
THÔNG TIN LUẬN ÁN 

Tên luận án: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BIẾN DẠNG DẺO MÃNH 

LIỆT LÀM BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA 

VẬT LIỆU KIM LOẠI 

Chuyên ngành: Công nghệ tạo hình vật liệu 

Mã số: 62 52 04 05 

Họ tên NCS: Nguyễn Đăng Khoa 

Người hướng dẫn: 1. PGS. TS. Đào Minh Ngừng,  

 2.       TS. Lưu Phương Minh 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia TP. HCM 

1. Mục tiêu luận án: 

 Luận án nghiên cứu quá trình ứng dụng phương pháp cơ học để chế tạo ra vật 

liệu dạng khối có cấu trúc siêu mịn và na nô. 

 Nghiên cứu cơ sở lý thuyết tạo hình trong công nghệ SPD; xem xét ảnh hưởng 

của các yếu tố công nghệ liên quan đến tổ chức, cơ tính và quá trình tạo hình, 

cũng như chất lượng sản phẩm nhận được. 

 Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị ứng dụng kỹ thuật ECAP của công nghệ SPD 

để làm các thí nghiệm trong luận án, có thể ép nhiều loại vật liệu với kích thước 

khác nhau. 

2. Những đóng góp mới của luận văn: 

 Một số công thức lý thuyết và công thức thực nghiệm dùng để tính toán các 

thông số tạo hình vật liệu đã được đề xuất. 

Áp dụng kỹ thuật cắt khuôn, ghép khuôn khác nhau trong thiết kế chế tạo và 

trong nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng số quá trình bằng phương pháp 

PTHH, cho phép phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của phôi và xác định 

các thành phần lực tác dụng lên các vùng tùy ý của khuôn. 

 Hệ thống thiết bị và khuôn có kết cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu công nghệ ECAP. 

Hệ thống khuôn ghép được chế tạo để nghiên cứu thực nghiệm có độ cứng vững 



cao thực hiện được các chức năng công nghệ đặc thù: cơ cấu điều chỉnh lực đối 

áp; cơ cấu quy chuyển lực ma sát từ thụ động thành tích cực, tăng khả năng chịu 

lực của chày… Khuôn ghép có thể ép được các vật liệu cứng, khó biến dạng. 

 Bước đầu làm rõ thêm bản chất biến dạng mãnh liệt và những yêu cầu tạo ra vật 

liệu siêu mịn và na nô mét trong quá trình tạo hình SPD, mở ra khả năng xây 

dựng biểu đồ tính dẻo và áp dụng mô hình toán, mô hình vật lý cho quá trình 

phân hạt và thay đổi cơ tính trong phạm vi mức độ biến dạng lớn và điều kiện áp 

lực thủy tĩnh cao. 

Quá trình chảy dẻo trong ECAP được phân tích bằng phương pháp nghiệm tốc 

độ gián đoạn và phương pháp giải phương trình vi phân gần đúng. Bằng hai 

phương pháp này các công thức tính chỉ số trạng thái ứng suất, trở lực biến dạng 

và mức độ biến dạng được xác định. Kết hợp và so sánh với các phương pháp 

đường trượt, phương pháp định trị cho thấy các công thức được thiết lập dựa 

trên cơ sở lý luận đúng đắn và có độ chính xác cao làm phong phú cơ sở lý 

thuyết, đảm bảo độ tin cậy cho tính toán thiết kế thiết bị, khuôn và đồ gá công 

nghệ. 
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