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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
Những năm gần đây kỹ thuật hàn có những bước phát triển rất mạnh để đáp ứng
những yêu cầu về công nghê chế tao chi tiết va phục hồi các chi tiết máy. Sự xuất
hiện của các phương pháp hàn mới và được áp dụng rộng rãi trong sản xuất. Do đó
các công nghệ hàn cũ ngày càng trở nên lạc hậu. Các công nghệ hàn mới đáp ứng
được yêu cầu về nàng suất chất lượng cao, chính vì thế đã giảm giá thành sản phẩm,
mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công nghệ hàn là một trong các lĩnh vực phức tạp,
cần phải có sự phối hợp của các lĩnh vực khoa học khác như: Vật lý, hóa học, luyện
kim, cơ khí, tự động hóa, kỹ thuật điện và điện tử. Chính vì thế chất lượng mối hàn
phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, chủ quan, trong khi chế tạo các sản phẩm
bằng phương pháp hàn.
Trong các phương pháp hàn khác nhau, các yếu tố công nghệ cũng có nhưng
ảnh hưởng rất khác nhau. Hàn điện tiếp xúc hiện nay được ứng dụng rất rộng rãi
trong nhiều ngành công nghiệp như chế tạo ô tô, toa xe, máy bay, tên lửa, ống dẫn...
So với các phương pháp hàn khác, như hàn hồ quang, hàn tiếp xúc có nhiều ưu điểm:
năng suất cao, dễ cơ khí hoá và tự động hoá, tiết kiệm điện năng và giá thành hạ.
Máy hàn điện tiếp xúc hiện nay có ngoài thị trường được chế tạo đơn giản trong đó
bộ phận tạo lực ép dùng bằng lò xo đo đó không điều chỉnh được lực ép. Thời gian
hàn và lực ép phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm và tay nghề của người thợ nên liên
kết hàn thường không được đảm bảo. Muốn nâng cao chất lượng và năng suất hàn
đặt ra yêu cầu cần có một máy hàn được thiết kế chế tạo hoàn thiện hơn ở đó có thể
điều chỉnh được lực ép, thời gian ép, thời gian phóng điện dễ dàng trong việc tự động
hóa khi vận hành thiết bị.Việc lựa chọn chế độ hàn trước đây chủ yếu dựa theo yêu
cầu của nhà sản xuất hoặc chí ít cũng là kinh nghiệm được du nhập từ những nước
có nền công nghiệp phát trỉễn và cá biệt có những trường hợp không được coi trọng.
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Điều này rõ ràng chưa phù hợp với điều kiên môi trường, con người, thiết bị,... tại
Việt Nam và ảnh hưởng không tốt đến chất lượng sản phẩm.
Trong khuôn khổ một đề tài tốt nghiệp cao học “Nghiên cứu ảnh hưởng của
thông số chế độ hàn đến chất lượng mối hàn khi hàn thép bằng công nghệ hàn điện
tiếp xúc“, có mục đích như đã định rõ trong tên gọi của đề tài, Xem xét ảnh hưởng
của các thông số công nghệ đến chất lượng, tạo dáng mối hàn và ảnh hường tới quá
trình hàn. Dựa trên các tài liệu đã có trong nước và nước ngoài của các hãng thiết bị
hàn trên thế giới đã thu thâp và tập hợp được các thông số tối ưu về lý thuyết. Từ đó
bằng thực nghiễm nghiên cứu trên các mẫu và phần mềm mô phỏng tác giả đã lựa
chọn được các thông số thực nghiệm cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Trong quá trình hàn khi khảo sát một yếu tố thì các yếu tố khác được giữ nguyên.
Từ đó cho các yếu tố đầu ra: hình dạng mối hàn, độ bền mối hàn và biến dạng hàn.
Dựa trên các kết quả thí nghiệm và bằng phần mềm mô phỏng đánh giá được rằng
khi các thông số hàn thay đổi thì hình dạng mối hàn, độ bền mối hàn và biến dang
hàn thay đổi thế nào, dẫn đến cơ tính của chúng bị tác động ra sao. Từ đó đi đến kết
luận về việc lựa chọn các thông số cơ bản của công nghệ hàn tiếp xúc một cách tối
ưu. Để đảm bảo chất lượng mối hàn tốt nhất áp dụng trong đào tạo và sản xuất tại
Việt Nam.
Do lĩnh vực nghiên cứu còn khá mới mẻ, điều kiện thiết bị thực nghiệm cho đề
tài tại trường Cao đẳng Công Nghệ và Thương Mại Thái Nguyên nơi tôi công tác
còn hạn chế, do vậy phần thực nghiệm tôi đã sử dụng thiết bị tại trường ĐHSP kỹ
thuật Nam Định. Đến nay tác giả cũng đã hoàn thành cơ bản nội dung của chuyên đề
này.
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2. Lịch sử nghiên cứu
Việc Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chế độ hàn đến chất lượng mối hàn
khi hàn thép C45 bằng phương pháp hàn điện tiếp xúc giáp mối có rất nhiều công
trình với nhiều hướng tiếp cận khác nhau trong các thông số hàn. Điển hình là đề tại:
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy hàn điện tiếp xúc giáp mối do TS. Vũ Ngọc Thương
làm chủ nhiệm đề tại thực hiện tại trường Đại học SPKT Nam Định. Với đề tài đó
tác giả đã đánh giá cơ bản các thông số, rồi từ đó đưa ra các lựa chọn để thiết kế máy
hàn điện tiếp xúc giáp mối. Với đề tài của tôi sẽ nghiên cứu cụ thể, chi tiết hơn đến
các thông số hy vọng sẽ góp thêm một lựa chọn để tối ưu hóa khi hàn điện tiếp xúc
giáp mối, nâng cao hiệu suất trong quá trình hàn.
3. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
3.1. Mục đích nghiên cứu.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chế độ hàn đến chất lượng mối hàn khi
tiếp xúc giáp mối thép C45 để tìm ra các thông số hợp lý của chế độ hàn, nhằm nâng
cao chất lượng mối hàn.
- Ứng dụng trong giảng dạy học.
- Dùng làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy, học tập và sản xuất.
3.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thông số chế độ hàn đến chất lượng mối
hàn khi hàn thép C45.
- Nghiên cứu tổng quan các tài liệu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm.
4. Tóm tắt nội dung thực hiện và đóng góp mới của tác giả.
Nội dung nghiên cứu gồm:
- Tổng quan về thiết bị hàn điện tiếp xúc;
- Tổng quan về vật liệu thép C45;
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- Tổng quan về chế độ hàn khi hàn điện tiếp xúc;
- Phương pháp nghiên cứu và điều kiện thí nghiệm;
+ Giới thiệu máy và phương pháp lập hàn điện tiếp xúc
+ Chọn vật liệu thí nghiệm (Thép C45)
+ Chọn thông số hàn điện tiếp xúc
- Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng thông số chế độ hàn đến chất lượng mối
hàn khi hàn thép C45;
+ Tiến hành thí nghiệm (dùng phương pháp thực nghiệm): thay đổi thông số
chế độ hàn;
+ Kiểm tra độ chất lượng mối hàn;
+ Xử lý số liệu
+ Vẽ đồ thị phụ thuộc từ đó có nhận xét, đánh giá, kết luận
- Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo;
Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung cho cơ
sở lý thuyết về nghiên cứu và ứng dụng trên máy hàn điện tiếp xúc, ứng dụng vào
giảng dạy, học tập và sản xuất một cách có hiệu quả.
Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm phục vụ cho việc khai
thác và sử dụng máy hàn điện tiếp xúc khi hàn thép C45 đạt hiệu quả cao nhất, đồng
thời phục vụ NCKH, sản xuất, giảng dậy và học tập.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực
nghiệm:
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- Phân tích tổng quan chất lượng mối hàn khi hàn thép C45 bằng công nghệ hàn
điện tiếp xúc;
- Xây dựng mô hình thực nghiệm khi hàn điện tiếp xúc;
- Thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm;
- Phân tích và đánh giá kết quả thí nghiệm.
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC
1.1. Thực trạng công nghệ và thiết bị hàn điện tiếp xúc
1.1.1. Đặc điểm công nghệ hàn điện tiếp xúc
Hàn điện tiếp xúc là một trong những phương pháp hàn không cần dùng que
hàn, dây hàn phụ hoặc chất phụ trợ nhưng vẫn tạo được liên kết hàn với chất lượng
tốt. Đây là phương pháp hàn dễ cơ khí hóa và tự động hóa. Máy hàn điện tiếp xúc có
thể đặt trực tiếp trong dây truyền sản xuất hàng loạt;
Hàn điện tiếp xúc là một trong những phương pháp hàn điện trở nó hoạt động
dựa trên nguyên lý: Nhiệt sinh ra khi cho dòng điện hàn đi qua điện trở tại bề mặt
tiếp xúc của hai chi tiết hàn (nguồn nhiệt Jun-lenxơ Q = RI2T) nung nóng chỗ hàn
đến trạng thái dẻo hoặc chảy sau đó ngắt dòng điện và ép một lực thích hợp để tạo
mối hàn nối hai chi tiết cần hàn lại với nhau. Dòng điện dùng trong hàn tiếp xúc là
dòng điện xoay chiều, điện áp và cường độ dòng hàn điều chỉnh theo chiều dày vật
hàn;
Đặc điểm của hàn điện tiếp xúc là thời gian đốt nóng chỗ hàn rất nhanh vài trăm
phần trăm giây nhờ dòng điện có cường độ rất lớn, mối hàn được hình thành trên
toàn bộ bề mặt tiếp xúc của hai chi tiết hàn;
Hàn điện tiếp xúc có năng suất rất cao, được ứng dụng nhiều trong các ngành
chế tạo ôtô, máy kéo, máy bay, chế tạo dụng cụ đo, dụng cụ cắt, hàn đường ray, toa
xe, trong sản xuất hàn tiêu dùng (máy lạnh, xe đạp)… Gần đây phương pháp hàn
điện tiếp xúc còn được dùng nhiều trong xây dựng.
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1.1.2. Công nghệ hàn tiếp xúc giáp mối thép các bon
Hàn tiếp xúc giáp mối điện trở hiện nay thường được dùng để:
- Hàn dây: d = 6 - 8 mm
- Hàn thanh :

