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پی وی دی اسپاترینگ
عصر جدید پوشش دهی كروم

تكنولوژی سبز 



 

الیه نشانی بخار فیزیكی- " پی. وی. دی"

Coating

Kolzer

Kolzer

Cycle Time

الیه نشانی فوقانی با الک وVU (اختیاری):
این الک سطح فلز را محافظت منوده و باعث

افزایش عملكرد آن می شود.

الیه نشانی "پی. وی. دی" انواع  فلزات: 
هر نوع فلز یا آلیاژهای فلزی ،فوالد ، تینانیوم،مس

،برجن،تقره،آلومینیوم،نیكل –كروم و خیلی از
فلزات دیكر

الیه نشانی حتتانی با الک وVU (اختیاری): 
 ایجاد حفاظت و بهبود سختی فلز 

از بین بردن ناخالصیها، بهبود چسبندگی 
بهبود خواص شفافیت ،جال و درخشانی سطح فلز 

زیست محیطی

مزایا
عملكردی

زیبایی



كاربردهای ”پی. وی. دی"

صنایع اتومبیل سازی، لوازم خانگی، بسته بندی،چراغ سازی،لوازم و شیرآالت حمام ،مد و طراحی
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م  • دوستدار محیط زیست

 • الیه نشانی یكنواخت

 • دمای پائین

 • تكرار پذیر

 • الیه های متعدد

 • قابلیت تنظیم ضخامت الیه ها( نیمه شفاف، پوشش
   كامل، ضخامت باال)

 • پوشش كروم متیز

 • عاری از ضایعات زیان آور

 • ظرفیت عملكرد: شفاف ،....نیمه شفاف

 • زمان تولید بسیار سریعتر در مقایسه با آبكاری سنتی 

 • محل تولید كوچک

 • حداقل نیاز به برون سپاری

 • انعطاف پذیری در نگهداری قطعه

 • قابلیت پوشش دهی متام فلزات و آلیاژهای فلزی

 • انعطاف پذیری در طراحی و تولید 

 • طیف وسیعی از رنگها ، شفافیت ، صیقل و جال در
   محصول نهائی

 • طیف وسیع قطعات برای پوشش دهی(                )

 • قابلیت بازیافت 

Coating
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مقاومت قطعات به موارد زیر:
• رطوبت

• شوكهای حرارتی

• عوامل شیمیایی

• خوردگی

• ضربه

• سایش

• هوا 

زمان فرایند بسیار سریع ،با راندمان فوق العاده در كسب نتایج
اقتصادی "تولید سبز"

تركیب فرآیندهای DVP+ VU ("پی.وی.دی " + "یو.وی ") در
مقایسه با آبكاری سنتی سریعتر،اقتصادی تر و دوستدار محیط

زیست می باشد

این روش نیاز به مراحل كمتری در مقایسه با آبكاری سنتی
در تولید دارد .

این روش به طراحان و مهندسان، انعطاف بیستری در طراحی
محصول می دهد. 
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انواع ماشین های "پی وی دی "
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DGK قیمت



اج
تنت

از تكنولوژی ”پی.وی.دی" لذت ببریداس
Kolzer

Kolzer

PECVD

(Cycle Time)

Kolzer

1,000

212
247



Via Francia, 4  -  20093 Cologno Monzese (Milan) Italy
Tel. +39 02 254 31 93       Fax: +39 02 273 055 86

info@kolzer.com       www.kolzer.com

©2017 Kolzer S.R.L. All Rights Reserved

CUSTOMER SERVICE


