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  ي دمشيري به روش قالبگناي آلوميده شكل
 1 چادر بافرهي، من1ي، محمد مسعود محب2و1مسعود امين زارع

zare@yahoo.com  
 )ره(يني امام خمي المللني دانشگاه ب،ي و مهندسي دانشكده فن،ي مواد و متالورژيگروه مهندس 1

  راني دانشگاه علم و صنعت اك،ي سرامي گروه مهندس2
  :چكيده

 سراميكي، سالها غير پالستيك اهميت ساخت اشكال پيچيده از مواد   و  در وسايل الكتريكي و مكانيكي     هاع سراميك توسعه سري 
 در  .در پروسه هاي شكل دهي به خود معطـوف كـرده اسـت             از پليمرها     استفاده  را براي  متخصصين سراميك است كه ذهن    

پليمر، عمليات شـكل دهـي در دمـاي    -يري مخلوط سراميكز برتري شكل پذاين تحقيق سعي بر آن شده است تا با استفاده ا        
محيط انجام شود كه براي اين منظور، ابتدا پلي استايرين را در تولوئن حل نموده و سپس از اختالط محلول حاصل با پودر                       

ورد در عمليـات شـكل دهـي مـ        خمير حاصل پس از همگن سـازي        .  مي گردد   با قابليت شكل پذيري باال تهيه      آلومينا، خميري 
اشـكال سـاده ماننـد حبـاب بـا        امكان سنجي اين فرايند از اهداف پژوهش حاضر بوده و قطعـاتي بـا               . استفاده قرار مي گيرد   

با نگهداري قطعات شكل داده شده در دماي اتاق، حـالل موجـود خـارج    .  تهيه شده اند12cm-4 و قطر 200µm-100ضخامت  
.  زينتـر مـي گـردد      C 1600° سيستم حذف و سپس قطعه آلومينايي در دمـاي           شده و پليمر باقيمانده طي عمليات پايروليز از       

از ويژگيهـاي    . قرار گرفتـه انـد     SEM مطالعه شده و قطعات نهايي تحت بررسي         DTA-TGرفتار خروج پليمر طي آزمايشات      
 وشـهايي ماننـد   ر در مقايـسه بـا    ايـن  در دماي اتاق اسـت كـه        شكل دهي   آماده سازي و   ، انجام تمامي مراحل   مهم اين روش  

  .قابل مالحظه مي باشد) انجام مي گيرند  C ° 200-400كه دردماهاي(قالبگيري تزريقي 

  مقدمه -1

دير زماني است كه سراميكها جايگاه خود را به عنوان يك جزء بي رقيب تكنيكي در صنايع مختلف يافتـه انـد، امـا در برخـي                           
 به تغيير در ماده اوليه، يا پروسه شكل دهـي        رار داده است كه ناگريز    پاي محققين ق  موارد استفاده از آنها محدوديتهايي پيش       

يكي از مواردي كه همواره ذهن محققين سراميك را به خود مشغول داشـته اسـت، شـكل دهـي سـراميكهاي                      . منجر گشته اند  
ز ايـن رو لـزوم يـافتن        ا. غيرپالستيك و لزوم كنترل خواص آنها در حين تركيب مواد اوليه، شكل دهي و زينتر آنها مي باشد                 

  .روش مناسبتري براي شكل دهي سراميكهاي غيرپالستيك آشكار مي شود
هـستند  ك از نگاهي ديگر مي توان اينگونه بيان كرد كه عموم سراميكهاي تكنيكي كه امروزه كاربرد فراواني دارند، غيرپالستي                

ت شكل دهي سراميكهاي پيشرفته غيرپالستيك بايـد        به همين جه  . كه كاربردهاي حساس و گسترده آنها غير قابل انكار است         
، در صـنعت پليمـر   حاصـله در پي پيشرفتهاي . با روشي خاص و با دقت مضاعف انجام پذيرد كه به مطلوب مورد نظر برسد        

ه  بـراي شـكل دهـي سـراميكها رواج يافتـ     ها استفاده از پليمرو در نتيجه  شده معطوفآنهامحققين سراميك به    برخي از   نگاه  
 و   اين مسير بتدريج گسترده تر شده و سپس منجـر بـه بـسط چـشمگير پروسـه هـايي نظيـر قـالبگيري تزريقـي                          كه [1]ستا