d ≤ 20 mm

Phương pháp này dễ hàn phù hợp với thép các bon thấp nhưng độ bền thường
giảm, đặc biệt độ dẻo ở vùng nối so với vật liệu cơ bản.
Độ bền giảm liên quan đến sự ôxi hoá mạnh liệt chỗ hàn. Vùng hạt lớn rộng.
Vùng này bị mở rộng lớn sẽ gây hiện tượng nung nóng mãnh liệt chi tiết trên một
chiều dài đáng kể.
Ưu điểm của phương pháp này là mép nối trơn tru. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa
khi hàn các ống mà phải đảm bảo đường kính trong không thay đổi.
Khi hàn giáp mối điện trở thường đường kính trong thường không thay đổi,
trong khi đó hàn giáp mối nóng chảy sẽ tạo thành ba via ở mối nối cả trong vùng
ngoài khi hàn ống, làm giảm đường kính trong. Mặc dù khó khăn khử ba via nhưng
người ta vẫn dùng hàn giáp mối nóng chảy thay hàn điện trở do nhược điểm là chất
lượng mối nối khi hàn giáp mối điện trở không cao.
Chế độ hàn cơ bản của hàn giáp mối điện tiếp xúc bao gồm những thông số
- Cường độ dòng điện hay công suất hàn Ih (A)
- Thời gian hàn th (s);
- Áp lực chồn P (N, kG/mm2);
- Chiều dài phần nhô để cặp của chi tiết khi hàn.
Áp lực chồn thường xác định gián tiếp qua lượng dư chồn, nghĩa là độ co của
chi tiết khi ép.
Hàn giáp mối điện trở thép các bon thấp có thể chọn:
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J = 10 - 100 A/mm2, thường dùng 20 – 60 A/mm2
Mật độ dòng điện lớn dùng khi hàn tiết diện lớn.
Mật độ dòng điện phụ thuộc vào thời gian nung nóng đã cho (năng suất hàn).
Chế độ hàn càng mềm đòi hỏi công suất hàn càng lớn.
Mật độ dòng hàn có thể xác định theo công thức:
J

=kj.103

1.1.3. Các phương pháp và thiết bị hàn
Có hai phương pháp hàn tiếp xúc đó là hàn tiếp xúc chảy dẻo và hàn tiếp xúc
nóng chảy

Hình 1.1. Sơ đồ nguyên lý 2 phương pháp hàn điện tiếp xúc 1

Hàn tiếp xúc chảy dẻo (Hình 1.1.A): Là phương pháp hàn điện trở tiếp xúc
mà dòng điện được dẫn qua vật hàn sau khi hai vật đã được ép tiếp xúc hoàn toàn
với nhau.
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Đặc điểm:
Hàn tiếp xúc chảy dẻo các bề mặt chi tiết hàn được ép chặt và nung nóng trong
suốt quá trình hàn.
Trạng thái kim loại chỗ hàn là trạng thái chảy dẻo. Nghĩa là nhiệt độ nung nóng
thấp hơn nhiệt độ chảy.
Trong suốt quá trình hàn chi tiết hàn bị biến dạng do vậy tiết diện chỗ hàn phình
ra.
Đối với hàn tiếp xúc chảy dẻo: Điện trở ở đây bao gồm điện trở chi tiết hàn và
điện trở tiếp xúc
Hàn tiếp xúc nóng chảy (Hình 1.1.B): Là phương pháp hàn điện trở tiếp xúc
mà dòng điện hàn được đóng mạch từ trước khi hai vật hàn và đưa chúng lại gần
nhau không có lực ép, sau đó ép nhanh để thực hiện quá trình nung nóng tới trạng
thái chảy dẫn đến việc tạo thành mối hàn.
Đặc điểm:
Khi đưa các chi tiết lại gần nhau tạo nên tiếp xúc điểm ở một số điểm trên bề
mặt tiếp xúc của chi tiết hàn.
Ở những chỗ tiếp xúc này kim loại được nung nóng rất nhanh trong khoảng thời
gian rất ngắn (khoảng phần ngàn giây) 1 và đạt đến trạng thái chảy tạo nên giữa
các chi tiết một hoặc một số cầu nối bằng kim loại lỏng và sẽ nổ khi nung nóng tiếp
tục.
Sự phá huỷ các cầu nối kèm theo bắn toé các hạt kim loại lỏng ra khỏi khe hở
giữa các mặt đầu ở dạng tia lửa và do đó làm ngắn các chi tiết hàn lại.

10
Khi đưa liên tục các chi tiết lại gần nhau, tất cả các cầu nối mới lại xuất hiện
làm cho mặt đầu các chi tiết bị nung nóng mãnh liệt tạo nên ấn tượng của quá trình
nổ liên tục. Đó cũng chính là đặc trưng của phương pháp hàn này.
Có thể tiến hành hàn các chi tiết thép có tiết diện ngang lớn.
Điện trở tiếp xúc nóng chảy được tạo nên do các cầu kim loại có tiết diện nhỏ.
Điện trở này cao hơn khi hàn tiếp xúc điện trở thường nằm trong khoảng (100 – 400)
μΩ đối với thép. 1
Điện trở này giảm cùng với số lượng các cầu nối và tiết diện của chúng tăng.
Tiết diện cầu nối này tăng khi kích thước chi tiết hàn và tốc độ nóng chảy tăng.
1.1.4. Ứng dụng của công nghệ hàn điện tiếp xúc
Hàn điện tiếp xúc được ứng dụng rộng rãi do có năng suất rất cao, được dùng
nhiều trong các ngành chế tạo ôtô, máy kéo, máy bay, chế tạo dụng cụ đo, dụng cụ
cắt, hàn đường ray, toa xe, trong sản xuất hàn tiêu dùng (máy lạnh, xe đạp)… Gần
đây phương pháp hàn điện tiếp xúc còn được dùng nhiều trong xây dựng.
Đối với hàn điện tiếp xúc đặc biệt là hàn tiếp xúc giáp mối được ứng dụng nhiều
để nối các thanh thép tròn với các đường kính khác nhau trong ngành rút thép.
1.2. Máy hàn điện tiếp xúc

Hình 1.2. Sơ đồ nguyên lý máy hàn điện tiếp xúc 1
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Quá trình hàn tiếp xúc thường diễn ra qua 4 giai đoạn
• Giai đoạn các chi tiết được ép sơ bộ nhằm giảm điện trở, tăng cường độ dòng
điện, tăng nhiệt độ nung nóng, tránh quá nhiệt và sự bắn toé của kim loại vùng
điểm hàn. Giai đoạn này nung kim loại đến khi hình thành nhân của điểm hàn nóng
chảy.
• Giai đoạn 2 : tăng lực ép, diện tíc tiếp xúc tăng, kích thước của nhân điểm
hàn tăng lên; lớp hỗn hợp kim loại nóng chảy bị xáo trộn và có sự phân bố lại; quá
trình biến dạng dẻo tiếp tục xảy ra.
• Giai đoạn 3 : Ngắt dòng điện nhưng vẫn duy trì áp lực thêm một thời gian để
đảm bảo cho mối hàn đính chắc
• Giai đoạn 4: Ngắt áp lực và lấy vật hàn ra.
*Hàn điện trở: Hàn điện trở là dạng hàn mà bề mặt tiếp xúc được nung nóng
đến trạng thái dẻo. Hàn điện trở áp dụng để hàn các thanh có đường kính (310)
mm.
1.2.1 Máy hàn tiếp xúc giáp mối

Hình 1.3. Máy hàn điện tiếp xúc giáp mối
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Máy hàn điện tiếp xúc được cấu tạo bởi các bộ phận:
- Biến áp hàn: là bộ phận tạo ra nguồn điện hàn
- Bộ phận tạo lực ép
- Điện cực kẹp chi tiết
Máy hàn điện tiếp xúc hiện nay có ngoài thị trường được chế tạo đơn giản trong
đó bộ phận tạo lực ép dùng bằng lò xo đo đó không điều chỉnh được lực ép. Thời
gian hàn và lực ép phụ thuộc ch\ủ yếu vào kinh nghiệm và tay nghề của người thợ
nên liên kết hàn thường không được đảm bảo.
Muốn nâng cao chất lượng và năng suất hàn đặt ra yêu cầu cần có một máy hàn
được thiết kế chế tạo hoàn thiện hơn ở đó có thể điều chỉnh được lực ép, thời gian
ép, thời gian phóng điện dễ dàng trong việc tự động hóa khi vận hành thiết bị 1.
1.2.2 Máy hàn tiếp xúc điểm
1.2.2.1. Nguyên lý chung
Hàn tiếp xúc điểm là phương pháp hàn áp lực mà các chi tiết được hàn nối với
nhau theo từng điểm riêng biệt 1.
- Khi hàn điểm, cùng một thời điểm có thể hàn được một, hai hoặc nhiều điểm.
- Hàn tiếp xúc điểm có thể thực hiện từ một hay hai phía
+ Hàn hai phía (Hình 1.4) trên và phía dưới của vật hàn, do vậy mỗi lần hàn chỉ
hàn được một điểm.
Phương pháp này được áp dụng để hàn cho cả kim loại đen và kim loại màu với
chiều dày có thể lớn hơn 2 mm, khi hàn có thể hàn hai hoặc nhiều tấm với nhau.
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Hình 1.4. Hàn tiếp xúc điểm 2 phía
+ Hàn 1 phía (Hình 1.5)
Hai cực điện nằm cùng một phía với vật hàn, vì vậy mỗi lần hàn được hai
điểm.
Hàn một phía được áp dụng để hàn các tấm rộng với chiều dày nhỏ hơn 2,5
mm.

