
  

CÔNG NGHỆ MẠ PVD TRANG TRÍ CHO CÁC SẢN PHẨM KIM KHÍ 

 

1. Mô tả công nghệ 

a./  Sử  dụng  công  nghệ mạ  PVD  –  bay  hơi  bằng  các phƣơng pháp vật  

lý để  lắng đọng các màng cứng  trang  trí nhƣ TiN, CrN,   ZrN, cho các sản 

phẩm kim khí: nội thất, khóa, nhà bếp các thiết bị vệ sinh với màu sắc đa dạng: 

vàng, nâu, đen, trắng..tăng tính thẩm mỹ và bảo vệ hiệu quả bề mặt khi tiếp 

xúc với môi trƣờng sử dụng 

- Chuyển đổi vật liệu tạo màng từ pha rắn sang trạng thái hơi  

- Vận chuyển hơi vật liệu từ nguồn bay hơi qua môi trƣờng áp suất khí  

thấp trong buồng chân không đến bề mặt đế  

- Lắng đọng hơi vật liệu cần phủ lên đế tạo thành màng phủ 

- Độ cứng >2000HV, chiều dày màng 1-3 micromet, màu sắc đa dạng 

b./  Quy trình công nghệ: 

- Làm sạch chi tiết bằng dung dịch làm sạch chuyên dụng  

- Làm sạch chi tiết bằng dung dịch làm sạch chuyên  

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

- Hút chân không trong buồng  

- Gia nhiệt buồng chân không  

- Làm sạch bằng phóng điện plasma  

- Mạ lớp phủ cứng trang trí (TiN, CrN, TiCN, ZrN)  

- Hạ nhiệt, xả khí và lấy chi tiết ra khỏi buồng chân k 

- Kiểm tra độ bám dính, độ cứng, màu sắc 

 



  

 

2. Tính ƣu việt của công nghệ 

- Rất  thân  thiện với môi  trƣờng không phát thải các chất độc hại.  

- Tăng  tính thẩm mỹ và bảo vệ các bề mặt của các chi tiết kim khí.  

3. Hình thức chuyển giao 

Cung cấp kỹ thuật và 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 
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