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  چکیده
هاي در ابتدا خوراك. گیري تزریقی پودر پرداخته استمراحل تولید قطعات مسی با روش قالباین مقاله به بررسی 

با توجه به . و بایندر ترموپالستیکی آماده شد 72و  68، 64، 60هاي حجمی مختلف از مخلوط کردن پودر مس با درصد
اختالط مناسب پودر مس و براي  Extrumixingاز روش  ،گیري تزریقی پودراختالط در فرآیند قالب حساس بودن مرحله

مورد تحلیل قرار  Capillary Rhometerهاي مختلف با استفاده از مشخصات رئولوژیکی خوراك. بایندر استفاده شده است
هاي ودر بهینه انتخاب شده و به صورت نمونهدرصد حجمی به عنوان با پ 68بر این اساس خوراك با بار پودر . گرفت
- تف. ، بایندر زدایی شدندحاللیها توسط روش این نمونه ،در ادامه. گیري شداي دمبلی شکل با موفقیت قالبصفحه

- هاي انجام شده مشخص شد که افزایش دماي تفجوشی قطعات در دماهاي مختلف صورت گرفت که با توجه به بررسی
   .ها خواهد شدش چگالی و استحکام کششی نمونهجوشی باعث افزای

  
  جوشیتف –بایندرزدایی  –تزریقی پودر مس  گیريقالب: هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه -1

، فرآیندي مقرون به صرفه براي تولید انبوه قطعات کوچک با ابعاد دقیق و شکل هندسی 1 (PIM)تزریقی پودر  گیريقالب
این ]. 1[توان ترکیبی از فرآیند تزریق پالستیک و متالوژي پودر دانست تزریقی پودر را میگیري آوري قالبفن. پیچیده است
-در مرحله اختالط، پودر و بایندر با نسبت. جوشیو تف رگیري تزریقی، حذف باینداختالط، قالب: مرحله است 4فرآیند شامل 

ر یک جزء کلیدي است که به پودر قابلیت جریان و بایند. این مخلوط به خوراك معروف است. شوندهاي مشخصی ترکیب می
-گیري نیز، بایندر ذرات پودر را به شکل حفرهپس از قالب]. 2[گیري ضروري است این امر براي مرحله قالب. دهدگیري میفرم

بایندر  هاي مختلفی براي حذفروش. در مرحله حذف بایندر، بایندر از ترکیب حذف خواهد شد. ي قالب نگه خواهد داشت
جوشی شود تا بتوان به اي که بایندر از آن حذف شده است بایستی تفقطعه. حاللی و روششود مثل روش حرارتی استفاده می

  .نشان داده شده است 1مراحل این فرآیند در شکل . استحکام مکانیکی مورد نظر دست یافت
نقصی در کیفیت خوراك وجود داشته باشد، در طی  چنانچه. یک مرحله بسیار حیاتی است PIMآماده سازي خوراك براي 

کلوخه شدن پودر یا رفتار رئولوژیکی نامناسب . بر این اساس همگنی خوراك بسیار مهم است. مراحل بعدي قابل جبران نیست
اختی آن شاهد غیر یکنو يشود که در نتیجهگیري از قبیل تابیدگی، ترك، یا مک میخوراك، باعث بوجود آمدن عیوب قالب

   ].3[انقباض و اعوجاج در قطعات زینتر شده خواهیم بود 
اند به میزان قابل توجهی به خلل و فرج، آخال یا ذرات غیر فلزي و دیگر جوشی شدهمشخصات مکانیکی فلزاتی که تف
خلخل در قطعه توان به رنج وسیعی از میزان تجوشی مختلف میبا اعمال شرایط تف]. 4[متغیرهاي متالوژیکی وابسته است 

                                                                                                                                                               
1 Powder Injection Molding 
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  .تر در رابطه با مشخصات مکانیکی قطعات خواهد شدشدست یافت که منجر به انجام تحقیقات بی
  

  
  ]5[گیري تزریقی پودرمراحل قالب - 1شکل

  
براي دستیابی به خوراکی با درجه . مورد بررسی قرار گرفته است PIMآوري در این مقاله تولید قطعات مسی به وسیله فن