Hình 1.5. Hàn tiếp xúc điểm 1 phía
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1.2.2.2. Hàn điểm nhô
Hàn điểm nhô là phương pháp hàn tiếp xúc tương tự như hàn điểm, trong đó
các chi tiết được nối với nhau tại phần mặt tiếp xúc được hạn chế bởi các điểm nhô
có sẵn 1.
Sơ đồ của hàn điểm nhô như hình 1.6
1. Phiến ép di động
2. Chi tiết hàn
3. Điểm nhô
4. Chi tiết hàn
5. Phiến ép cố định
6. Biến thế
Nguyên lý làm việc

Hình 1.6. Sơ đồ của hàn điểm nhô
Chi tiết hàn (2) và (4) được đặt giữa hai phiến ép di động (1) và phiến ép cố
định (5). Các phiến ép được nối với cuộn thứ cấp của máy biến thế (6). Các điểm nhô
(3) làm nhiệm vụ điện cực. Khi có dòng điện chạy qua chi tiết, tại các điểm nhô do
có diện tích tiếp xúc nhỏ sẽ nhanh chóng được nung nóng đến trạng thái hàn. Sau đó
dưới tác dụng của lực ép P các chi tiết được hàn lại với nhau tại các điểm nhô.
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1.2.3. Máy hàn tiếp xúc đường
1.2.3.1. Nguyên lý chung
Hàn tiếp xúc đường là một phương pháp hàn tiếp xúc, trong đó mối hàn là tập
hợp các điểm hàn liên tục. tại mỗi một thời điểm có một điểm hàn được tạo ra dưới
tác dụng của dòng điện và lực ép thông qua các điện cực hình đĩa quay liên tục. các
điện cực có thể bố trí về một phía hoặc hai phía so với chi tiết hàn giống như hàn
điểm hai điện cực hình đĩa quay ngược chiều nhau. nhờ một động cơ có tốc độ
điều.khiển được để tạo ra đường hàn kín 1.

Hình 1.7. Sơ đồ của hàn tiếp xúc đường
Tùy thuộc vào chuyển động của điện cực hình đĩa khi có dòng điện chạy qua,
hàn đường được chia thành ba loại sau đây 1.
1.2.3.2. Hàn đường liên tục
Điện cực quay liên tục, dòng điện luôn luôn chạy qua chi tiết hàn, tạo thành
đường hàn kín trên suốt chiều dài mối hàn. Phương pháp này cho năng suất cao, tuy
nhiên điện cực chóng mòn do bị nung nóng liên tục. Hàn đường liên tục thường dùng
để hàn các tấm mỏng yêu cầu độ kín như bể nước treo, bình xăng xe máy. . 1.
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1.2.3.3. Hàn đường gián đoạn
Điện cực quay liên tục, nhưng dòng điện chạy qua theo chu kỳ ngắn (1/10 –
1/100s). và mối hàn hình thành tại thời điểm đó.phương pháp này được sử dụng
rộng rãi.
1.2.3.4. Hàn bước
Điện cực quay gián đoạn theo chu kỳ, khi điện cực ngừng quay tại những chỗ
dừng chi tiết bị ép và có dòng điện chạy qua tạo thành điểm hàn, có thể gọi phương
pháp này là phương pháp hàn điểm trên máy hàn đường. 1
Điện cực hình đĩa trong hàn đường làm bằng vật liệu giống như trong hàn điểm.
Tốc độ hàn khi hàn đường có thể đạt được 10m/phút ; mối hàn có độ tin cậy cao khi
làm việc trong môi trường chân không hoặc chịu áp lực lớn: Hàn đường được sử
dụng nhiều trong công nghiệp chế tạo thùng nhiên liệu của ôtô, máy bay, các thiết bị
trong tủ lạnh, máy giặt.
Kết luận chương 1
Nghiên cứu tổng quan về công nghệ hàn điện tiếp xúc trong đó phân tích kỹ
về các phương pháp hàn điện tiếp xúc chảy dẻo và hàn điện tiếp xúc nóng chảy
Phân tích nguyên lý cấu tạo cơ bản của các loại máy hàn điện tiếp xúc, tính
năng sử dụng những ưu điểm và phạm vi ứng dụng
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC GIÁP MỐI
2.1. Nguyên lý hàn điện tiếp xúc giáp mối
Sơ đồ hàn tiếp xúc giáp mối:

Hình 2.1. Sơ đồ hàn tiếp xúc giáp mối
Hai chi tiết hàn được kẹp chặt trong cực của máy tiếp xúc nhờ lực kẹp P2. Khi
hàn cho hai chi tiết tiếp xúc với nhau và cho dòng điện chạy qua chi tiết, tại chỗ tiếp
xúc giữa các chi tiết, kim loại được nung nóng đến nhiệt độ cao (nóng chảy hoặc
chảy dẻo). Sau đó, dưới tác dụng của lực ép P chúng sẽ nối liền với nhau tạo nên liên
kết hàn 1.
Để nhận được mối hàn chất lượng tốt thì:
- Bề mặt tiếp xúc của các chi tiết phải sạch và không bị oxy hóa trong quá trình
hàn;
- Gá lắp chi tiết trước khi hàn phải chính xác (đảm bảo độ đồng tâm giữa các
chi tiết);
-Bề mặt tiếp xúc của các chi tiết hàn phải được nung nóng đều.
2.2. Đặc điểm và phạm vi ứng dụng
2.2.1. Đặc điểm
Phương pháp hàn giáp mối được chia thành hai phương pháp hàn điện trở
(không chảy) và phương pháp hàn chảy
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2.2.1.1. Phương pháp hàn điện trở
Các đầu chi tiết hàn được tiếp xúc với nhau, với một lực ép nhẹ và được nung
nóng bằng dòng điện đi qua chỗ tiếp xúc và kim loại tại đây đạt tới một trạng thái
dẻo, sau đó ngắt dòng điện và ép cho hai chi tiết dính lại với nhau thành một khối
(Hình 2.2). Phương pháp hàn này dùng để hàn thép ít cacbon và kim loại màu có bề
mặt phẳng và được làm sạch trước, diện tích bề mặt không quá 10 cm2. Khi hàn các
mặt lớn bằng phương pháp hàn này thì khó có mối hàn tốt vì sự nung nóng chi tiết
không đều trên bề mặt tiếp xúc quá lớn.

Hình 2.2. Sơ đồ phương pháp hàn điện trở
Nhược điểm của phương pháp hàn này là năng suất tương đối thấp so với
phương pháp hàn khác.
2.2.1.2. Phương pháp hàn chảy
Các mặt chi tiết hàn (thường không bằng phẳng), được áp lại gần nhau, khi đó
trên bề mặt tiếp xúc chỉ có các nhấp nhô bề mặt tiếp xúc, do vậy, khi cho dòng điện
chạy qua, ở đó sẽ có mặt mật độ điện trở lớn mà diện tích tiếp xúc lại nhỏ nên chỗ
hàn lập tức bị đốt nóng chảy. Kim loại nóng chảy sẽ loang ra, tạo nên những điểm
tiếp xúc nhỏ khác (do tác dụng của lực ép ở đầu tác động) và để dòng điện lại chạy
qua, kim loại được nóng chảy và chảy tản ra xung quanh. Cứ như thế diện tích nóng
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chảy sẽ to dần và trong thời gian ngắn trên khắp bề mặt tiếp xúc mối hàn sẽ có một
lớp kim loại lỏng mỏng bao phủ, sau đó dùng một lực ép lớn ép lại. Kim loại chảy,
xỉ bẩn sẽ được đẩy ra ngoài và vật hàn được gắn chặt lại (Hình 2.3).
1. Phiến ép di động.
2. Chi tiết hàn.
3. Điểm nhô.
4. Chi tiết hàn.
5. Phiến ép cố định
6. Biến thế

