạn chảy có thể 
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lên tới 690 MPa. Chúng thƣờng đƣợc sử dụng dƣới dạng tấm và có tính hàn rất tốt 

khi sử dụng các quá trình hàn thông thƣờng ở trong mọi điều kiện khác nhau. Các 

dạng tấm mỏng thƣờng đƣợc thƣờng hóa, còn các dạng thép có chiều dày lớn đƣợc 

tôi và ram để có tổ chức tế vi tƣơng đƣơng với các tấm mỏng đã qua thƣờng hóa (tổ 

chức hạt nhỏ mịn). Điều này sẽ làm tăng tính hàn của thép. Sau khi tạo mối hàn có 

cơ tính cao. 

Thép Q460D đƣợc chọn theo tiêu chuẩn GB/T1591-2008 của Trung Quốc 

(Bảng 3.2, 3.3) 

Bảng 3.2. Thành phần hóa học của thép Q460D 

Mác 

thép 

Q460D 

Thành phần hoá học, % 

C Mn Si P S V Nb Ti Al Cr Ni 

0.16 0,157 0.28 0.023 0.04 
0.02-

0.2 

0.015-

0.06 

0.02-

0.2 

0.015 ≤ 

0,7 

≤ 

0,7 

Bảng 3.3. Cơ tính của thép Q460D 

Mác 

thép 

Q460D 

Cơ lý tính 

Giới hạn chảy σ, MPa/ chiều dày 

hoặc đƣờng kính, mm 

Độ bền 

kéo, 

MPa 

Độ giãn 

dài δ.% 

Độ dai va 

đập tại 

-20
0
C 

≤ 16 > 16~35 >35~50 >50~100 570 

~720 
22~24.5 

J ≥ 

460 440 420 400 34 

Để tăng độ bền mối hàn, các kết cấu chế tạo từ loại thép này có thể đƣợc 

nhiệt luyện sau khi hàn. Kim loại cơ bản đƣợc sử dụng để thử quy trình dựa theo 

tiêu chuẩn GB/T1591-2008 

Nhận xét: Thép Q235 và Q460D thuộc loại thép có hàm lƣợng C thấp 

(<0.2%), thƣờng đƣợc sản xuất ở dạng cán nóng, có cơ tính và tính hàn tốt, đƣợc sử 

dụng rộng rãi nhƣ là một phần kết cấu hàn trong sản xuất tàu, đƣờng sắt và xe cộ, 

cầu, nồi hơi, thùng chứa áp lực, bồn chứa thép,… Chính vì những yếu tố kể trên đề 

tài chọn hai loại thép này để tiến hành thí nghiệm. 
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3.1.1.3. Dạng mối hàn dùng trong nghiên cứu 

Hình dạng và kích thƣớc liên kết thép hợp kim thấp Q460D và liên kết thép 

cacbon thấp Q235 lựa chọn theo tiêu chuẩn AWS D1.1 [21], phù hợp với TCVN 

6259-6(2003)  đƣợc minh họa lần lƣợt trên hình 3.1a và 3.1b. 

  

a. Thép Q460D b. Thép Q235 

Hình 3.1. Mẫu hàn thực nghiệm 

h - Chiều dày kim loại cơ bản, a - chiều rộng khe hàn, b - bề rộng mối hàn; 

c - chiều cao mối hàn, 

3.1.2. Quy trình công nghệ chế tạo trợ dung gốm. 

3.1.2.1. Tính toán bài phối liệu cho trợ dung gốm 

Để tính toán bài phối liệu cho trợ dung gốm, áp dụng phƣơng pháp quy 

hoạch thực nghiệm toàn phần, nội dung của phƣơng pháp nhƣ sau: 

- Lựa chọn các yếu tố đầu vào, ở đây là thành phần các chất trong mẻ phối 

liệu trợ dung gốm loại Aluminate - Rutile. Căn cứ vào các yếu tố đầu vào sau đó 

tham khảo ý kiến chuyên gia để đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố đến 

hàm mục tiêu, thực hiện các thí nghiệm thăm dò với mục đích tìm ra những yếu tố 

ảnh hƣởng nhất tới giá trị của hàm mục tiêu và giá trị của chúng. Gọi đó là giá trị ở 

tâm, khi tối ƣu hoá nhận giá trị 0. 

- Xây dựng ma trận quy hoạch thực nghiệm. 

- Tổ chức các thí nghiệm và lấy mẫu thống kê. 

- Từ số liệu thu đƣợc xây dựng mô hình thống kê thực nghiệm để mô tả quá 

trình, tức là xác định hàm mục tiêu. 

- Kiểm định các hệ số của phƣơng trình hồi quy có nghĩa không (theo tiêu 

chuẩn Student) 

- Từ phƣơng trình hồi quy phân tích sự tƣơng tác giữa các yếu tố ảnh hƣởng 



 

 

50 

đến mục tiêu đầu ra. 

Để quy hoạch thực nghiệm toàn phần tác giả đã tiến hành bố trí thí nghiệm 

thay đổi đồng thời các yếu tố. Mỗi yếu tố đƣợc tiến hành ở 3 mức: mức trên, mức 

dƣới và mức cơ sở sẽ là mức ở tâm. 

Theo tiêu chuẩn ISO 14174-2012 về thành phần trợ dung gốm hệ Aluminate 

– Rutile ta có bảng sau: 

Bảng 3.4. Thành phần trợ dung gốm hệ Aluminate – Rutile 

 

Dựa vào tiêu chuẩn ISO 14174 – 2012 về thành phần trợ dung gốm hệ 

Aluminate– Rutile để nghiên cứu ảnh hƣởng của 3 yếu tố TiO2, SiO2 và MnO2 trong 

trợ dung gốm tới chất lƣợng mối hàn. 

Việc thay đổi 3 thành phần trên để đánh giá chất lƣợng kim loại mối hàn, 

trong trợ dung gốm hệ Aluminate– Rutile có thành phần hóa học chủ yếu là: Al2O3 

(39-41%), TiO2 (9-11%), SiO2 (13-15%), MnO2 (19-21%) chiếm hàm lƣợng rất lớn, 

bên cạnh đó các thành phần nhƣ Si, Mn, trong thép Q460D cũng có hàm lƣợng 

tƣơng đối cao. Nên khi thay đổi hàm lƣợng của các thành phần đó sẽ làm cho cơ 

tính của kim loại mối hàn thay đổi một cách rõ rệt. Từ đó ta có thể dễ dàng đánh giá 

đƣợc sự thay đổi cơ tính của kim loại mối hàn. 

Theo tiêu chuẩn ISO 14174-2012 về thành phần trợ dung gốm, tác giả đã tiến 

hành nhiều thí nghiệm thăm dò chế tạo trợ dung gốm với các bài phối liệu khác 

nhau (đầu vào), tƣơng ứng nhận đƣợc là các kết quả chất lƣợng (đầu ra) khác nhau, 

sau đó khoanh vùng sơ bộ thành phần phối liệu, xác định một số nguyên liệu có ảnh 

hƣởng đáng kể đến chất lƣợng mối hàn. Từ đó có bài phối liệu trợ dung gốm 

Aluminate – Rutile (bảng 3.4). 

- Chọn các yếu tố trên cơ sở của nền tạo xỉ là: MnO2 - TiO2 - SiO2 

- Tác giả chọn các biến Z1: MnO2, Z2: TiO2, Z3: SiO2 

Qua nghiên cứu thăm dò nhƣ đã đề cập ở trên, tác giả chọn miền khảo sát 

của các yếu tố là: 

Thành 

phần
TiO2 CaCO3 Al2O3 SiO2 Fe-Si Fe-Mn CaF2 MnO2 CaMg(CO3)2

Hàm 

lượng(%)
9÷11 2÷4 39÷41 13÷15 5÷8 5÷7 4÷6 19÷21 2÷5



 

 

51 

 % MnO2: 18 ÷ 22 

 % TiO2: 8 ÷ 12 

 % SiO2: 12 ÷ 16 

Từ đó xây dựng điều kiện thí nghiệm (bảng 3.5). 

Bảng 3.5. Mã hóa ma trận thí nghiệm 

 

Trong đó: Z1, Z2, Z3 là miền khảo sát (Đầu vào), lần lƣợt X0, X1, X2, X3,.. (thông 

số ảnh hƣởng đến quá trình). Dựa vào các kết quả thực nghiệm đã xác định đƣợc các 

tham số X0, X1, X2, X3 ...gọi là nhận dạng mô hình thống kê. Phƣơng trình nhận đƣợc gọi 

là phƣơng trình hồi quy thực nghiệm của hệ thống tƣơng ứng với bộ thí nghiệm đã cho. 

Bảng 3.6. Các mức của biến đầu vào 

Các yếu tố biến thiên % MnO2 Z1 % TiO2 Z 2 % SiO2 Z 3 

Mức trên (Z i = + 1) 22 12 16 

Mức cơ sở (Z i = 0) 20 10 14 

Mức dƣới (Z i = - 1) 18 8 12 

Khoảng biến thiên (∆) 2 2 2 

Từ bài phối liệu đã tính toán khối lƣợng từng chất để sản xuất 100kg trợ 

dung hàn gốm nhƣ sau: 

Do các chất trong thành phần mẻ liệu trợ dung gốm không phải nguyên chất, 

ngoài hàm lƣợng chủ yếu còn có hàm lƣợng các chất khác trong thành phần mẻ liệu 

trợ dung hàn (Bảng 3.7) cho ta thấy hàm lƣợng chính và hàm lƣợng tạp chất có 

trong các nguyên liệu. 

Z1 Z2 Z3

(%MnO2) (% TiO2) (% SiO2)

1 18 8 12 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 - -

2 20 8 14 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 - -

3 22 8 16 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 - -

4 20 10 12 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 - -

5 22 10 14 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 - -

6 18 10 16 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 - -

7 22 12 12 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 - -

8 18 12 14 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

9 20 12 16 1 0 0 0 0 0 0 0 - -

X2.X3 X1.X2.X3 Y1 Y2

TT

Biến thực Biến mã hoá Hàm mục tiêu

X0   X1 X2 X3 X1.X2 X1.X3
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Bảng 3.7. Hàm lƣợng chính và hàm lƣợng tạp chất có trong từng  

trong nguyên liệu 

 

Danh mục quặng sa khoáng, fero hợp kim và các thành phần khác theo đơn 

trợ dung đƣợc lựa chọn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cần thiết (thành phần chính, 

hàm lƣợng tạp chất chứa P, S nằm trong giới hạn cho phép). 

Ta điều chỉnh các thành phần của TiO2, SiO2, MnO2 nằm ngoài khoảng cho 

phép của tiêu chuẩn ISO 14174 – 2012 và theo bảng ma trận quy hoạch thực 

nghiệm (Bảng 3.8) 

Bảng 3.8. Phối liệu với các mẻ trợ dung hàn gốm Aluminate – Rutile 

Thành phần TiO2(%) Al2O3(%) SiO2 (%) MnO2 (%) Các chất còn lại % 

Mẻ 1 8 39 12 18 - 

Mẻ 2 8 39 12 22 - 

Mẻ 3 12 39 12 18 - 

Mẻ 4 12 39 12 22 - 

Mẻ 5 8 39 16 18 - 

Mẻ 6 8 39 16 22 - 

Mẻ 7 12 39 16 18 - 

Mẻ 8 12 39 16 22 - 

Mẻ 9 10 40 14 20 - 

 

Thành phần TiO2 CaCO3 Al2O3

Cao lanh 

SiO2

Fero 

silic 

(Fe-Si)

Fero 

mangan 

(Fe-Mn)

Huỳnh 

thạch 

CaF2

MnO2 CaO2

Đôlômit 

CaMg(CO3)2

TiO2 92% 2%

CaCO3 98% 1% 1%

Al2O3 52% 5%

SiO2 35% 52%

Fe-Si 75%

Fe-Mn 80%

CaF2 2% 2% 96%

MnO2 50%

CaO 1% 1% 98%

CaMg(CO3)2 80%
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Bảng 3.9. Thành phần % về khối lƣợng cho từng chất khi chƣa tính đến khối 

lƣợng các tạp chất có trong 100kg trợ dung gốm 

Nguyên 

liệu 

Rutin Nhôm ôxit Cao lanh Quặng mangan 
Các chất còn 

lại 

(%) (%) (%) (%) (%) 

Mẻ 1 8,7 75 23,07 36 - 

Mẻ 2 8,7 75 23,07 44 - 

Mẻ 3 13,04 75 23,07 36 - 

Mẻ 4 13,04 75 23,07 44 - 

Mẻ 5 8,7 75 30,7 36 - 

Mẻ 6 8,7 75 30,7 44 - 

Mẻ 7 13,04 75 30,7 36 - 

Mẻ 8 13,04 75 30,7 44 - 

Mẻ 9 10,86 76,9 26,9 40 - 

Bảng 3.10. Khối lƣợng nguyên chất có trong 100kg trợ dung gốm 

Nguyên 

liệu 
Rutin(g) 

Nhôm 

ôxit(g) 

Cao 

lanh(g) 

Quặng mangan 

(g) 

Các chất còn 

lại (g) 

Mẻ 1 5256 39780 11717 21780 - 

Mẻ 2 5256 39780 11717 26620 - 

Mẻ 3 7884 39780 11717 21780 - 

Mẻ 4 7884 39780 11717 26620 - 

Mẻ 5 5256 39780 15623 21780 - 

Mẻ 6 5256 39780 15623 26620 - 

Mẻ 7 7884 39780 15623 21780 - 

Mẻ 8 7884 39780 15623 26620 - 

Mẻ 9 6570 40800 13670 24200 - 
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3.1.2.2. Cân đong nguyên liệu khô 

Trợ dung gốm đƣợc chế tạo theo ba bƣớc chính: Chuẩn bị và pha trộn 

nguyên liệu, tạo hạt. 

Tất cả các hợp chất dạng bột trộn lẫn với nhau theo trọng lƣợng khác nhau 

[62 - 68], các nguyên liệu dạng khoáng chất đƣợc chọn lựa theo đúng chủng loại, 

thành phần đạt chất lƣợng rồi đƣợc nghiền nhỏ, chúng đƣợc sàng để loại bỏ hạt quá 

cỡ (0,3mm). Nguyên liệu phải khô, độ ẩm không quá 1%. Từng thành phần cân 

đúng theo tỷ lệ có mặt của chúng trong công thức pha trộn đã chọn, tất cả các phần 

nguyên liệu cân xong đƣợc cho chung vào thiết bị trộn, đầu tiên chúng đƣợc trộn 

khô cho đến khi các thành phần trộn lẫn đều với nhau sau đấy chúng đƣợc chuyển 

sang chế độ trộn ƣớt bằng cách rót thêm dần nƣớc thủy tinh vào trong quá trình 

trộn. Khi phối liệu đã ƣớt đều thì đƣợc chế biến tạo thành từng hạt trợ dung, các hạt 

trợ dung đƣợc tiếp tục vê tròn có dạng hình cầu để tạo nên độ sít chặt, sau đấy trợ 

dung gốm đƣợc sấy. 

 

Hình 3.2. Nguyên lý quy trình công nghệ chế tạo trợ dung gốm 

Dựa vào quy trình công nghệ hình 3.2 tác giả đƣa ra dây chuyền thiết bị thích 

hợp để phục vụ việc thực hiện công nghệ. Dây chuyền thiết bị gồm các thiết bị 

chính sau: Thiết bị trộn và tạo hạt, thiết bị vê tròn hạt và lò sấy nhiệt độ cao. 

Ngoài ra còn một số thiết bị phụ trợ khác nhƣ: Băng tải, gầu nâng, cân, sàng, 

máy nghiền, máy đóng bao, máy khâu bao… 
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Hình 3.3. Cân nguyên liệu 

3.1.2.3. Trộn khô 

Tất cả các nguyên liệu cân xong đƣợc trộn tay từ 5 ÷ 10 phút. Nguyên liệu 

trộn tay xong đƣợc trộn đều trong máy trộn chuyên dụng (máy trộn bi) khoảng 

15÷20 phút. 

 

Hình 3.4. Thiết bị trộn khô 

 

Hình 3.5. Hỗn hợp nguyên liệu trộn khô 

3.1.2.4. Trộn ướt 

Quá trình trộn ƣớt bằng cách rót dần nƣớc thủy tinh vào quá trình trộn. Nƣớc 

thủy tinh có thành phần chủ yếu là KNaSiO3.nH2O, có tác dụng tạo lên sự dính kết 
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các hạt phối liệu, khi khô tạo nên sự kết dính các hạt. Trong quá trình hàn, nƣớc 

thủy tinh phân hủy tạo ra các chất K2O và Na2O là các chất làm ổn định hồ quang. 

Trộn bằng máy trục xoắn vít đơn hoặc kép, hoặc máy trộn kiểu hành tinh. Làm cho 

trợ dung hàn đƣợc trộn nhuyễn, đồng đều và đảm bảo độ dẻo cần thiết. 

 

Hình 3.6. Thiết bị trộn ƣớt 

Công đoạn trộn ƣớt cần chú ý đảm bảo độ dẻo, nhuyễn của trợ dung, nếu trợ 

dung gốm quá nhão hoặc quá khô đều không tốt cho công đoạn ve viên tạo hạt, sẽ 

ảnh hƣởng tới năng suất cũng nhƣ chất lƣợng sản phẩm. 

3.1.2.5. Vê viên tạo hạt 

Khi phối liệu đã ƣớt đều thì đƣợc chế biến tạo thành từng hạt trợ dung gốm. 

Các hạt trợ dung gốm đƣợc tiếp tục vê tròn có dạng hình cầu và tạo nên độ sít chặt 

thì trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng hạt trợ dung gốm khó bị vỡ nhỏ 

ra. Hạt trợ dung gốm đƣợc tạo theo phƣơng pháp ép rồi cắt hoặc vê viên. 

3.1.2.6. Sấy trợ dung gốm 

Việc sấy trợ dung đƣợc chia làm 2 giai đoạn, sấy sơ bộ và sấy nhiệt độ cao, 

trong giai đoạn đầu nhiệt độ đƣợc nâng dần lên 100
o
C, trong giai đoạn 2, nhiệt độ 

đƣợc nâng dần lên đến nhiệt độ nung cần thiết của loại trợ dung gốm. Việc chia làm 

hai giai đoạn sấy để đảm bảo hạt trợ dung gốm khô đều và có độ ẩm thấp nhất. Khi 

tăng nhiệt độ nung thì tính háo nƣớc của trợ dung gốm giảm rõ rệt, còn các tính chất 

công nghệ đƣợc cải thiện. Tuy nhiên việc tăng nhiệt độ nung có giới hạn vì nhiệt độ 

cao có thể gây ra các phản ứng bất lợi cho trợ dung gốm, làm oxy hóa các nguyên tố 

hợp kim và phân hủy các oxit kim loại và muối, nếu trợ dung dùng cho hàn đắp tạo 

lên bề mặt kim loại cứng thì nhiệt độ sấy chỉ khoảng đến 450
o
C, còn nếu là các loại 

trợ dung hàn kết cấu thép thì nhiệt độ sấy có thể lên đến 750
o
C. 
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Trong điều kiện khí hậu Việt Nam và diện tích mặt bằng cho phép có thể tiến 

hành sấy giai đoạn 1 bằng hong khô ở nhiệt độ sấy 100
o
C và giữ nhiệt trong 30 

phút, giai đoạn sấy khô kiệt nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 750
o
C và giữ nhiệt độ 

trong khoảng 1 giờ. Sấy xong, trợ dung gốm đƣợc làm nguội xuống nhiệt độ phòng. 

 

Hình 3.7. Máy sấy nhiệt độ thấp 

 

Hình 3.8. Máy sấy ở Nhiệt độ cao 

 

Hình 3.9. Trợ dung gốm lấy ra khỏi thiết bị sấy 
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Hình 3.10. Trợ dung gốm trƣớc khi sấy và sau khi sấy 

3.1.2.7. Phân loại trợ dung gốm 

Sau khi sấy, trợ dung gốm đƣợc sàng lọc (kích thƣớc mắt sàng từ nhỏ nhất 

0,5  và to nhất đến 1,5mm) hạt to quá và hạt nhỏ quá không đạt yêu cầu đều phải 

loại ra qua hai lần sàng, các hạt quá to thì đƣợc nghiền lại, các hạt quá nhỏ thì đƣa 

trở lại công đoạn trộn nguyên liệu nhằm tạo ra những hạt trợ dung gốm tƣơng đối 

đồng đều nhau. 

3.1.2.8. Bao gói, kiểm tra thành phẩm và nhập kho 

Trợ dung gốm sau khi sấy khô sẽ đƣợc kiểm tra chất lƣợng bảo quản và cất 

giữ trong túi ni lông kín, các túi trợ dung phải đƣợc đặt trong thùng nhựa hoặc 

thùng sắt kín nếu cất giữ lâu dài. Khi vận chuyển tránh gây va đập. Trƣớc khi hàn 

phải sấy lại trợ dung ở nhiệt độ 200 – 250
o
C, trong 1 giờ đồng hồ. Trợ dung hàn khi 

dùng xong có thể sàng sẩy để loại bỏ xỉ, sau đó có thể dùng lại bằng cách bổ sung 

thêm trợ dung gốm mới. Trợ dung hàn khi cháy sản sinh ra một lƣợng lớn các chất 

khí, vì vậy nơi làm việc phải thông thoáng. 

