QUY TRÌNH

SẢN XUẤT NHÔM

KHÁI QUÁT VỀ NHÔM

NHÔM - CHẤT LIỆU CÂN BẰNG
- Đa dạng trong sử dụng nhưng ít gây hại tới môi trường
- Được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề: Máy bay, phi thuyền, xe hơi, laptop, điện thoại

Thân thiện với môi trường
Không từ tính

Thẩm mỹ kỹ thuật cao

Không độc hại

Dễ gia công

Tái sử dụng nhiều lần

Dễ định hình

Thân thiện với người dùng
Nhẹ và bền
Nhiều màu sắc

CÁC LOẠI HỢP KIM NHÔM
Các loại hợp kim

Thành phần chính và tên gọi của hợp kim
Có hơn 99% nhôm tinh khiết
Có tính chống mài mòn, chịu được nhiệt và có tính dẫn điện cao, tính cơ học thấp và dễ định hình

1xxx series

Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt trong lĩnh vực hoá học và điện
Sức bền tăng khi được kéo dãn ra
Chất trộn chính: sắt, silicon
Thành phần hợp kim chính: Đồng
Đòi hỏi phải xử lý nhiệt để đạt được đặc tính cao nhất.

2xxx series

Có thể tăng tuổi thọ sản phẩm để tăng tính cơ học vì độ căng đã bị mất khi kéo dãn
Độ bền cao, không có tính chống mài mòn cao như hầu hết các hợp kim nhôm
Hợp kim 2024 được nhiều người biết đến và được dùng trong ngành hàng không
Thành phần hợp kim chính: Manganese
Thường không thể xử lý nhiệt

3xxx series

Độ bền từ thấp đến trung bình
Chống mài mòn cao, khó cắt và dễ định hình
Hợp kim 3003 được dùng rộng rãi cho các sản phẩm có độ bền trung bình đòi hỏi tính định hình cao

Các loại hợp kim

Thành phần chính và tên gọi của hợp kim
Thành phần hợp kim chính: Silicon
Thêm một lượng Silicon vừa đủ giúp làm giảm đáng kể điểm nóng chảy màkhông làm hợp kim giòn

4xxx series

Thường được dùng để hàn dây kim loại và nếu là hợp kim đồng thau thì nhiệt độ nóng chảy thấp hơn kim loại gốc
Thường không thể xử lý nhiệt, không phù hợp cho các sản phẩm định hình
Có màu xám đậm nếu được xử lý anodic oxide, vì vậy phù hợp cho kiến trúc

Thành phần hợp kim chính: Magnesium

5xxx series

Hợp kim không thể xử lý nhiệt có độ bền từ thấp đến trung bình
Dễ hàn, chống mài mòn cao trong lĩnh vực hàng hải

Thành phần hợp kim chính: Silicon và Magnesium

6xxx series

Hợp kim định hình phổ biến nhất
Có thể xử lý nhiệt, có tính định hình và độ bền cao
Tính tạo hình cao, chống mài mòn, dễ cắt, dễ hàn

Thành phần hợp kim chính: Kẽm

7xxx series

Khi thêm một lượng nhỏ magnesium sẽ tạo thành hợp kim có độ xử lý nhiệt và có độ bền rất cao
Thường thêm vào một lượng nhỏ đồng và chromium
7075 là hợp kim có độ bền cao nhất dùng làm khung máy bay và các bộ phận chịu áp lực cao

PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT NHÔM

ĐÚC
Sản phẩm
- Hình dạng: đổ theo khuôn

CÁN
Sản phẩm
- Hình dạng: tấm

Sản phẩm
- Hình dạng: ép theo khuôn định
hình

- Bên trong đặc nên lượng nhôm

- Bên trong sản phẩm có thể đặc

sử dụng nhiều dẫn đến giá thành

hoặc rỗng, tuỳ mục đích sử dụng

cao
Ứng dụng

ĐÙN ÉP

Ứng dụng:

Sử dụng trong trang trí như làm

- Sử dụng trong trang trí xây dựng.

cổng rào, các vật dụng trang trí,…

- Thiết kế sử dụng cho mái và vách
nhà

Ứng dụng:
- Ứng dụng rộng rãi trong nhiều
lĩnh vực
- Sản phẩm đa dạng nên được ưa
chuộng

TỔNG QUAN QUY TRÌNH SẢN XUẤT

NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH

Nhôm nguyên chất



Khuôn ép

Đúc phôi nhôm

(Khuôn đơn và khuôn đôi)









Đóng gói

Phân phối

(Ingot)

Xử lý bề mặt

Gia công

Ủ

Ép

 CÔNG ĐOẠN ĐÚC PHÔI NHÔM

Nấu chảy

Pha chế

(Nhôm nguyên chất)

(Điều chỉnh thành phần hóa học)

Cắt phôi

Ủ phôi
(Ủ đồng đều thành phần)

Sục khí

Đúc thành phôi

 CÔNG ĐOẠN ÉP

Cắt phôi

Gia nhiệt phôi 430 - 510oC

Ép nhôm theo khuôn

(Làm mềm phôi)

Ủ sản phẩm
(Tạo độ cứng)

Cắt nhôm
Chất lên pallet

Kéo thẳng
(Điều chỉnh hình dáng)

 CÔNG ĐOẠN Ủ - TẠO ĐỘ CỨNG
Sau khi ép, để đảm bảo độ cứng & chất lượng, nhôm phải đi qua công đoạn ủ cứng (còn gọi là hóa già).
Thời gian và nhiệt độ ủ tùy theo quy định của từng phôi nhôm.

 CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ BỀ MẶT
Sau khi được ủ cứng, nhôm được chuyển qua công đoạn xử lý bề mặt
Quy trình Anodize là quy trình tạo lớp Oxit hóa bề mặt nhôm để bảo vệ nhôm

TIỀN
XỬ
LÝ

A

ĐIỆN

TẠO

PHỦ

PHÂN

MÀU

ED

B

C

D

Các công đoạn nhôm được xử lý bề mặt bằng cách nhúng qua từng hồ điện phân

Ủ

E

Thanh nhôm

Thanh nhôm được kẹp bằng móc đồng dẫn nhiệt

Thanh nhôm

Caria

Móc vào caria chuẩn bị cho quy trình xử lý bề mặt

Caria

Caria

Caria

A - TIỀN XỬ LÝ

Mg
Cu

Si

Cu

Mg

Si

Mg

Mg

Si

Thanh nhôm

Mg

Mg Si

Cu
Thanh nhôm

Thanh nhôm

Mg

Cu

Si

Cu
Cu

Mg

Si
Mg

Cu

TẨY RỬA

KIỀM HOÁ

AXÍT HOÁ

Tẩy rửa dầu ở bề mặt sản phẩm

Tẩy sạch lớp oxit nhôm tự nhiên

Tẩy rửa các nguyên tố khác còn

làm đồng đều bề mặt nhôm

dính lại trên nhôm

B - ĐIỆN PHÂN

O2
Al2O3

(+)

(-)

H2

Thanh
nhôm

O2

Điện
cực

H2SO4
Sản phẩm được gắn vào cực dương của hồ điện phân
để phóng điện tạo lớp oxit nhôm trên bề mặt

H2

C - TẠO MÀU
Nhôm được mạ màu bằng kim loại Niken
Ni²+ + 2e¯ = Ni
(+)

Độ đậm nhạt tùy theo lượng Niken được điện phân

(-)

Niken bám càng nhiều thì màu càng đậm.

Màu bạc nhôm

Thanh

Niken

nhôm

Điện
cực

H2SO4
Niken là chất liệu bền vững.
Khi sử dụng tạo độ đồng đều và bền màu cao cho sản phẩm

Màu đen

D - PHỦ ED

E - Ủ

(+)

(-)

Sau khi phủ ED, thanh nhôm

R
R
R

Thanh
nhôm

R

R

Hồ điện phân

Phủ lớp bảo vệ cao cấp

Điện
cực

R

được chuyển sang giai đoạn
ủ để đảm bảo độ đồng đều
về màu.

 GIA CÔNG - PHÂN PHỐI

Gia công

Gia công

Sơn tĩnh điện

Đóng gói

Phân phối

ĐỘ BỀN VỮNG VỚI HOÁ CHẤT
KẾT QUẢ

MẪU NHÔM SỬ DỤNG

Anod

Nhôm phủ lớp
bảo vệ

No.1

No.2

No.3

KIJI

NOMI

ED

Nhôm thô

1

1

1

2

2

2

3

3

3

nhôm thô độ ăn mòn
độ ăn mòn giảm nhưng
cao
vẫn còn

HÓA CHẤT SỬ DỤNG
(1) Nước Xi măng
ximăng 1 : cát 1 + nước
(2) Xút ăn mòn NaOH 20%

(3) Axit sunfuric 15%

Không
thay đổi

No.1

No.2

No.3

KIJI

NOMI

ED

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Thời gian: 2h ở nhiệt độ bình thường

KẾT LUẬN
Kết quả của thí nghiệm trên cho thấy khả năng bền vững tuyệt vời của lớp ED trước các hoá chất xi măng, axit
và các chất kiềm ăn mòn

ỨNG DỤNG

CỬA SỔ
Cửa sổ bật 38, 50, 72, 76
Cửa sổ bật 40-100
Cửa sổ lùa 70, 76, 77, 80
Cửa xoay 100
Cửa sổ trượt cách âm, cách nhiệt
Cửa lá sách
Cửa chớp

CỬA ĐI
Cửa đi 70, 76, 100
Cửa đi LV 34, 39, 46, 60
Lá - Lambri
Cửa đi lùa 76
Cửa đi & cửa sổ lùa 100
Cửa xếp lùa
Cửa cuốn

VÁCH NGĂN
Vách ngăn hộp 70, 76, 77, 80, 100
Vách ngăn gài 76, 100
Vách ngăn cách âm, cách nhiệt 100

MẶT DỰNG

THANH PHỤ TRỢ

Hệ mặt dựng 65, 80, 100, 140

Đế nẹp

Lam nhôm

Lưới chống muỗi, thanh trần
Hộp vuông & chữ nhật
Ống tròn
Thanh chữ V – T – L
La
Lá lambri

NỘI THẤT

Bàn ghế
Thang

Tủ kệ

NGOẠI THẤT

Mái hiên
Hàng rào

Bàn ghế ngoài trời

THIẾT BỊ ĐIỆN

Khung máy

Bộ tản nhiệt

Thùng xe tải

PIN NĂNG LƯỢNG

Thiết bị trường học

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

299/4 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11
ĐT: (08) 38 660 887
www.longvan.com.vn