ماردونه است، براي اختالط پودر مس و بایندر و اکسترودر تک Z-bladeکه ترکیبی از  Extrumixingاز روش همگنی باال 
درصد پودر مس به عنوان بار پودر بهینه انتخاب شده و به شکل  68خوراك با درصد حجمی . ترموپالستیکی استفاده شده است

حاللی گیري شده از روش براي حذف بایندر از قطعات قالب. یري شدگاي قالبقالب دو حفره با استفاده از یکقطعات دمبلی 
صورت گرفته و استحکام  درجه سانتیگراد 1050-800جوشی قطعات در دماهاي مختلف در رنج تف .ه استاستفاده شد

  .مکانیکی قطعات بدست آمده بررسی شد
  
  روش تحقیق -2

ساخت شرکت متالوژي ( است μm10ي گازي با متوسط اندازه ذرات ه شدهپودر فلز استفاده شده در این مقاله، پودر مس اتومیز
ات بایندر استفاده شده در این مقاله، در صمشخهمچنین . دهداین پودر را نشان می SEMمیکروگراف  ،2شکل ). پودر خراسان

  .لیست شده است 1جدول 
و یک  Z blade mixer، که ترکیبی از دستگاه استفاده شد Extrumixing براي مخلوط کردن پودر مس با بایندر از روش

ابتدا پودر و بایندر در . تواند هم عمل اختالط و هم اکسترود کردن را انجام دهداین مکانیزم می. ماردونه استاکسترودر تک
توسط در ادامه خوراك بدست آمده . مخلوط شدند rpm50با عده دوران  C120°دقیقه در دماي  30به مدت  Z bladeمیکسر 

براي . اکسترود شد mm5اي با قطر به صورت رشته C120°و با دماي نازل  mm45و قطر  cm60ماردونه به طول اکسترودر تک
به صورت مقطع  cm10انتهاي قسمت ماردون به طول و رفع مشکل کلوخه شدن پودر، دستیابی به همگنی بهتر خوراك، 

درصد  72و  68، 64، 60آمده در چهار نوع مختلف با مقادیر بار پودر  هاي بدستخوراك). 3شکل(در آمده است  1آناناسی
در طی این . استفاده شده است Capillary Rheometerها از براي تست خواص رئولوژیکی این خوراك. حجمی بودند

. شودترود میاکس mm15/49 (L/D=28.9)و طول  mm7/1اي کوچک به قطر تست،خوراك با اعمال نیرو از یک سوراخ استوانه
هاي دمبلی شکل درون یک قالب در ادامه، خوراك به صورت گرانول درآمده و توسط دستگاه تزریق پالستیک، به شکل نمونه

                                                                                                                                                               
1 Pineapple Mixing Section  
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قطعات . دهدگیري خوراك را نشان میموقعیت گیت و راهگاه قالب مورد استفاده براي قالب 4شکل . گیري شداي قالبدو حفره
   .شده است آوردهها گیري تزریقی نمونهشرایط قالب 2در جدول . وب ظاهري بودندشده عاري از عیگیري قالب

  

  
  پودر مس SEM -2شکل

  
 PIMنماي گیت و راهگاه قالب  - 3شکل

  
نماي قسمت اختالط ماردون  -4شکل

  )مقطع آناناسی(
  
    

  مقدار  نوع پارامتر
  40 (C°)دماي قالب 
  130 (C°)ق دماي تزری

  35 (Mpa)فشار تزریق 
  2/18  (Mpa)فشار کلمپ 

  40 (mm/s)سرعت خطی اسکرو 

اجزاء تشکیل 
  دهنده

g/cmچگالی 
درصد  (C°)دماي ذوب ³

  حجمی
LDPE 91/0  115  40  

Paraffin Wax  92/0  60 -63  53  
Stearic Acid  94/0  68 -71   7    

  
به   C20°قطعات در داخل مخزن بنزین در دماي . گیري شده استفاده شداز روش حاللی براي حذف بایندر از قطعات قالب

این . از ترکیب حذف شدند LDPEبا این کار همه بایندر موجود در قطعات بجز . ساعت به صورت آویزان قرار گرفتند 72مدت 
ي وشی قطعات در یک کورهجتف. مانده، وظیفه نگهداري ذرات پودر به شکل حفره قالب را بر عهده خواهد داشتجزء باقی