3.1.2.9. Nguyên liệu trong nước sử dụng chế tạo trợ dung hàn gốm 

Qua tìm hiểu cho thấy các nguyên liệu đƣợc dùng để chế tạo trợ dung hàn 

gốm, phần lớn là sản xuất trong nƣớc cho chất lƣợng tốt và ổn định, các nguyên liệu 

này có mặt ở nhiều nơi nƣớc ta [1]. Boxit có rất nhiều ở Tây Nguyên, tuy nhiên 

chƣa khai thác hiện tại vẫn phải nhập khẩu và Fero mangan sản xuất trong nƣớc có 

tỷ lệ cacbon cao (khoảng 7%) , không dùng chế tạo trợ dung hàn gốm đƣợc nguyên 

liệu này cũng phải nhập khẩu. 
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Bảng 3.11. Thành phần hóa học của vật liệu trong nƣớc dùng để sản xuất trợ 

dung hàn [1] 

 

3.2. Trang thiết bị nghiên cứu hàn thử nghiệm 

Trợ dung hàn sau khi chế tạo xong cần đƣợc thử nghiệm thông qua hàn để 

đánh giá chất lƣợng và khả năng ứng dụng. 

3.2.1. Chuẩn bị trước khi hàn và tiến hành hàn 

Công việc chuẩn bị mẫu gồm: 

TT Nguyên liệu Thành phần, % Nguồn gốc Ghi chú

TiO2:  90 % Bình Định

SiO2:  2 % Hà Tĩnh

Chất khác: 8%

CaO: 31,34 %

MgO: 16,13 %

SiO2: 4,72 %

CO2: 43,02 %

Chất khác: 4,79 %

CaCO3: 98 %

Al2O3: 1 %

SiO2: 1%

Al2O3: 52%

SiO2: 5 %

Chất khác: 43 %

SiO2: 52%

Al2O3: 35 % Phú Thọ

Fe2O3: 1,25 % Yên Bái

Chất khác: 12,3 %

Mn: 80 %

Chất khác: 20 %

Si: 75 %

Chất khác: 25 %

SiO2: 25 %

K2O: 11 %

Chất khác: 64 %

CaF2: 96 %

SiO2: 2 %

CaCO3: 2 %

MnO2: 32 %

MnO:32 %

SiO2: 6%

Chất khác: 30%

9 Huỳnh thạch  (Florua canxi) Hải Dương

10 Quặng Mangan Hà Tĩnh

7 Fero - Silic Thái Nguyên

8 Nước thủy tinh Hải Phòng

5 Cao lanh

6 Fero - Mn Thái Nguyên

3 Đá vôi

Hà Nam, 

Nam Định, 

Ninh Bình

4 Bôxit Tây Nguyên Chưa khai thác

1 Rutile

2 Đôlômit

Hà Nam, 

Nam Định, 

Ninh Bình
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- Máy hàn kèm theo bộ phận cấp dây và trợ dung gốm, bộ phận điều chỉnh di 

chuyển dọc, ngang của đầu hàn. 

- Trợ dung gốm. 

- Đồ gá hàn. 

- Mẫu để hàn. 

- Bảo hộ lao động. 

- Tiến hành hàn. 

3.2.1.1. Máy hàn 

Sử dụng máy hàn Amada 630-1 để hàn thử nghiệm (địa chỉ: Khoa Cơ-Điện - 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội). Đây là loại máy 

hàn điều khiển bằng công nghệ thyristor sản xuất tại Trung Quốc. 

 

Hình 3.11. Máy hàn Amada 630-1 

Tính năng: 

- Điện áp ba pha, có bốn bánh xe cho di chuyển 

- Điều chỉnh thuận tiện, thích hợp cho nhiều vị trí hàn khác nhau. 

- Động cơ servo điều chỉnh cho quá trình cấp dây và hệ thống bƣớc. 

- Lý tƣởng để hàn tự động trong lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp nặng. 

- Dòng hàn ổn định, mối hàn thẩm mỹ. 

- Hiệu suất cao mà tiêu thụ năng lƣợng thấp, giảm tối đa chi phí sản xuất. 

- Cấu tạo máy đơn giản dễ vận hành và bảo dƣỡng 

Dƣới đây là thông số kỹ thuật cơ bản của máy: 
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Bảng 3.12. Thông số kĩ thuật máy hàn Amada 630-1 

Đặc trƣng kỹ thuật Đơn vị Auto Tractor-630-1 

Nguồn hàn 
 

Armada-630K 

Nguồn cung cấp V 380 

Dòng hàn A 630 

Đƣờng kính dây mm 2 – 6 

Tốc độ cấp dây m/phút 0.3-3 

Tốc độ hàn m/giờ Oct 85 

Điều chỉnh độ cao mm 100 

Điều chỉnh đầu hàn mm 4100x100x70 

Góc xoay của đầu độ 90 

Trọng lƣợng máy kg 65 

Kích thƣớc bên ngoài máy mm 1020 ×480 ×740 

3.2.1.2. Bộ phận cấp dây, cấp trợ dung gốm 

 Bộ phận cấp dây 

 Bộ phận cấp dây (Hình 3.12) đóng vai trò điều chỉnh tốc độ đƣa dây, tốc 

độ đƣa dây đƣợc tự động điều chỉnh theo cƣờng độ và điện áp hàn đƣợc đặt trƣớc. 

Nó đƣợc điều khiển thông qua hệ thống bảng điều khiển. 

 

Hình 3.12. Bộ phận cấp dây (1.Dây hàn, 2.Bộ phận cấp dây, 3.Bánh răng dẫn 

có rãnh, 4.Tay vặn, 5.Bánh răng ép lực) 

 Bộ phận cấp  trợ dung hàn và bảng điều khiển 

Quá trình cấp thông số kĩ thuật máy hàn Amada 630-1 gốm cho quá trình hàn 

đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp tự động. trợ dung hàn đƣợc đƣa vào phễu cấp 
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liệu có sàng lọc (loại bỏ sỉ, những hạt trợ dung có kích thƣớc lớn, các vật chất khác 

nhƣ sỏi đá, rác,..). Đƣợc dẫn đến vị trí hàn bằng 1 ống dẫn, trên ống dẫn có van 

đóng mở để đóng ngắt việc cấp thuốc hàn. Trợ dung hàn dƣới tác dụng của trọng 

lực sẽ rơi xuống vị trí hàn để phủ kín mối hàn và tham gia vào quá trình hàn. 

 

Hình 3.13. Bộ phận cấp trợ dung gốm và bảng điều khiển 

Bộ phận điều khiển quá trình hàn gồm có: 1. Công tắc nguồn, 2. Nút ấn bất 

đầu quá trình hàn, 3. Bảng chỉ thông số hàn, 4. Nút điều chỉnh dòng hàn, 5. Nút điều 

chỉnh dòng hàn kết thúc, 6. Nút điều chỉnh tốc độ hàn, 7. Nút điều chỉnh hiệu điện 

thế, 8. Nút điều chỉnh hiệu điện thế hàn kết thúc, 9. Điều chỉnh, 10. Nút dừng máy 

hàn, 11. Nút điều chỉnh dây hàn đi xuống, 12. Nút điều chỉnh dây hàn lên, 13. Nút 

xoay chọn đƣờng kính dây hàn, 14. Công tắc điều chỉnh hƣớng di chuyển của xe 

hàn, 15. Công tác điều chỉnh thông số hàn, 16. Công tắc cài đặt hàn sẵn, 17. Nút 

xoay điều chỉnh xe hàn. 

3.2.1.3. Chuẩn bị dây hàn và trợ dung gốm 

Trợ dung hàn dùng trong nghiên cứu này do tác giả phối liệu. Trƣớc khi hàn 

trợ dung hàn phải đƣợc sấy khô, độ ẩm tối đa cho phép không quá 0,1%, nhiệt độ 

sấy 200- 250
o
C. 

 

Hình 3.14. Tủ sấy trợ dung hàn 
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Hai loại dây hàn cho thép hợp kim thấp W49-VD và thép cacbon thấp H08A-

VD của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức, địa chỉ: Thƣờng Tín - Hà Nội - 

Việt Nam, điện thoại: (024) 33853653 đƣợc sử dụng để hàn thực nghiệm trong luận 

án này. 

Dây hàn Việt Đức W49-VD (ER70S-6) tƣơng đƣơng tiêu chuẩn: 

ASME/AWS A5.18 ER70S – 6; EN 440GrSi1; JIS: YGW12; Quy chuẩn Việt Nam: 

2: 2010/BGTVT SW52, là loại dây hàn có hàm lƣợng cacbon thấp, hàm lƣợng 

mangan và silic cao, tạp chất nhƣ lƣu huỳnh, phôtpho rất ít sẽ tạo ra mối hàn có độ 

bền và độ dẻo dai cao. Tƣơng tự, dây hàn Việt Đức H08A-VD tƣơng đƣơng tiêu 

chuẩn áp dụng ASME/AWS A5.17 EL12,ASME/AWS A5.17 EL8 đƣợc sử dụng để 

hàn thép cacbon thấp. 

3.2.1.4. Điều kiện thí nghiệm 

Tiến hành thử nghiệm trên cùng mẫu thép Q460D và thép Q235 với các 

thông số và lƣợng vật liệu khác nhau (bảng 3.13). 

Bảng 3.13. Các điều kiện thí nghiệm 

TT Ký hiệu mẫu Chế độ hàn thực nghiệm Ghi chú 

1 N01 Mẫu thép nền, mẻ trợ dung hàn Phối liệu 1 

Thép 

Q235 

Thép 

Q460D 

2 N02 Mẫu thép nền, mẻ trợ dung hàn Phối liệu 2 

3 N03 Mẫu thép nền, mẻ trợ dung hàn Phối liệu 3 

4 N04 Mẫu thép nền, mẻ trợ dung hàn Phối liệu 4 

5 N05 Mẫu thép nền, mẻ trợ dung hàn Phối liệu 5 

6 N06 Mẫu thép nền, mẻ trợ dung hàn Phối liệu 6 

7 N07 Mẫu thép nền, mẻ trợ dung hàn Phối liệu 7 

8 N08 Mẫu thép nền, mẻ trợ dung hàn Phối liệu 8 

9 N09 Mẫu thép nền, mẻ trợ dung hàn Phối liệu 9 

3.2.1.5. Chuẩn bị mẫu để hàn 

Mẫu để hàn thép Q 235 và Q 460D có kích thƣớc 350x250x25 mm và 

350x250x20 (Hình 3.15), làm sạch bề mặt và rãnh của mẫu bằng máy mài hoặc giấy 

nhám trƣớc khi hàn. Tiến hành hàn thử nghiệm trên cùng mẫu thép Q460D và thép 

Q235 với mẻ trợ dung hàn phối liệu khác nhau thể hiện nhƣ trong Bảng 3.20. 



 

 

64 

 

Hình 3.15. Mẫu hàn 

3.2.2. Mẫu và thiết bị kiểm tra 

3.2.2.1. Thử cơ tính 

Thử cơ tính để xác định độ bền và độ tin cậy khi làm việc của kết cấu hàn, qua 

đó xem xét lại vật liệu hàn hoặc chế độ hàn. Mặt khác cơ tính cho phép đánh giá bậc 

thợ để chọn thợ phù hợp với yêu cầu. Thử cơ tính bao gồm thử tĩnh và thử va đập ở 

nhiệt độ thƣờng, một số trƣờng hợp thử ở nhiệt độ rất cao hoặc nhiệt độ âm. 

Đối với liên kết hàn của các kết cấu chịu nhiệt, làm việc ở nhiệt độ thấp hoặc 

tải trọng rung động thì phải tiến hành thử bổ sung độ dai va đập và độ bền mỏi. 

3.2.2.2. Thử tĩnh 

Có thể tiến hành thử: (i) kéo các phần khác nhau của liên kết cùng kim loại 

nóng chảy; (ii) kéo liên kết hàn; (iii) uốn liên kết hàn. Tiến hành trên mẫu thử đƣợc 

cắt ra từ chính kết cấu cần kiểm tra hoặc các liên kết đặc biệt đƣợc hàn tƣơng ứng 

với các điều kiện kỹ thuật xác định. Việc tách mẫu đƣợc tiến hành cẩn thận để tránh 

thay đổi kích thƣớc và thay đổi trạng thái mẫu. Không lấy mẫu ở chỗ bắt đầu hàn và 

kết thúc mối hàn (50mm). Những mẫu có độ võng f trên chiều dài 200m không 

đƣợc vƣợt quá 10% chiều dày tấm không quá 4mm. Độ lệch hai mép hàn giáp mối 

hay hàn đắp h (Hình 3.18) không vƣợt quá 15% chiều dày tấm và không quá 4mm. 

 

Hình 3.16. Tách mẫu 

Nhiệt độ kiểm tra trong phòng thƣờng lấy 20
0
C. Số mẫu thử dùng để kéo 

không ít hơn hai, đối với các phƣơng pháp khác không ít hơn ba. 
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 Thử kéo kim loại mối hàn 

Mục đích thử dùng trong trƣờng hợp để phê chuẩn quy trình hàn cho một số 

ứng dụng. Việc thử không chỉ đo độ bền kéo, mà còn đo giới hạn chảy và độ giãn 

dài tƣơng đối. 

Nhà sản xuất vật liệu hàn đôi khi thực hiện thử kéo nhằm xác định dây hàn, 

thuốc hàn, đắp ứng các cơ tính và tiêu chuẩn quy định để cấp chứng chỉ hợp cách 

cho kim loại hàn đó. 

Mẫu kiểm tra đƣợc gia công từ kim loại mối hàn hƣớng song song với trục 

của mối hàn và vuông góc với trục mối hàn (Hình 3.17) theo TCVN 6259-6 tƣơng 

đƣơng với GB/T13298[45, 87]. 

 

a) Vật thử kim loại đắp        b) Mẫu thử kéo kim loại đắp  

Hình 3.17. Mẫu thử kim loại đắp. 

 

a) Vật thử kim loại hàn giáp mép     b) Mẫu thử kéo kim hàn giáp mối  

Hình 3.18. Mẫu thử kim loại giáp mối. 
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Nhờ các chỉ tiêu phản ánh độ bền của kim loại và hợp kim mà ta đánh giá 

đƣợc khả năng sử dụng của kim loại và hợp kim đó. 

3.2.2.3. Thử độ dai va đập 

Độ dai va đập (ak) là khả năng vật liệu chịu tải trọng động mà không bị phá 

hủy giòn. Các giá trị độ dai va đập đƣợc quy định trong nhiều tiêu chuẩn, do nhiều 

vật liệu có thể bị phá hủy giòn, kể cả khi độ bền kéo đạt yêu cầu, sự phá hủy này là 

đặc biệt nghiêm trọng khi vật liệu có rãnh hoặc vết khía trên bề mặt. 

Độ dai va đập của kim loại trong vùng liên kết bằng tỷ số giữa năng lƣợng 

hấp thu bị phá hủy (công phá hủy) mẫu với tiết diện ngang tại chỗ rãnh khía. Cũng 

cần chú ý rằng giá trị độ dai va đập (ak, kJ/m
2
) chỉ để tham chiếu chứ nó không có 

trong các phép tính sức bền. 

Để thử độ dai va đập ngƣời ta thực hiện trên máy thử va đập bằng lực đập 

của búa với độ cao h để phá hủy mẫu kim loại. 

Có hai loại mẫu đƣợc sử dụng để xác định độ dai va đập: 

- Mẫu Charpy có kích thƣớc 10x10x55mm, khi thử phải ngàm hai đầu trên 

máy. 

- Mẫu Izod có kích thƣớc 10x10x75 mm, xẻ rãnh chữ V sâu 2 mm cách một 

đầu 28mm và ngàm tại đầu này trên máy. 

Quả búa con lắc của máy đập vào mặt đối diện chỗ xẻ rãnh, đồng hồ của máy 

chỉ giá trị công phá hủy mẫu. 

Thử Charpy-V đƣợc dùng nhiều do dễ kiểm tra mẫu thử với khoảng nhiệt độ 

rộng. Phƣơng pháp này là đo năng lƣợng phát sinh và lan truyền, tạo thành nứt từ 

rãng khía tại các mẫu chuẩn bằng tác động tải trọng va đập. 

 

Hình 3.19. Mẫu thử độ dai va đập theo tiêu chuẩn 



 

 

67 

Phép thử đƣợc thực hiện trên mẫu theo tiêu chuẩn quốc tế. Có thể các mẫu 

tiêu chuẩn hóa với kích thƣớc nhỏ hơn 10mm × 7,5 mm và 10mm × 5mm. 

Tuỳ thuộc vào mục đích thử mà rãnh khía đƣợc bào (hoặc cƣa) ở các vị trí 

khác nhau ở đƣờng tâm mối hàn, vùng nóng chảy hay vùng ảnh hƣởng nhiệt. Ngoài 

ra hƣớng trục của rãnh khía cũng đƣợc chú ý, chúng có thể song song hay vuông 

góc với bề mặt hàn (theo DIN EN 875). 

 

Hình 3.20. Vị trí của mẫu thử va đập (Đơn vị: mm, t: chiều dày tấm kim loại) 

Phƣơng pháp thử: Mẫu thử đƣợc cho vào tủ lạnh sâu, sau khi ổn định ở nhiệt 

độ thấp vài phút mẫu đƣợc chuyển nhanh vào đe kẹp của máy thử và búa lắc thả 

nhanh va đập vào mẫu tại phía đối diện với rãnh. Hình dáng chính của máy thử va 

đập và vị trí mẫu thử. 

 

Hình 3.21. Máy thử va đập và vị trí búa đập 

Năng lƣợng hấp thụ khi búa lắc đập vào mỗi mẫu thử đƣợc chỉ ra trên thang 

đo của máy, đơn vị Jun [J]. 

Tiêu chí chấp nhận: Kết quả mỗi lần thử đƣợc ghi và tính trung bình mỗi bộ 

gồm 3 mẫu, so sánh các giá trị này với giá trị theo tiêu chuẩn. 

Kết quả: 

- Các kích thƣớc và vị trí mẫu thử. 
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- Vị trí và hƣớng vết cắt khía (so với mối hàn trên mẫu hàn). 

- Nhiệt độ thử. 

- Mức năng lƣợng hấp thụ [J]. 

- Mô tả vết gãy (phá hủy giòn hay dẻo), thắt bên, phần kết tinh. 

- Vị trí khuyết tật nếu có. 

3.2.2.4. Đo độ cứng 

Đo độ cứng là phƣơng pháp xác định cơ tính đơn giản nhất, đƣợc dùng phổ 

biến nhất.  Ngƣời ta đo độ cứng bằng cách cán (ép) lên bề mặt vật liệu một mũi đâm 

làm bằng vật liệu cứng hầu nhƣ không bị biến dạng dẻo (thép tôi cứng, hợp kim 

cứng, kim cƣơng) bằng một tải trọng xác định. Khi bỏ tải mũi đâm sẽ để lại trên vật 

liệu một vết lõm, vết lõm càng to hoặc càng sâu thì giá trị độ cứng càng thấp. 

 Độ cứng Vicker (HV) 

 

Hình 3.22. Độ cứng Vicker (HV) 

Độ cứng HV là loại độ cứng có phƣơng pháp đo tƣơng tự nhƣ HB, tức cũng 

đo bằng tỷ số F/(A) và có thứ nguyên ứng suất kG/mm
2
. Mũi đâm làm bằng kim 

cƣơng, hình tháp 4 mặt đều, với góc đỉnh giữa hai mặt đối diện là 1360. Tải trọng 

tác dụng nhỏ từ 1 đến 100kg, trong đó mức 80kg với thời gian giữ tải trọng 10 đến 

15 giây đƣợc coi là điều kiện tiêu chuẩn. 

 Độ cứng tế vi: là độ cứng của từng pha riêng lẻ theo nguyên lý của 

phƣơng pháp Vicke, nhƣng sử dụng tải trọng rất nhỏ ( từ vài gam đến vài trăm gam) 

để đo kích thƣớc vết lõm phải dùng hệ thống kính hiển vi có thƣớc đo micromet. 

Phƣơng pháp này dùng chủ yếu trong công tác nghiên cứu để xác định bản chất các 

pha cũng nhƣ sự phân bố vi mô của độ cứng. 



 

 

69 

 

Hình 3.23. Máy đo độ cứng tế vi và chiều dày lớp thấm Wilson Wolpert Micro-

Vickers Model420 MVD 

3.2.2.5. Kiểm tra tổ chức thô đại 

Mẫu đƣợc cắt từ mối hàn theo tiết diện ngang hoặc dọc. Mẫu đƣợc mài lần 

lƣợt trên các đĩa mài 60, 120, 180, 200, 240. Để tránh biến dạng và quá nhiệt của 

mặt mẫu cần mài với dung dịch làm nguội. Sau khi mài mẫu đƣợc đánh bóng với 

phớt N
0
 3 và N

0
 4. 

Có nhiều loại dung dịch tẩm thực bề mặt mẫu thử, chẳng hạn thuốc chứa 

50ml axit clohidric và 50ml nƣớc dùng để biểu lộ cấu trúc thô đạt của thép cacbon 

thấp. Sau khi khắc mòn mẫu đƣợc làm sạch bằng dung dịch 10% axit nitric. 

Mặt mẫu đƣợc kiểm tra bằng mắt thƣờng hoặc kính lúp có độ phóng đại 10 

đến 30 lần. Bằng cách đó có thể quan sát hình dáng và kích thƣớc mối hàn, hƣớng 

phát triển của các tinh thể hình trụ, kích thƣớc vùng ảnh hƣởng nhiệt, kiểu và kích 

thƣớc các khuyết tật của mối hàn và kim loại cơ bản nhƣ không ngấu, nứt vĩ mô, 

chất tạp xỉ, rỗ, tách lớp....... 