Hình 2.3. Sơ đồ phương pháp hàn chảy
Cường độ dòng điện dùng trong phương pháp hàn này tương đối nhỏ nên giá
thành rẻ hơn so với hàn điện trở. Quá trình hàn cũng nhanh hơn hàn điện trở và không
cần phải làm sạch trước các mặt hàn mà chất lượng mối hàn vẫn cao. Ngoài ra phương
pháp hàn này còn có thể hàn được những loại thép đặc biệt trong khi phương pháp
hàn điện trở không thực hiện được.
Phương pháp hàn chảy liên tục được dùng để hàn các thanh ray, ống mỏng, các
dụng cụ và đồ dập bằng thép tấm cũng như để hàn các loại vật liệu khác nhau. Ví dụ
hàn thép với đồng…trong trường hợp công suất của máy không đủ để hàn chảy liên
tục thì dùng phương pháp hàn chảy gián đọan. Phương pháp này được tiến hành bằng
cách lần lượt đưa các vật hàn tiếp xúc với nhau, sau đó tách chúng rời nhau một
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khỏang nhỏ rồi lại áp lại gần mỗi làm như vậy, hồ quang hình thành). Cứ vậy độ vài
lần cho tới khi đạt tới độ nóng chảy cần thiết sẽ ép nhanh các chi tiết đó lại với nhau,
phần kim loại chảy bị đẩy ra ngoài tạo ra ba via
2.2.2. Phạm vi ứng dụng
Hàn điện tiếp xúc có năng suất rất cao, được dùng nhiều trong các ngành chế
tạo ôtô, máy kéo, máy bay, chế tạo dụng cụ đo, dụng cụ cắt, hàn đường ray, toa xe,
trong sản xuất hàn tiêu dùng (máy lạnh, xe đạp)… Gần đây phương pháp hàn điện
tiếp xúc còn được dùng nhiều trong xây dựng.
2.3. Các thông số công nghệ đối với hàn điện tiếp xúc giáp mối
Đề nhận được mối hàn chất lượng cao, khi hàn phải xác định chính xác chế độ
hàn.
Chế độ hàn tiếp xúc giáp mối gồm các thông số:
– Mật độ dòng điện
– Thời gian hàn
– Áp lực riêng
– Tốc độ nóng chảy và chồn
2.4. Các giai đoạn của quá trình hàn điện tiếp xúc giáp mối
Quá trình hàn được thực hiện theo thức tự:
1. Ép sơ bộ cho 2 chi tiết tiếp xúc nhau;
2. Cho dòng điện có cường độ lớn đi qua bề mặt tiếp xúc, nhờ có dòng điện
mà vùng mối hàn được nung nóng đến trạng thái dẽo (nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ
nóng chảy của kim loại cơ bản).
3. Giai đoạn dập – tác dụng lực mạnh để 2 chi tiết dính chắc vào nhau.
4. Giữ nguyên trạng thái ép, ngắt điện và làm nguội.
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Chú ý :
Do thời gian hàn nhỏ th = 0,5 – 10 giây nên tiết diện chi tiết hợp lý vào
khoảng <= 10cm2.
Áp lực ép khi hàn khoảng 1,5 – 3 kG/mm2 đối với thép các bon thấp

Hình 2.4. Chu trình hàn tiếp xúc giáp mối
Kết luận chương 2:
Nghiên cứu nguyên lý hàn điện tiếp xúc giáp mối. Phạm vi ứng dụng của hàn
điện tiếp xúc giáp mối. Các thông số công nghệ hàn điện tiếp xúc giáp mối. Các giai
đoạn của quá trình hàn điện tiếp xúc giáp mối.
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CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI
GIAN HÀN VÀ THỜI GIAN ÉP ĐẾN ĐỘ BỀN KÉO CỦA MỐI HÀN KHI
HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC GIÁP MỐI VẬT LIỆU THÉP C45
3.1. Mục tiêu nghiên cứu thực nghiệm
Nghiên cứu thực nghiệm là phân tích và lựa chọn các thông số kỹ thuật mà phải
được nghiên cứu. Trong thực tế rất nhiều các thông số công nghệ có ảnh hưởng đến
hình dạng, kích thước và cơ tính của mối hàn.
Nghiên cứu thực nghiệm nhằm so sánh, đánh giá ảnh hưởng của các thông số
đến chất lượng liên kết hàn thép C45. Từ đó so sánh kết quả thực nghiệm với tính
toán lý thuyết nhằm tối ưu hóa thông số công nghệ khi hàn.
Phương pháp hàn điện tiếp xúc gồm rất nhiều các thông số như: công suất hàn
Ih (A), Áp lực chồn P (N, kG) hay P (N, kG/mm2), Thời gian hàn t (s), thời gian ép
chồn (s), Chiều dài phần nhô để cặp của chi tiết khi hàn....
Các thông số cần được nghiên cứu và tối ưu hóa: Thời gian hàn t (s), thời gian
ép chồn (s).
3.2. Phạm vi nghiên cứu thực nghiệm
Tác giả nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chế độ hàn đến chất lượng mối hàn:
cụ thể là nghiên cứu ảnh hưởng của Thời gian hàn t (s) và thời gian ép chồn (s) đến
độ bền kéo của mối hàn khi hàn tiếp xúc giáp mối
- Vật liệu hàn là thép C45, 8
- Liên kết hàn đối đầu
3.3. Tổng quan cơ bản về quy hoạch thực nghiệm
3.3.1. Kế hoạch thực nghiệm
Kế hoạch thực nghiệm bao gồm các điểm thí nghiệm, còn gọi là các điểm của
kế hoạch. Đó là miền không gian chứa các điểm thí nghiệm của các yếu tố đầu vào
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Z. Tại điểm thứ i của kế hoạch, bộ kết hợp các giá trị Zji bao gồm giá trị cụ thể của
k yếu tố đầu vào:
Zji = [Z1i, Z2i, …, Zki]
Tập hợp chung các vectơ Zji (i = 1, 2, …, n). n là số lượng thí nghiệm của kế
hoạch, phụ thuộc vào loại mô hình, số yếu tố đầu vào và loại kế hoạch thực nghiệm.
3.3.2. Các mức giá trị và khoảng biến thiên của yếu tố đầu vào
3.3.2.1. Số mức của yếu tố trong quy hoạch
Các giá trị cụ thể của yếu tố đầu vào Z được ấn định tại các điểm kế hoạch thực
nghiệm gọi là các mức của yếu tố. Mức của các yếu tố không giống nhau và số mức
của các yếu tố trong kế hoạch thực nghiệm cũng khác nhau. Số mức của yếu tố trong
kế hoạch phổ biến như sau:
Kế hoạch 2 mức
Kế hoạch 3 mức
Việc lựa chọn số mức của yếu tố trong kế hoạch thực nghiệm rất quan trọng,
có liên quan trực tiếp đến số lượng thí nghiệm và điều này càng rõ khi số lượng yếu
tố tăng lên.
Ví dụ: đối với mô hình đa thức bậc k yếu tố đầu vào, số lượng thí nghiệm trong
trường hợp kế hoạch toàn phần là:
+ Kế hoạch 2 mức: N = 2k ;
+ Kế hoạch 3 mức: N = 3k.
trong đó: k - là số yếu tố đầu vào (số biến vào).
Theo biểu thức trên số lượng thí nghiệm theo kế hoạch 3 mức sẽ tăng lên rất
nhiều so với kế hoạch thực nghiệm 2 mức, điều này càng thể hiện rõ khi số lượng
yếu tố đầu vào tăng lên. Do vậy, thức tế ứng dụng phổ biến kế hoạch 2 mức có bổ
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sung một số điểm thí nghiệm đặc trưng và những vấn đề giới thiệu tiếp theo trong tài
liệu này sẽ lấy ví dụ về kế hoạch 2 mức (hai mức tối ưu).
3.3.2.2. Các mức giá trị và khoảng biến thiên của yếu tố đầu vào trong kế
hoạch 2 mức.
Khái niệm mức của yếu tố đầu vào được dùng để miêu tả các điểm đặc trưng
trong miền kế hoạch thực nghiệm. Trong kế hoạch 2 mức yếu tố đầu vào gồm có:
mức trên, mức dưới, ngoài ra còn bổ sung mức cơ sở, các mức “sao” (điểm sao).
Thông thường kế hoạch thực nghiệm bao gồm các điểm thí nghiệm, còn gọi là
các điểm của kế hoạch. Đó là một bộ (còn gọi là phương án) kết hợp các giá trị cụ
thể của các yếu tố đầu vào Z. Khi đó tên gọi các mức của yếu tố như sau:
- Mức trên: Zj max – là giá trị thực mức trên của yếu tố đầu vào thứ j;
- Mức dưới: Zj min – là giá trị thực mức dưới của yếu tố đầu vào thứ j;
- Mức cơ sở Z0j của các yếu tố đầu vào là điểm thí nghiệm rất quan trọng.
Vectơ yếu tố đầu vào tại mức cơ sở Z0 = [Z01, Z02, …, Z0k] chỉ ra trong không
gian yếu tố một điểm đặc biệt quan trọng gọi là tâm kế hoạch thực nghiệm, mà
vùng xung quanh nó phân bố toàn bộ các điểm của kế hoạch thực nghiệm.
Các tọa độ Z0j (giá trị thực của yếu tố tại mức cơ sở) của vectơ Z0 được xác
định theo công thức:
Z j min  Z j max

𝑍𝑗0 =

2

(3.1)

Khoảng biến thiên (hay bước thay đổi, điều chỉnh) ∆Zj của các yếu tố đầu vào
so với mức cơ sở được xác định theo công thức:
Z j max  Z j min

∆Zj =
Các biến mã hóa:

2

(3.2)
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Để tiện cho việc xác định các hệ số của phương trình hồi quy thực nghiệm và
các bước xử lý số liệu khác, trong các kế hoạch thực nghiệm quy định chỉ ghi các
mức yếu tố theo giá trị đã được mã hóa.
Giá trị mã hóa của các yếu tố là đại lượng không thứ nguyên, quy đổi từ các
mức giá trị thực (biến thực) của các yếu tố đầu vào theo quan hệ:
xj =

𝑍𝑗 −𝑍𝑗0
𝛥𝑍𝑗

;

j = 1, 2, …, k

(3.3)

Trong đó : Zj – là giá trị thực của yếu tố đầu vào thứ j;
xj – là giá trị mã hóa của yếu tố đầu vào thứ j.
Như vậy, theo tỷ lệ quy chuẩn, mức cơ sở của biến mã hóa đầu vào x0j = 0,
tức là gốc tọa độ của các biến xj trùng với tâm thực nghiệm, còn bước biến thiên
của các biến mã hóa xj ứng với các bước ∆xj = 1.

