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THÔNG TIN LUẬN ÁN 

Tên luận án: Nghiên cứu chế tạo điện cực manhêtit sử dụng làm anốt trong hệ 

thống bảo vệ điện hóa chống ăn mòn các kết cấu thép trong môi trường nước biển. 

Chuyên ngành:       Công nghệ tạo hình vật liệu 

Mã số chuyên ngành:     62520405 

Họ tên nghiên cứu sinh:    Nguyễn Trọng Hiệp 

Người hướng dẫn khoa học:  TS. Lưu Phương Minh 

            TS. Nguyễn Hồng Dư 

Tên cơ sở đào tạo:      Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM 

Tóm tắt nội dung luận án: 

1. Tổng quan về phương pháp bảo vệ catốt chống ăn mòn kim loại trong môi 

trường biển. 

2. Tổng quan về hệ vật liệu và phương pháp chế tạo anốt cho hệ thống bảo vệ catốt 

bằng dòng điện ngoài. 

3. Lựa chọn quy trình và công nghệ chế tạo anốt manhêtit từ vật liệu bột.  

4. Xác định và tối ưu hóa ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ bền nén 

của anốt manhêtit. 

5. Chế tạo sản phẩm anốt manhêtit đáp ứng được các tính chất điện hóa và độ bền 

nén. 

6. Đánh giá trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trong điều kiện thực tế. 

Các kết quả chính của luận án: 

Đã xác định, tối ưu hóa thành phần vật liệu và các thông số công nghệ, chế tạo 

anốt từ vật liệu manhêtit có tính chất điện hóa tốt và cơ tính đáp ứng các yêu cầu làm 

anốt trong hệ thống bảo vệ catốt dòng điện ngoài, chống ăn mòn công trình biển. Các kết 

quả thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm và trong môi trường biển thực tế cho 

thấy sản phẩm anốt đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn bảo vệ catốt dòng điện 

ngoài.   

Những đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn của luận án: 

1. Đã ứng dụng công nghệ luyện kim bột chế tạo thành công điện cực từ vật liệu 

manhêtit (Fe3O4) với các đặc tính điện hóa là mật độ dòng anốt cao và tốc độ tiêu hao vật 

liệu thấp phù hợp làm anốt trơ trong hệ thống bảo vệ catốt dòng điện ngoài chống ăn mòn 

công trình biển trong điều kiện Việt Nam. 

2. Trên cơ sở khảo sát tính chất điện hóa của anốt chế tạo từ hệ vật liệu bột 

manhêtit – chì, với hàm lượng chì từ 1 ÷ 5%, đã xây dựng mối quan hệ ảnh hưởng của 03 

thông số công nghệ chính là tỷ lệ bột chì X1 (%), áp lực ép X2 (tấn/cm2) và nhiệt độ thiêu 

kết X3 (0C) tới độ bền nén Y (MPa) của anốt: 

Y = –27,99925 + 0,5485X1 + 6,98X2 + 0,06354X3 – 0,00118X2X3 – 0,06475 2

1
X –  

0,865 2

2
X  – 0,0000322 2

3
X                                                                

Kết quả tối ưu hóa các thông số công nghệ để độ bền nén đạt lớn nhất, với các 

mẫu nghiên cứu hình trụ tròn có đường kính D = 20 x chiều cao h = 10 (mm):  
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- Tỷ lệ bột chì   : 4,2358 %. 

- Áp lực ép    : 3,4043 tấn/cm2. 

- Nhiệt độ thiêu kết : 924,29 0C.  

- Độ bền nén   : 14,4072 MPa.  

Thí nghiệm đánh giá kết quả với các thông số tối ưu cho độ bền nén trung bình 

đạt: 13,70 MPa. 

3. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của chì tới độ bền của anốt cho thấy chì 

không ảnh hưởng nhiều đến độ bền nên đã đề xuất không sử dụng chì trong thành phần 

nguyên liệu, do chì là nguyên tố độc hại đối với sức khỏe và môi trường. Kết quả thí 

nghiệm cho thấy độ bền nén trung bình của anốt không sử dụng chì đạt 13,52 MPa và các 

tính chất điện hóa khác vẫn được đảm bảo: Mật độ dòng anốt đạt 1000 A/m2, tốc độ tiêu 

hao 0,4 x 10-3 kg/A.năm trong môi trường NaCl 3,5 %. Với điều kiện sử dụng không phải 

là chi tiết chịu lực như anốt, độ bền này hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong 

thực tế. 

4. Đã xác định các thông số và đưa ra quy trình công nghệ chế tạo phù hợp để chế 

tạo được sản phẩm anốt manhêtit sử dụng trong hệ thống bảo vệ catốt dòng điện ngoài, 

các thông số công nghệ áp dụng cho anốt hình trụ tròn đường kính D = 50 x chiều cao h 

= 10 (mm) như sau: 

1. Thành phần nguyên liệu : Bột Fe3O4, chất kết dính PVA. 

2. Phương pháp trộn   : Quay lệch tâm. 

3. Thời gian trộn    : 3,5 giờ. 

4. Tốc độ trộn     : 25 vòng/phút. 

5. Phương pháp ép    : Thủy lực, một chiều. 

6. Áp lực ép      : 3,4 tấn/cm2. 