Tổ chức thô đại cũng có thể quan sát trên mặt gãy mối hàn sau khi kiểm tra 

trình độ sản xuất hàn và kiểm tra cơ tính. Bằng cách này có thể phát hiện bản chất 

vết gẫy (dẻo hay giòn). Mặt mẫu có sợi màu ghi không có ánh lấp lánh chứng tỏ độ 

dai va đập và độ dẻo cao. Mặt gãy với tinh thể thô lấp lánh đặc trƣng cho kim loại 

giòn, độ dai va đập thấp. 

3.2.2.6. Kiểm tra tổ chức tế vi 

Kích thƣớc mẫu vi mô không quá 20x20 mm để dễ gia công. Phƣơng pháp 

gia công mặt mẫu micro (vi mô) gần giống mặt mẫu macro (vĩ mô). Trƣớc hết sử 



 

 

70 

dụng giấy mài thô K3-220, K3-280, K3-320 và sau đó mài trên vải bột mài N
0
 40, 

M 28, M 10 với bột kim cƣơng độ hạt khác nhau. 

Để biểu lộ cấu trúc vi mô, lớp khắc mòn hóa học không sâu, thƣờng không 

quá 10 micromet.Quan sát mặt mẫu dƣới kính hiển vi có thể xác định: 

- Cấu trúc của kim loại cơ bản, kim loại mối hàn và vùng ảnh hƣởng nhiệt. 

- Kích thƣớc hạt kim loại cơ bản và kim loại đắp. 

- Lƣợng cacbon gần trong kim loại cơ bản và kim loại đắp. 

- Các tính chất cơ học của mối hàn và kim loại cơ bản bằng cách đo độ cứng 

tế vi. 

- Chế độ hàn, tốc độ nguội của mối hàn và vùng ảnh hƣởng nhiệt. 

- Các khuyết tật, rỗ tế vi, nứt tế vi và kiểu phân bố của chúng, chất tạp xỉ và 

phân lớp, hình dáng, kiểu phân bố, không ngấu, các chất tạp nitơ và oxy, quá nhiệt 

và cháy, biến cứng của mối hàn, sự cháy của một số yếu tố. 

 

Hình 3.24. Thiết bị nghiên cứu tổ chức tế vi Nikon Eclipes Model L150 

3.3. Phƣơng pháp mô phỏng quá trình hàn bằng phần mềm Sysweld 

Trong nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, những năm gần đây các nhà 

khoa học và công nghệ ở trong nƣớc và trên thế giới đã chú trọng ứng dụng mô 

phỏng số vào lĩnh vực công nghệ hàn. Việc áp dụng những thành tựu toán học cũng 

nhƣ lý thuyết chuyên ngành nhƣ phƣơng pháp phần tử hữu hạn vào mô phỏng số đã 

trợ giúp hữu hiệu cho các nhà khoa học, các kỹ thuật viên thực hiện nghiên cứu đề 

tài, rút ngắn đƣợc nhiều thời gian thực hiện đề tài nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc chính 

xác dự báo kết quả cũng nhƣ sự chính xác cần thiết của kết quả nghiên cứu [1, 3]. 

Từ các kết quả của quá trình mô phỏng có thể giúp ngƣời nghiên cứu kiểm soát 
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trƣờng nhiệt độ, sự phân bố ứng suất dƣ hay biến dạng hàn, vốn là những vấn đề 

phức tạp, khó kiểm soát và trong nghiên cứu thực nghiệm thƣờng rất tốn kém cả về 

tài chính và thời gian. Thông qua mô phỏng, ngƣời nghiên cứu có thể chọn đƣợc 

các thông số công nghệ hàn hợp lý [2, 4]. 

Trong những năm qua, một số đề tài nghiên cứu khoa học đã ứng dụng mô 

phỏng số trong công nghệ hàn với sự trợ giúp của những phần mềm chuyên dụng 

nhƣ SYSWELD,… và đã thu đƣợc những kết quả đáng kể. Ở các trƣờng đại học 

cũng có những ứng dụng về mô phỏng số trong công nghệ hàn (Bách khoa Hà Nội, 

Sƣ phạm kỹ thuật Nam Định, Sƣ phạm kỹ thuật Hƣng Yên,…) [6]. Tuy nhiên, trong 

hàn hồ quang tự động dƣới lớp trợ dung gốm đối với thép hợp kim thấp Q460D 

dùng trong kỹ thuật cơ khí thì đến nay rất ít công trình đƣợc công bố [1]. Phần mềm 

SYSWELD là một trong những phần mềm tính toán dựa trên phƣơng pháp phần tử 

hữu hạn, do ESI Group (Pháp) xây dựng và phát triển, chuyên dùng để mô phỏng 

các quá trình hàn, xử lý nhiệt và lắp ráp kết cấu hàn [15, 41, 42]. SYSWELD mô 

phỏng sự tƣơng tác giữa hầu hết các hiện tƣợng vật lý liên quan đến quá trình hàn 

(hình 3.25): 

 

Hình 3.25. Các hiện tƣợng vật lý đƣợc mô phỏng trong SYSWELD 

SYSWELD giải quyết các bài toán mang tính chất phi tuyến: Các thuộc 

tính của vật liệu phụ thuộc nhiệt độ, sự chuyển biến pha, thành phần hóa học, 

…Các kết quả đƣợc SYSWELD tính toán gồm: Sự phân bố nhiệt độ, phân bố 

năng lƣợng nhiệt; Tổ chức kim loại; Độ hạt tinh thể; Độ cứng; Phân bố ứng suất 

và biến dạng [44, 45]. Mô phỏng số quá trình hàn đƣợc thực hiện theo các bƣớc 

sau  trên hình 3.26 
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Hình 3.26 Sơ đồ quá trình mô phỏng số 

3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm 

Để thuận tiện trong nghiên cứu thực nghiệm khi sử dụng trợ dung hàn đƣợc 

chế tạo để bảo vệ mối hàn, cả về về mặt thời gian và kinh phí, tác giả đã ứng dụng 

quy hoạch thực nghiệm theo phƣơng pháp Taguchi [42, 46]. Đây là phƣơng pháp 

đƣợc sử dụng nhiều trong kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực cơ khí. 

3.4.1. Quy hoạch thực nghiệm 

Hiện nay có nhiều phƣơng pháp [9] để thiết lập các điều kiện và tiến hành 

các thí nghiệm cho bộ 3 thông số, mỗi thông số 3 mức nhƣ phƣơng pháp quy hoạch 

trực giao cấp 1, cấp 2  hay phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi...Với phƣơng 

pháp quy hoạch trực giao truyền thống thì số thí nghiệm cần thực hiện cho mục đích 

trên là khá lớn (27 thí nghiệm), còn với phƣơng pháp Taguchi ta chỉ cần thực hiện 9 

thí nghiệm điều này sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí nghiên cứu, vì thế ta chọn 

phƣơng pháp Taguchi để tiến hành thiết kế các thí nghiệm. 

Ƣu điểm nổi bật của phƣơng pháp Taguchi là: 

Dễ ứng dụng và phân tích, xác suất thành công cao có thể xác nhận dự báo, 

cải thiện đƣợc lƣợng hóa bằng hàm tổn thất, yêu cầu số lƣợng thí nghiệm nhỏ và 

ảnh hƣởng của nhiễu đƣợc xem xét 

Theo phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi, sự kết hợp của các yếu tố 

ảnh hƣởng tới hàm mục tiêu đƣợc thực hiện thông qua các mảng trực giao (OAs), 

ký hiệu tổng quát mảng trực giao là Ln(x
y
), trong đó: n số hàng trong mảng tƣơng 

ứng số thí nghiệm, x số mức trong cột, y số cột trong mảng. 
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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 lƣợng các mức là tƣơng đƣơng. Giữa 2 cột bất kỳ cũng phải cân bằng, điều 

này có nghĩa rằng các mức kết hợp tồn tại với số lƣợng bằng nhau. 

Với mục tiêu là nghiên cứu đồng thời 3 yếu tố (TiO2, MnO2, SiO2 theo các 

mức (%)) với mỗi yếu tố 3 mức cho thấy mảng trực giao phù hợp là mảng L9 thể 

hiện trên bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Phƣơng án thực nghiệm Taguchi mảng L9 

Số thí nghiệm TiO2 (%) MnO2 (%) SiO2 (%) 

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 lƣợt là các mức của các yếu tố. Các kết 

quả thử nghiệm đƣợc phân tích bằng phƣơng pháp thống kê thông qua việc tính tỷ 

số tín hiệu/ nhiễu (S/N). Phƣơng pháp Taguchi khuyến cáo sử dụng tỷ số S/N để đo 

các đặc tính chất lƣợng lệch khỏi các giá trị mong muốn Error! Reference source 

ot found.. Tỷ số tín hiệu/nhiễu (S/N) là thƣớc đo độ lớn của tập dữ liệu liên quan 

đến độ lệch chuẩn. Trong phƣơng pháp Taguchi, tỷ số tín hiệu đến nhiễu (S/N) 

đƣợc sử dụng để thể hiện đặc tính hiệu suất và giá trị lớn nhất của tỷ số S/N là mức 

tối ƣu của các thông số thay đổi. Tỉ số S/N phụ thuộc vào đặc trƣng chất lƣợng của 

hệ thống trong quá trình tối ƣu với 3 đặc trƣng chất lƣợng cho trong bảng 3.15. 
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Bảng 3.15. Các đặc trƣng chất lƣợng theo Taguchi. 

Dạng Tên gọi Biểu thức  

1 Lớn hơn thì tốt hơn 
 

 
(3-3) 

2 Bình thƣờng thì tốt hơn 
 

 
(3-4) 

3 Nhỏ hơn thì tốt hơn 
 

 
(3-5) 

Trong đó: S/N, yi, y , D, n lần lƣợt là: tỷ lệ tín hiệu/ nhiễu; giá trị đo của thử 

nghiệm thứ i; giá trị trung bình của các lần đo; phƣơng sai và tổng số thử nghiệm 

cần thực hiện. 

3.4.2. Tính toán, lựa chọn chế độ hàn 

Để đảm bảo mối hàn có chất lƣợng cần thiết, cần chọn đúng các thông số của 

chế độ hàn và điều kiện hàn. Trong quá trình hàn, cần đảm bảo sự ổn định của các 

thông số đã đặt trƣớc. Trong phần lớn trƣờng hợp, năng suất hàn mang tầm quan 

trọng hàng đầu tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua các yêu cầu về chất lƣợng. Ngƣời 

thợ vận hành chịu trách nhiệm đặt chế độ hàn thích hợp cho thiết bị hàn tự động và 

phải hiểu đƣợc ảnh hƣờng của các đại lƣợng và tƣơng tác giữa chúng. Khi hàn tự 

động, thiết bị tự giữ nguyên các thông số đã đặt trƣớc. Các thông số quan trọng cần 

đặt của chế độ hàn là cƣờng độ dòng hàn, điện áp hàn và tốc độ hàn. Thông qua các 

thông số này, có thế tính mức năng lƣợng đƣờng. Ngoài ra, còn có các thông số và 

điều kiện hàn khác cùng có ảnh hƣởng lên hình dạng và kích thƣớc mối hàn (giống 

nhƣ 3 thông số vừa nêu) nhƣ đƣờng kính dây hàn, tầm với điện cực. 

Đối với hình dạng và kích thƣớc mối hàn, ảnh hƣởng toàn bộ của các thông 

số và điều kiện hàn có thể đƣợc biếu thị qua hệ số hình dạng mối hàn ngấu ψn và hệ 

số mối hàn ψmh. Khi hàn, điều quan trọng là có đƣợc hệ số ngấu thích hợp (thƣờng 

là với các chiều sâu chảy lớn, do đó giá trị ψn nhỏ, thƣờng là 1 đến 1,2. Sau đây là 

ảnh hƣởng cùa các thông số vừa nêu lên các thông số hình học của mối hàn. 

Mối hàn giáp mối có hình dạng kích thƣớc nhƣ (Hình 3.1), đƣợc hàn lót đáy 

cũng bằng thép Q235, Q460D có chiều dày 10 mm. Đƣờng hàn lót đáy đƣợc hàn 

bằng phƣơng pháp hàn hồ quang tay, do đó trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác 
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giả không tính toán cụ thể cho mối hàn lót. 

Chế độ hàn phụ thuộc vào hình dạng, kích thƣớc mối hàn, đƣờng kính dây 

hàn. Do đó tính toán gần đúng diện tích ngang kim loại đắp của toàn bộ mối hàn sẽ 

giúp chúng ta tìm ra đƣợc chế độ hàn phù hợp cho mối hàn đó. 

3.3.2.1. Lựa chọn chế độ hàn giáp mối thép Q460D 

Theo tiêu chuẩn AWS D1.1 [21], các thông số của liên kết hàn giáp mối thép 

hợp kim thấp Q460D trên hình 3.1a đƣợc lựa chọn nhƣ sau: 

h: chiều cao mối hàn, h = 25 (mm) 

β: góc vát mép: β = 30° 

a: chiều rộng khe hàn, a = 13 (mm) 

b: chiều rộng mối hàn, có thể tính gần đúng b = a +2h.tg(β/2) = 26 (mm) 

c: chiều cao mối hàn, c = 26/10 = 2,6(mm), ψmh (7 ÷ 10) là hệ sổ hình dáng 

mối hàn. 

Diện tích tiết diện ngang kim loại đắp của toàn bộ mối hàn xác định theo 

công thức: 

Fđ  a.h + h
2
.tg(/2)+0,75.b.c (3.2) 

Fđ 13.25 + 25
2
.tgl5° + 0,75.26.2,6 = 542 (mm

2
) (3.3) 

Cụ thể tính toán nhƣ sau: 

 Tính chế độ hàn cho lớp thứ nhất 

1. Chọn đƣờng kính dây hàn theo tiêu chuẩn, d = 2 (mm) 

2. Theo đƣờng kính dây hàn đã chọn, tính I và U theo công thức đã biết sau: 

U = 20 + 50.I.10 
-
 
3
/d 

0,5
  1 (3.4) 

Khi hàn bằng dòng xoay chiều k’ = 1 

3. Hệ số ngấu ψn:  có thể xác định theo công thức thực nghiệm sau: 

ψn = k
’ 
(19-0,1.I).d(U/I) (3.5) 

ψn- Hệ số ngấu có giá trị tối ƣu từ (1,3 ÷ 2,0), chọn ψn = 2 

Thay các giá trị vào và giải hệ hai phƣơng trình (1) và (2) ta đƣợc: Ih = 350 

(A) và Uh = 31 (V) 

4.Tính tốc độ hàn. 

Để đảm bảo điều kiện kết tinh tốt của vũng hàn, tỷ số giữa chiều dài và chiều 
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rộng của vũng hàn phải không đổi, theo lý thuyết truyền nhiệt, ta có: vh.Ih = A= const. 

Tức là vh = Ah/Ih (m/h). Sự phụ thuộc của tốc độ hàn so với đƣờng kính dây hàn. 

Bảng 3.16. Sự phụ thuộc của tốc độ hàn so với đƣờng kính dây hàn 

d[mm] 1,6 2 3 4 5 6 

A[.10
3
A.m/h] 5÷8 8÷12 12÷16 16÷20 20÷25 25÷30 

Với d = 2 [mm], chọn A = 8. 10
3
 [A.m/h] , ta đƣợc: vh = 8000/350 = 23 (m/h) 

Hay Vh = 0,75cm/s đến 0,92cm/s 

5. Năng lƣợng đƣờng qđ 

qđ = q/vh =0,24.Uh.Ih.η/vh = 0,24.31.350.0,8.3600/(23.100)=3260(cal/cm) 

Với η: hệ số hữu ích của nguồn nhiệt với hàn tự động dƣới lớp thuốc, η = 

0,75÷0,9. 

6. Xác định chiều sâu chảy theo cƣờng độ dòng điện. 

I = (80 ÷ 100).h h1 = I/80 = 350/80 = 4,4 (mm) 

7. Xác định chiều rộng mối hàn lớp thứ nhất. 

b1 = h.ψn = 4,4.2 = 8,8 (mm) 

8. Xác định chiều đắp lớp thứ nhất C0. Diện tích đắp lớp thứ nhất có thế xem 

là diện tích hình chữ nhật có chiều dài là chiều rộng lớp hàn thứ nhất b1 vừa tính ở 

trên, chiều rộng là h1. 

Nhƣ vậy diện tích kim loại đắp lớp thứ nhất: Fi = h1.b1 = 4,4.8,8 = 39 (mm
2
) 

9. Xác định số lớp hàn. 

Xem diện tích các lớp hàn bằng nhau thì số lớp hàn : n = F/Fi = 542/39 = 13,9 

Chọn số lớp hàn bằng 14. 

 Tính toán chế độ hàn cho đƣờng hàn sau cùng nhƣ sau 

1. Xác định chiều sâu ngấu h. 

Chọn ψn = 2,5, từ chiều rộng mối hàn b = 26 (mm) đã tính ở trên cho thấy 

cần tiến hành hàn nhiều lớp, nên chiều rộng sau 1 lớp hàn sẽ nhỏ hơn. Chọn chiều 

rộng các lớp hàn sau b2=9mm (chiều rộng lớp hàn đầu lớp là b1=8,8mm) 

h2 = b2/ψn = 9/2 = 4,5 (mm) 
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2.Xác định cƣờng độ dòng điện. 

Ih2 = 80.h2 = 80.4,5 = 360 (A) 

3. Xác định tốc độ hàn 

Chọn A = 8. 10
3
 [A.m/h], ta đƣợc: 

vh2 = A/Ih2= 8000/360 = 22,2 (m/h) 

4. Xác định điện áp hàn. 

Uh2 = 20 + 50. Ih.10
-3

/d
0,5

 ± 1 = 20 + 50.360.0,001/2
0.5

 = 32(V) 

5. Năng lƣợng đƣờng qđ 

qđ2 = q2/vh2 =2,4.Uh2.Ih2.η/vh2 =0,24.32.360.0,8.3600/(22,2.100) =  

3586(cal/cm) 

Bảng 3. 17 Bảng thông số chế độ hàn liên kết giáp mối thép Q460D 

Lớp Đƣờng 

kính dây 

d(mm) 

Cƣờng độ 

dòng điện 

hàn Ih (A) 

Điện áp hàn 

Uh (V) 

Tốc độ hàn 

Vh (m/h) 

Năng lƣợng 

đƣờng qd 

(cal/cm) 

1 2 350 31 23 3260 

2,3…14 2 360 32 22.2 3586 

 

3.4.4.2. Tính toán chế độ hàn giáp mối thép Q235 

Tƣơng tự, theo tiêu chuẩn AWS D1.1 [21], các thông số của liên kết hàn giáp 

mối thép cacbon thấp Q235 trên hình 3.1b đƣợc lựa chọn nhƣ sau: 

h: chiều cao mối hàn, h = 25 (mm) 

: góc vát mép:  = 25°; 

a: chiều rộng khe hàn, a = 6 (mm) 

b: chiều rộng mối hàn, có thể tính gần đúng b = a +2h.tg(/2)+1 = 18 (mm) 

c: chiều cao mối hàn, c = 18/9 = 2.0 (mm) , ψmh (7 ÷ 10) là hệ sổ hình dáng 

mối hàn. 

Diện tích tiết diện ngang kim loại đắp của toàn bộ mối hàn xác định theo 

công thức: 
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Fđ  a.h + h
2
.tg(/2)+0,75.b.c (3.6) 

Trong đó: 

Từ đó ta tính đƣợc: Fđ 6.25 + 25
2
.tg(25°/2) + 0,75.18.2,0 = 315 (mm

2
) 

n = 315/39 =8,1 = 8 (lớp) 

Tƣơng tự, các thông số chế độ hàn đƣợc tính toán và lựa chọn nhƣ cho thép 

Q460D đƣợc thể hiện trong bảng 3.18 

Bảng 3.18 Bảng thông số chế độ hàn liên kết giáp mối thép Q235 

Lớp Đƣờng 

kính dây 

d(mm) 

Cƣờng độ 

dòng điện 

hàn Ih (A) 

Điện áp hàn 

Uh (V) 

Tốc độ hàn 

Vh (m/h) 

Năng lƣợng 

đƣờng qd 

(cal/cm) 

1 2 350 31 23 3260 

2,3…8 2 360 32 22.2 3586 

3.4.2. Thiết lập quy trình hàn và hàn thực nghiệm với trợ dung hàn gốm đã chế 

tạo 

Quy trình hàn tự động dƣới lớp trợ dung hàn đƣợc thành lập dựa trên các tiêu 

chuẩn về hàn của hiệp hội hàn Mỹ [22, 23] và mẫu thử theo TCVN 6259- 6: 

2003[14]. Quy trình hàn sẽ đƣợc tiến hành theo sơ đồ hình 3.27 

 

Hình 3.27. Các bƣớc tiến hành kiểm tra quy trình hàn 
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Kim loại cơ bản sử dụng trong nghiên cứu thiết lập quy trình công nghệ hàn 

là thép Q235 và Q460D bằng phƣơng pháp hồ quang tự động dƣới lớp trợ dung hàn 

hệ xỉ Aluminate-Rutile. 