Z j max  Z j min
∆xj =

2Z j

=1

(3.4)

3.3.3. Các bước của bài toán quy hoạch thực nghiệm và tìm cực trị
3.3.3.1. Chọn yếu tố đầu vào và hàm mục tiêu
Giai đoạn này bao gồm chọn các yếu tố ảnh hưởng đầu vào thuộc nhóm Z và
lựa chọn các hàm mục tiêu yi.
3.3.3.2. Lập kế hoạch thực nghiệm
Yêu cầu cơ bản của giai đoạn này là chọn được dạng kế hoạch thực nghiệm
phù hợp với điều kiện thí nghiệm và đặc điểm của hàm mục tiêu
3.3.3.3. Tiến hành thí nghiệm nhận thông tin
Tiến hành thí nghiệm theo kế hoạch thực ngiệm đã được lập ở trên, đồng thời
xử lý nhanh các thông tin trong quá trình thí nghiệm.
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3.3.3.4. Xây dựng và kiểm tra mô hình thực nghiệm
Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất và các nội dung phân tích hồi
quy, phân tích phương sai để xác định các hệ số của phương trình hồi quy (dạng đa
thức).
Tùy theo mô hình thực nghiệm có dạng (dạng đa thức bậc nhất) tuyến tính:
y1 = a0 + a1 . x1 + a2 . x2 +. . . +an . xn = ∑nk=0 ak . xk

(3.5)

hay đa thức bậc hai (phi tuyến):
yi = b0 + b1x1 + .... + bix i + b12x1x2 + …..+ b11x12 +….+ biixi2

(3.6)

Các hệ số phương trình hồi quy B = [b0, b1, b2, …, bk, b11, b12, …, bjj ]
được xác định theo công thức tổng quát dưới dạng ma trận:
B = [X*X]-1 X*Y

(3.7)

Trong đó: X – ma trận kế hoạch;
X* – ma trận chuyển vị của ma trận kế hoạch;
X*X – ma trận thông tin;
[X*X]-1 – ma trận nghịch đảo của ma trận thông tin [X*X] (hay
còn gọi là ma trận tương quan);
Y - ma trận cột (kết quả).
Để tồn tại ma trận nghịch đảo thì ma trận thông tin (X*X) phải không suy
biến. Muốn thỏa mãn điều kiện đó các biến x1, x2, … xk cần độc lập tuyến tính.
Ý nghĩa của các hệ số phương trình hồi quy thường được kểm tra theo tiêu
chuẩn Student, còn sự tương thích (phù hợp) của phương trình hồi quy thực nghiệm
được kiểm tra theo tiêu chuẩn thống kê Fisher và có thể tham khảo thêm hệ số
tương quan F cho thấy mức độ phù hợp của mô hình.
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3.4. Quy hoạch thực nghiệm xác định thông số chế độ hàn tiếp xúc
3.4.1. Lựa chọn thông số nghiên cứu
Giai đoạn này, ta tiến hành xác định các yếu tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh
giá đối tượng. Yêu cầu cơ bản đối với các biến được lựa chọn là các yếu tố vào (yếu
tố ảnh hưởng) của nghiên cứu thực nghiệm: là các biến độc lập điều chỉnh được, là
các yếu tố định lượng, có hiệu ứng ảnh hưởng rõ nét đến hàm mục tiêu (chỉ tiêu) cần
đánh giá.
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn bằng phương pháp hàn
tiếp xúc. Có thể chia chúng thành các nhóm: yếu tố vật liệu (vật liệu cơ bản); yếu tố
thông số chế độ hàn; yếu tố con người (tay nghề người thợ, chuẩn bị mối hàn…); yếu
tố máy móc thiết bị (độ chính xác máy hàn, đồ gá…);
Trong phạm vi của luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của
yếu tố thông số chế độ hàn đến chất lượng mối hàn ứng với những đường kính thép
cụ thể cho trước. Các yếu tố này bao gồm: Số chu kỳ tịnh tiến, lực ép sơ bộ, lực ép
hàn, thời gian hàn tiếp xúc, thời gian ép hàn, gia nhiệt sau hàn, áp lực riêng (áp suất)
gia nhiệt và chồn.
Để loại bớt các yếu tố không cần thiết, nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả
của thực nghiệm, tác giả chọn các yếu tố ảnh hưởng để nghiên cứu bao gồm Thời
gian hàn và thời gian ép chồn. Đây là các yếu tố thuộc nhóm Z (kiểm tra được, điều
khiển được).
Bên cạnh đó, cần lựa chọn chỉ tiêu (mục tiêu) đánh giá đối tượng, sao cho các
chỉ tiêu này vừa đáp ứng các yêu cầu của quy hoạch thực nghiệm, vừa đại diện cho
các điều kiện tối ưu của đối tượng nghiên cứu. Để đánh giá được chất lượng của mối
hàn bằng phương pháp hàn tiếp xúc, bằng việc tham khảo các tài liệu trước đó cùng
với việc hàn thử nghiệm trong thực tế, tác giả lựa chọn thông số đánh giá là độ bền
kéo của mối hàn sau khi hàn tiếp xúc giáp mối.
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Như vậy, hệ khảo sát chế độ hàn tiếp xúc giáp mối các chi tiết dạng trục là hệ
bao gồm:
Hai yếu tố đầu vào:
- Thời gian hàn th (s)
- Thời gian ép chồn tch (s)
Một yếu tố đầu ra: độ bền kéo của mối hàn σk (Mpa)
3.4.2. Lập kế hoạch thực nghiệm
Yêu cầu cơ bản của giai đoạn này là chọn được dạng kế hoạch thực nghiệm phù
hợp với điều kiện tiến hành thí nghiệm và với đặc điểm các yếu tố của đối tượng.
Mỗi dạng kế hoạch đặc trưng bởi các chuẩn tối ưu và tính chất khác nhau, mà không
phải bao giờ cũng có thể phân tích đối chứng một cách rạch ròi. Vì thế ở đây nên
quan tâm nhiều đến điều kiện thí nghiệm và đặc điểm đo đạc, nhận giá trị của mục
tiêu.
Do chưa có thông tin cho biết hệ đang ở vùng phi tuyến thì để mô tả quá trình
trong hệ tác giả lựa chọn hàm tuyến tính và không có các hệ số bình phương. Để xác
định các tham số tác giả lựa chọn kế hoạch bậc một hai mức tối ưu toàn phần của
Box-Wilson còn được gọi là kế hoạch 2k (k là số yếu tố đầu vào).
Kế hoạch bậc một hai mức tối ưu có các ưu điểm cơ bản sau:
- Kế hoạch trực giao vì vậy tính toán đơn giản, các thông số đều tính độc lập
với nhau nên khi loại bỏ các hệ số không có nghĩa sẽ không phải tính lại các hệ số
có nghĩa.
- Kế hoạch tối ưu D, nghĩa là định thức của ma trận thông tin của kế hoạch
(X’X) là cực đại, nên các thông số đều tính với độ chính xác cao nhất và theo cả N
thực nghiệm.
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- Kế hoạch có tính tâm xoay, ở tâm kế hoạch thông tin đặc nhất, càng xa tâm
thông tin càng loãng, lượng thông tin tỉ lệ nghịch với bình phương bán kính; vì vậy
chỉ cần làm thí nghiệm lặp tại tâm.
- Ngoài ra còn có ưu điểm nữa là nếu mô tả thống kê bậc một không tương hợp
thì khi chuyển sang bậc hai ta vẫn dùng được nó làm nhân kế hoạch bậc hai.
Với mô hình kế hoạch bậc một hai mức tối ưu đã chọn, ta tiến hành lựa chọn
vùng khảo sát (miền quy hoạch) cho các thông số chế độ hàn tiếp xúc. Qua việc tham
khảo các tài liệu liên quan và thực tế hàn thử nghiệm tại xưởng cho thấy việc lựa
chọn thông số chế độ hàn thích hợp phụ thuộc rất nhiều vào đường kính của thép
được hàn. Trong phạm vi luận văn này, tác giả lựa chọn loại thép để nghiên cứu là
thép C45 có đường kính danh nghĩa 8 mm .
Một số hình ảnh và số liệu khi hàn thử nghiệm thép C45 đường kính 8 với các
chế độ hàn khác nhau:
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Chế độ hàn
STT

Hình ảnh mối hàn

Đánh giá ngoại
th

tch

(s)

(s)

0.8

1.0

dạng

- Mối hàn liên kết
1

- Mối hàn liên kết
1.2

1.0

2

- Mối hàn liên kết
3

0.8

3.0
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- Mối hàn liên kết
4

1.2

3.0

- Mối hàn liên kết
5

1.0

2.0

6

1.0

2.0

- Mối hàn liên kết
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- Mối hàn liên kết
7

1.0

2.0

- Mối hàn chưa
8

0.6

0.6

liên kết

- Mối hàn chưa
9

2.0

2.0

liên kết

Bảng 3.1. Mẫu hàn thử nghiệm với chế độ hàn khác nhau
Qua đánh giá sơ bộ quá trình hàn thử nghiệm ở trên, tác giả lựa chọn miền quy
hoạch cho các thông số chế độ hàn như sau:
t = 0.8 ÷ 2.0(s)
Miền quy hoạch { h
}
t ch = 1.2 ÷ 3(s)
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Để tiện cho việc tính toán và đồng nhất các ký hiệu, tác giả đặt các thông số
đầu vào: Thời gian hàn (th); Thời gian ép chồn (tch) lần lượt ứng với các biến Z1;
Z2. Tính toán mức cơ sở và khoảng biến thiên theo công thức (3.1); (3.2), ta có:
𝑍1 0 =