7. Tốc độ ép      : 1 mm/s. 

8. Môi trường thiêu kết  : Khí Argon, > 99,999 %, 1 atm. 

9. Nhiệt độ thiêu kết   : 950 0C.  

10. Thời gian thiêu kết   : 4 giờ. 

11. Tốc độ gia nhiệt    : 200 0C/h. 

12. Tốc độ làm nguội   : 100 0C/h. 

5. Đã chế tạo thử nghiệm 30 sản phẩm anốt với kết cấu đơn giản, kích thước nhỏ 

gọn, thuận tiện cho quá trình vận chuyển, lắp đặt và vận hành. Kích thước bên ngoài của 

sản phẩm anốt manhêtit là cao 45 mm x đường kính 80 mm, diện tích bề mặt làm việc 

của anốt ~ 20 cm2, cường độ dòng định mức đạt 2 A. Anốt manhêtit có mật độ dòng anốt 

cao, tốc độ tiêu hao thấp cho phép hạn chế được số lượng anốt cần thiết sử dụng. Các tính 

chất của sản phẩm anốt manhêtit cụ thể như sau:  

- Thành phần vật liệu  : Fe3O4.  

- Tỷ trọng      : 4,35 ÷ 4,67 g/cm3. 

- Độ bền nén trung bình : 13,52 MPa.  
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- Mật độ dòng     : 1000 A/m2.  

- Tốc độ tiêu hao    : 0,4 x 10-3 kg/A.năm (trong môi trường NaCl 3,5%). 

6. Đã tiến hành thử nghiệm trong hệ thống bảo vệ catốt dòng điện ngoài cho một 

vỏ tàu thép ở điều kiện biển thực tế, bước đầu cho kết quả tốt: Độ giảm điện thế của vỏ 

tàu từ - 156 mV đến - 259 mV, điện thế đo được ở chế độ ngắt dòng tại các vị trí khảo sát 

so với điện cực so sánh Ag/AgCl là tương đối đồng đều từ - 913 mV đến - 920 mV đáp 

ứng yêu cầu của bảo vệ catốt. Mật độ dòng lớn nhất đạt 764 A/m2.    

7. Kết quả nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm 

trong điều kiện thực tế cho thấy sản phẩm anốt đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật, sử dụng 

vật liệu có giá thành rẻ, tính an toàn cao, công nghệ chế tạo phù hợp và hoàn toàn có thể 

chế tạo trong điều kiện Việt Nam, có thể thay thế các sản phẩm nhập ngoại, có giá trị về 

kinh tế và góp phần chủ động trong cung cấp vật tư cho công tác chống ăn mòn trong môi 

trường biển.    

Những điểm mới của luận án: 

1. Sử dụng thành phần nguyên liệu chính là bột manhêtit (Fe3O4), không sử dụng 

chì và các nguyên tố khác có khả năng gây độc hại tới sức khỏe và môi trường trong quá 

trình chế tạo và sử dụng.  

2. Đã tính toán, kiểm soát được môi trường thiêu kết phù hợp để đảm bảo tổ chức 

pha manhêtit sau thiêu kết, đảm bảo tính chất sản phẩm là điện cực sử dụng trong hệ 

thống bảo vệ catốt dòng điện ngoài. 

3. Xác định và tối ưu các thông số công nghệ chế tạo, đảm bảo anốt có tính chất 

điện hóa tốt đó là mật độ dòng anốt cao, tốc độ tiêu hao vật liệu thấp và cơ tính phù hợp, 

đáp ứng yêu cầu sử dụng trong thực tế. 

Hướng phát triển của luận án: 

1. Tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo để có thể áp dụng vào trong sản 

xuất, đảm bảo tính ổn định về chất lượng sản phẩm anốt ứng dụng trong hệ thống bảo vệ 

catốt dòng điện ngoài chống ăn mòn công trình biển. 

2. Tiếp tục nghiên cứu về công nghệ tạo hình để đưa ra sản phẩm anốt có nhiều 

kích thước và hình dạng khác nhau phù hợp với nhiều loại kết cấu cần bảo vệ chống ăn 

mòn trong môi trường biển.    

3. Nghiên cứu khả năng ứng dụng anốt manhêtit trong các lĩnh vực điện hóa khác, 

như: Xử lý nước thải công nghiệp, môi trường, khử muối... 

4. Nghiên cứu về khả năng sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước hoặc vảy cán 

thép của các nhà máy luyện kim… để làm nguyên liệu cho sản xuất anốt./. 

                   Người hướng dẫn khoa học                             Nghiên cứu sinh  

 

 

TS. Lưu Phương Minh        TS. Nguyễn Hồng Dư         Nguyễn Trọng Hiệp 


