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THÔNG TIN LUẬN ÁN 

Tên luận án   : Nghiên cứu công nghệ chế tạo Protecter nền Zn 

  dùng để bảo vệ chống ăn mòn các kết cấu thép và  

  công trình vùng biển. 

Chuyên ngành  : Công nghệ tạo hình vật liệu. 

Mã số chuyên ngành : 62 52 04 05 

Họ tên NCS   : Bùi Bá Xuân 

Người hướng dẫn khoa học : PGS. TS. Đặng Vũ Ngoạn 

  TS. Nguyễn Hồng Dư 

Tên cơ sở đào tạo  : Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia  

  TP. Hồ Chí Minh. 

Tóm tắt nội dung luận án: 

 Nghiên cứu chế tạo protector nền Zn bằng phương pháp kết tinh có điều 

khiển - đúc ở trạng thái bán lỏng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ và 

chống thụ động hóa protector nền Zn mà không sử dụng các phụ gia độc hại đối với 

môi trường. Tiến hành phân tích, kiểm tra trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm tự 

nhiên để đánh giá chất lượng của sản phẩm protector nền Zn chế tạo bằng công 

nghệ mới. 

Các kết quả chính của luận án:  

- Đã đề xuất và thử nghiệm thành công công nghệ chế tạo protector nền Zn bằng 

phương pháp kết tinh có điều khiển như là một giải pháp hữu hiệu để cải thiện chất 

lượng của protector mà không cần sử dụng các phụ gia độc hại như Cd để chống thụ 

động cho protector nền Zn. 

- Kết quả nghiên cứu cho thấy, công nghệ bán lỏng kết hợp đúc áp lực tạo ra hợp 

kim Zn có tổ chức gồm pha β và một lượng nhỏ cùng tinh (α+β) phân bố đều theo 

biên hạt, trong đó β là dung dịch rắn của Al trong Zn, có cấu trúc tế vi đồng đều, 

các hạt tinh thể hình cầu và nhỏ mịn hơn so với tinh thể hình nhánh cây của hợp 

kim chế tạo bằng phương pháp đúc nóng chảy thông thường.  
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- Kết quả phân tích các đặc tính điện hóa cho thấy protector nền Zn đúc bán lỏng có 

các chỉ số đạt ở mức cao so với yêu cầu kỹ thuật đối với protector nền Zn đúc thông 

thường. Điện thế điện cực trong nước biển đạt (-1018 mV) ÷ (-1029mV) so với điện 

cực Ag/AgCl; dung lượng điện hóa ở mức 795 ÷ 801 A.h/kg. Cả 2 chỉ tiêu điện hóa 

trên của protector nền Zn đúc bán lỏng đều cao hơn đáng kể so với yêu cầu của tiêu 

chuẩn TCVN 6024-1995. 

- Đã đề xuất giải pháp kỹ thuật và lựa chọn các thông số công nghệ phù hợp trong 

chế tạo hợp kim bán lỏng đối với protector nền Zn, đó là công nghệ khuấy đảo cơ 

với hệ thống khuấy bằng hai trục lắp nhiều cánh chân vịt (vít không liên tục) quay 

ngược chiều nhau. Tốc độ quay trên 89 vòng/phút. Nhiệt độ khuấy từ 412 ÷ 3970C. 

Đã thiết kế và chế tạo protector nền Zn đúc bán lỏng có khối lượng 6,3 ÷ 6,5 Kg. 

- Luận án đã tiến hành thử nghiệm tự nhiên để đánh giá hiệu quả bảo vệ của 

protector nền Zn chế tạo bằng phương pháp đúc bán lỏng trong môi trường nước 

biển và trong môi trường đất ven biển, có so sánh đối chứng.  

+ Trong môi trường nước biển, việc bảo vệ thép CT51 bằng protector nền Zn đúc 

bán lỏng cho kết quả: Tốc độ ăn mòn của mẫu thép bảo vệ bằng protector nền Zn 

đúc bán lỏng cao nhất là 0,1890 g/m2/ngày đêm, so với tốc độ ăn mòn 0,5187 

g/m2/ngày đêm khi bảo vệ bằng protector nền Zn đúc thông thường và 4,7960 

g/m2/ngày đêm khi thép CT51 không được bảo vệ bằng protector. Mức độ bảo vệ 

đạt 96%. 

+ Trong môi trường đất, kết quả thử nghiệm cho thấy, việc bảo vệ thép CT51 bằng 

protector nền Zn đúc bán lỏng cũng cho kết quả tương tự. Tốc độ ăn mòn của mẫu 

thép bảo vệ bằng protector nền Zn đúc bán lỏng cao nhất là 0,1524 g/m2/ngày đêm, 

so với tốc độ ăn mòn 0,2317 g/m2/ngày đêm khi bảo vệ bằng protector nền Zn đúc 

thông thường và 3,0889 g/m2/ngày đêm khi thép CT51 không được bảo vệ. Mức độ 

bảo vệ đạt 95%. 