𝑍1𝑚𝑖𝑛 + 𝑍1𝑚𝑎𝑥 0.8 + 2.0
=
= 1.4 (𝑠)
2
2

∆𝑍1 =

𝑍1𝑚𝑎𝑥 − 𝑍1𝑚𝑖𝑛 2.0 − 1.6
=
= 0.2 (𝑠)
2
2

𝑍2 0 =

𝑍2𝑚𝑖𝑛 + 𝑍2𝑚𝑎𝑥 1.0 + 3.0
=
= 2.0 (𝑠)
2
2

∆𝑍2 =

𝑍2𝑚𝑎𝑥 − 𝑍2𝑚𝑖𝑛 3.0 − 1.0
=
= 1 (𝑠)
2
2

Điểm có tọa độ Z10 , Z02 , gọi là tâm kế hoạch hay mức cơ sở. Chuyển từ hệ
tọa độ thực sang hệ tọa độ không thứ nguyên phải dùng công thức (3.3):
xj =

𝑍𝑗 −𝑍𝑗0
𝛥𝑍𝑗

Bảng 3.2. Bảng điều kiện thực nghiệm (giá trị và khoảng biến thiên của các
thông số chế độ hàn cần khảo sát th và tch)
Các mức
Yếu tố

Khoảng
Mức trên

Mức cơ sở

Mức dưới

(+1)

(0)

(-1)

Z1 (th): Thời gian hàn (s)

2.0

1.4

0.8

0.2

Z2 (tch): Thời gian ép chồn (s)

3.0

2.0

1.0

1.0

biến thiên

Trong hệ tọa độ không thứ nguyên, tọa độ mức trên là +1 và mức dưới là –1,
tâm là 0 và trùng với gốc hệ tọa độ. Với mô hình kế hoạch bậc một toàn phần hai
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mức tối ưu đã chọn, số yếu tối đầu vào k = 2, ta có số thí nghiệm cần phải làm là N
= 2k = 22 = 4 thí nghiệm. Để tính toán phương sai lặp, tác giả làm thêm 3 thí nghiệm
lặp tại tâm của kế hoạch. Vậy số thí nghiệm cần phải tiến hành là N = 4 + 3 = 7 thí
nghiệm.
Mô hình hồi quy có dạng phương trình như sau:
Ў = a0 + a1X1 + a2X2 +a12X12

(3.8)

Kế hoạch tiến hành thí nghiệm được cho trong bảng sau
Số thí

Các yếu tố theo

Các yếu tố theo

Hàm mục

Nghiệm

tỉ lệ thực

tỉ lệ mã hóa

tiêu

Z1

Z2

X1

X2

1

0.8

1.0

-

-

2

1.2

1.0

+

-

3

0.8

3.0

-

+

4

1.2

3.0

+

+

5

1.0

2.0

0

0

6

1.0

2.0

0

0

7

1.0

2.0

0

0

Bảng 3.3. Bảng kế hoạch thực nghiệm

y
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3.5. Tiến hành thực nghiệm
3.5.1. Vật liệu dùng hàn thực nghiệm
Vật liệu được dùng hàn thực nghiệm là thép C45; mỗi mối hàn gồm 2 thanh
thép.
Ta chọn kích thước các thanh như sau:
Bảng 3.4. Bảng thông số kích thước phôi
Thông số
Chiều dài (mm)
Đường kính (mm)

C45
200
8

Các yếu tố bám bẩn, nhấp nhô tế vi, hình dạng. các yếu tố đó ảnh hưởng lớn
đến quy trình và chất lượng khi hàn các chi tiết từ vật liệu có tính chất hóa – lý khác
nhau. Khi hàn vật liệu đồng chất, các tạp chất gỉ, màng ô xít, dầu, mỡ, sơn … Có thể
ảnh hưởng đến sự tỏa nhiệt. Mức độ nhiễm bẩn làm thay đổi chi tiết. Cùng với nhiễm
bẩn, thời gian giai đoạn đầu tiên khi làm nóng, tức là thời gian làm sạch hoặc thời
gian xuất hiện mầm bám dính đầu tiên bị thay đổi, có thể dẫn đến thiếu thời gian cho
các giai đoạn khác hoặc gây ra không ổn định khi làm nóng. Điều này dẫn đến tỏa
nhiệt không đều làm giảm chất lượng mối hàn.
Để khắc phục hiện tượng không mong muốn này phải làm sạch vật hàn trước
khi hàn bằng phương pháp cơ học hoặc hóa học.
Khi hàn vật liệu đồng chất, lớp màng mỏng ô xít trên bề mặt không gây hại cho
liên kết và hầu như không ảnh hưởng đến quá trình làm nóng.
Tuy nhiên trên bề mặt tiếp xúc không được có vảy sắt. Các chi tiết đã được tạo
phôi bằng gia công nóng như rèn, dập, đúc, nhiệt luyện có thể bị vảy sắt rơi vào,
trước khi hàn phải được làm sạch.
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Chuẩn bị bề mặt phôi cho hàn tiếp xúc có thể được thực hiện bằng các phương
pháp dễ dàng: tiện, phay, cắt trên máy đột, dập, cưa… Quá trình hàn tiếp xúc vật liệu
đồng nhất không đòi hỏi cao. Tất cả những phần lồi lõm nhỏ trên mặt đầu gần như
bị san phẳng tức thời ngay khi bắt đầu hàn.
Thành phần hóa học, cơ tính, cấp bền của thép C45 lần lượt được thể hiện theo
các bảng sau:
Bảng 3.5. Thành phần hóa học của thép các bon C45
Mác

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Cu

Thành

thép

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

phần
khác

45

0,42 0,50

0,17 0,37

0,50 0,80

0,035

0,04

0,25

0,25

0,25

……

Bảng 3.6. Cấp bền của thép các bon C45
Mác thép

Tiêu chuẩn

Độ bền kéo

Giới hạn chảy

Độ dãn

Độ cứng

σb (Mpa)

σc (Mpa)

dài tương

HRC

đối
 (%)
C45

TCVN
1766-75

610

360

19

23
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3.5.2. Thiết bị thực nghiệm
Khi sử dụng máy hàn chuyên dụng sẽ đảm bảo được ưu điểm của hàn tiếp xúc
là sự ổn định chất lượng hàn, không còn phụ thuộc nhiều vào trình độ và kỹ năng của
người thợ, đảm bảo được chính xác quy trình hàn, nhất là thời gian hàn và thời gian
ép.
Nhiều nhà máy tại Nga đã có những tiến bộ lớn trong việc tạo nên những thiết
bị hàn tiếp xúc chuyên dụng. Sau đó các nước Mỹ, Anh, Nhật bản, Balan, Đức,
Pháp… cũng theo cách này.
Theo xu hướng phát triển của hàn tiếp xúc thì rõ ràng cần phải có thiết bị chuyên
dụng cho quá trình này.
Để đảm bảo độ ổn định của các thông số công nghệ và thu được kết quả tin cậy
tác giả chọn máy hàn tiếp xúc tại phòng thí nghiệm tại phòng 205 Nhà C trường Đại
học SPKT Nam Định để làm thí nghiệm của mình.

Hình 3.1. Máy hàn tiếp xúc
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Hình 3.2. Cơ cấu kẹp chặt chi tiết
Khi hàn chi tiết chịu đựng lực chiều trục.
Việc gá đặt thường xuyên (2 3 chi tiết/ph) làm người công nhân mệt mỏi, giảm
năng suất và vam kẹp chóng bị mòn.
Máy hàn tiếp xúc phải trang bị các ngàm kẹp cơ khí chuyên dùng cho chi tiết
được thiết kế riêng. Chúng có khả năng tự định tâm. Việc điều khiển các cơ cấu này
cần được tự động hóa phù hợp với chu trình làm việc của máy.
Hệ thống truyền lực.
Bộ điều khiển khí nén thông qua hệ thống van và cylanh có thể thay đổi lực ép
trong quá trình hàn.
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3.5.3. Quy trình hàn thực nghiệm
- Các bước thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị máy hàn tiếp xúc, kiểm tra cơ cấu khí nén và hệ thống điều
khiển;
Bước 2: Chuẩn bị phôi thép C45, kích thước dài 20cm, đường kính 8mm;
Bước 3: Kiểm tra thử chuyển động của máy;
Bước 4: Kiểm tra và thử cơ cấu tạo lực ép (nhấn nút để piston chuyển động và
dừng);
Bước 5: Chọn chế độ hàn ép (Điều chỉnh thời gian hàn và thời gian ép);
Bước 6: Gá kẹp phôi;
Bước 7: Điều chỉnh phôi cho tiếp xúc sơ bộ;
Bước 8: Nhấn nút ép 2 chi tiết để tạo liên kết hàn;
Bước 9: Dừng máy, tháo phôi.
- Một số hình ảnh minh họa quá trình hàn:

Hình 3.3. Gá lắp phôi hàn vào máy
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Hình 3.4. Kim loại vùng hàn đạt trạng thái hàn
3.5.4. Kết quả hàn thực nghiệm
3.5.4.1. Lấy mẫu thực nghiệm
Sau khi tiến hành hàn với các chế độ hàn theo bảng 3.6. Tác giả tiến hành
đánh số các mẫu để thuận lợi cho quá trình đo đạc sau này
Bảng 3.7. Mẫu hàn thực nghiệm

1
1

th= 0.8 (s)
tch= 1.0 (s)
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2

th= 1.2 (s)
tch= 1.0 (s)

1

3

th= 0.8 (s)
tch= 3.0 (s)

1

4
1

th= 1.2 (s)
tch= 3.0 (s)
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5

th= 1.0 (s)
tch= 2.0 (s)

1

6

th= 1.0 (s)
tch= 2.0 (s)

1

7
1

th= 1.0 (s)
tch= 2.0 (s)
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3.5.4.2. Mẫu thử kéo
Tác giả tiến hành gia công các mẫu hàn (từ mẫu 1 đến mẫu 7) như hình vẽ.
Chuẩn bị mẫu thử theo các yêu cầu của TCVN 4398:2001 (ISO 377)

Hình 3.5. Mẫu thử kéo
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CHƯƠNG 4: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC
4.1. Thiết bị thử kéo
Tác giả sử dụng máy thử kéo nén (WEW-600D TIME GROUP INC) tại phòng
thí nghiệm vật liệu 103-A5 trường Đại học SPKT Nam Định để làm thí nghiệm thử
kéo mối hàn.

