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I. GIỚI THIỆU 

Sơn tĩnh điện là việc phủ một lớp chất dẻo lên bề mặt các chi tiết cần che phủ. Lớp phủ 

được tạo ra bằng cách phun bột được tích điện nhờ phương pháp tĩnh điện lên bề mặt của chi 

tiết và đem nung nóng, khi đó bột phủ sẽ chảy và tạo thành lớp bề mặt có liên kết tốt.  

Sơn tĩnh điện còn được gọi là sơn khô vì tính chất phủ ở dạng bột và khi sử dụng nó 

sẽ được tích một điện tích (+) khi đi qua một thiết bị được gọi là súng sơn tĩnh điện, đồng thời 

vật được sơn cũng sẽ được tích một điện tích (-) để tạo ra hiệu ứng giữa bột sơn và vật sơn. 

Có hai loại chất dẻo phổ biến là nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn. Nhựa nhiệt dẻo là các 

chất hình thành một lớp phủ mà không cần phải trải qua quá trình biến đổi cấu trúc phân tử 

(như polyetylen, polypropylene, nylon, polyvinyclorua và nhựa nhiệt dẻo polyyeste). Nhựa 

nhiệt rắn xếp chéo qua nhau tạo ra một lớp màng vĩnh cửu chịu nhiệt và sẽ không bị tan chảy 

lại  (epoxy, hybrit, uretan polyester, acrylic, polyester triglycidyl isoxyanuric (TGIC)).  

 Có hai loại công nghệ sơn tĩnh điện:    

- Công nghệ sơn tĩnh điện khô (sơn bột): Ứng dụng để sơn các sản phẩm bằng kim 

loại: sắt thép, nhôm, inox... Công nghệ này chỉ sơn được các loại vật liệu bằng kim loại, 

bột sơn không bám vào vật sơn sẽ được thu hồi (trên 95%) để tái sử dụng, chi phí sơn thấp, ít 

gây ô nhiễm môi trường. 

 - Công nghệ sơn tĩnh điện ướt (sử dụng dung môi): Ứng dụng để sơn các sản phẩm bằng 

kim loại, nhựa gỗ,...công nghệ sơn tĩnh điện ướt sơn được trên nhiều loại vật liệu hơn, nhưng 

lượng dung môi không bám vào vật sơn sẽ không thu hồi được để tái sử dụng, có gây ô nhiễm 

môi trường do lượng dung môi dư, chi phí sơn cao.   

Sơn tĩnh điện được sử dụng vì mục đích thương mại đối với rất nhiều sản phẩm kim loại 

với nhiều kích cỡ khác nhau. Các vật liệu thích hợp để sơn tĩnh điện là thép, nhôm, thép mạ 

kẽm, magie, nhôm, kẽm và đồng thau. 
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II. QUY TRÌNH SƠN TĨNH ĐIỆN 

+Xử lý bề mặt: Chi tiết được sơn phải qua xử lý bề mặt trước khi sơn bao gồm các 

bước: tẩy dầu ,rửa nước chảy tràn, tẩy rỉ , rửa nước chảy tràn, định hình, phosphat kẽm , rửa 

nước.  

          +Làm khô: Thổi, sấy hoặc hấp khô chi tiết sau khi xử lý bề mặt. 

          +Phun bột sơn 

          +Sấy: Chi tiết sau khi được phun bột sơn được đưa vào buồng sấy. Tùy theo chủng loại 

thông số kỹ thuật của bột sơn mà đặt chế độ sấy tự động thích 

+Cuối cùng là khâu kiểm tra, đóng gói thành phẩm.  

          Do trong qui trình xử lý bề mặt tốt, qui trình phosphat kẽm bám chắc lên bề mặt kim 

loại nên sản phẩm sau khi sơn tĩnh điện có khả năng chống ăn mòn cao dưới tác động của môi 

trường. 

          Màu sắc sơn tĩnh điện rất đa dạng và phong phú như sơn bóng hay nhám sần, nhũ bạc... 