بـاالتر از نقطـه ذوب    در دمـايي      را  از پـودر سـراميكي و پليمـر         كه در آن مخلوط فرآوري شده      [2,3]ه است  گرديد اكستروژن
و سـرعت بـاالي    [4]شكل دهي قطعات پيچيـده . ز قالب خارج شود تا پس از سرد شدن امي كننده قالب تزريق پليمر در محفظ  

در قـالبگيري   . [5]و هنوز تحقيقات در بهينه سـازي آن ادامـه دارد          توليد در كنار هزينه نسبي پايين از مزاياي اين روش است            
نظيـر  ( گيـرد   قرار مـي   در قالبي تحت دمش   نقطه ذوب پليمر     تر از ي باال ي از پودر سراميكي و پليمر در دما       ي مخلوط  نيز دمشي
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 كه  شكل درون قالب را گرفته و پس از سرد شدن از قالب خارج مي شود              خمير باد شده و     تا  ) روش ساخت بطري شيشه اي    
 اين روش قابل    ضخامتهاي كم تا زياد با استفاده از اين       قطعات توخالي و با     .  بطور طرحوار نمايش داده شده است      1در شكل   

   .[ 8-6]شكل دهي مي باشند

  
  طرح روش قالبگيري دمشي -1 شكل

از قابليت شـكل پـذيري بـستر        ) آلومينا(در كار حاضر ، تالش شده است كه در شكل دادن يك سراميك تكنيكي غيرپالستيك                
 كه در نتيجه مشكالت ناشي از انجام فرايند در   بهره گرفته شود   "دماي محيط " اما در پليمري و اعمال روش قالبگيري دمشي       

  .اعمال و نيز تنظيم دما در حين شكل دهي و سرد شدن حذف خواهد شددماي باال نظير 

  مراحل آزمايشگاهي -2

خلـوص     n ) grade medium flow resins(C8H8)  بهمراه پلي استايرن15µmدر اين تحقيق از پودر آلومينا با اندازه دانه متوسط 
 50:50ابتـدا آلومينـا را در تولـوئن بـه نـسبت             . داستفاده شـ  %) 98خلوص  (و اسيد استئاريك    %) 98خلوص  (، تولوئن    )<95%

اسيد استئاريك بعنوان ديسپرز كننده افزوده شـده و  ) نسبت به آلومينا( درصد وزني    2وزني مخلوط كرده و سپس به ميزان        
. دندقـرار داده شـ  با گلوله هاي آلومينـايي   fast mill دقيقه درون دستگاه 20مخلوطهاي حاصل براي هموژنيزه شدن به مدت 

در نهايت مخلـوطي     سپس پلي استايرن به مخلوط حاصل افزوده ميگردد و تا انحالل كامل آن در زير همزن مخلوط ميگردد،                 
پـس از همگـن شـدن،       .  افزايش مـي يابـد     10 به   90 تا   25 به   75 آلومينا به پلي استايرن در آن از          وزني تهيه ميگردد كه نسبت   

ا تبخير مقداري از تولوئن خمير حاصله به ويسكوزيته مناسـبي رسـيده و خاصـيت                تركيب مورد نظر ورز داده مي شود تا ب        
  .در اين حالت مي توان اين خمير را به راحتي شكل دهي كرد.  مناسبي جهت شكل دادن پيدا كند(elongation)كش آمدن 

اصله بر سر يك لوله شيشه اي و        ، با قرار دادن مقدار مناسبي از خمير ح        )حباب(براي شكل دادن نمونه هاي توخالي و نازك         
انتهاي ورودي باد جهت جلـوگيري  . دميدن هوا توسط پمپ دستي از انتهاي ديگر لوله، خمير باد شده و حباب تشكيل ميگردد             

پـس از تبخيـر     . ، قطعه شكل داده شده سخت و قابل جابجـايي گـردد           )تولوئن(از تخليه باد مسدود شده تا بر اثر تبخير حالل           
 در هـوا  C° 1250 و سـپس تـا   C° 220يروليـز تـا   از سيستم، نمونه ها تحـت عمليـات پ  ن، جهت خروج پلي استايرن كامل تولوئ