Hình 4.1. Máy thử kéo nén (WEW-600D TIME GROUP INC)
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Hình 4.2. Kẹp mẫu hàn
Sau quá trình thử kéo, tác giả thu được bảng ma trận kế hoạch như sau
Bảng 4.1. Bảng ma trận kế hoạch thực nghiệm
Số thí

Các yếu tố theo

Các yếu tố theo

Hàm mục

Nghiệm

tỉ lệ thực

tỉ lệ mã hóa

tiêu

Z1

Z2

X1

X2

σk (Mpa)

1

0.8

1.0

-

-

149.5

2

1.2

1.0

+

-

179.2

3

0.8

3.0

-

+

158.9

4

1.2

3.0

+

+
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5

1.0

2.0

0

0

180.7

6

1.0

2.0

0

0

177.9
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7

1.0

2.0

0

0

179.3

4.2. Xây dựng mô tả toán học
Sau khi đã đo đạc và tính toán để thu được giá trị của hàm mục tiêu ở bảng 4.1, tác
giả tiến hành xác định các hệ số hồi quy trong phương trình hồi quy. Phương trình
hồi quy (4.1):

Ў = a0 + a1X1 + a2X2 +a12X12

(4.1)

Các hệ số của phương trình hồi quy là độc lập nhau. Công thức tổng quát để tính các
hệ số a trong phương trình hồi quy của quy hoạch trực giao cấp I tương ứng với k
yếu tố ảnh hưởng như sau [5]:
1

𝑎0 = ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖
𝑁

1

𝑎𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 𝑦𝑖

(4. 2)

𝑁

𝑛

1
𝑎𝑖𝑗 = ∑ 𝑥ij 𝑦𝑖
𝑁
𝑖=1

Ý nghĩa của hệ số a trong phương trình hồi quy: giá trị của hệ số aj trong phương
trình hồi quy đặc trưng cho sự đóng góp của yếu tố thứ j vào đại lượng Y. Hệ số nào
có giá trị tuyệt đối lớn nhất thì yếu tố tương ứng sẽ ảnh hưởng đến quá trình là nhiều
nhất.
Để tiện lợi khi tính toán các hệ số tương hỗ (tương tác kép, tương tác ba) ta có
thể mở rộng bảng ma trận kế hoạch như sau:
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Bảng 4.2. Bảng ma trận kế hoạch mở rộng
STT

X0

X1

X2

X12

σk
(Mpa)

1

+

-

-

+

149.5

2

+

+

-

-

179.2

3

+

-

+

-

158.9

4

+

+

+

+

181

Áp dụng công thức (4.2), ta tính được các hệ số của phương trình hồi quy:
1

149.5+179.2+158.9+181

4

4

𝑎0 = ∑4𝑖=1 𝑥0 𝑦𝑖 =
1

𝑎1 = ∑4𝑖=1 𝑥1 𝑦𝑖
4

=

−149.5+179.2−158.9+181
4

1

−149.5−179.2+158.9+181

4

4

𝑎2 = ∑4𝑖=1 𝑥2 𝑦𝑖 =

= 167.15

1

149.5−179.2−158.9+181

4

4

𝑎12 = ∑4𝑖=1 𝑥12 𝑦𝑖 =

= 12.95

= 2.8
= −1.9

Để kiểm tra ý nghĩa của các hệ số a trong phương trình hồi quy cần phải tính
phương sai tái sinh (còn gọi là phương sai lặp – làm thí nghiệm lặp ở tâm kế hoạch).
Tính có nghĩa của các hệ số của phương trình hồi quy có thể kiểm tra đối với mỗi hệ
số theo chuẩn số Student và việc loại khỏi phương trình hồi quy (4.1) các hệ số không
có nghĩa không phản ánh lên giá trị của các hệ số còn lại. Tất cả các hệ số của phương
trình (3.8) được xác định với độ chính xác như nhau, nghĩa là độ lệch chuẩn của các
hệ số a có chung một giá trị.
- Độ lệch chuẩn [5]: :

𝑆aj =

𝑆𝑡𝑠
√𝑛

(4.3)
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Trong đó:

+ n : số thí nghiệm thực hiện
+ Sts là phương sai tái sinh, được xác định theo công thức [5]: :
2
𝑆𝑡𝑠

Trong đó:

=

0
0
∑𝑚
𝑎=1(𝑦𝑎 −𝑦 )

2

(4.4)

𝑚−1

𝑦𝑎0 : giá trị thí nghiệm thứ a tại tâm kế hoạch
m : số thí nghiệm lặp lại tại tâm kế hoạch

𝑦 0 : giá trị trung bình của các thí nghiệm lặp: 𝑦 0 =

1
𝑚

0
(∑𝑚
𝑎=1 𝑦𝑎 ) (4.5)

Áp dụng các công thức (4.3), (4.4), (4.5) để tính phương sai cho 3 thí nghiệm
lặp tại tâm đã thực hiện trong Bảng 4.3 (các thí nghiệm 5, 6, 7). Ta thu được bảng
sau:
Bảng 4.3. Kết quả các thí nghiệm ở tâm
STT

𝒀𝟎𝒂

1

180.7

2

177.9

3

179.3

𝒀𝟎

179.3

(𝒀𝟎𝒂 − 𝒀𝟎 )

1.4

1.96

-1.4

1.96

0

0

2
Thay số vào công thức (4.4) ta có: 𝑆𝑡𝑠
=

Suy ra: Sts = 1.4

𝟐

𝒀𝟎𝒂 − 𝒀𝟎

1
3−1

𝟐

∑ (𝒀𝟎𝒂 − 𝒀𝟎 )

3.92

. 3,92 = 1,96

. Thay vào (4.3) ta được: 𝑆aj =

1.4
√4

= 0.7

Sự có nghĩa của hệ số hồi quy được kiểm định theo tiêu chuẩn Student:
𝑡𝑗 =

|𝑎𝑗 |
𝑆𝑎𝑗

(4.6)
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Trong đó:

tj là giá trị chuẩn số Student

aj là các hệ số của phương trình hồi quy
Saj là độ lệch trung bình của hệ số thứ j.
Bậc tự do của phương sai có giá trị f2 = m – 1 = 3 – 1 =2. Nếu giá trị taj tính toán
lớn hơn giá trị tra bảng t(p,f2) ứng với giá trị đã chọn của mức có nghĩa p và bậc tự do
lặp f2, thì hệ số bj tồn tại khác không, nếu ngược lại thì cần loại bỏ. Với mức có nghĩa
p = 0,05, bậc tự do lặp f2 = 2, tra bảng phụ lục 1 - giá trị chuẩn số Student , ta được
t(0,05;2) = 2,920. Theo đó, ta có bảng đánh giá sau:
Bảng 4.4. Bảng đánh giá các hệ số phương trình hồi quy
t(0.05;2)

Đánh giá

STT

aj

tj

a0

167.15

238.785

Phù hợp

a1

12.95

18.5

Phù hợp
2.920

a2

2.8

4

Phù hợp

a12

-1.9

-2.714

Loại

Như vậy, theo bảng 4.4, ta thấy các hệ số a0, a1, a2, có nghĩa. Tức là mô hình quan hệ
giữa thời gian hàn và thời gian ép chồn với độ bền kéo của mối hàn sau khi hàn bằng
phương pháp hàn tiếp xúc giáp mối có thể được mô tả ở dạng sau:
Ў = 167.15 + 12.95X1 + 2.8X2

(4.7)

4.3. Kiểm tra tính tương hợp của mô hình đã thiết lập
Để đánh giá sự tương thích của phương trình hồi quy (4.7) với thực nghiệm
cần phải kiểm định theo chuẩn Fisher [5]: :
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𝐹=
Trong đó:

2
𝑆𝑑𝑢
2
𝑆𝑡𝑠

≤ 𝐹𝐵 = 𝐹𝑝;𝑓1;𝑓2

(4.8)

S2dư – phương sai dư, tính theo công thức:
Sdu2 

1
∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2
n  m 1

(4.9)

F: giá trị tính của chuẩn số Fisher
FB: giá trị tra bảng của chuẩn số Fisher ở mức có nghĩa p; bậc tự do lặp f2 và bậc tự
do dư f1 = n – m -1
n: số thí nghiệm n = 4
m: số các thông số cần xác định, trừ thông số a0; theo (4.9) ta có m = 2
Từ (4.7) ta xác định được các giá trị của 𝑦̂ tại các điểm thí nghiệm, đồng thời
lập được bảng sau:
Bảng 4.5. Giá trị hàm hồi quy
∑(𝒚𝒊