Lựa chọn dây hàn cho phù hợp với kim loại cơ bản cũng là một yếu tố ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng mối hàn, do đó với kim loại cơ bản là thép hợp kim thấp và 

thép cacbon thấp, lựa chọn dây hàn H08A-VD và dây hàn W49-VD, đƣờng kính 

dây hàn ϕ2 mm. Các thông số chế độ hàn sử dụng trong nghiên cứu này (mô phỏng 

và thực nghiệm) nhƣ đã đƣợc tính toán và lựa chọn ở phần trên. 

Theo yêu cầu tổ chức Đăng kiểm ABS để quy trình hàn đƣợc sử dụng trong 

sản xuất thì quy trình hàn phải đƣợc kiểm tra theo các yêu cầu của Đăng kiểm trên 

phôi thử quy trình đƣợc quy định trong Quy phạm. 

Phôi thử quy trình là hàn mẫu tiêu chuẩn ГOCT 6996-66 có kích thƣớc nhƣ sau: 

 L X B X H = 350 X 250 X 25(mm) 

 L X B X H = 350 X 250 X 20(mm) 

3.4.3. Phương pháp tiến hành 

Chuẩn bị máy hàn: Bật máy chạy thử, kiểm tra các thông số và chế độ. 

Chuẩn bị máy điều khiển độ dịch đầu hàn, bật máy cho chạy thử. 

Chuẩn bị đồ gá: Kiểm tra độ cứng vững của đồ gá. 

Chuẩn bị dây hàn và trợ dung hàn dùng nhƣ phần lựa chọn. Tiến hành gá 

mẫu thép lên đồ gá và kiểm tra độ cứng vững cũng nhƣ là độ bằng phẳng. 

Điều chỉnh đầu hàn và tầm với cũng nhƣ góc lệch của đầu hàn so với mẫu 

thép. Nối mát vào mẫu và cho máy chạy thử. 

Thực hiện xong khâu làm sạch mẫu, đặt mẫu đúng vị trí, sau đó đặt mỏ hàn 

theo đúng quy định, sao cho khoảng cách (độ nhô) h phải trong giới hạn 15 – 

20mm. Lƣu ý mỏ hàn thƣờng phải đặt ở tƣ thế thẳng đứng. 

 Tiến hành thí nghiệm 

- Sau khi tiến hành xong khâu làm sạch chi tiết, đặt chi tiết lên đồ gá, sau đó 

đặt mỏ hàn theo đúng quy định, sao cho khoảng cách (độ nhô) h = 8 ÷ 10 d tức là từ 

16 ÷ 20 mm. 

- Bật máy hàn Amada 630-1  cho máy hoạt động và điều chỉnh các thông số 

hàn bằng bộ điều chỉnh bằng tay 
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Hình 3.28. Điều chỉnh chế độ dòng và áp 

- Bật bộ điều chỉnh chạy ngang của đầu hàn để đảm bảo quá trình hàn. 

 

Hình 3.29. Điều chỉnh chạy dọc của đầu hàn 

+ Dò sao cho đầu hàn chạy đúng vị trí đƣờng hàn so với phôi: 

- Điều chỉnh ra vào so với máy vặn núm xoay ngƣợc chiều kim đồng hồ là 

vào, cùng chiều kim đồng hồ là ra. 

- Chiều cao đầu hàn lên xuống bằng cách vặn núm xoay tƣơng tự nhƣ điều 

chỉnh ra vào 

- Điều chỉnh đầu hàn chạy dọc theo mối hàn bằng công tắc gạt, gạt sang trái 

thì đầu hàn di chuyển sang phải và ngƣợc lại. 

- Điều chỉnh tốc độ cấp dây và trợ dung hàn để cùng tiến hành quá trình hàn. 

- Tiến hành cấp dây và trợ dung hàn. 

+ Bắt đầu hàn mồi hồ quang bằng cách bấm dây hàn, bắt đầu chạy tự động 
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máy hàn. 

+ Đến hết chiều dài mẫu thì tắt máy nhấc đầu hàn lên 

 

Hình 3.30. Kết thúc quá trình hàn 

Trong khi hàn chú ý hàn tới đâu phải để nguội, gõ xỉ và làm sạch mẫu hàn tới đó. 

+ Quá trình hàn đƣợc kéo dài từ 8 đến 14 lớp : 

- Lớp đầu tiên ( lớp lót đáy): 

Với kích thƣớc rãnh là 13 mm thì chúng ta cần hàn 2 đƣờng trên mỗi lớp. 

Các lớp số tiếp theo tiếp tục hàn nhƣ lớp hàn đầu với : 

Mỗi đƣờng hàn cách nhau một khoảng thời gian 30 phút, càng hàn nhiều 

đƣờng chồng lên nhau thì thời gian chờ càng dài hơn (dao động từ 45 phút đến 1h30 

phút). Lớp gần mặt thì hàn 3 đƣờng và tăng các thông số hàn đề vũng hàn có thể 

phủ đầy bề mặt phôi hàn. 

 

Hình 3.31. Mẫu sau khi hàn 

Quá trình thực nghiệm đƣợc trình bày tóm tắt trong sơ đồ thực nghiệm sau: 
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Hình 3.32. Mô hình thực nghiệm 

3.5. Kết luận chƣơng 

1) Đã nghiên cứu tính toán bài toán phối liệu trợ dung hàn gốm dựa theo tiêu 

chuẩn ISO 14174 – 2004, các thành phần hóa học chủ yếu, đã chọn miền khảo sát 

các yếu tố MnO2: 18 ÷ 22 %,  TiO2: 8 ÷ 12 %,  SiO2: 12 ÷ 16%. Chỉ ra các hàm 

lƣợng thành phần  nguyên chất, tạp chất từ đó xây dựng điều kiện thí nghiệm nhằm 

khảo sát đánh giá ảnh hƣởng của các thành phần hóa học tới chất lƣợng mối hàn; 

2) Lựa chọn đƣợc kim loại cơ bản, vật liệu hàn và dạng liên kết theo các tiêu 

chuẩn. Từ đó tính toán và lựa chọn đƣợc chế độ hàn phù hợp phục vụ công việc 

kiểm nghiệm chất lƣợng của các mẻ liệu trợ dung hàn đã đƣợc chế tạo. Căn cứ vào 

kích thƣớc mối hàn sau khi tính toán, xác định hệ số ngấu và hệ số mối hàn nằm 

trong phạm vi cho phép đảm bảo nhận đƣợc mối hàn có hình dạng và kích thƣớc 

phù hợp. Đồng thời để giảm chi phí thử nghiệm và tìm khoảng chế độ hàn hợp lý, 

mô phỏng quá trình hàn trên phần mềm chuyên dụng Sysweld đƣợc thực hiện. 

3) Đã khảo sát và lựa chọn chọn máy hàn tự động dƣới lớp trợ dung hàn Amada 

630-1, kết hợp với dây hàn W49-VD và H08A-VD. Từ kết quả tính toán đã tiến hành 

hàn thực nghiệm và sơ bộ đề xuất chế độ hàn hợp lý, áp dụng để hàn giáp mối liên kết 

hàn thép hợp kim thấp Q460D và thép cacbon thấp Q235. Bên cạnh đó, đƣa ra và lựa 

chọn các tiêu chuẩn đánh giá và thiết bị kiểm tra chất lƣợng của liên kết hàn. 

4) Lựa chọn phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi với mảng trực giao 

phù hợp (mảng L9) cho việc xác định các phƣơng án tiến hành thực nghiệm, đồng 

thời áp dụng phân tích phƣơng sai ANOVA để xác định mức hợp lý và giá trị ảnh 

hƣởng của các thành phần TiO2, MnO2, SiO2  trong mẻ liệu trợ dung gốm đến chỉ 

tiêu cơ tính yêu cầu. 
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CHƢƠNG 4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ 

THÀNH PHẦN MẺ LIỆU TRONG TRỢ DUNG GỐM ĐẾN CHẤT LƢỢNG 

MỐI HÀN KẾT CẤU THÉP 

4.1. Mô phỏng số trƣờng nhiệt độ khi hàn hồ quang tự động dƣới lớp trợ dung 

gốm 

Để hỗ trợ quá trình thiết kế qui trình hàn đạt kết quả tốt hơn, quá trình mô 

phỏng số có thể dự báo trƣớc đƣợc tình trạng ứng suất, biến dạng không có lợi, từ 

đó điều chỉnh lại qui trình hàn để giảm thiểu các yếu tố gây hại, ảnh hƣởng đến 

năng suất và giá trị kinh tế thông qua quá trình thực hiện quy trình. 

Thông qua mô phỏng quá trình có thể quan sát đƣợc độ ngấu của kim loại 

mối hàn từ hình ảnh mô phỏng, từ đó điều chỉnh cƣờng độ dòng điện, điện áp, vận 

tốc và thời gian hàn, với mục đích đạt độ ngấu cao nhất cũng nhƣ hạn chế các 

khuyết tật,  làm ảnh hƣởng tới chất lƣợng kết cấu hàn. 

4.4.1. Kết quả mô phỏng 

Sau khi giải bài toán cơ nhiệt bằng công cụ Visual Weld sử dụng các thông 

số chế độ hàn nhƣ đã lựa chọn ở chƣơng 3, các kết quả đƣợc quan sát trên công cụ 

Visual Viewer. Nhiệt độ nhỏ nhất trong liên kết Min = 53.2
o
C tại nút 81993 là vùng 

ngoài nguồn nhiệt. Nhiệt độ lớn nhất trong liên kết Max = 4931.17
o
C tại nút 312 

chính là tâm nguồn nhiệt (Hình 4.1). 

Khi nguồn nhiệt hồ quang di chuyển dọc theo đƣờng hàn thì trong liên kết 

hàn tồn tại một trƣờng phân bố nhiệt độ tức thời. Sử dụng thang đo các đƣờng đẳng 

nhiệt có chứa mốc 1550
o
C ứng với nhiệt độ nóng chảy của vật liệu cơ bản có thể 

biết đƣợc kích thƣớc của vũng hàn. 

Từ phần mềm SYSWELD trong bộ giải VISUAL VIEW có thể xuất ra đƣợc 

mặt cắt ngang của vũng hàn (hình 4.1): Vùng màu tím (vũng hàn) là vùng nóng 

chảy. Trong khi đó, vùng màu đỏ (liền kề vũng hàn) biểu thị vùng viền chảy. Các 

vùng màu tiếp theo biểu thị vùng ảnh hƣởng nhiệt của mối hàn. Nhiệt độ giảm dần 

theo từng vùng  hàn xuống đến nhiệt độ môi trƣờng. 
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a. Liên kết hàn mô phỏng                  b. Liên kết hàn thực nghiệm 

Hình 4.1. Mặt cắt ngang của liên kết hàn 

Hình 4.1 thể hiện hình dạng liên kết hàn mô phỏng và liên kết hàn thực 

nghiệm. Qua hình ảnh cho thấy có sự tƣơng đồng tốt giữa hình dạng mối hàn mô 

phỏng và thực nghiệm. Hơn nữa trên hình 4.1a, trƣờng nhiệt độ phân bố trong liên 

kết hàn đƣợc thể hiện một cách rõ ràng. Quan sát trên (hình 4.2),  ta thấy đƣợc sự 

phân bố nhiệt dọc theo đƣờng hàn, nhiệt độ nhỏ nhất đƣợc tìm thấy là 31.39
o
C tại 

nút 81993; và lớn nhất là 4010
o
C tại nút 15463. Do vậy, mô phỏng sẽ dự đoán trƣớc 

đƣợc không những hình dạng kích thƣớc mối hàn mà còn dự đoán trƣớc đƣợc 

trƣờng nhiệt độ ứng suất và biến dạng. Dựa vào kết quả mô phỏng có thể lựa chọn 

đƣợc chế độ hàn phù hợp tránh đƣợc các khuyết tật không mong muốn và do đó 

giảm đƣợc số lần thực nghiệm hàn đáng kể. 

 

Hình 4.2. Phân bố trƣờng nhiệt mối hàn 
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4.1.2. Chu trình nhiệt tại một số vị trí quan trọng 

Các kết quả nhƣ đã trình bày ở trên vẫn mang tính chất định tính nhằm đánh 

giá sơ bộ quá trình hàn. Để biết đƣợc chính xác chu trình nhiệt hàn tại các vị trí 

quan trọng, qua đó có thể đánh giá đƣợc quá trình hình thành mối hàn cần thiết là 

phải biết đƣợc sự biến thiên của nhiệt độ theo thời gian (với các giá trị cụ thể) tại 

những vị trí quan trọng cần khảo sát. Do tính chất đối xứng nên chỉ cần xét trên một 

nửa mô hình. Các vị trí quan trọng cần khảo sát đƣợc trình bày trên hình 4.3. Để 

thấy rõ sự biến thiên của trƣờng nhiệt độ cần thiết xem xét sự thay đổi nhiệt độ bằng 

đồ thị tại các nút phần tử. 

 

Hình 4.3. Chu trình nhiệt tại một số điểm vị trí khảo sát 

 

Hình 4.4. Đồ thị biểu diễn nhiệt độ tại nút 3998, 4083 và 4404 

Tại nút phần tử số 3998 thuộc vùng kim loại nóng chảy có nhiệt độ cao nhất 

(hình 4.4), theo đó vùng nhiệt MAX tại nút 3998 đạt xấp xỉ 3400
o
C, sau đó giảm 

dần theo thời gian. Tại nút phần tử số 4083 thuộc vùng ảnh hƣởng nhiệt trên đồ thị 

biểu diễn bằng màu xanh dƣơng. Nhiệt độ lớn nhất tại nút 4083 đạt xấp xỉ 2600
o
C, 

sau đó cũng giảm dần theo thời gian. Tại nút phần tử số 4404 vẫn thuộc vùng ảnh 

hƣởng nhiệt, trên đồ thị biểu diễn bằng màu hồng. Theo nhƣ đồ thị vùng nhiệt MAX 

tại nút 4404 đạt xấp xỉ 850 
o
C, sau đó giảm dần theo thời gian. So sánh nhiệt độ tại 

các nút đại diện cho các vùng trong liên kết hàn trên hình 4.4 nhận thấy nút 3998 
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nằm tại tâm mối hàn ở bề mặt trên nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 3400
o
C. Nhiệt độ 

cao nhất tại nút 4083 cách tâm mối hàn 5 mm đạt giá trị cao nhất là 2600
0
C, nhiệt 

độ cao nhất tại nút 4404 cách tâm mối hàn 8 mm đạt giá trị cao nhất là 850
o
C. Nhƣ 

vậy có thể thấy nguồn nhiệt hàn hồ quang cho năng lƣợng rất tập trung nên mối hàn 

và vùng ảnh hƣởng nhiệt có kích thƣớc nhỏ. 

Bằng việc sử dụng mô hình nguồn nhiệt ellipsoid kép và bộ công cụ phần 

mềm VISUAL WELD để mô phỏng lại quá trình hàn có thể dự đoán đƣợc trƣờng 

nhiệt độ, kích thƣớc và hình dạng mối hàn. 

4.2. Hình dạng kích thƣớc mối hàn thực nghiệm 

Các mẫu hàn đƣợc đánh giá bằng đặc trƣng cơ tính với các chỉ tiêu nhƣ: Tổ 

chức tế vi, độ cứng vùng kim loại mối hàn và vùng ảnh hƣởng nhiệt (HV), độ bền 

kéo (MPa), độ dai va đập (J). 

Trợ dung hàn có màu xám (Hình 4.5) đƣợc sử dụng trong hàn thực nghiệm. 

trợ dung hàn nóng chảy tốt che phủ toàn bộ bề mặt bể hàn, hàn xong chỉ cần gõ nhẹ 

toàn bộ xỉ hàn đều bong trƣớc, độ bong tróc đến gần 100%. Trợ dung có độ ẩm dƣới 

0,5%, nên bề mặt mối hàn nhẵn, sạch, không kẹt rỗ khí. Bên cạnh đó, hình dáng mối 

hàn tƣơng đối đồng đều, không có khuyết tật, chứng tỏ trợ dung hàn đƣợc đề xuất 

có khả năng bảo vệ và tạo dáng mối hàn khá tốt. 

 

a) b) 

  

c) d) 

Hình 4.5. Hình dạng mối hàn 
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a)Xỉ hàn, b) Hàn lớp thứ nhất, c) trợ dung gốm và xỉ hàn, d)Mối hàn hoàn thiện 

Trong nội dung đề tài, thuốc đƣợc dùng để hàn với dây W49-VD và H08A-

VD của Công ty cổ phần Que hàn Điện Việt Đức. Mẫu thử đƣợc gia công theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 6259-6. 

4.3. Tổ chức kim loại mối hàn và vùng ảnh hƣởng nhiệt 

Tổ chức tế vi liên kết đƣợc xác định bằng phƣơng pháp ASTM E407- 07 trên 

thiết bị Nikon Eclipes Model L150 (hình 4.6,4.6,4.8,4.9). 

 

a. Vùng mối hàn  b. Vùng ảnh hƣởng nhiệt 

Hình 4.6. Tổ chức tế vi của mẫu 5 thép Q460D sử dụng trợ dung gốm với thành 

phần 10% TiO2, 14% SiO2, 22% MnO2 

Thép Q460D - Mẫu 5 (112) (hình 4.6) 

Tổ chức bao gồm: 

- Mối hàn: Ferit mầu sáng, có một ít Peclit, Cacbit mầu tối và tạp chất. 

- HAZ: Ferit mầu sáng, có một ít Peclit mầu tối. 

 

a. Vùng mối hàn  b. Vùng ảnh hƣởng nhiệt 

Hình 4.7. Tổ chức tế vi của mẫu 9 thép Q460D sử dụng trợ dung gốm với thành 

phần 12% TiO2, 16% SiO2, 20% MnO2 
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Thép Q460D - Mẫu 9 (221) (hình 4.7) 

Tổ chức bao gồm: 

- Mối hàn: Ferit mầu sáng, có một ít Peclit,  mầu tối và tạp chất 

- HAZ: Ferit mầu sáng, có một ít Peclit mầu tối 

 

a. Vùng mối hàn  b. Vùng ảnh hưởng nhiệt 

Hình 4.8. Tổ chức tế vi của mẫu 5 thép Q235 sử dụng trợ dung gốm với thành 

phần 10% TiO2, 14% SiO2, 22% MnO2 

Mẫu thép Q235 - Mẫu 5 (112) (hình 4.8) 

Tổ chức bao gồm:  

- Mối hàn: Ferit mầu sáng, có một ít Peclit mầu tối và tạp chất  

- HAZ: Ferit mầu  sáng, có một ít Peclit mầu tối  

 

a. Vùng mối hàn  b. Vùng ảnh hưởng nhiệt 

Hình 4.9. Tổ chức tế vi của mẫu 9 thép Q235 sử dụng trợ dung gốmvới thành 

phần 12 % TiO2, 16% SiO2, 20% MnO2 
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Mẫu thép Q235 - Mẫu 9 (221) (hình 4.9) 

Tổ chức bao gồm: 

- Mối hàn: Ferit mầu sáng, có một ít Peclit mầu tối và tạp chất 

- HAZ: Ferit mầu sáng, có một ít Peclit mầu tối 

Nhận xét: 

Phân tích tổ chức mối hàn và vùng ảnh hƣởng nhiệt đƣợc thực hiện bằng 

kính hiển vi quang học phóng đại 500 để so sánh cấu trúc thô đại của các mẫu hàn. 

Hình ảnh đƣợc thể hiện trong hình 4.6 đến hình 4.9. Có thể nhận thấy rằng lƣợng 

Titan cacbit (TiC) tăng lên trong mối hàn với sự gia tăng hàm lƣợng trong mẻ liệu, 

các mẫu hàn cho thấy tổ chức bao gồm ferit, peclit, cacbit. Sự tích tụ TiC trong kim 

loại mối hàn có một vai trò rất quan trọng đối với sự tạo mầm không đồng nhất của 

ferit. Hai loại bao gồm mầu sáng và tối, phân tích tổ chức của những sự bao phủ này 

cho thấy sự hiện diện của TiC. Ngƣợc lại, sự bao phủ tối cho thấy hầu nhƣ không có 

nồng độ TiC. Sự hòa trộn liên tục gia tăng với sự gia tăng hàm lƣợng titan trong 

mối hàn kim loại. Vùng đen chỉ ra rằng có rất ít hàm lƣợng TiC. Các ảnh từ trái qua 

phải thể hiện sự tích tụ màu trắng trong cấu trúc tế vi kim loại mối hàn tăng, tƣơng 

ứng với sự tăng của hàm lƣợng TiC. Điều này là chính xác và hoàn toàn phù hợp 

với quy luật chuyển biến cấu trúc vật liệu kim loại. 