Vì vậy, sản phẩm sơn tĩnh điện có thể đáp ứng cho nhu cầu trong nhiều lĩnh vực có độ bền và 

thẩm mỹ cao. 
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QUY TRÌNH SƠN TĨNH ĐIỆN 
 

III. CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SƠN TĨNH ĐIỆN 
3.1  CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BỀ MẶT SƠN PHỦ 

 
STT TIÊU CHUẨN NỘI DUNG 

1 ASTM D3359-93 Độ bám dính của lớp phủ hữu cơ khô 
2 ASTM D3363-92A Độ cứng của màn sơn khô 
3 ASTM D4138-94 Độ dày màng sơn khô 

  
 

3.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA – ĐO LƯỜNG  
VÀ TIÊU CHUẨN ĐỐI CHIẾU 

 
STT PHƯƠNG PHÁP TIÊU CHUẨN ĐỐI CHIẾU 

1 Phương pháp đo bề dày lớp sơn tĩnh điện 
ASTM D7378-10; ASTM D4138-
94 

2 Phương pháp đo tỷ trọng sơn ASTM D1475-90 

3 
Phương pháp xác định độ bền va đập cho lớp phủ 
hữu cơ khô 

ASTM D3281-84 

4 
Trình tự tiến hành và các bước thực hiện kiểm tra 
độ bóng của màng sơn khô ASTM D523-89 

5 Quy chuẩn độ bóng của màng sơn khô BS EN 10169-1:1997 
6 Phương pháp kiểm tra độ cứng của màng sơn ASTM D3363-29 

7 Phương pháp kiểm tra độ bền uốn của màng sơn 
ASTM 4145-83 & TCVN 
2099:1993 

8 
Phương pháp kiểm tra độ bền dung môi của màng 
sơn khô 

ASTM D4752-87 

9 Phương pháp kiểm tra tỷ trọng của sơn ướt TCVN 2090:1993 
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IV. ĐỘ PHỦ  SƠN TĨNH ĐIỆN 

 

Độ phủ là số mét vuông mà 1 lít sơn hoặc 1 kg sơn có thể phủ kín bề mặt và đạt độ dày 

theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.  

Để xác định lượng sơn cần dùng trước tiên cần xác định chính xác diện tích bề mặt cần 

sơn, sau đó tra cứu thông tin về độ phủ mà nhà sản xuất ghi trong hướng dẫn sử dụng. Từ đó  

tính được lượng sơn sử dụng. 

 

Bảng dưới đây thể hiện độ phủ của sơn bột tĩnh điện (m2/kg) dựa trên tỷ trọng và chiều 

dày màng sơn 

  
    Chiều dày màng sơn (µm) 
 Loại màu Tỷ trọng 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Màu trong suốt 
1,20 21 19 17 15 14 13 12 11 10 
1,25 20 18 16 15 13 12 11 11 10 

Màu đen 
1,30 19 17 15 14 13 12 11 10 10 
1,40 18 16 14 13 12 11 10 10 9 
1,45 17 15 14 13 11 11 10 9 9 

Màu thông thường 

1,50 17 15 13 12 11 10 10 9 8 
1,55 16 14 13 12 11 10 9 9 8 
1,60 16 14 12 11 10 10 9 8 8 
1,65 15 13 12 11 10 9 9 8 8 

Bột mật độ cao 
1,70 15 13 12 11 10 9 8 8 7 
1,75 14 13 11 10 10 9 8 8 7 

 
 Công thức tính độ phủ lý thuyết: 

  

Độ phủ của bột sơn (m2/kg)  = 1000 / [tỷ trọng x Chiều dày màng sơn(µm)] 

  

*Lưu ý: Độ phủ ở bảng trên chỉ là độ phủ lý thuyết, không tính đến sự thiếu hụt mất mát trong 

quá trình phun. Sự mất mát này tuỳ thuộc vào từng hệ thống phun sơn và hoặc thu hồi bột sơn 

riêng biệt. Để xác định một cách chính xác độ phủ của từng loại sơn cần tham khảo tài liệu kỹ 

thuật của nhà sản xuất. 
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