
ĐÁNH�BAVIA

“Sử dụng Nitơ lỏng để đánh bavia các chi tiết đúc bằng nhựa hay cao su 
có thể giúp loại bỏ cả các bavia phía trong và phía ngoài một cách nhanh chóng và hiệu quả”



Hệ thống đánh bavia bằng Nitơ lỏng cho phép đạt được năng suất cao với chất lượng ổn định. Nếu như được thiết 
kế hợp lý nó có thể giúp tiết kiệm nhân công lao động và chi phí sản xuất. 
Công nghệ ứng dụng này có thể được sử dụng với nhiều loại vật liệu khác nhau như cao su, silicon, nhựa nhiệt dẻo, 
nhôm, magiê, kẽm… và ứng dụng đối với các sản phẩm như các loại gioăng, vòng đệm, các chi tiết trong thiết bị 
y tế, điện tử, công nghiệp ôtô, đồ chơi ,tem nhãn…

Khi các chi �ết ngày càng có cấu trúc phức tạp và yêu 
cầu độ chính xác hoàn thiện ngày càng cao, yêu cầu 
�ết giảm lao động và tăng năng suất được đặt ra thì 
phương pháp đánh bavia bằng Nitơ lỏng là một lựa 
chọn tối ưu. Phương pháp này sử dụng độ lạnh âm 
sâu của Nitơ lỏng để làm bavia bị giòn hóa từ đó dễ 
dàng bị loại bỏ trong khi đảo trộn cùng với sự hỗ trợ 
của cát kỹ thuật để loại bỏ cả bavia phía ngoài và phía 
trong của chi �ết.

Mô hình hệ thống 
đánh bavia bằng Nitơ lỏng 

và một số sản phẩm điển hình



Messer có thể thực hiện thử nghiệm 

để xem xét tính khả thi của việc áp 

dụng công nghệ đánh bavia bằng 

Nitơ lỏng hoặc hỗ trợ khách hàng 

trong quá trình thử nghiệm để tối ưu 

hóa hệ thống.

Là nhà sản xuất khí công nghiệp 

lớn nhất tại Việt Nam với các nhà 

máy sản xuất trải khắp ba miền, 

Messer cung cấp Nitơ lỏng ổn 

định đáp ứng nhu cầu sản xuất 

liên tục của khách hàng

Tốc độ thấp Tốc độ cao Tốc độ phù hợp Lực ly tâm

Messer  với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu, phát triển công nghệ 

ứng dụng này, sẽ cung cấp cho khách hàng đầy đủ các thông �n an 

toàn và hướng dẫn để thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống đảm bảo 

an toàn, hiệu quả và tối ưu nhất.
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