رفتـار خـروج   .  ساعت در هوا زينتر شدند2 به مدت    C 1600°در دماي   عمليات حرارتي شده و سپس به كوره اصلي منتقل و           
 قطعـات   براي بررسهاي ريزسـاختاري،  ومطالعه شده C° 1000 تا دماي )DTA-TG )Netzsch, STA 1640پليمر طي آزمايشات 

  . قرار گرفتند)SEM )XL 30 Philipsنهايي تحت مطالعه 

  نتايج و بحث -3

 C( [9]° 200حـدود   نقطـه ذوب و  C° 100دماي نرم شوندگي حدود (پلي استايرن ماده اي است كه در دماي محيط جامد است 
بسيار بااليي ميباشد كه از اينرو براي قالبگيري تزريقي بسيار مـورد            ) elongation(داراي خواص كش آمدن     در حالت مذاب    و  
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براي اينكه بتوان از پلي استايرن به عنوان يك بستر آلي در دماي محيط استفاده نمود بايد به صورت مايع در                     . توجه ميباشد 
براي آنكه يك پليمر بتواند به خـوبي در يـك   . ردبه اين منظور مي بايست از حالل مناسبي براي پلي استايرن استفاده ك            . بيايد

. [10])  درصد 5اختالف كمتر از    (پليمر و حالل مشابه و نزديك به يكديگر باشد          ) δ(حالل حل شود الزم است پارامتر حالليت        
ر حالليتـي    قرار دارد لذا حالل مورد اسـتفاده نيـز مـي بايـست پـارامت               9/8-5/9پارامتر حالليت پلي استايرن در محدوده بين        

استون، تولوئن، متيل اتيـل     : اين معيار حاللهاي مناسب را محدود به تعداد كمي مانند         . نزديك به همين محدوده را داشته باشد      
كيتون و بنزن مي كند كه از ميان آنها، تولوئن به دليل عدم سمي بودن و نيز خاصيت كش آمدن مناسـب مخلـوط حاصـل از                     

از ديگـر  .  كه منجر به حذف راحت آن از تركيب پس از شكل دهـي ميگـردد، انتخـاب گرديـد      آن و همچنين فشار بخار مناسب     
 50نقاط مثبت تولوئن نسبت به ساير حاللها، حالليت مناسب پلي استايرن در آن مي باشد، بطوريكـه ميتـوان مقـدار بـيش از                

  .درصد وزني از پلي استايرن را در كمتر از يك ساعت بطور كامل در آن حل نمود

   
   زينتر شده-خام ب-هاي شكل دهي شده الف حباب -2 شكل

هر چند استفاده از پليمرها شكل دهي آساني را براي انواع پودرهاي سراميكهاي مهندسي به ارمغان مـي آورد، ولـي عيـوبي                   
 و لذا هميشه به حداقل      [11]كه خروج پليمرهاي مورد استفاده بهمراه دارد، بعنوان مشكل اصلي روشهاي مربوطه مطرح بوده             

 در اينجا رسيدن به حداقل ميزاني از پليمر اسـت كـه بتوانـد خاصـيت شـكل                    اصلي چالش. رساندن ميزان پليمر مطلوب است    
آلومينا به پلي  (25 به 75در اين راستا از ميان بچهاي تهيه شده، مخلوطهايي با نسبتهاي وزني . پذيري مناسب را فراهم آورد

 مناسب تشخيص داده شدند و فقط حبابهاي تهيه شده از اين مخلوطها  تحت عمليات حرارتـي قـرار   20 به 80و نيز   ) استايرن
) از جملـه خاصـيت كـش آمـدن        ( در صد وزني آلومينا از قابليـت شـكل دهـي مناسـبي               80مخلوطهاي حاوي بيش از     . گرفتند

در ) ز جمله تركيب مخلوط و نـوع و ميـزان اخـتالط           ا(بررسي ميزان شكل پذيري و عوامل موثر بر آن          . برخوردار نمي باشند  
پارامتري كه ميزان شكل پذيري را مشخص مي كند         . اين راستا مهم بوده كه در ادامه پژوهش حاضر در حال انجام مي باشد             