4.4 Kết quả nghiên cứu cơ tính của mối hàn 

4.4.1  Độ cứng kim loại mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt 

4.4.1.1 Thép Q235 

Với các thành phần trợ dung gốm thay đổi trên 9 mẫu thí nghiệm, qua bảng 

4.1 cho thấy độ cứng vùng ảnh hƣởng nhiệt (VAHN) và vùng mối hàn (VMH) khác 

nhau, các mẫu hàn có hàm lƣợng MnO2 ở mức 22% cho độ cứng vùng mối hàn và 

vùng ảnh hƣởng nhiệt cao nhất, đặc biệt là mẫu số 5 cho độ cứng 217(HV) ở 

VAHN và 190 (HV) ở VMH, các mẫu số 3, mẫu 5 và mẫu 7, tƣơng ứng với SiO2 ở 

mức 12,14,16 %, trong đó ở mức 14% đạt 217 (HV) ở vùng ảnh hƣởng nhiệt, 190 

(HV) ở vùng mối hàn, độ chênh lệch ở các mẫu 5 và mẫu 7 là không đáng kể, độ 

cứng tỷ lệ thuận với hàm lƣợng MnO2 trong trợ dung gốm ở các mẫu 5 và 7 và tỷ lệ 

nghịch với hàm lƣợng SiO2, qua kết quả thí nghiệm đã thể rất rõ sự hợp lý của thành 

phần mẻ liệu. 
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Bảng 4.1. Kết quả thử độ cứng mẫu thép Q235 theo TCVN 258-1:2007 

STT Mã 
TiO2 

(%) 

SiO2 

(%) 

MnO2 

(%) 

Độ cứng (HV) 

Vùng ảnh hƣởng 

nhiệt(VAHN) 

Vùng mối 

hàn(VMH) 

1 0 8 12 18 179 157 

2 11 8 14 20 185 162 

3 22 8 16 22 193 164 

4 101 10 12 20 198 166 

5 112 10 14 22 217 190 

6 120 10 16 18 209 185 

7 202 12 12 22 212 187 

8 210 12 14 18 196 168 

9 221 12 16 20 187 157 

Thông qua kết quả thí nghiệm chứng tỏ rằng, MnO2 có ảnh hƣởng rất lớn đến 

độ cứng vùng mối hàn và vùng ảnh hƣởng nhiệt. Các thành phần mẻ liệu cho độ 

cứng cao nhất trong kim loại mối hàn có 22% MnO2. Với hàm lƣợng MnO2 trong 

mẻ liệu, lƣợng ferit đƣợc tăng lên trong hàn kim loại. Với việc bổ sung MnO2, cấu 

trúc mối hàn đã thay đổi hỗn hợp của ferit, ranh giới giữa ferit với hỗn hợp của 

peclit và cacbit cấu thành. Việc tinh chỉnh cấu trúc vi mô đƣợc cải thiện đã tác động 

đến độ cứng mối hàn và vùng ảnh hƣởng nhiệt. 

4.4.1.2 Thép Q460 

Bảng 4.2. Kết quả thử độ cứng mẫu thép Q460 theo TCVN 258-1:2007 

STT Mã 
TiO2 

(%) 

SiO2 

(%) 

MnO2 

(%) 

Độ cứng (HV) 

Vùng ảnh hƣởng 

nhiệt(VAHN) 

Vùng mối 

hàn(VMH) 

1 0 8 12 18 258 161 

2 11 8 14 20 248 155 

3 22 8 16 22 287 164 

4 101 10 12 20 234 156 

5 112 10 14 22 269 180 

6 120 10 16 18 252 162 

7 202 12 12 22 268 178 

8 210 12 14 18 261 160 

9 221 12 16 20 258 161 
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Kết quả ở bảng 4.2 cho thấy độ cứng vùng ảnh hƣởng nhiệt và vùng mối hàn 

khác nhau, với hàm lƣợng 8% TiO2 không thay đổi ở các mẫu (1, 2, 3) với 10% 

TiO2, ở mẫu (4, 5, 6) và 12% TiO2 ở các mẫu (7, 8, 9), với độ cứng tỷ lệ thuận với 

hàm lƣợng trong trợ dung hàn MnO2 (bảng 4.2), ở vùng ảnh hƣởng nhiệt và vùng 

mối hàn, các mẫu số 1, số 6, số 8 với 18% MnO2, có độ chênh lệch không đáng kể, 

ở các mẫu 2,4,9 với hàm lƣợng 20% MnO2 cho độ cứng ở vùng ảnh hƣởng nhiệt và 

vùng mối hàn thấp nhất, tuy nhiên với mẫu 4 độ cứng ở vùng mối hàn chỉ đạt 234 

(HV)., khi tăng MnO2 lên 22% với các mẫu số 2,5,7 sự hòa tan vào ferit nâng cao 

độ bền và độ cứng đặc biệt ở mẫu 5 đạt 269 (HV) ở vùng ảnh hƣởng nhiệt và 

180(HV) vùng mối hàn, điều này chứng tỏ rằng MnO2 có sự ảnh hƣởng rất lớn đến 

độ cứng của mối hàn ở vùng kim loại mối hàn, do vậy làm tăng độ cứng của thép. 

Ngoài ra MnO2 còn có tác dụng làm giảm nhẹ tác hại của lƣu huỳnh, với hàm lƣợng 

SiO2 từ 12%, 14%, 16% so với bảng 4.1, điều này thể hiện sự hợp lý của hàm lƣợng 

SiO2 trong mẻ phối liệu và với các mẻ phối liệu này cũng đã lựa chọn đƣợc một số 

thành phần mẻ liệu để tạo ra các sản phẩm, nâng cao tuổi thọ của kết cấu hàn, làm 

việc trong môi trƣờng chịu tải trọng của kết cấu. 

4.4.2 Độ bền kéo 

 

Hình 4.10. Ảnh chụp mẫu thử kéo 

Bảng 4.3. Kết quả thử kéo mẫu, TCVN 197:2002 thép Q235 

STT Mã 
TiO2 

(%) 

SiO2 

(%) 

MnO2 

(%) 

Thép Q235 

Giới hạn 

chảy (MPa) 

Độ bền 

kéo (MPa) 

Độ giãn dài 

tƣơng đối (%) 

1 0 8 12 18 536 592 25 

2 11 8 14 20 534 613 27 

3 22 8 16 22 587 628 25 

4 101 10 12 20 533 614 22 

5 112 10 14 22 515 581 22 

6 120 10 16 18 569 623 15 

7 202 12 12 22 517 546 20 

8 210 12 14 18 494 571 15 

9 221 12 16 20 582 641 24 
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Từ kết quả thử mẫu, kiểm tra giới hạn chảy, độ bền kéo, độ dãn dài, các mẫu 

hàn với thành phần mẻ liệu khác nhau có một số nhận xét sau: 

- Với các mẻ phối liệu khác nhau ở 9 mẫu hàn, giới hạn chảy, độ bền, độ 

giãn dài của kim loại mối hàn đạt đƣợc khác nhau. 

- Các mẫu hàn có hàm lƣợng MnO2 ở mức 22% cho độ bền tƣơng đối đồng 

đều, sự chênh giữa các mẫu số (5, 7) không quá lớn, với mẫu số (3) có sự khác biệt 

hơn các mẫu còn lại (5,7). 

- Ở các mẫu với mức 18% MnO2 với mẫu số (1,6,8) có sự chênh lệch tƣơng 

đối lớn ở giới hạn chảy và độ bền kéo, tuy nhiên độ giãn dài tƣơng đối ở mẫu (1) 

lớn hơn rất nhiều so với các mẫu (6,8) khi 20% MnO2 ở ngƣỡng giữa, với mức mẫu 

số (9) cho giới hạn chảy 582 (MPa) và độ bền đạt 641(MPa) cao nhất Từ kết quả 

trên kết luận rằng, việc bổ sung thêm 2% MnO2 trong mẻ liệu giúp tinh chỉnh cấu 

trúc của mối hàn hơn nữa nó cải thiện tính bền của mối hàn. 

Bảng 4.4. Kết quả thử kéo mẫu theo, TCVN 197:2002 thép Q460 

STT Mã TiO2 (%) SiO2 (%) MnO2 (%) 

Thép Q460 

Giới hạn 

chảy 

(MPa) 

Độ bền kéo 

(MPa) 

Độ giãn 

dài (%) 

1 0 8 12 18 489 587 27 

2 11 8 14 20 420 454 13 

3 22 8 16 22 430 564 27 

4 101 10 12 20 601 669 26 

5 112 10 14 22 478 566 27 

6 120 10 16 18 605 674 25 

7 202 12 12 22 536 634 24 

8 210 12 14 18 603 671 17 

9 221 12 16 20 610 680 22 

Từ kết quả thử mẫu, kiểm tra giới hạn chảy, độ bền kéo, độ dãn dài, các mẫu 

hàn với thành phần mẻ liệu khác nhau có một số nhận xét sau: 

- Với các mẻ phối liệu khác nhau ở 9 mẫu hàn, giới hạn chảy, độ bền, độ 

giãn dài của kim loại mối hàn đạt đƣợc khác nhau. 

- Các mẫu hàn có hàm lƣợng MnO2 ở mức 22% cho độ bền tƣơng đối đồng 

đều nhƣng so với các mức còn lại (18, 20%) độ bền ở các mẫu giảm đi rất nhiều, sự 

chênh giữa các mẫu số (3, 5) không quá lớn, với mẫu số (7) có sự khác biệt hơn các 

mẫu còn lại (3,5), tuy nhiên ở mức này độ bền của mối hàn giảm đi tƣơng đối khi 

tăng tỷ lệ % MnO2 lên (22%). 
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- Khi MnO2 ở ngƣỡng giữa (20%), qua kết quả thử nghiệm, độ bền mối hàn 

tăng lên ở các mẫu 4 đặc biệt mẫu số 9 cho độ bền cao nhất so với các mẫu còn lại. 

- Qua bảng 4.4 chứng tỏ mangan có ảnh hƣởng tốt đến cơ tính của mối hàn, 

khi hòa tan vào ferit nó nâng cao độ bền và độ cứng, do vậy làm tăng cơ tính của 

thép, song lƣợng mangan trong thép hợp kim thấp Q460D cũng chỉ nằm trong giới 

hạn 0,157% nên ảnh hƣởng này không quan trọng. 

- Bảng 4.4 cũng dễ dàng nhận thấy, trong thành phần mẻ liệu cho độ bền kéo, 

giới hạn chảy và độ giãn dài cao nhất ở mức 16% SiO2, silic hòa tan vào ferit cũng 

nâng cao độ bền và độ cứng của pha này nên làm tăng cơ tính của thép, song lƣợng 

silic cao nhất trong thép Q460D cũng chỉ trong giới hạn 0,28% nên tác dụng này 

cũng không rõ rệt. 

4.4.3 Độ dai va đập 

 

Hình 4.11. Ảnh chụp mẫu va đập và tủ lạnh sâu 

Bảng 4.5. Kết quả thử va đập mẫu thép Q235, theo TCVN 312-1:2007,  

TCVN 258-1:2007 

STT Mã TiO2 (%) SiO2 (%) MnO2 (%) 
Thép Q235 

Độ dai va đập (J) 

1 0 8 12 18 57 

2 11 8 14 20 28 

3 22 8 16 22 36 

4 101 10 12 20 28 

5 112 10 14 22 61 

6 120 10 16 18 42 

7 202 12 12 22 31 

8 210 12 14 18 47 

9 221 12 16 20 42 

Từ kết quả thử độ dai va đập kim loại mối hàn với 9 mẫu thử có nhận xét sau: 

- Với 9 mẫu hàn, hàn với 9 mẻ liệu khác nhau (TiO2, SiO2, MnO2), kết quả 

độ dai va đập mối hàn đạt đƣợc khác nhau (bảng 4.5). 
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- Kết quả trên cho thấy, ở mức 18% MnO2, tƣơng ứng với 12, 14, 16 % SiO2 

độ dai va đập có sự chênh lệch nhƣng không quá lớn nhƣ các mẫu (1, 6, 8), điều này 

chứng tỏ sự ảnh hƣởng của Mn tới cơ tính của kim loại mối hàn là rất lớn, trong đó 

mẫu (5) có độ dai va đập đạt 61(J) khả năng sử dụng lâu dài hơn. Chỉ tiêu này rất 

quan trọng khi mối hàn làm việc trong điều kiện tải trọng động lớn. Ở những mức 

20% phần lớn các mẫu có độ dai va đập thấp (1, 4, 9) hơn các mẫu còn lại. 

Bảng 4.6. Kết quả thử va đập mẫu thép Q460D theo TCVN 312-1:2007,  

TCVN 258-1:2007 

STT Mã TiO2 (%) SiO2 (%) MnO2 (%) 
Thép Q460D 

Độ dai va đập (J) 

1 0 8 12 18 49 

2 11 8 14 20 57 

3 22 8 16 22 60 

4 101 10 12 20 28 

5 112 10 14 22 64 

6 120 10 16 18 38 

7 202 12 12 22 45 

8 210 12 14 18 48 

9 221 12 16 20 20 

Nhận xét: 

Từ kết quả thử độ dai va đập kim loại mối hàn với 9 mẫu thử có nhận xét sau: 

Giới hạn bền của 3 mẫu thay đổi cũng không theo quy luật tăng giảm hàm 

lƣợng (TiO2, SiO2, MnO2), trong trợ dung hàn, nhƣng điểm chú ý ở đây là giới hạn 

bền của mẫu số (1) tăng đột biến, khi TiO2, SiO2, MnO2 ở mức dƣới. Kết quả độ dai 

va đập (bảng 4.6) cho thấy, ở mức 18% MnO2, tƣơng ứng với 12, 14, 16 % SiO2 độ 

dai va đập có sự chênh lệch lớn ở các mẫu (1, 6, 8), điều này chứng tỏ sự ảnh hƣởng 

của MnO2 tới cơ tính của kim loại mối hàn là rất lớn, trong đó mẫu (5) có độ dai va 

đập đạt 64(J) hơn gấp 3 lần so với mẫu (4, 9), điều đó thể hiện sự hợp lý khi tăng 

hàm lƣợng MnO2, hàm lƣợng TiO2, SiO2 ở ngƣỡng giữa dẫn đến tăng mạnh độ bền 

kéo, giới hạn chảy và giảm độ dai va đập, độ dãn dài điều này đồng nghĩa với việc 

giảm nồng độ MnO2, SiO2 sẽ làm giảm b ,ch, và tăng  của các thông số công nghệ 

trong quá trình thực nghiệm, cũng là hƣớng nghiên cứu của các quá trình công nghệ để 

tạo ra các sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lƣợng. Chỉ tiêu này rất quan trọng 

khi mối hàn làm việc trong điều kiện tải trọng động lớn. Tƣơng tự ở những mức 20%, 

22% MnO2 phần lớn các mẫu có độ dai va đập thấp (5, 8, 9) hơn các mẫu còn lại. 
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4.5. Nghiên cứu ảnh hƣởng của tỷ lệ thành phần TiO2; SiO2; MnO2 đến cơ tính 

mối của mối hàn 

Kết quả thực nghiệm cơ tính mối hàn với 3 mức tỷ lệ TiO2, MnO2, SiO2 khác 

nhau đối với thép Q460D và thép Q235 đƣợc thiết kế theo phƣơng pháp Taguchi 

với 9 thí nghiệm cho trong bảng 4.7 và bảng 4.8. 

Bảng 4.7. Tỷ lệ thành phần của TiO2, SiO2, MnO2 và kết quả thử mẫu  

thép Q460D 

STT Mã 
TiO2 

(%) 

SiO2 

(%) 

Mn

O2 

(%) 

Thép Q460 

Giới 

hạn 

chảy 

(MPa) 

Độ 

bền 

kéo 

(MPa) 

Độ 

giãn 

dài 

(%) 

Va 

đập (J) 

Độ 

cứng 

(HV) 

 

Ghi chú 

1 0 8 12 18 489 587 27 49 161 Đứt, Gẫy 

2 11 8 14 20 420 454 13 57 155 Đứt, Gẫy 

3 22 8 16 22 430 564 27 60 164 Đứt, Gẫy 

4 101 10 12 20 601 669 26 28 156 Đứt, Gẫy 

5 112 10 14 22 478 566 27 64 180 Đứt, Gẫy 

6 120 10 16 18 605 674 25 38 162 Đứt, Gẫy 

7 202 12 12 22 536 634 24 45 178 Đứt, Gẫy 

8 210 12 14 18 603 671 17 48 160 Đứt, Gẫy 

9 221 12 16 20 610 680 22 20 161 Đứt, Gẫy 

Bảng 4.8.  Tỷ lệ thành phần của TiO2, SiO2, MnO2 và kết quả mẫu thử  

thép Q235. 

STT Mã 
TiO2 

(%) 

SiO2 

(%) 

MnO2 

(%) 

Thép Q235 

Giới 

hạn 

chảy 

(MPa) 

Độ bền 

kéo 

(MPa) 

Độ 

giãn 

dài 

(%) 

Va 

đập 

(J) 

Độ 

cứng 

(HV) 

Ghi chú 

1 0 8 12 18 536 592 25 57 157 Đứt, Gẫy 

2 11 8 14 20 534 613 27 28 162 Đứt, Gẫy 

3 22 8 16 22 587 628 25 36 164 Đứt, Gẫy 

4 101 10 12 20 533 614 22 28 166 Đứt, Gẫy 

5 112 10 14 22 515 581 22 61 190 Đứt, Gẫy 

6 120 10 16 18 569 623 15 42 185 Đứt, Gẫy 

7 202 12 12 22 517 546 20 31 187 Đứt, Gẫy 

8 210 12 14 18 494 571 15 47 168 Đứt, Gẫy 

9 221 12 16 20 582 641 24 42 157 Đứt, Gẫy 

Nhận xét 

Việc tăng, giảm hàm lƣợng mangan, silic, titan trong thành phần mẻ liệu trợ 
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dung gốm. Các tính chất cơ học của mối hàn Q235 có giới hạn chảy từ 494 (MPa) 

đến 569 (MPa), độ bền kéo giá trị từ 546(MPa) đến 641(MPa), độ giãn dài trong 

khoảng 15(%) đến 27(%), độ dai va đập 28(J) đến 61(J), độ cứng từ 157 (HV) đến 

190(HV). Thép Q460D có giới hạn chảy từ 420 (MPa) đến 610 (MPa), độ bền kéo 

giá trị từ 454(MPa) đến 680(MPa), độ giãn dài trong khoảng 13(%) đến 27(%), va 

đập 20(J) đến 64(J), độ cứng từ 155 (HV) đến 180(HV). Do sự tăng, giảm hàm 

lƣợng titan, silic và mangan, lƣợng ferit tăng trong kim loại mối hàn. Với việc bổ 

sung thêm, bớt của titan, mangan, silic, cơ tính và tổ chức của mối hàn đã thay đổi 

từ hỗn hợp của ferit, ferit đến một hỗn hợp của ferit acetic, bainite và ferit. Tỉ lệ 

titan cao hơn trong kim loại mối hàn hình thành các pha cứng, tăng hàm lƣợng titan 

cải thiện độ dẻo dai và sự dẻo dai của mối hàn, sự không đồng nhất của ferit đã 

đƣợc khắc phục bởi bổ sung % của mangan trong mẻ liệu. Tác dụng của silic, 

mangan ảnh hƣởng đến sức chịu tải, vƣợt qua% thành phần của titan cải thiện độ 

dẻo dai của mối hàn. Từ kết quả thử nghiệm cho thấy việc tăng hàm lƣợng silic, 

titan và mangan đã giúp tinh chỉnh cấu trúc vi mô của các mối hàn hơn nữa nó cải 

thiện các tính chất cơ học nhƣ độ dẻo dai của kim loại mối hàn. 

4.5.1 Ảnh hưởng của từng cặp tham số (TiO2, SiO2), (SiO2, MnO2). (TiO2, MnO2) 

4.5.1.2 Đối với thép Q460 

Sử dụng phần mềm Matlab, xây dựng đƣợc hàm quan hệ tƣơng quan thực 

nghiệm dạng hàm đa thức bậc 2 theo các yếu tố đánh giá với từng cặp tham 2 yếu tố 

nhƣ sau: 

2 2

1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 1 2 5 2( , )f x x a a x a x a x a x x a x        
(4-1) 

Hàm (4-1) đƣợc xác định bởi các bảng dữ liệu thực nghiệm, tƣơng ứng với 

các chỉ tiêu đánh giá Giới hạn chảy (MPa), Độ giãn dài (%), Va đập (J) và Độ cứng 

(HV) theo từng cặp biến (xTiO2,x2=SiO2),(x1=SiO2, x2= MnO2) và (x1=TiO2, x2= 

SiO2), sử dụng phƣơng pháp xây dựng hàm hồi quy theo luật cực tiểu bình phƣơng 

sai số: 

   
22 2 2

1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 1 2 5 2
1 1

,
n n

i i i i
i i

P z f x x z a a x a x a x a x x a x
 

              
 

 

(4-2) 

1 2, ,i i iz x x là các giá trị đã biết; 

0 1 2 3 4 5, , , , ,a a a a a a  là các biến phải tìm thỏa mãn điều kiện 
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(4-3) 

Khai triển (4-3) ta có: 

2 2
0 1 1 2 2 3 1 4 1 2 5 2

1 1 1 1 1 1 1

2 3 2 2
1 0 1 1 1 2 1 2 3 1 4 1 2 5 1 2

1 1 1 1 1 1 1

2 0 2 1 1 2
1 1 1

1
n n n n n n n

i i i i i i i
i i i i i i i

n n n n n n n

i i i i i i i i i i i
i i i i i i i

n n n

i i i i i
i i i

z a a x a x a x a x x a x

x z a x a x a x x a x a x x a x x

x z a x a x x

      

      

  

     

     

 

      

      

  
2 2 2 3

2 2 3 1 2 4 1 2 5 2
1 1 1 1

2 2 3 2 4 3 2 2
1 0 1 1 1 2 1 2 3 1 4 1 2 5 1 2

1 1 1 1 1 1 1

2 2
1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2

1 1 1

n n n n

i i i i i i
i i i i

n n n n n n n

i i i i i i i i i i i
i i i i i i i

n n n

i i i i i i i i i
i i i i

a x a x x a x x a x

x z a x a x a x x a x a x x a x x

x x z a x x a x x a x x

   

      

  

   

     

  

   

      

  
3 2 2 3

3 1 2 4 1 2 5 1 2
1 1 1 1

2 2 2 3 2 2 3 4
2 0 2 1 1 2 2 2 3 1 2 4 1 2 5 2

1 1 1 1 1 1 1

n n n n

i i i i i i
i i i

n n n n n n n

i i i i i i i i i i i
i i i i i i i

a x x a x x a x x

x z a x a x x a x a x x a x x a x

   

      

















  


      



   

      

(4-4) 

Giải hệ phƣơng trình (4-4) ứng với từng cặp thông số thu đƣợc kết quả các 

hàm số hồi quy thực nghiệm ứng với từng trƣờng hợp có hệ số của đa thức hồi nguy 

nhƣ bảng 4.9. 