تحت اتمسفر آرگون درجه سانتیگراد 1050-800در رنج در دماهاي مختلف  (HT-16/17, Nabertherm Gmbh)الکتریکی 
  .صورت گرفت

  
  نتایج و بحث -3
  مشخصات رئولوژیکی-3-1

گیري ان خوراك در طی قالبگیري تزریقی بسیار اهمیت دارد و به جری، مشخصات رئولوژیکی براي مرحله قالبPIMدر فرآیند 
در صورت پایین . حساس است) مقدار پودر(ویسکوزیته مخلوط پودر و بایندر به شدت نسبت به دما و بار پودر . گذاردتاثیر می

در دماهاي باال معموالً بایندر رقیق خواهد شد که باعث تفکیک . خواهد بودگیري باال بودن دما، ویسکوزیته خوراك براي قالب
هایی هاي حرارتی دچار تخریب شده و باعث به وجود آمدن تركاز طرفی بایندر ممکن است در اثر تنش. شودپودر و بایندر می
وجود دارد که در این رنج،  PIMیند بنابراین یک رنج مشخص از شرایط کاري براي فرآ ].6[گیري شده شود در قطعات قالب

 مشخصات بایندر - 1ولجد
 گیري تزریقیشرایط قالب - 2جدول
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تواند کند که میویسکوزیته آن کاهش پیدا می 1هد و با افزایش نرخ برشخوراك یک جریان شبه پالستیکی از خود نشان می
   ].1[گیري کمک کند به کاهش دما و فشار مورد نیاز براي قالب

دهد مطالعات تجربی نشان می. قرار دارد s100-10000/1ابین گیري معموالً در رنجی م، نرخ برش در طی قالبPIMیند آدر فر
  ].1[گیري است در دماي قالب Pa.s1000گیري برابر که در این رنج از نرخ برشی، ماکزیمم ویسکوزیته خوراك براي قالب

 5شکل ار نموددر  s100/1و نرخ برشی  C130°در دماي  72و  68، 64، 60نوع خوراك با درصدهاي حجمی  4ویسکوزیته 
مقدار . یابدشود با افزایش مقدار پودر مس، ویسکوزیته خوراك افزایش میهمانطور که در شکل دیده می. مقایسه شده است

. باشدگیري تزریقی مناسب نمیاست که براي قالب Pa.s1000درصد حجمی بیشتر از  72ویسکوزیته براي خوراك با بار پودر 
که داراي بار پودر بیشتري است براي ادامه مراحل  )درصد وزنی 5/97(درصد حجمی  68 بر این اساس خوراك با بار پودر

. تغییرات ویسکوزیته این خوراك در سه دماي مختلف در برابر نرخ برش نشان داده شده است 6در نمودار شکل . انتخاب شد
یابد که به این نوع رفتار، اصطالحاً رفتار میشود با افزایش نرخ برش، ویسکوزیته خوراك کاهش همانگونه که در شکل دیده می

  .شودگفته می 2غیر نیوتونی
  

  
  
  
  چگالی نسبی و استحکام مکانیکی -3-2

جوشی قطعات تحت اتمسفر آرگون و تف. جوشی شوندگیري شده، این قطعات بایستی تفپس از حذف بایندر از قطعات قالب
براي بررسی تاثیرات دماي ]. 7[ت یک ساعت در دماي مربوطه نگه داشته شد انجام شد و به مد C/min10°با نرخ گرمایش 

-پس از تف .درجه سانتیگراد صورت گرفت 1050و  950، 870، 800جوشی در دماهاي تفجوشی بر روي خواص قطعات، تف
خوراك مورد استفاده  جوشی قطعات، شاهد انقباض یکنواختی در همه ابعاد قطعه کار بودیم که نشان دهنده همگن بودن خوب

  .دهدجوشی شده، نشان میگیري شده و تفقطعه تولید شده را در دو حالت قالب 7شکل . است
  
  
  

                                                                                                                                                               
1 Shear rate  
2 non-Newtonian 

هاي برشی تغییرات ویسکوزیته در اثر نرخنمودار  - 6شکل تاثیر بار پودر بر روي ویسکوزیته خوراك - 5شکل
 درصد وزنی 68بار پودر  با مختلف براي خوراك 
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  جوشی شدهقطعه تف)گیري شده، بقطعه قالب) الف -7شکل