 قطعـات شـكل دهـي    2شكل . حداكثر ميزان كش آمدن مخلوط تا لحظه پارگي بوده كه خود تابع سرعت كشيدن خمير ميباشد          
گستردگي ابعادي قطعات شـكل دهـي شـده         .  سانتي متر ميباشند   12 الي   4 را نشان ميدهد كه داراي قطرهاي متفاوتي از          شده

بليت هاي مناسـب و جالـب توجـه شـكل دهـي مـواد سـراميكي از ايـن روش            و تكرار پذيري باالي آن بيانگر قا      در اين فرايند    
  . باشد مي

هر چنـد اسـتفاده از مخلـوطي از دو          . عث فروپاشي بخشهاي زيادي از نمونه ها شد       يروليز، خروج پليمر با    پ  اوليه طي عمليات 
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كه در آن تجزيـه يـك پليمـر كانالهـاي     (پليمر با دماي تجزيه متفاوت يكي از راه حلهاي شناخته شده حل اين مشكل مي باشد               
در اين تحقيق بعنوان راه حـل مـورد          [2] ، كاهش سرعت حرارت دهي    )الزم براي خروج آسان تر پليمر ديگر را فراهم مي كند          

عبور جريان آرام هوا از روي نمونه در هنگام پايروليز، بـدليل            .  تهيه شدند   نمونه هاي سالم     استفاده قرار گرفت كه در نتيجه     
 كاهش مداوم فشار بخار پليمر در روي سطح قطعه، ميتواند به عمليات خروح پليمر كمك كند كه اين مي تواند با بكـار گيـري                        

  .ه هود آزمايشگاهي بطور نسبي فراهم شودظكوره تيوبي و يا قرار دادن كوره مافلي در محف

  

  
 درصد وزني پلي 20)  درصد وزني آلومينا و ب75 - درصد وزني پلي استايرن 25) دو تركيب مختلف شامل الفDTA-TGنمودارهاي  -3 شكل

   درصد وزني آلومينا80 -استايرن 

همـانطور كـه در   . ي را از تركيب در طي عمل پايروليز براي دو تركيب مختلف نـشان ميدهـد   رفتار خروج حامل پليمر   3شكل  
 مربوط بـه سـوختن و       C400° و   C300° داراي پيك هاي گرماگير در محدوده دمايي بين          DTAشود، نمودار    شكل مالحظه مي  

 مربـوط بـه خـارج شـدن اسـيد      C485°باشد و همچنـين داراي يـك پيـك گرمـازا در دمـاي       خروج پلي استايرن از تركيب مي   
 75 درصـد وزنـي پلـي اسـتايرن بـه            25ها در تركيب بـا       گردد، شدت پيك   چنانچه مشاهده مي  . باشد ها مي  استئاريك از نمونه  

 25درصد وزني آلومينا نسبت به تركيب ديگر بيشتر است كه همين مورد دليل بر فروپاشي بخشي از نمونه با تركيب شـامل         
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 درصـد وزنـي پلـي اسـتايرن         20يروليز و پايداري كامل نمونه داراي تركيـب         تايرن در حين انجام عمل پ      پلي اس  درصد وزني 
 ميباشند كه بايد براي جلوگيري      C375° و   C225° نيز نشان دهنده كاهش وزني قطعات در دماي بين           TGنمودار هاي   . ميباشد

بـا توجـه بـه نمـودار هـاي          . ي بسيار آرام صورت بگيرد    يروليز در اين محدوده دماي     پ از دفرمه شدن قطعات شكل داده شده،      
DTA   و TG       شـيب حرارتـي اعمـال شـده بـر روي         4شـكل   . يروليز قطعات طراحي شد   فرايند پ  بدست آمده، شيب دمايي براي 

  .نمونه ها را نشان داده ميدهد كه در نتيجه نمونه هاي سالم و بدون عيوب پايروليز بدست مي دهد