  



 

 

98 

Bảng 4.9. Hàm quan hệ tƣơng quan với từng cặp tham số Thép Q460D 

Chỉ 

tiêu 

Cặp tham 

số 
a0 a1 a2 a3 a4 a5 R RMSE 

Giới 

hạn 

chảy 

(MPa) 

(x1=TiO2, 

x2= SiO2) 
579,2 59,18 -36,5 -37 -1,51 -17,1 0,890 42,79 

(x1=SiO2, 

x2= MnO2) 
515,6 -36,5 1,56 -17,1 -41,7 34,6 0,655 85,225 

(x1=TiO2, 

x2= MnO2) 
533,2 59,18 1,56 -37 24,94 34,6 0,830 53,278 

Độ 

giãn 

dài (%) 

(x1=TiO2, 

x2= SiO2) 
23,22 -0,58 1,299 -3,25 1,31 3,125 0,667 5,721 

(x1=SiO2, 

x2= MnO2) 
16,22 1,299 -0,43 3,125 0,937 4,63 0,664 4,721 

(x1=TiO2, 

x2= MnO2) 
21,89 -0,57 -0,43 -3,25 -0,38 4,63 0,679 5,17 

Va đập 

(J) 

(x1=TiO2, 

x2= SiO2) 
32,89 -7,65 4,91 2,38 -2,63 11,75 0,712 12,85 

(x1=SiO2, 

x2= MnO2) 
45,89 4,91 -0,58 11,75 4,88 -12,3 0,809 10,447 

(x1=TiO2, 

x2= MnO2) 
54,2 -7,65 -0,58 2,38 -6,75 -12,3 0,786 11,072 

Độ 

cứng 

(HR) 

(x1=TiO2, 

x2= SiO2) 
170,3 2,74 5,63 -7,13 2,81 2,63 0,863 5,510 

(x1=SiO2, 

x2= MnO2) 
162,7 5,63 -4,04 2,63 -2,81 1,5 0,710 8,023 

(x1=TiO2, 

x2= MnO2) 
171,3 2,74 -4,04 -7,12 -3,75 1,5 0,719 7,888 

Chú ý: R là hệ số tương quan; RMSE là sai lệch quân phương. 

Dựa vào Hàm quan hệ tƣơng quan với từng cặp tham số, sử dụng phần mềm 

Matlab vẽ đồ thị 3D, thể hiện sự phân bố  ảnh hƣởng của tỷ lệ % đối với các chỉ tiêu 

đánh giá của các thông số thí nghiệm với % mẻ liệu. 
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a . Ảnh hưởng của tỷ lệ TiO2 và SiO2 

 

b. Ảnh hưởng của tỷ lệ TiO2 và MnO2

 

c. Ảnh hưởng của tỷ lệ SiO2 và MnO2. 

Hình 4.12. Phân bố sự ảnh hƣởng của tỷ lệ các cặp tham số đến các chỉ tiêu 

đánh giá mẫu thép hàn Q460D. 



 

 

100 

Hình 4.12 cho thấy ảnh hƣởng của các cặp tham số đến các chỉ tiêu trung 

bình của các mẻ liệu với 9 mẫu hàn thép (bảng 4.10). 

Bảng 4.10. Các chỉ tiêu của các mẻ liệu với 9 mẫu thép hàn (Q460D) 

Chỉ tiêu 
TiO2 SiO2 MnO2 

8% 10% 12% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 

Giới hạn chảy 

trung bình 

(MPa) 

446.3 561 542 542 500,3 548,3 565,6 543,6 481,3 

Độ giãn dài 

trung bình (%) 
22,3 26 21 25,6 19 24,6 23 20,3 26 

Độ dai va đập 

trung bình (J) 
55,3 43,3 37,6 40,6 38,3 56,3 45 35 56,3 

Độ cứng trung 

bình (HV) 
160 172,6 166,3 171,6 165 162,3 161 164 174 

Từ kết quả kiểm tra độ bền kéo giữa các mẫu hàn với mỗi mẫu có thành phần 

mẻ liệu khác nhau, với chế độ hàn không thay đổi, qua kết quả thử nghiệm nhận 

thấy, ở mẻ liệu có 10% TiO2 đạt 561MPa, 16% SiO2 đạt 548,3(MPa) và 18% MnO2 

đạt 565,4(Mpa) cho giới hạn chảy cao nhất, điều này chứng tỏ khi tăng % TiO2 từ 

8% lên 10% cho kết qua giới hạn chảy cao nhất, khi tăng lên 12% giới hạn chảy 

giảm, giới hạn chảy cũng tăng  theo tỷ lệ thuận  SiO2, đạt 548,3(MPa) ở mức 16% 

và giới hạn chảy tỷ lệ nghịch với %  MnO2, giới hạn chảy giảm khi tăng % MnO2 

Từ bảng 4.10 và hình 4.12, cũng đã tính đƣợc độ dãn dài trung bình của các 

mẻ liệu với 9 mẫu hàn, nhận thấy rằng, độ dãn dài ở các thành phần mẻ liệu có sự 

chênh lệch nhƣng không đáng  kể giữa % của TiO2, SiO2, MnO2. Nhƣ vậy, việc 

thay đổi thành phần mẻ liệu làm thay đổi kết quả thử  mẫu, tăng khả năng chịu lực 

của kim loại mối hàn. 

Qua bảng 4.10 và hình 4.12 nhận thấy, với 8 % TiO2  cho độ dai va đập 

55,3(J), 16 % SiO2 đạt 56,3(J) và 56,3(J) ở mức 22% MnO2 cho độ dai va đập cao 

nhất, TiO2 tỷ lệ nghịch khi tăng % trong thành phần mẻ liệu, SiO2, MnO2 tỷ lệ thuận 

với % mẻ liệu,  điều đó chứng tỏ khi tăng hàm lƣợng % TiO2, MnO2 trong mẻ liệu, 

cũng sẽ dẫn tới tăng độ dai va đập của kim loại mối hàn. 

Quan sát bảng 4.10 nhận thấy, ở các mức 10% TiO2 cho độ cứng vùng kim 
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loại mối hàn đạt 172,6(HV), 12% SiO2 đạt 171,6(HV), 22 %MnO2 đạt 174(HV), 

qua đó chứng tỏ rằng khi tăng hàm lƣợng % TiO2 đạt độ cứng cao nhất ở ngƣỡng 

giữa, % SiO2 tỷ lệ nghịch với độ cứng, MnO2 tỷ lệ thuận  với % mẻ phối liệu,  trong 

mẻ liệu, cũng sẽ dẫn tới giảm độ cứng của kim loại mối hàn. 

4.5.1.2 Đối với thép Q235 

Thực hiện các bƣớc tƣơng tự nhƣ đối với thép Q460D, ta thu đƣợc hàm quan 

hệ tƣơng quan với từng cặp số cho mẫu thép Q235 nhƣ sau: 

2 2

1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 1 2 5 2( , )f x x a a x a x a x a x x a x           
(4-5) 

Bảng 4.11. Hàm quan hệ tƣơng quan với từng cặp tham số mẫu thép hàn Q235 

Chỉ 

tiêu 
Cặp tham số a0 a1 a2 a3 a4 a5 R RMSE 

Giới 

hạn 

chảy 

(MPa) 

(x1=TiO2, x2= SiO2) 541,6 -13,6 2,89 -1,75 -5,25 -2,5 0,718 39,739 

(x1=SiO2, x2= MnO2) 516,6 2,89 17,61 -2,5 6,94 26 0,817 19,924 

(x1=TiO2, x2= MnO2) 515,9 -13,6 17,61 -1,75 -3,01 26 0,988 4,98 

Độ 

giãn 

dài (%) 

(x1=TiO2, x2= SiO2) 22,33 -2,59 1,73 2,25 0,94 -3 0,907 2,141 

(x1=SiO2, x2= MnO2) 24 1,73 -0,43 -3 2,81 0,375 0,772 3,35 

(x1=TiO2, x2= MnO2) 19,33 -2,59 -0,43 2,25 0,75 0,375 0,727 4,831 

Va đập 

(J) 

(x1=TiO2, x2= SiO2) 35 -0,14 -2,59 -2,63 0,937 9,75 0,658 15,632 

(x1=SiO2, x2= MnO2) 36,67 -2,59 0,577 9,75 3,75 -4,5 0,902 14,105 

(x1=TiO2, x2= MnO2) 47,67 -0,14 0,577 -2,63 6 -4,5 0,707 16,337 

Độ 

cứng 

(HV) 

(x1=TiO2, x2= SiO2) 171,3 4,19 4,47 -10,9 2,25 10,12 0,819 9,068 

(x1=SiO2, x2= MnO2) 164,3 4,47 -0,58 10,12 -9,56 -3 0,884 7,267 

(x1=TiO2, x2= MnO2) 183 4,186 -0,58 -10,9 -6,94 -3 0,685 11,978 

Chú ý: R là hệ số tương quan; RMSE là sai lệch quân phương 

Dựa vào hàm quan hệ tƣơng quan với từng cặp tham số, sử dụng phần mềm 

Matlab vẽ đồ thị 3D, thể hiện sự phân bố ảnh hƣởng của tỷ lệ % đối với các chỉ tiêu 

đánh giá của các thông số thí nghiệm với % mẻ liệu. 
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a.   Ảnh hưởng của tỷ lệ TiO2 và SiO2 

 

b. Ảnh hưởng của tỷ lệ TiO2 và MnO2 

 

c. Ảnh hưởng của tỷ lệ SiO2 và MnO2 

Hình 4.13. Phân bố sự ảnh hƣởng của các cặp tham số đến các chỉ tiêu đánh 

giá mẫu thép hàn Q235 

Từ hình 4.13 nhận thấy, các chỉ tiêu trung bình của các mẻ liệu với 9 mẫu 

hàn đƣợc tìm thấy trong bảng 4.12. 
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Bảng 4.12. Các chỉ tiêu của các mẻ liệu với 9 mẫu thép hàn (Q235) 

Chỉ tiêu 
TiO2 SiO2 MnO2 

8% 10% 12% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 

Giới hạn chảy 

trung bình (MPa) 
594 539 531 528 514,3 576 533 549,6 536,3 

Độ giãn dài trung 

bình (%) 
25,6 19,6 19,6 22,3 21,3 21,3 18,3 24,3 22,3 

Độ va đập trung 

bình (J) 
40,3 43,6 40 38,6 45,3 40 48,6 32,6 42,6 

Độ cứng trung 

bình (HV) 
161 180,3 170,6 170 173,3 168,6 170 161,6 180,3 

Kết quả kiểm tra giới hạn chảy giữa mẫu hàn với mỗi mẫu có thành phần mẻ 

liệu khác nhau, qua kết quả thử nghiệm nhận thấy, nhìn chung giới hạn chảy trung 

bình có sự chênh lệch nhƣng không đáng kể giữa các mẫu hàn và % mẻ liệu ở mức 

8% TiO2 cho giới hạn chảy cao nhất 594(MPa) và giới hạn chảy giảm khi tăng % 

TiO2 trong mẻ phối liệu, % của SiO2 và  MnO2 tỷ lệ thuận với giới hạn chảy, cũng 

qua bảng 4.12 cho thấy sự tăng, giảm % mẻ liệu tác động không nhiều tới giới hạn 

chảy của kim loại mối hàn. 

Qua bảng 4.12 cũng đã tính đƣợc độ dãn dài trung bình của các mẻ liệu với 9 

mẫu hàn, ta nhận thấy rằng, độ dãn dài ở các thành phần mẻ liệu có sự chênh lệch 

nhƣng không đáng kể. Nhƣ vậy, việc thay đổi % thành phần mẻ liệu cũng tác động 

không nhiều đến độ giãn dài. 

Từ kết quả thử va đập cho thấy, khi tăng, giảm hàm lƣợng TiO2, SiO2, MnO2, 

độ dai va đập thay đổi cũng không theo quy luật tăng hay giảm hàm lƣợng. Việc 

ảnh hƣởng của % thành phần mẻ liệu trong trợ dung gốm, tác động không đáng kể 

đến độ dai va đập ở vùng kim loại mối hàn. 

Độ cứng trung bình trên 9 mẫu hàn nhìn chung đều rất tốt, sự chênh lệch ở 

đây cũng không quá lớn, nhƣng điểm chú ý ở đây là độ cứng trung bình tăng, khi  % 

TiO2 và SiO2 ở ngƣỡng giữa. 

Nhận xét: 

Từ kết quả kiểm tra độ bền, độ dai va đập, độ giãn dài và độ cứng phân tích 
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ảnh hƣởng của các yếu tố (TiO2, MnO2, SiO2),  nhận thấy. 

Ảnh hƣởng của hàm lƣợng các thành phần mẻ liệu trợ dung hàn gốm hệ xỉ 

Aluminate-Rutile (AR) bằng nguồn nguyên vật liệu trong nƣớc đƣợc phối trộn theo 

tỷ lệ xác định, chọn TiO2, MnO2, SiO2 làm đại diện, đến cơ tính kim loại mối hàn 

thép Q460D và Q235 dạng tấm khi hàn hồ quang tự động dƣới lớp thuốc trợ dung, 

đã biểu hiện rất rõ ràng qua kết quả thực nghiệm, qua các số liệu đƣợc phân tích và 

so sánh trong các mẫu hàn. Thành phần mẻ liệu có tác động đáng kể lên độ cứng, độ 

dai va đập và độ bền kéo. Tuy nhiên, nội dung này chỉ phân tích ảnh hƣởng của tỷ 

lệ từng cặp (TiO2, SiO2), (SiO2, MnO2), (TiO2, MnO2) đến cơ tính của mối hàn. 

Phần tiếp theo của luận án sẽ đánh giá ảnh hƣởng đồng thời tỷ lệ của cả TiO2, SiO2, 

MnO2 đến các chỉ tiêu cơ tính của mối hàn. 

4.5.2 Ảnh hưởng của đồng thời các tỷ lệ thành phần TiO2; SiO2; MnO2 

4.5.2.1. Đối với mẫu hàn bằng thép Q460D 

Từ bộ số liệu thực nghiệm ta sử dụng phân tích phƣơng sai (ANOVA) để 

đánh giá ảnh hƣởng của các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 trong thành phần trợ dung hàn 

gốm tới các chỉ tiêu cơ tính, làm nền tảng phân tích mức phù hợp của tỷ lệ các thành 

phần này để đảm bảo cơ tính mong muốn của mối hàn. ANOVA là kĩ thuật thống kê 

đƣợc sử dụng khi chúng ta muốn so sánh số trung bình của một lớp ≥ 3 nhóm.  Nó 

cho phép ta định lƣợng ảnh hƣởng tƣơng đối của các yếu tố và tầm quan trọng của 

chúng tới hàm mục tiêu. Do phƣơng sai là độ phân tán tƣơng đối của các quan sát 

so với số trung bình nên việc phân tích phƣơng sai giúp so sánh các số trung bình dễ 

dàng (so sánh giữa các phƣơng sai). 

Các bƣớc trong phân tích phƣơng sai gồm: 

Bƣớc 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. 

 
3

1

1
( / )

3
ji j i

i

m S N


  .                                                  (4-6) 

Ở đây: 

jim là trung bình của các tỉ số nhiễu ứng với từng mức i (i=1,2,3) 
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j là các tham số ảnh hƣởng (j=A,B,C) 

Tiếp theo ta tính tổng bình phƣơng phƣơng sai theo công thức sau: 

     
2 2 2

3 3 3j ji ji jis m m m m m m     
                                          

(4-7) 

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

9

1

1
( / )

9
i

i

m S N


                                                              (4-8) 

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 ƣu. Giá trị tối ƣu đƣợc xác định theo công thức: 

1

( )
n

opt i

j

Y T j T


  
                                                                     

(4-9) 

ở đây j là các yếu tố ảnh hƣởng (j= A,B,C) 

i là mức tối ƣu dự đoán lấy từ biểu đồ ảnh hƣởng trung bình của các yếu tố. 

+ Bƣớc 2: Tính tổng các kết quả thí nghiệm. 

1

n

i

i

T Y


                                                             (4-10) 

Với Yi là kết quả đo ở điều kiện thử thứ i 

+ Bƣớc 3: Tính hệ số điều chỉnh yếu tố 

2T
CF

n
                                                                                 (4-11) 

Với n là tổng số thử nghiệm 

+ Bƣớc 4: Tính tổng bình phƣơng các yếu tố: 

2

1

jin

i
j

i ji

j
S CF

n

                                                             (4-12) 

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 

+ Bƣớc 5: Tính bậc tự do của thực nghiệm và bậc tự do các yếu tố 

fT = n – 1                                                                          (4-13) 
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fj = l - 1 

Với l là số mức của yếu tố j, n là số thí nghiệm 

+ Bƣớc 6: Tính bình phƣơng trung bình (phƣơng sai của các yếu tố): 

j

j

j

S
V

f
                                                          (4-14) 

+ Bƣớc 7: Tính tổng bình phƣơng làm cơ sở để so sánh sự biến thiên xung 

quanh giá trị trung bình 

1

n

T j

j

S S


                                            (4-15) 

+ Bƣớc 8: Tính phần trăm phân bố ảnh hƣởng của các yếu tố tới hàm mục tiêu: 

j

j

T

S
P

S
                                           (4-16) 

+ Bƣớc 9: Tổng hợp các kết quả trong bảng ANOVA 

Tiến hành phân tích bộ số liệu thí nghiệm theo các bƣớc trên ta đƣợc ảnh 

hƣởng của các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 trong thành phần trợ dung gốm tới các chỉ 

tiêu cơ tính nhƣ sau: 

 Ảnh hƣởng của các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 tới độ bền mối hàn 

Căn cứ theo nội dung và các bƣớc thực hiện của phƣơng pháp Taguchi ta tiến 

hành phân tích ảnh hƣởng và tìm mức phù hợp của tỷ lệ các thành phần trợ dung 

hàn gốm để đảm bảo độ bền mối hàn nhƣ sau: 

Bước 1: Chọn hàm mục tiêu là giá trị độ bền kéo (b) của mối hàn, các yếu tố 

ảnh hƣởng tới hàm mục tiêu là: TiO2, SiO2 và MnO2 

Bước 2: Mức mỗi yếu tố ảnh hƣởng là 3 mức với các giá trị cụ thể nhƣ bảng 

4.13. 

Bảng 4.13. Các mức và giá trị tƣơng ứng của các yếu tố ảnh hƣởng 

 Yếu tố Mức 1 Mức 2 Mức 3 

 

Giá trị 

TiO2 (%) 8 10 12 

SiO2 (%) 12 14 16 

MnO2 (%) 18 20 22 
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Với 3 yếu tố, mỗi yếu tố 3 mức nhƣ trên ta chọn mảng trực giao là mảng L9, 

khi đó ta có 9 điều kiện thử nghiệm nhƣ 9 hàng của bảng 4.14. 

Bảng 4.14. Các điều kiện thử nghiệm, kết quả đo và tỷ lệ S/N của độ bền kéo 

STT M 
TiO2 

(%) 

SiO2 

(%) 

MnO2 

(%) 
σb (MPa) 

2

iy  
MSD 

(10
-6

) 
S/N 

1 0 8 12 18 587 344569 2.90 55.37 

2 11 8 14 20 454 206116 4.85 53.14 

3 22 8 16 22 564 318096 3.14 55.03 

4 101 10 12 20 669 447561 2.23 56.51 

5 112 10 14 22 566 320356 3.12 55.06 

6 120 10 16 18 674 454276 2.20 56.57 

7 202 12 12 22 634 401956 2.49 56.04 

8 210 12 14 18 671 450241 2.22 56.53 

9 221 12 16 20 680 462400 2.16 56.65 

Bước 3: Thực hiện thí nghiệm với các điều kiện thử nghiệm trên và đo kết 

quả trên các mẫu thử tƣơng ứng với các điều kiện đã lập, ta đƣợc giá trị độ bền kéo 

của các mẫu nhƣ ở cột 6 của bảng 4.14. 

Bước 4: Tính tỷ lệ S/N theo đặc trƣng chất lƣợng lớn hơn thì tốt hơn ta đƣợc 

kết quả tỷ lệ S/N của các điều kiện thử nghiệm nhƣ trong cột 9 của bảng 4.14. 