  
براي . هددجوشی مختلف نشان میبه ترتیب مقدار انقباض خطی و چگالی نسبی را در دماهاي تف 9و  8هاي نمودار شکل

بود  g/cm³3/7برابر  C800°چگالی بدست آمده در دماي  .استفاده شده است 1ها از روش ارشمیدسگیري چگالی نمونهاندازه
 95رسید که برابر  g/cm³44/8به  C1050°مقدار چگالی براي دماي . درصد چگالی تئوري است 1/82که این مقدار برابر 

که . توان فهمید که افزایش چگالی با افزایش مقدار انقباض همراه خواهد بودو نمودار میبا مقایسه د. درصد چگالی تئوري است
  . حفره قالب در نظر گرفته شود این مورد بایستی در هنگام طراحی ابعاد

  

  
  
  

نه که همانگو .دهدجوشی شده در دماهاي مختلف را نشان میهاي تفمقادیر بدست آمده از تست کشش براي نمونه 10شکل 
در این امر بدلیل نفوذ بیشتر ذرات . ها شده استجوشی باعث افزایش استحکام نمونهکنید افزایش دماي تفمالحظه می

                                                                                                                                                               
3 Archimedes method  

 الف

 ب

 جوشی مختلفتغییرات چگالی در دماهاي تف-9شکل جوشی مختلفتغییرات انقباض در دماهاي تف-8شکل
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تري را خواهیم ي چگالشده و قطعه) همزمان افزایش انقباض(در دماهاي باالتر است که موجب کاهش مقدار تخلخل همدیگر 
 حدودبدست آمد که  C1050°بیشترین استحکام نمونه در دماي  .خواهد بود داشت که نتیجه آن افزایش استحکام قطعه

Mpa220 بود.  
  

  
  جوشیاستحکام کششی با دماهاي مختلف تف تغییرات-10شکل

  
. کنیدجوشی مختلف را مالحظه میهاي بدست آمده در دماهاي تفمقطع شکسته نمونه SEMهاي میکروگراف 11در شکل 

قسمت زیادي از پودرها به صورت جدا از هم قرار دارند و فقط برخی از  C800°خص است در دماي همانگونه که در شکل مش
ي چسبندگی کنند و براحتی واسطهذرات ریزتر در این حالت نقش مهمی را ایفا می). الف و ب 11شکل(اند آنها به هم چسبیده

هایی به صورت پراکنده در ه همدیگر متصل شده و تخلخلتقریباً همه پودرها ب C1050°در دماي . میان ذرات بزرگتر هستند
هاي بسته درآمده و توزیع آنها در سطح نمونه به صورت حفرهها شود که با افزایش دما این تخلخلمقطع نمونه مشاهده می

  .د شدنها خواههاي محصور شده باعث افزایش استحکام نمونهاین حفره. شودر میتیکنواخت
  

  
) ، دC950°) ، جC870°) ، بC800°) جوشی مختلف، الفهاي بدست آمده با دماهاي تفمقطع شکسته نمونه SEMوگراف میکر -11شکل

°C1050  
  

  گیرينتیجه -4
. گیري تزریقی پودر با موفقیت و بدون عیب و اعوجاج ساخته شدندقطعات مسی به صورت دمبلی شکل توسط فرآیند قالب

ترین نوع هاي رئولوژیکی به عنوان بهینهدرصد حجمی پودر مس بود که از بررسی 68ار حاوي خوراك مورد استفاده براي این ک
ها جوشی، مقادیر مختلفی از چگالی و استحکام براي نمونهي تفبا اعمال دماهاي مختلف در مرحله. خوراك انتخاب شده بود

بدست آمد که مقدار چگالی و استحکام  C1050°ماي جوشی شده در دماکزیمم چگالی و استحکام براي نمونه تف. بدست آمد
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مشخص شد که استحکام . بود Mpa220و ) g/cm³44/8( درصد چگالی تئوري  95بدست آمده براي این دما به ترتیب برابر 
  .یابدجوشی افزایش میها به طور خطی با افزایش دماي تفکششی نمونه
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