Stt
yi

Ўi

y i - Ўi

( yi - Ўi)2

1

149.5

151.4

-1.9

3.61

2

179.2

177.3

1.9

3.61

3

158.9

157

1.9

3.61

4

181

182.9

-1.9

3.61

2
- Thay số vào (4.9) ta có 𝑆𝑑𝑢
=

- Thay số vào (4.8) ta có 𝐹 =

1
4−2−1

14.44
1.96

14.44 = 14.44

= 7.367

̂ 𝒊 )𝟐
−𝒚

14.44
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Tra bảng phụ lục 2, bảng chuẩn số Fisher ở mức có nghĩa p = 0.05 với f1 = n – m =
4 -2 =2; f2 = 2, ta được FB = 19.2.
Ta thấy F = 7.387 < FB = 19.2
Như vậy mô hình hàm hồi quy tương hợp với thực tế
Ў = 167.15 + 12.95X1 + 2.8X2
Áp dụng công thức tính toán chuyển phương trình hồi quy theo biến mã hóa (x 1,
x2) về phương trình theo biến thực (th, tch) ta được phương trình hồi quy mô tả mối
quan hệ giữa các thông số chế độ hàn tiếp xúc giáp mối đến độ bền kéo của mối hàn
tiếp xúc giáp mối thanh thép tròn C45  8 như sau:
σk = 135.55 + 21.58th + 0.93tch

(4.10)

Trong phương trình hồi quy (4.10) nhận được, ta thấy rằng thời gian hàn (th) và
thời gian ép chồn (tch) có ảnh hưởng lớn đến độ bền kéo của mối hàn theo quan hệ
toán học bậc 1 trong khoảng biến thiên của thời gian hàn (th) từ 0,8  2.0 (s) và thời
gian ép chồn (tch) từ 1,2  3 (s)
4.4. Kiểm tra độ bền kéo của mối hàn
4.4.1. Kết quả thử kéo
4.4.1.1. Đối với 7 mẫu hàn
Các mẫu hàn sau khi thử kéo như trên, ta thu được bảng sau:

52
Bảng 4.6. Bảng kết quả thử kéo mẫu hàn với các chế độ hàn khác nhau
Số thí

Các yếu tố đầu
vào

Độ bền
Biểu đồ thử kéo

nghiệm

kéo

th (s)

tch (s)

σk (Mpa)

1

0.8

1.0

149.5

2

1.2

1.0

179.2

3

0.8

3.0

158.9
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4

1.2

3.0

181

5

1.0

2.0

180.7

6

1.0

2.0

177.9

54

7

1.0

2.0

179.3

4.4.1.2. Đối với KLCB
Kích thước mẫu thử kéo kim loại cơ bản, được gia công giống như
mẫu hàn.
Bảng 4.7. Mẫu thử kéo KLCB
C45
Kích thước 8 dài
100

Sau khi thử kéo KLCB ta có bảng kết quả sau:
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Bảng 4.8. Kết quả thử kéo KLCB
Giới hạn bền
Vật liệu

kéo

Biểu đồ thử kéo

σk (Mpa)

C45

245.6

Ghi chú: Kết quả trên là lấy giá trị trung bình của 3 lần thử kéo
4.4.2. Đánh giá và so sánh độ bền kéo của mối hàn với KLCB
Tác giả tiến hành so sánh kết quả thử kéo của 7 mẫu hàn trên với kim loại cơ
bản, ta có bảng sau:
Bảng 4.9. So sánh giới hạn bền kéo của mẫu hàn với KLCB theo chế độ hàn
khác nhau
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Các mẫu hàn
Số thí

Chế độ hàn

KLCB
Giới hạn

Giới hạn

bền kéo

bền kéo
σk (Mpa)

Tỉ lệ (%)

Đánh giá

nghiệm

th (s)

tch (s)

σk (Mpa)

1

0.8

1.0

149.5

60.87

Không đạt

2

1.2

1.0

179.2

72.96

Đạt

3

0.8

3.0

158.9

64.69

Không đạt

4

1.2

3.0

181

73.69

Đạt

5

1.0

2.0

180.7

73.57

Đạt

6

1.0

2.0

177.9

72.43

Đạt

7

1.0

2.0

179.3

73

Đạt

245.6

Từ bảng so sánh trên ta thấy, trong 7 thí nghiệm thì thí nghiệm 1 và 3 cho mối
hàn có giới hạn bền kéo thấp nhất (dưới 70%) độ bền của KLCB nên không đạt yêu
cầu. Những mối hàn còn lại cho độ bền kéo trên 70% so với độ bền KLCB nên đạt
yêu cầu. Chế độ hàn tại tâm thực nghiệm và càng gần tâm thực nghiệm cho chất
lượng mối hàn tốt nhất.
4.5. Đánh giá kết quả sự ảnh hưởng của thông số công nghệ tới độ bền kéo của
mối hàn
Từ các kết quả nghiên cứu trên, trong điều kiện khác ta có thể thấy rằng thời
gian hàn và thời gian ép chồn ảnh hưởng lớn đến độ bền kéo của mối hàn. Cụ thể:
- Độ bền kéo của mối hàn tỉ lệ thuận với thời gian hàn và thời gian ép chồn
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- Khi tăng thời gian hàn sẽ làm gia tăng nhiệt tại bề mặt tiếp xúc do vậy làm
tăng mức độ chảy dẻo của mối hàn, kết quả độ bền kéo của mối hàn tăng lên.
- Khi tăng thời gian hàn sẽ làm tăng mức độ liên kết của mối hàn, do vậy độ bền
kéo mối hàn sẽ tăng.
- Tuy nhiên đến một giới hạn nhất định, khi liên kết hàn đã ổn định tương ứng
với nhiệt độ vùng hàn xác định dù tiếp tục tăng thời gian hàn thì độ bền kéo mối hàn
sẽ không tăng nữa.
4.6. Kết luận chương 4
Phần chương 4 đã nghiên cứu: Lựa chọn thiết bị thử kéo, xây dựng mô tả toán
học, kiểm tra tính tương hợp của mô hình đã thiết lập, kiểm tra độ bền kéo của mối
hàn, đánh giá và so sánh độ bền kéo của mối hàn với KLCB, đánh giá kết quả sự ảnh
hưởng của thông số công nghệ tới độ bền kéo của mối hàn.

58
* KẾT LUẬN CHUNG

Đề tài của luận văn đã nghiên cứu tổng quan về công nghệ hàn điện tiếp xúc,
thực trạng công nghệ và thiết bị hàn điện tiếp xúc, cơ sở lý thuyết về hàn điện tiếp
xúc giáp mối từ đó lựa chọn cách thực nghiệm ảnh hưởng của lực và thời gian ép đến
độ bền kéo của mối hàn khi hàn điện tiếp xúc giáp mối vật liệu thép C45.
Nội dung nghiên cứu thực nghiệm về sự ảnh hưởng thời gian hàn và thời gian
ép chồn đến độ bền kéo của mối hàn, sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm
để làm thí nghiệm, các kết quả cụ thể:
- Độ bền kéo của mối hàn tỉ lệ thuận với thời gian hàn và thời gian ép chồn
- Khi tăng thời gian hàn sẽ làm gia tăng nhiệt tại bề mặt tiếp xúc do vậy làm
tăng mức độ chảy dẻo của mối hàn, kết quả độ bền kéo của mối hàn tăng lên.
- Khi tăng thời gian hàn sẽ làm tăng mức độ liên kết của mối hàn, do vậy độ bền
kéo mối hàn sẽ tăng. Độ bền kéo đạt trên 70% so với độ bền của kim loại cơ bản.
- Tuy nhiên đến một giới hạn nhất định, khi liên kết hàn đã ổn định tương ứng
với nhiệt độ vùng hàn xác định dù tiếp tục tăng thời gian hàn thì độ bền kéo mối hàn
sẽ không tăng nữa.
Kết quả nghiên cứu của luận văn là các số liệu thực nghiệm về thông số công
nghệ có thể áp dụng được trong quá trình sử dụng máy phục vụ đào tạo và tham khảo
để nghiên cứu mở rộng về công nghệ hàn điện tiếp xúc giáp mối.

59
* HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
Đề tài này chỉ thực hiện trên 2 thông số được xác định. Do đó tính ứng dụng
rộng rãi của đề tài chưa cao. Hướng tiếp theo của đề tài, có thể nghiên cứu ở phạm
vi rộng hơn theo các nhóm hệ thống công nghệ, các nhóm vật liệu.
Vì vậy hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài có thể nghiên cứu sự ảnh hưởng
của một số yếu tố như: các vật liệu khác nhau, lực ép…

60

* TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Võ Văn Phong - Giáo trình công nghệ hànNXBGD- 2002.
[2]. Dịch từ tiếng Anh GENERALWELDING - Trường ĐHBK Hà Nội- BLĐXH2002.
[3]. Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation
(USA) - 1990.
[4]. The Procedure Handbook of Arc Welding - the Lincoln Electric Company
(USA) by Richart S.Sabo - 1995
[5]. Welding science & Technology - Volume 1 - American Welding Society
(AWS) by 2006
[6] AWS D1.1 - 2008 Structural Welding Code – Steel
[7] Ts Vũ Ngọc Thương – Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy hàn điện tiếp xúc giáp
mối – Trường ĐHSPKT Nam Định – năm 2016