Để định lƣợng ảnh hƣởng của các yếu tố TiO2, SiO2, MnO2 tới độ bền kéo 

của mối hàn, đồng thời dự đoán mức độ và chất lƣợng tối ƣu ta tiến hành phân tích 

ANOVA. Dựa vào kết quả tính S/N ở bảng 4.14 và áp dụng các công thức từ (4- 6) 

đến công thức  (4-16) ta tính đƣợc các thông số của quá trình phân tích phƣơng sai 

ANOVA, kết quả đƣợc ghi trong bảng 4.15 dƣới đây: 
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Bảng 4.15. Phân mức và tỷ lệ ảnh hƣởng 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) 587 454 564 669 566 674 634 671 680 

Trung bình các kết quả thực nghiệm m (MPa) 611 

Tổng các kết quả thực nghiệm (T) 5499 

Hệ số điều chỉnh các yếu tố (CF) 3359889 

Bậc tự do của thực nghiệm (fT) 8 

Phân mức cho các thông số  (mji) 

m(TiO2)1 54,51 

m(TiO2)2 56,05 

m(TiO2)3 56,41 

m(SiO2)1 55,97 

m(SiO2)2 54,91 

m(SiO2)3 56,08 

m(MnO2)1 55,97 

m(MnO2)2 54,91 

m(MnO2)3 56,08 

Tổng bình phƣơng các yếu tố (Sj) 

STiO2 56,16 

SSiO2 55,43 

SMnO2 55,37 

Tổng bình phƣơng thí nghiệm (ST)                   42321,33 

Bậc tự do của các yếu tố (fj) 

f TiO2 2 

f SiO2 2 

f MnO2 2 

Bình phƣơng trung bình các yếu tố 

(Vj) 

VTiO2 13477,33 

VSiO2 5106,33 

VMnO2 2577 

Tỷ lệ phần trăm ảnh hƣởng của các 

yếu tố (Pj) 

PTiO2 63,69 

PSiO2 24,13 

PMnO2 12,18 
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Căn cứ vào kết quả thực nghiệm (bảng 4.7), theo các bƣớc phân tích phƣơng 

sai từ công thức (4.6) đến (4.16) ta tính và vẽ đƣợc các biểu đồ phân mức các yếu tố 

và biểu đồ tỷ lệ phần trăm ảnh hƣởng của các yếu tố nhƣ hình 4.14 và 4.15 dƣới 

đây. Chú ý X, Y, Z lần lƣợt là các yếu tố TiO2, SiO2, MnO2 

 

Hình 4.14.  Biểu đồ phân mức của các yếu tố cho độ bền kéo của mối hàn 

a)Phân mức TiO2, b) phân mức SiO2, c) phân mức của MnO2 

 

Hình 4.15. Biểu đồ phần trăm ảnh hƣởng của các yếu tố TiO2,SiO2,MnO2 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 trƣng chất lƣợng lớn hơn thì tốt hơn thì mức phù hợp của các yếu tố để có 

độ bền kéo lớn nhất là TiO2 mức 3, SiO2 mức 3 và MnO2 mức 1. Giá trị độ bền kéo 

dự đoán khi sự kết hợp các yếu tố ở mức nhƣ trên đƣợc thực hiện trong quá trình 

làm thí nghiệm là: 

3 3 1( ) ( ) ( ) 723 ( )optY T X T Y T Z T Mpa         

Căn cứ vào đồ thị phân bố ảnh hƣởng của các thông số TiO2, SiO2 và MnO2 

tới độ bền kéo mối hàn ta nhận thấy rằng: TiO2 có ảnh hƣởng nhiều nhất là 63,69%, 

SiO2 ảnh hƣởng ở mức thấp hơn là 24,13%. MnO2 ảnh hƣởng nhỏ nhất 12,78%. Từ 

sự phân bố này cho thấy khi cần thiết kế mối hàn với độ bền kéo lớn ta nên ƣu tiên 

điều chỉnh tỷ lệ TiO2. 
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Nhƣ vậy, kết quả độ bền kéo của mối hàn phụ thuộc vào tỷ lệ các thành phần 

TiO2, SiO2, MnO2 trong trợ dung hàn gốm.Với mục đích tìm mối quan hệ toán học 

giữa các thành phần kể trên tới hàm mục tiêu là độ bền kéo của mối hàn, từ đó phân 

tích xu thế ảnh hƣởng, đánh giá sự tác động của các thông số công nghệ tới hàm 

mục tiêu. Phần này sử dụng phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ nhất [16] để xây dựng 

mô hình toán học biểu diễn sự phụ thuộc của độ bền kéo mối hàn vào tỷ lệ các 

thành phần  TiO2, SiO2, MnO2 trong trợ dung gốm. Mô hình hồi quy đƣợc thiết lập 

là mô hình hàm lũy thừa nhƣ sau: 

31 2

0

bb b

b b X Y Z                   (4-17) 

Bằng cách lấy Logarit 2 vế của phƣơng trình trên ta đƣợc: 

0 1 2 3ln ln ln ln lnb b b X b Y b Z          (4-18) 

Đặt: 

0 0 1 1 2 2 3 3ln ; ln ; ; ; ; ln( ); ln( ); ln( )b b a b a b a b a b x X y Y z Z        
 
(4-19)

 

thì (4-3) trở thành dạng hàm tuyến tính: 

0 1 2 3b a a x a y a z                             (4- 20) 

Với các hệ số a0, a1, a2, a3 là các ẩn cần tìm . Còn x, y, z là tỷ lệ các yếu tố 

TiO2;SiO2;MnO2 trong trợ dung gốm đang nghiên cứu. 

Theo phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ nhất bài toán ta cần giải quyết là: xác 

định các hệ số a0, a1, a2, a3 sao cho biểu thức 

 
2

0 1 2 3

1

( , , , ) ( , , ) min
n

b b i i ii
i

S a a a a x y z 


      

Hay:     
2

0 1 2 3 0 1 2 3

1

( , , , ) . . . min
n

b i i ii
i

S a a a a a a x a y a z


         

Trong đó:  b i
  là các giá trị đo đƣợc từ thực nghiệm. Còn 

b  là các giá trị 

tính đƣợc từ hàm hồi quy lý thuyết. Từ điều kiện cần của cực trị ta có: 

 
29

1

( , , ) 0 ( 1...3)b b i i ii
ij

S
x y z j

a
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Hay:

9

1 3 2 0

10

9

1 3 2 0

11

9

1 3 2 0

12

9

1 3 2 0

13

(2 2 2 2 2 ) 0

2 ( ) 0

2 ( ) 0

2 ( ) 0

i i i i

i

i i i i i

i

i i i i i

i

i i i i i

i

S
a x a z a y a

a

S
x a x a z a y a

a

S
y a x a z a y a

a

S
z a x a z a y a

a


















     


 

     



      



      











   (4-21) 

Giải hệ  phƣơng trình đại số (4-21) bằng chƣơng trình tính do tác giả lập trên 

phần mềm Matlab đƣợc 4 ẩn b0, b1, b2, b3 nhƣ sau: 

0

1

2

3

640,92;

0,547;

0,022;

0,457;

b

b

b

b








  

 

Với các hệ số tìm đƣợc ở trên ta có phƣơng trình hồi quy dạng tuyến tính 

nhƣ sau: 

0,547 0,022 0,457640,92b X Y Z                                (4-22) 

Ở trên ta đã xác định đƣợc mức phù hợp để đạt kết quả độ bền kéo lớn là 

TiO2 mức 3, SiO2 mức 3 và MnO2 mức 1. Kết hợp với phƣơng trình hồi quy (4-22) 

vừa tìm đƣợc đã xây dựng các đồ thị biểu thị ảnh hƣởng của thành phần mẻ trợ 

dung hàn tới độ bền kéo nhƣ dƣới đây: 

 

Hình 4.16. Đồ thị sự phụ thuộc của độ bền kéo vào từng mẻ trợ dung hàn ở 

mức tối ƣu dƣới dạng lũy thừa  3D 
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Căn cứ vào biểu đồ biểu thị sự phụ thuộc của độ bền kéo vào tỷ lệ các thành 

phần trợ dung hàn và phƣơng trình hồi quy (4-22) ta nhận thấy nhƣ sau: Độ bền kéo 

của mối hàn tỷ lệ thuận với TiO2, SiO2 và tỷ lệ nghịch với MnO2. Từ đồ thị hình 

4.16a ta thấy khi  tăng SiO2 thì độ bền kéo mối hàn tăng. Ngƣợc lại, khi tăng MnO2 

thì độ bền kéo mối hàn sẽ giảm. Tƣơng tự khi tăng TiO2 thì độ bền kéo mối hàn sẽ 

tăng và nó giảm khi tăng MnO2 (hình 4.16b). Độ bền kéo sẽ tăng mạnh nếu ta tăng 

đồng thời TiO2 và SiO2 (hình 4.16c) 

 Ảnh hƣởng của các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 tới độ cứng mối hàn 

Tƣơng tự từ kết quả kiểm tra độ cứng mối hàn (bảng 4.7) ta cũng xác định 

đƣợc mức phù hợp của các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 trong trợ dung hàn nhƣ biểu đồ 

phân mức dƣới đây: 

Bảng 4.16. Các điều kiện thử nghiệm, kết quả đo và tỷ lệ S/N của độ cứng 

STT M TiO2 (%) SiO2 (%) 
MnO2 

(%) 
HV 

2

iy  
MSD(10

-

5
) 

S/N 

1 0 8 12 18 161 25921 3.86 44.14 

2 11 8 14 20 155 24025 4.16 43.81 

3 22 8 16 22 164 26896 3.72 44.30 

4 101 10 12 20 156 24336 4.11 43.86 

5 112 10 14 22 180 32400 3.09 45.11 

6 120 10 16 18 162 26244 3.81 44.19 

7 202 12 12 22 178 31684 3.16 45.01 

8 210 12 14 18 160 25600 3.91 44.08 

9 221 12 16 20 161 25921 3.86 44.14 

Dựa vào kết quả thực nghiệm và tỷ lệ S/N tính theo đặc trƣng chất lƣợng lớn 

hơn thì tốt hơn ở bảng 4.16, tiếp tục tính phân mức và tỷ lệ ảnh hƣởng của các 

thông số TiO2, SiO2, MnO2 tới độ cứng mối hàn, kết quả cụ thể đƣợc tổng hợp ở 

bảng 4.17. 
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Bảng 4.17. Phân mức và tỷ lệ ảnh hƣởng của các yếu tố tới độ cứng  

của mối hàn 

Thí nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kết quả σb (MPa) 161 155 164 156 180 162 178 160 161 

Trung bình các kết quả thực nghiệm m (MPa) 164,11 

Tổng các kết quả thực nghiệm (T) 1477 

Hệ số điều chỉnh các yếu tố (CF) 242329,1 

Bậc tự do của thực nghiệm (fT) 8 

Phân mức cho các thông số  (mji) 

m(TiO2)1 44,08 

m(TiO2)2 44,39 

m(TiO2)3 44,41 

m(SiO2)1 44,34 

m(SiO2)2 44,33 

m(SiO2)3 44,21 

m(MnO2)1 44,14 

m(MnO2)2 43,94 

m(MnO2)3 44,8 

Tổng bình phƣơng các yếu tố (Sj) 

STiO2 76,2 

SSiO2 14,2 

SMnO2 460,2 

Tổng bình phƣơng thí nghiệm (ST) 550,67 

Bậc tự do của các yếu tố (fj) 

f TiO2 2 

f SiO2 2 

f MnO2 2 

Bình phƣơng trung bình các yếu tố 

(Vj) 

VTiO2 38,11 

VSiO2 4,74 

VMnO2 153,4 

Tỷ lệ phần trăm ảnh hƣởng của các 

yếu tố (Pj) 

PTiO2 13,84 

PSiO2 2,59 

PMnO2 83,57 

Từ bảng 4.17, xác định biểu đồ phân mức và biểu đồ thể hiện mức độ ảnh 

hƣởng của các thông số TiO2, SiO2, MnO2 tới độ cứng kim loại mối hàn nhƣ dƣới đây: 
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Hình 4.17.  Biểu đồ phân mức của các yếu tố cho độ cứng của mối hàn 

a) Phân mức TiO2, b) phân mức SiO2, c) phân mức của MnO2 

 

Hình 4.18. Biểu đồ phần trăm ảnh hƣởng của các yếu tố TiO2, SiO2, MnO2 tới 

độ cứng của mối hàn 

Với yêu cầu về đặc trƣng chất lƣợng lớn hơn thì tốt hơn thì mức phù hợp 

của các yếu tố để có độ cứng lớn nhất là TiO2 mức 3, SiO2 mức 1 và MnO2 mức 3. 

Giá trị độ cứng dự đoán khi sự kết hợp các yếu tố ở mức nhƣ trên là: 

3 1 3( ) ( ) ( ) 177,11( )optY T X T Y T Z T Mpa         

Căn cứ vào đồ thị phân bố ảnh hƣởng của các thông số tới độ cứng mối hàn 

ta nhận thấy rằng: MnO2 có ảnh hƣởng nhiều nhất là 83,57%, TiO2 ảnh hƣởng ở 

mức thấp hơn là 13,84%, SiO2 ảnh hƣởng nhỏ nhất 2,59%. Từ sự phân bố này cho 

thấy độ cứng mối hàn chịu ảnh hƣởng lớn của tỷ lệ MnO2 trong trợ dung hàn. 

Để xác định rõ hơn xu thế ảnh hƣởng của các yếu tố TiO2, SiO2, MnO2 trong 

thuốc hàn tới độ bền cứng, dƣới đây ta cũng đƣa ra mô hình hồi quy phi tuyến thể 

hiện quan hệ toán học giữa độ cứng và các tham số TiO2, SiO2, MnO2. Thực hiện 

tƣơng tự nhƣ đối với độ bền ta có quan hệ sau: 

0,96 0,372 0,0549,286HV X Y Z      (4-23) 

Từ kết quả trên ta có đồ thị thể hiện sự ảnh hƣởng của các tỷ lệ TiO2, SiO2, 

MnO2 tới độ cứng mối hàn nhƣ sau: 
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Hình 4.19. Đồ thị sự phụ thuộc của độ cứng vào từng trợ dung gốm ở mức tối 

ƣu dƣới dạng lũy thừa  3D 

Căn cứ vào biểu đồ biểu thị sự phụ thuộc của độ cứng vào tỷ lệ các thành 

phần thuốc hàn và phƣơng trình hồi quy (4-23) ta nhận thấy nhƣ sau: Độ cứng của 

mối hàn tỷ lệ thuận với TiO2, MnO2 và tỷ lệ nghịch với SiO2. Từ đồ thị hình 4.19a 

ta thấy khi tăng MnO2 thì độ cứng mối hàn tăng. Ngƣợc lại, khi tăng SiO2 thì độ 

cứng mối hàn sẽ giảm. Độ bền kéo sẽ tăng mạnh nếu ta tăng đồng thời MnO2 và 

TiO2 (hình 4.19b). Khi tăng TiO2 thì độ cứng mối hàn sẽ tăng và nó giảm khi tăng 

SiO2 (hình 4.19c). 

 Ảnh hƣởng của các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 tới dai va đập mối hàn 

Cũng tiến hành tƣơng tự nhƣ khi thực hiện với chỉ tiêu độ bền kéo của mối 

hàn. Với chỉ tiêu độ dai va đập ta cũng sử dụng đặc trƣng chất lƣợng lớn hơn thì 

tốt hơn và đƣợc bảng tỷ lệ S/N, bảng giá trị và biểu đồ phân mức và tỷ lệ phần trăm 

ảnh hƣởng của các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 tới độ dai va đập mối hàn nhƣ ở bảng 

4.18, 4.19 và hình 4.20 và 4.21 

Bảng 4.18. Các điều kiện thử nghiệm, kết quả đo và tỷ lệ S/N của độ dai va đập 

STT M TiO2 (%) SiO2 (%) 
MnO2 

(%) 
J 

2

iy  
MSD(10

-

5
) 

S/N 

1 0 8 12 18 49 2401 41.65 33.80 

2 11 8 14 20 57 3249 30.78 35.12 

3 22 8 16 22 60 3600 27.78 35.56 

4 101 10 12 20 28 784 127.55 28.94 

5 112 10 14 22 64 4096 24.41 36.12 

6 120 10 16 18 38 1444 69.25 31.60 

7 202 12 12 22 45 2025 49.38 33.06 

8 210 12 14 18 48 2304 43.40 33.62 

9 221 12 16 20 20 400 250.00 26.02 
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Bảng 4.19. Phân mức và tỷ lệ ảnh hƣởng của các yếu tố tới độ dai va đập của 

mối hàn 

Thí nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kết quả σb (MPa) 49 57 60 28 64 38 45 48 20 

Trung bình các kết quả thực nghiệm m (MPa) 45,44 

Tổng các kết quả thực nghiệm (T) 409 

Hệ số điều chỉnh các yếu tố (CF) 18586,78 

Bậc tự do của thực nghiệm (fT) 8 

Phân mức cho các thông số  (mji) 

m(TiO2)1 34,83 

m(TiO2)2 32,22 

m(TiO2)3 30,9 

m(SiO2)1 31,94 

m(SiO2)2 34,96 

m(SiO2)3 31,06 

m(MnO2)1 33,01 

m(MnO2)2 30,03 

m(MnO2)3 34,92 

Tổng bình phƣơng các yếu tố (Sj) 

STiO2 488,2 

SSiO2 536,2 

SMnO2 683,55 

Tổng bình phƣơng thí nghiệm (ST) 1708 

Bậc tự do của các yếu tố (fj) 

f TiO2 2 

f SiO2 2 

f MnO2 2 

Bình phƣơng trung bình các yếu tố 

(Vj) 

VTiO2 244,11 

VSiO2 268,11 

VMnO2 341,78 

Tỷ lệ phần trăm ảnh hƣởng của các 

yếu tố (Pj) 

PTiO2 28,58 

PSiO2 31,4 

PMnO2 40,02 
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Hình 4.20.  Biểu đồ phân mức của các yếu tố cho độ dai va đập của mối hàn 

a) Phân mức TiO2,      b) phân mức SiO2,       c) phân mức của MnO2 

 

Hình 4.21. Biểu đồ phần trăm ảnh hƣởng của các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 tới độ 

dai va đập của mối hàn 

Từ đồ thị hình 4.20 ta thấy mức phù hợp của các tỷ lệ TiO2, SiO2 và MnO2  

để đạt độ dai va đập lớn nhất tƣơng ứng lần lƣợt là: 1,2,3. Giá trị độ dai va đập dự 

đoán của mối hàn khi sử dụng trợ dung hàn có các tỷ lệ  TiO2, SiO2 và MnO2  ở 

mức trên là: 

1 2 3( ) ( ) ( ) 77,11( / 2)optY T X T Y T Z T J cm         

Căn cứ vào đồ thị phân bố ảnh hƣởng của các thông số tới độ cứng mối hàn 

ta nhận thấy rằng:  các yếu tố TiO2, SiO2, MnO2 ảnh hƣởng khá đều tới độ dai va 

đập của mối hàn. Tỷ lệ phần trăm ảnh hƣởng của chúng gần ngang nhau, lần lƣợt là  

28,58%, 31,4% và 40,02% . Tuy nhiên xu hƣớng ảnh hƣởng của chúng tới độ dai va 

đập của mối hàn là thuận hay nghịch cần đƣợc làm rõ để có thể có lựa chọn phối 

liệu trong trợ dung hàn cho phù hợp. Để giải quyết vấn đề này ta cũng đƣa ra hàm 

hồi quy giữa độ dai va đập và các yếu tố TiO2, SiO2, MnO2. Thực hiện tƣơng tự nhƣ 

đối với độ bền mối hàn ta có quan hệ sau: 

1,13 0,285 1,01956,23kA X Y Z              (4-24) 

Từ kết quả trên ta có đồ thị thể hiện sự ảnh hƣởng của các tỷ lệ TiO2, SiO2, 

MnO2 tới độ cứng mối hàn nhƣ sau: 
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Hình 4.22. Đồ thị sự phụ thuộc của độ dai va đập vào từng mẻ trợ dung gốm ở 

mức tối ƣu dƣới dạng lũy thừa  3D 

Từ hàm hồi quy và biểu đồ biểu thị sự phụ thuộc của độ dai va đập của mối 

hàn vào tỷ lệ các thành phần trợ dung hàn và phƣơng trình hồi quy (4-24) ta nhận 

thấy nhƣ sau: Độ dai va đập của mối hàn tỷ lệ nghịch với TiO2, SiO2 và tỷ lệ thuận 

với MnO2. Từ đồ thị hình 4.22 ta thấy khi tăng MnO2 thì dai va đập mối hàn tăng. 

Từ hàm hồi (4-21), (4-23) và (4-24) ta nhận thấy khác với độ cứng và độ bền kéo, 

độ dai va đập tỷ lệ thuận với MnO2 

 Xác định mức các tỷ lệ TiO2, SiO2 và MnO2 đáp ứng đồng thời các 

chỉ tiêu cơ tính. 

Trong phần trên ta thấy rằng các tỷ lệ TiO2, SiO2 và MnO2 đều ảnh hƣởng tới 

các chỉ tiêu cơ tính mối hàn. Nhƣng quy luật ảnh hƣởng của từng thông số đến từng 

chỉ tiêu cơ tính là khác nhau. Với mỗi chỉ tiêu cơ tính ta đã tìm đƣợc mức phù hợp 

và xu thế ảnh hƣởng của các thông số tới nó qua việc phân mức các yếu tố và xây 

dựng hàm nội suy. Tuy nhiên nhƣ 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 các tỷ 

lệ TiO2, SiO2 và MnO2 tìm đƣợc có thể thỏa mãn đồng thời nhiều tiêu chí một cách 

tƣơng đối, ta sẽ sử dụng chỉ số đánh giá tổng thể (OEC) để giải quyết bài toán tối ƣu 

đa mục tiêu. 