- Kết quả phân tích sản phẩm ăn mòn tạo ra của protector nền Zn bán lỏng trong quá 

trình thử nghiệm cho thấy protector hoạt động hiệu quả, không bị thụ động do tạo 

thành lớp màng oxit rắn chắc ngăn cản quá trình điện hóa của protector. Lớp sản 



 

 3 

phẩm ăn mòn là kẽm hydroxycacbonat hydrate 

Zn4CO3(OH)6.H2O/4ZnO.(CO)2.4H2O, đó là các sản phẩm ăn mòn đặc trưng cho 

môi trường nước biển có hàm lượng ion Cl- lớn, tơi xốp, tạo điều kiện loại bỏ việc 

hình thành sinh vật bám trên bề mặt protector. Loại thông thường sau 3 tháng bị hà 

bám 100% bề mặt, còn protector nền Zn chế tạo bằng công nghệ kết tinh có điều 

khiển sau 12 tháng vẫn chưa hình thành lớp hà bám. 

- Các sản phẩm protector nền Zn đúc bán lỏng đã được nhà máy Công nghiệp tàu 

thủy Nha Trang lắp đặt thực tế trên các tàu, xà lan hoạt động trên biển. Kiểm tra sau 

thời gian hơn 12 tháng sử dụng cho thấy các protector này ở trạng thái hoạt động 

tốt. 

- Về hiệu quả kinh tế: mặc dù chế tạo protector bằng phương pháp kết tinh có điều 

khiển phức tạp hơn về công nghệ và có giá thành cao hơn so với đúc truyền thống, 

tuy nhiên các đặc tính điện hóa của sản phẩm cao hơn, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường tốt hơn, hiệu quả chống ăn mòn các kết cấu thép và công trình tăng lên. 

Về tổng thể, công nghệ mới hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật đáng kể khi 

triển khai ở quy mô công nghiệp.  

 Những đóng góp về mặt khoa học của luận án: 

- Đưa ra phương pháp chống thụ động protector nền Zn không dùng các phụ gia độc hại 

mà dùng phương pháp kết tinh có điều khiển: tạo tổ chức tế vi dạng hạt hình cầu, đồng 

đều, sản phẩm có dung lượng điện hóa cao, hiệu quả bảo vệ cao hơn so với protector nền 

Zn đúc bằng phương pháp thông thường. 

- Đề xuất giải pháp kỹ thuật và lựa chọn các thông số công nghệ phù hợp để triển khai 

phương pháp kết tinh có điều khiển trong chế tạo protector nền Zn. 

- Xác định các đặc tính điện hóa chủ yếu của protector nền Zn chế tạo bằng phương pháp 

kết tinh có điều khiển. Thử nghiệm thực tế cho thấy protector nền Zn đúc bán lỏng không 

bị hà bám sau 12 tháng sử dụng. 
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- Thu được số liệu tương đối đầy đủ về tốc độ ăn mòn trong môi trường nước biển và 

môi trường đất ven biển của thép vỏ tàu CT51 được bảo vệ bằng protector nền Zn đúc 

thông thường và protector nền Zn chế tạo bằng phương pháp kết tinh có điều khiển. 

Hướng phát triển: 

- Việc nghiên cứu chế tạo protector nền Zn bằng phương pháp kết tinh có điều 

khiển bước đầu cho kết quả khả quan, mở ra một hướng mới trong việc áp dụng 

phương pháp kết tinh có điều khiển chế tạo protector.  

- Trong thời gian tới cần nghiên cứu sâu hơn nữa các chế độ công nghệ, các dây 

chuyền máy móc thiết bị để tăng năng suất chế tạo, giảm giá thành sản xuất cũng 

như mở rộng nghiên cứu sang các loại protector khác như protector Al, Mg... 

- Có thể nghiên cứu khả năng sử dụng đất hiếm để biến tính hợp kim khi đúc 

protector. 

- Có thể áp dụng để chế tạo các sản phẩm khác như chi tiết máy móc có yêu cầu 

tương tự. 

Các kết quả nghiên cứu trên rất hữu ích trong việc mở ra một hướng mới trong 

nghiên cứu công nghệ kết tinh có điều khiển để chế tạo các loại protector khác dùng 

trong bảo vệ, chống ăn mòn các kết cấu thép, thiết bị và công trình biển. 

 Người hướng dẫn khoa học       Nghiên cứu sinh 

 

   PGS. TS. Đặng Vũ Ngoạn        TS. Nguyễn Hồng Dư         Bùi Bá Xuân 


