
  

CÔNG NGHỆ MẠ NHỰA CHÂN KHÔNG 

 

1. Mô tả công nghệ 

a./  Sử dụng công nghệ mạ bốc bay trong chân không để mạ các sản phẩm 

nhựa kỹ  thuật nhƣ: các loại pha đèn ô tô, xe máy, các pha đèn chiếu sáng,  

pha đèn LED và các sản phẩm mạ trang trí trên nền nhựa với các màu sắc đa 

dạn. Quá trình bay hơi thực hiện trong buồng chân không với áp suất khí 

khoảng 10-5 đến 10-6 Torr. Vật  liệu mạ  (Cr, Al, Au, Ag) đƣợc đặt  trong nồi  

chứa bằng  vật  liệu khó nóng chảy. Bộ nung nhiệt điện trở nung nóng vật liệu 

tạo màng (bằng dẫn nhiệt hoặc bằng bức xạ nhiệt) tới nhiệt độ hoá hơi.  

b./  Quy trình công nghệ: 

-  Làm sạch chi tiết  bằng dung dịch làm sạch chuy 

-  Gá chi tiết vào bộ gá quay của buồng chân không 

-  Hút chân không trong buồng.  

-  Gia nhiệt chi tiết đến 300 độ C  

-  Làm sạch bằng phóng điện plasma  

-  Mạ các lớp màng mỏngtheo  thiết kế rồi Hạ nhiệt 

-  Lấy chi tiết ra khỏi buồng chân không  

-  Kiểm tra độ bám dính, độ chống xƣớc, đo phổ 

 

2. Tính ƣu việt 

-  Là công nghệ mạ trong chân không rất thân thiện với môi trƣờng không 

phát thải các chất độc hại.  

-  Sử dụng các công nghệ mạ tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới cho chất  

lƣợng cao, các lớp mạ quang học có độ bám dính cao, có khả năng chống  

xƣớc, chống ăn mòn, ngăn sự khuếch tán của hơi nƣớc và tuổi thọ cao. 



  

 

3. Hình thức chuyển giao 

- Chìa khóa trao tay,  

- Cung cấp thiết bị 

- Dịch vụ kỹ thuật.  

4. Liên hệ chuyển giao 

Trung Tâm Quang Điện Tử - Viện Ứng Dụng Công Nghệ 

- Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

- Điện thoại:+84-4-38549064- Website: http://www.Nacenlas.com 

http://www.nacenlas.com/