Ta đã biết OEC là một chỉ số đánh giá tổng quát, có hiệu quả cao và nó đại 

diện cho đồng thời nhiều chỉ tiêu đánh giá của một đối tƣợng. Cách thực hiện OEC 

tƣơng đối đơn giản và tƣờng minh. Đặc biệt, nó có thể thực hiện cho cả các chỉ tiêu 

không cùng đặc trƣng chất lƣợng. Kết hợp với phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm 

Taguchi và phân tích phƣơng sai ANOVA ta tiến hành thiết kế tối ƣu đồng thời cho 

cả 3 chỉ tiêu cơ tính mối hàn là độ bền kéo, độ cứng và độ dai va đập. Các bƣớc 

thực hiện OEC nhƣ sau [76]: 

- Bước 1: Tính chỉ số đánh giá tổng thể OEC từ các chỉ tiêu đơn lẻ 
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Ta biết các chỉ tiêu đơn lẻ gồm độ bền kéo, độ cứng và độ dai va đập mối 

hàn đều tính theo cùng đặc trƣng chất lƣợng lớn hơn thì tốt hơn. Vì thế, để tính chỉ 

số đánh giá tổng thể OEC ta sử dụng công thức sau: 

min

max min

w
ij j

i j

j j

G G
OEC

G G

 
    

                                                (4-25) 

Các thông số đầu vào, chọn trọng số cho các tiêu chí đơn lẻ và kết quả OEC 

cho 3 chỉ tiêu bên trên đƣợc tổng hợp ở bảng 4.20 dƣới đây: 

Bảng 4.20. Các thông số đầu vào và kết quả OEC cho 9 thí nghiệm 

Mức các tỷ lệ phối 

liệu và 9 điều kiện 

thử nghiệm 

Giá trị đo của các chỉ tiêu 

đơn lẻ (Gij) 

Chỉ số đánh giá 

tổng thể 

 

OEC 

S/N 

TiO2 

(%) 

SiO2 

(%) 

MnO2 

(%) 
HV aK(J/cm

2
) 

σb 

(MPa) 

8 12 18 161 49 587 0.505125503 

 

-

5.93201 

5.93201 

 

8 14 20 155 57 454 0.252272727 

 

-

11.9626 

 

8 16 22 164 60 564 0.575417538 

 

-

4.80034 

 

10 12 20 156 28 669 0.447076428 

 

-

6.99236 

 

10 14 22 180 64 566 0.798230088 

 

-

1.95744 

 

10 16 18 162 38 674 0.596107804 

 

-4.4935 

 12 12 22 178 45 634 0.765038616 

 

-

2.32633 

 

12 14 18 160 48 671 0.634979887 

 

-3.9448 

 12 16 20 161 20 680 0.472 

 

-

6.52116 

 

Giá trị lớn nhất của 

các tiêu chí đơn lẻ 

(Gmaxj) 

180 64 680   

Giá trị nhỏ nhất của 

các tiêu chí đơn lẻ 

(Gminj) 

155 20 454   

Trọng số của các tiêu 

chí (wj) 

0,3 0,3 0,4 
  

- Bước 2: Tính tỷ lệ S/N của kết quả OEC 

Theo Roy [76] kết quả OEC ta lựa chọn theo đặc trƣng chất lƣợng càng lớn 
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càng tốt. Kết quả MSD và OEC đƣợc tổng hợp trong bảng 4.20 

- Bước 3: Phân mức và tính phần trăm ảnh hưởng của các yếu tố cho OEC 

Dựa vào các công thức từ (4-6) đến (4-16) ta tính đƣợc giá trị phân mức và 

phần trăm ảnh hƣởng của các yếu tố đến OEC nhƣ bảng sau: 

Bảng 4.21. Phân mức và tỷ lệ ảnh hƣởng của các yếu tố tới OEC 

Thí nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kết quả σb (MPa) 0.50

5 

0.25

2 

0.57

5 

0.44

7 

0.79

8 

0.59

6 

0.76

5 

0.63

5 

0.47

2 Trung bình các kết quả thực nghiệm m (MPa) 0,56 

Tổng các kết quả thực nghiệm (T) 5,05 

Hệ số điều chỉnh các yếu tố (CF) 2,83 

Bậc tự do của thực nghiệm (fT) 8 

Phân mức cho các thông số  (mji) 

m(TiO2)1 -7,56 

m(TiO2)2 -4,48 

m(TiO2)3 -4,26 

m(SiO2)1 -5,08 

m(SiO2)2 -5,95 

m(SiO2)3 -5,27 

m(MnO2)1 -4,79 

m(MnO2)2 -8,49 

m(MnO2)3 -3,03 

Tổng bình phƣơng các yếu tố (Sj) 

STiO2 0,06 

SSiO2 0,001 

SMnO2 0,157 

Tổng bình phƣơng thí nghiệm (ST) 0,22 

Bậc tự do của các yếu tố (fj) 

f TiO2 2 

f SiO2 2 

f MnO2 2 

Bình phƣơng trung bình các yếu tố 

(Vj) 

VTiO2 3,06.10
-2 

VSiO2 0,046.10
-2 

VMnO2 7,87.10
-2 

Tỷ lệ phần trăm ảnh hƣởng của các 

yếu tố (Pj) 

PTiO2 27,91 

PSiO2 0,43 

PMnO2 71,66 
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Dựa vào kết quả thực nghiệm và tỷ lệ S/N tính theo đặc trƣng chất lƣợng lớn 

hơn thì tốt hơn ở bảng 4.20 ta vẽ đƣợc biểu đồ phân mức và tỷ lệ ảnh hƣởng của 

các tỷ lệ  TiO2, SiO2 và MnO2 tới OEC. Kết quả nhƣ hình 4.23 và 4.24 

 

Hình 4.23  Biểu đồ phân mức các tỷ lệ  TiO2, SiO2 và MnO2 cho chỉ số đánh giá 

tổng thể OEC 

 

Hình 4.24. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm ảnh hƣởng của các tỷ lệ  TiO2, SiO2 và 

MnO2 

Nhìn vào biểu đồ phân mức của các yêu tố ta thấy rằng: Để chỉ số OEC đạt 

cao nhất thì mức tối ƣu của các tỷ lệ  TiO2, SiO2 và MnO2 lần lƣợt là các mức 3,1,3. 

Với sự kết hợp này thì chỉ số đánh giá tổng thể OEC sẽ đạt: 

3 1 3 0,788optOEC OEC X OEC Y OEC Z OEC
               

                   
                 

 

Ta thấy rằng chỉ số OEC với các mức tối ƣu tìm đƣợc bên trên (0,788) lớn 

hơn nhiều so với giá trị trung bình của nó (0,56). Điều đó chứng tỏ rằng kết quả tối 

ƣu đa mục tiêu thông qua chỉ số OEC đạt khá cao [76]. 

Dựa vào biểu đồ thể hiện phần trăm ảnh hƣởng của các yếu tố tới OEC ta 

nhận thấy: MnO2 có ảnh hƣởng nhiều nhất tới OEC hay nói cách khác nó ảnh 
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hƣởng nhiều nhất tới chỉ tiêu cơ tính của mối hàn MnO2 (71,66%). Tiếp đến là TiO2 

(27,91%) và cuối cùng là SiO2 (0,43%). 

- Bước 4: Dự đoán kết quả cho từng chỉ tiêu riêng biệt với bộ thông số tối ưu 

của OEC tìm được 

Sau khi đã có kết quả các mức tối ƣu của các thông số công nghệ tới chỉ số 

đánh giá tổng thể OEC thì việc dự đoán kết quả tối ƣu cho từng tiêu chí đơn lẻ ứng 

với các mức tìm đƣợc thông qua chỉ số đánh giá này đƣợc tính theo công thức dƣới 

đây [73]: 

1

( )
r

k k k

dd i

i

Y T j T


                                         (4-26) 

Với j là các yếu tố ảnh hƣởng tới hàm mục tiêu (TiO2, SiO2 và MnO2), 

i là mức tối ƣu của yếu tố j tìm đƣợc từ chỉ số đánh giá tổng thể OEC 

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 

k

ddY
 là giá trị đáp ứng dự đoán của tiêu chí k ứng với mức tối ƣu của các yếu 

tố tìm đƣợc thông qua chỉ số đánh giá tổng thể OEC. Kết quả đƣợc tổng hợp trong 

bảng 4.22 

Bảng 4.22 Kết quả dự đoán các tiêu chí riêng lẻ ứng với mức tối ƣu của các 

thông số khi tính theo OEC 

Chỉ tiêu đơn lẻ 

Kết quả tối ƣu dự 

đoán theo từng tiêu 

chí đơn lẻ 

Kết quả tối ƣu dự 

đoán khi tính theo 

OEC 

Phần trăm 

sai lệch 

Độ bền kéo mối hàn 611(MPa) 622 (MPa) 1,8% 

 Độ cứng mối hàn 164.11 (HV) 163.78 (HV) 0,2% 

Độ dai va đập mối hàn 45.44(J/cm
2
) 53.77(J/cm

2
) 18,32% 

Nhƣ vậy với mức các thông số tìm đƣợc theo tiêu chí tổng thể OEC thì kết 

quả đáp ứng cho các chỉ tiêu là độ bền kéo và độ cứng mối hàn cho sai số khá nhỏ 

(dƣới 2%) còn với độ dai va đập khá cao (18,32%). Điều này có thể do khi chọn 

trọng số cho tiêu chí độ dai va đập chƣa sát với mức độ quan trọng của nó tới chỉ số 

đánh giá tổng thể. 

  

kT
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4.5.2.2. Đối với mẫu hàn bằng thép Q235 

Tiến hành thực nghiệm tƣơng tự đối với mẫu thép Q235 với các loại trợ dung 

gốm với tỷ lệ các thành phần nhƣ thực hiện với thép Q460D ta đƣợc kết quả các chỉ 

tiêu cơ tính nhƣ bảng 4.8. 

Để xem xét ảnh hƣởng của các tỷ lệ thành phần các yếu tố TiO2, SiO2, MnO2 

tới các chỉ tiêu cơ tính khi hàn thép Q235 dƣới đây ta cũng sử dụng phƣơng pháp 

thực nghiệm Taguchi và phân tích phƣơng sai ANOVA nhƣ đã thực hiện với thép 

Q460D. Kết quả về mức phù hợp cũng nhƣ phần trăm ảnh hƣởng của các tỷ lệ TiO2, 

SiO2, MnO2 trong trợ dung hàn gốm tới độ bền, độ dai va đập và độ cứng của mối 

hàn cụ thể nhƣ sau: 

   

a) Phân mức các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 tới độ bền mối hàn 

   

b)Phân mức các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 tới độ dai va đập mối hàn 

 
  

c)Phân mức các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 tới độ cứng mối hàn 

Hình 4.25. Phân mức các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 tới các đặc trƣng cơ tính mối hàn 

khi hàn thép Q235 bằng trợ dung gốm với các tỷ lệ TiO2, SiO2, MnO2 khác nhau 
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Căn cứ vào biểu đồ phân mức của các yếu tố ta nhận thấy rằng: Với yêu cầu 

về đặc trƣng chất lƣợng lớn hơn thì tốt hơn thì mức phù hợp của các thành phần trợ 

dung hàn gốm  để có độ bền kéo lớn nhất là TiO2 mức 1, SiO2 mức 3 và MnO2 mức 

2. Để đạt đƣợc độ dai va đập lớn nhất thì mức phù hợp của các thành phần TiO2, 

SiO2, MnO2  lần lƣợt là mức 2, mức 2 và mức 1 và để đạt đƣợc độ cứng lớn nhất thì 

mức phù hợp của các thành phần TiO2, SiO2, MnO2  tƣơng ứng sẽ là mức 2,2,3. 

Tiếp theo ta đƣa ra biểu đồ thể hiện tỷ lệ ảnh hƣởng của các thành phần 

TiO2, SiO2, MnO2 trong trợ dung hàn gốm tới các chỉ tiêu cơ tính gồm độ bền, độ 

cứng, độ dai va đập của mối hàn. 

   

Hình 4.26. Biểu đồ phần trăm ảnh hƣởng của các tỷ lệ TiO2;SiO2;MnO2 tới độ 

bền kéo, độ dai va đập và độ cứng của mối hàn 

Nhận xét: SiO2 có phần trăm ảnh hƣởng tới độ bền kéo của mối hàn lớn nhất 

(55%) nhƣng đối với độ cứng yếu tố này ảnh hƣởng rất nhỏ (chỉ 3%). Ngƣợc lại 

TiO2 ảnh hƣởng khá nhỏ tới độ bền kéo (14%) nhƣng ảnh hƣởng lớn nhất tới độ 

cứng mối hàn (50%).  MnO2 (31%) ảnh hƣởng nhiều tới hai tiêu chí cơ tính mối hàn 

là độ dai va đập và độ cứng với tỷ lệ tƣơng ứng là 80% và 47%. Với tiêu chí độ 

cứng yếu tố này cũng ảnh hƣởng khá lớn (31%). 

Với chỉ tiêu độ cứng mối hàn TiO2 có phần trăm ảnh hƣởng lớn nhất (50%), 

thấp hơn là MnO2 (47%) và SiO2 là rất nhỏ (3%). 

Ảnh hƣởng TiO2 tới độ dai va đập là nhỏ (5%), ảnh hƣởng của yếu tố này tới 

bộ bền kéo cũng không lớn (14%). Ngƣợc lại nó ảnh hƣởng lớn nhất trong ba yếu tố 

đến độ cứng mối hàn (50%). 

Để xây dựng mối quan hệ giữa các thành phần TiO2, SiO2, MnO2 tới các chỉ 

tiêu cơ tính mối hàn cũng dƣới đây ta cũng sử dụng phép nội suy dựa trên phƣơng 

pháp bình phƣơng tối thiểu với dạng hàm nội suy là hàm lũy thừa. Kết quả các hàm 

nội suy của 3 chỉ tiêu cơ tính mối hàn nhƣ sau: 
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- Hàm nội suy của độ bền mối hàn với 3 yếu tố TiO2, SiO2, MnO2 

b  =  487,06.X
-0,105 

Y
0,26

 Z
-0,08 

         (4-27) 

- Hàm nội suy của độ dai va đập mối hàn với 3 yếu tố TiO2;SiO2;MnO2 

Ak =  218,73X
0.062

Y
0,308

Z
-0,89        

(4-28)
 

- Hàm nội suy của độ cứng mối hàn với 3 yếu tố TiO2;SiO2;MnO2 

Hv  = 50,03X
1,55

Y
-0.022

Z
0,28

      (4-29) 

Trong các hàm trên X,Y,Z lần lƣợt đại diện cho các yếu tố  TiO2; SiO2; 

MnO2 

Nhằm đánh giá xu thế ảnh hƣởng khi thay đổi đồng thời cặp đôi các tỷ lệ 

TiO2, SiO2, MnO2  tới các chỉ tiêu cơ tính, dƣới đây ta đƣa ra đồ thị dạng 3D của 

các chỉ tiêu cơ tính phụ thuộc vào TiO2, SiO2, MnO2 

 

a) Đồ thị 3D của chỉ tiêu độ bền mối hàn 

 

b) Đồ thị 3D của chỉ tiêu độ dai va đập mối hàn 

 

C) Đồ thị 3D của chỉ tiêu độ cứng mối hàn 

Hình 4.27 Đồ thị sự phụ thuộc của độ bền, độ dai va đập và độ cứng vào từng 

mẻ liệu trợ dung ở mức tối ƣu dƣới dạng lũy thừa  3D. 
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Nhận xét: 

- Từ các hàm nội suy (4-27) và đồ thị 4.27a ta thấy độ bền kéo tỷ lệ thuận với 

SiO2 và tỷ lệ nghịch với TiO2  và MnO2. Khi tăng SiO2 thì độ bền kéo tăng, tăng 

TiO2  và MnO2  thì độ bền kéo giảm . 

- Từ hàm nội suy (4-28) và đồ thị 4.27b ta thấy độ dai va đập tỷ lệ thuận với 

TiO2  và SiO2, tỷ lệ nghịch với MnO2. Khi tăng TiO2  và SiO2 thì độ dai va đập tăng, 

tăng MnO2 thì độ dai va đập giảm. 

- Từ hàm nội suy (4-29) và đồ thị 4.27c ta thấy độ cứng tỷ lệ thuận với TiO2  

và MnO2, tỷ lệ nghịch với SiO2. Khi tăng TiO2  và MnO2 thì độ cứng tăng, tăng SiO2 

thì độ cứng giảm. 

4.6. Kết luận chƣơng 

Từ thử nghiệm, phân tích và đánh giá kết quả thử nghiệm trên mƣời tám mẫu 

hàn với chín mẻ phối liệu khác nhau đƣa ra một số kết luận: 

1) Sử dụng phần mềm Sysweld mô phỏng quá trình hàn sử dụng bộ thông số 

chế độ hàn tính toán, kết quả mô phỏng có thể sơ bộ đánh giá đƣợc mức độ phù hợp 

của bộ thông số hàn đã lựa chọn dựa trên trƣờng nhiệt độ phân bố trong liên kết hàn 

cũng nhƣ hình dạng mặt cắt ngang của mối hàn. Từ đó sẽ giảm thiểu đƣợc số lần 

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

2) Đã lựa chọn đƣợc 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 hƣởng 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 thƣớc 

theo tiêu chuẩn đánh giá đã chọn. Vùng ảnh hƣởng nhiệt và vùng kim loại mối hàn 

có tổ chức cơ bản giống nhau gồm ferit, peclit song tỷ lệ và độ lớn kích thƣớc các 

pha khác nhau, phụ thuộc khối lƣợng kim loại bổ sung của mẻ phối liệu… 

3) Sử dụng phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm của Taguchi và phân tích 

phƣơng sai ANOVA đã xác định đƣợc: 

- Các mức phù hợp của các tỷ lệ thành phần mẻ liệu trợ dung hàn 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 hƣởng của các thông số trên tới từng chỉ tiêu về cơ tính 



 

 

127 

mối hàn cũng đƣợc tính toán cụ thể. 

-  Xây dựng đƣợc 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 

hƣớng ảnh hƣởng 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. 

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

kết hợp với phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi và phân tích phƣơng sai 

ANOVA để tìm ra bộ phối liệu tối ƣu 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 hƣởng 

nhiều nhất tới OEC hay nói cách khác nó ảnh hƣởng 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 ƣu của các tỷ lệ  TiO2, SiO2 và MnO2 lần lƣợt là các mức 3,1,3. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

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 nƣớc cho thấy, trợ dung hàn 

gốm đã đƣợc sản xuất theo quy mô công nghiệp lớn ở các nƣớc 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 thƣơng phẩm. 

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

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

trong hàn thép hợp kim thấp và thép cacbon thấp bằng phƣơng pháp hàn SAW. Kết 

quả này đã đƣợc ứng dụng để thực nghiệm. 

3) Thực nghiệm đƣợc tiến hành theo thiết kế Taguchi. Qua phân tích phƣơng 

sai ANOVA đã xác định đƣợc: 

- 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, phƣơng 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 ƣu hóa đa mục tiêu sử dụng chỉ số đánh giá tổng thể OEC 

kết hợp với phƣơng pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi và phân tích phƣơng sai 

ANOVA để tìm ra bộ phối liệu tối ƣu 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 
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xác định mức độ ảnh hƣởng 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 hƣởng 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 ƣu của các tỷ lệ  TiO2, SiO2 và MnO2 lần lƣợt là các mức 3, 

1, 3. 

5) Đã lựa chọn đƣợc 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 hƣởng 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 thƣớc theo 

tiêu chuẩn đánh giá đã chọn. Vùng ảnh hƣởng nhiệt và vùng kim loại mối hàn đều 

có tổ chức gồm ferit, peclit song tỷ lệ và độ lớn kích thƣớc các pha khác nhau, phụ 

thuộc khối lƣợng 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 đƣợc mức độ phù hợp 

của bộ thông số hàn đã lựa chọn dựa trên trƣờng nhiệt độ phân bố trong liên kết hàn 

cũng nhƣ hình dạng mặt cắt ngang của mối hàn. Từ đó sẽ giảm thiểu đƣợc số lần 

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

 

 

 

  



 

 

130 

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

1. Nghiên cứu đặc điểm tính công nghệ hàn khi hàn tự động chế tạo kết 

cấu thép bằng thuốc hàn gốm. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2. 

2. Ảnh hưởng của một số thành phần mẻ liệu trong thuốc hàn gốm đến 

cơ tính mối hàn. Kỷ yếu Hội nghị khoa 

3. Vai trò của titan ôxit trong thành phần trợ dung hàn hệ xỉ Aluminate-

Rutile khi hàn hồ quang thép cacbon. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 5. 

4. Ảnh hưởng của hàm lượng một số ôxit trong thành phần trợ dung hàn 

gốm hệ xỉ Aluminate-Rutile đến độ cứng và tổ chức mối hàn giáp mối. Tạp chí cơ 

khí Việt Nam, số 6. 

5. Trường nhiệt độ khi hàn hồ quang tự động dưới lớp trợ dung gốm. 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ Khí lần thứ V - VCME2018. 
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PHỤ LỤC 

Các kết quả kiểm tra mẫu thực nghiệm: 

 Kết quả chụp tổ chức tế vi của tổ chức mối hàn và vùng ảnh hƣởng nhiệt 

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). 