  
   شده بر روي نمونه ها در حين عمل پايروليزمنحني حرارتي اعمال -4 شكل

 كـه حامـل پليمـري        ديـده مـي شـود      . نـشان داده شـده اسـت       5ينتر شده در شكل     س نهايي   ه سطح شكست قطع   SEMوير  تص
اند كه اين مي تواند به دليل وجود مقداركم پلي استايرن موجود در             محصوالت توليد شده باقي نگذاشته      تخلخلهاي زيادي در    

با توجه به اين اشكال و مطالعات ضخامت سنجي، قطعات نهايي داراي ضخامتي در حدود               . ز خشكايش قطعه باشد   بدنه پس ا  
100-200µm                       ميباشند كه اين خود ميتواند با تنظيم مقدار خمير مورد استفاده در تهيه حباب، سرعت دمش  و نيز ميزان حـالل 

  . رل شودبراي دستيابي به ضخامت مناسب كنت) ويسكوزيته مخلوط(

  
    مقطع شكست نمونه زينتر شدهSEMتصوير  -5 شكل

  نتيجه گيري -4

وزنـي پليمـر بـا      % 20سراميك بـا ميـزان      -با استفاده از انحالل پلي استايرن در تولوئن و افزودن پودر آلومينا، مخلوط پليمر             
در ايـن   .  گرفتـه شـود    قابليت شكل پذيري مناسب بدست مي آيد كه ميتواند در انواع پروسه هاي شكل دهـي پالسـتيك بكـار                   
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يروليز و زينترينگ در تهيه تعدادي قطعه سراميكي نازك و توخالي بـا موفقيـت اعمـال شـده و                    پژوهش، عمليات شكل دهي، پ    
در جمع بندي و نتيجه گيري كلي و با توجه به نتايج به دسـت آمـده    .پاره اي بررسي هاي آناليتيكال روي فرايند انجام گرفت        

  :ا به صورت زير طبقه بندي نمودمي توان اين پروژه ر
حباب را مي توان به صورت      حاضر داراي خاصيت شكل پذيري بسيار بااليي بوده و ان           سراميكي  - پليمري مخلوط -

بنـابراين بـراي   . اين فرايند، توليد حباب آلومينايي با مركز پيازي را ميسر مـي سـازد        . شكل داد  و اشكال پيچيده تر   
  .مناسب تر است...  اكستروژن و ساير روشها مانندسبت به ن و اشكال پيچيدهساخت حباب

هاي مناسبي باقي گذاشتند كـه مـي توانـد بـه             يروليز تخلخل ه به وسيله حامل پليمري بعد از پ       محصوالت توليد شد   -
 .دليل وجود مقداركم پلي استايرن پس از خشكايش قطعه باشد

  دهي در دماي محيط انجام گرفته است و اين نكته مزيت           از ويژگي هاي مهم در اين پروژه اين است كه فرايند شكل            -
هاي قابل توجهي در مقايسه با فرايندهايي نظير قالبگيري تزريقي كه در دماهاي باالتر از دمـاي محـيط انجـام مـي                     

 :شوند را داراست

  عدم نياز به سيستم گرمايش . 1
 عدم نياز به خنك سازي قالب در صورت استفاده از قالب . 2

 ي قالبراحتي در طراح . 3

 آساني كار . 4

 تكرارپذيري باال . 5

  به علت استفاده از دماي باالاز بين رفتن عيوب موجود در روشهايي چون قالبگيري تزريقي . 6

 . عاري است نسبت به ساير روش ها هزينه و پيچيدگيهاي مربوط به تنظيمات دمااز معايب . 7

ه ضخامت بسيار كم نمونه هاي توليد شـده و          نتايج بدست امده از نمونه هاي زينتر شده نشان ميدهد كه با توجه ب              -
همچنين ابعاد مختلف و بزرگ انهـا، پروسـه حاضـر از قابليـت بـااليي جهـت شـكل دهـي سـراميكهاي پيـشرفته و                           

هر چند حالل مورد استفاده بايد در محيط تبخيرشود و اين ميتواند عالوه بر تحميـل                . غيرپالستيك برخوردار است  
 .زيست محيطي بر اين روش شمرده شودمقداري هزينه، نقطه منفي 
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