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چكیده

ماشللینکاری للوبی در حالللت للام دارد ] .[9بللر ایللن اسللا

از اصللیتلرین مللواد اولیلر ملورد اسللتفاده در سلا ت سی لتمهللای

ریخترگری ژلی یکی از بهتلرین روشهلا جهلت تهیلر سی لتمهلای

 MEMSمواد سرامیکی ه تند .ریخترگری ژلی یکی از جدیدترین و

 MEMSاست ].[2

روش

 -2روش ريختهگري ژلی

جذابترین روشهای شکلدهی ملواد سلرامیکی اسلت کلر يابلیلت

ریخترگری ژلی از جملر فرایندهای شکلدهی سرامیكهلا اسلت

شکلدهی يطعات سر بعدی و پیچیدهای را از سرامیكهای مهندسی
نظیر سیلیکون ،آلومینا و زیرکونیا دارا است .مزایای زیلادی از جمللر

] [0کر اسا

استحکام ام باال ،يابلیت ماشینکاری باال در حالت ام و غیره سبب

و شللیمی پلیمرهللا گذاشللتر شللدهاسللت .اصللول ایللن روش شللامل

شللده تللا ایللن روش مللورد توجللر ب للیاری از مح للان و صللنای در

پلیمریزاسیون منومرها و تشکیل یك شبکر شبر سر بعدی است کلر

زمینرهای الکتروسلرامیك ،الکترومننلاسیس و غیلره يلرار گیلرد .در

ذرات را بر شکل مورد نظر در جای ود ثابت میکند] .[4این فرایند

پژوهش پیش رو بر بررسی این فرایند شکلدهی پردا تر شده است.

اولین بار توسط اوماتر و جنی در آزمایشگاه ملی ائلك ریلد ایلاالت

واژه هاي کلیدي

متحده امریکا در سال  2223ارائر گردید ] .[7-5

آن بر ترکیب نظریرهای مرتبط با سرامیكهای سنتی

از آنجایی کر روشهای شکلدهی در حالت تلر توانلایی کنتلرل

 ،MEMSریخترگری ژلی ،شکلدهی ،الکتروسرامیك،

بهتر بر واکنشهای بین ذرهای ،همگنی در سلا تار میکروسلکوپی و

الکترومنناسیس ،ماشینکاری

چیدمان ذرات را دارند در م ای لر بلا روشهلای شلك مطللوبتلر
ه تند ] [8اما ان باض زیاد ناشی از رو رسوبت مشکل اصلی این

 -1مقدمه
سی تمهلای میکلرو الکتلرو مکلانیکی ( ،)2MEMSسی لتم هلایی بلا

روشها است .ریخترگری ژلی با کنترل ن بت منومرها و مولفلرهلای

کاربردهللای الکتریکللی و غیللر الکتریکللی ه للتند کللر شللامل انللوا

دیگر میتواند این ان باض را تا حد زیادی کنترل نماید .بنابراین ایلن

سوییچها ،سن ورهای شتاب و غیره است .از جملر ملواد اولیلر ملورد

روش محدودیتهای ب یاری از سایر روشهای شکلدهلی را کلاهش

استفاده در سا ت اینگونر سی لتمهلا ،پودرهلای سلرامیکی ماننلد

داده و بر همین سبب مورد توجر يرار گرفتر است ].[0

سیلیکون ،آلومینا و زیرکونیا ه لتند کلر اسلتفادههلای ب لیاری در

سرح کلی فرایند ریخترگری ژلی در شکل ( )2-2مشخص شلده

صنای الکتروسرامیك  ،الکترومنناسیس ،هوافضا و  ...دارنلد  .سلا ت

است .همان سوری کر در نمودار نشان داده شده است ،مرحلر ابتدایی

این يطعات در شلکلهلای پیچیلده نیازمنلد روشهلای شلکلدهلی

فرایند ،تهیر دوغابی با پایداری مناسب جهت دستیلابی بلر لواص

پیشرفتر و عملیاتهای تکمیلی بعدی از جملر ماشینکاری است ].[2

یکنوا ت در يطعر است .دوغاب تهیر شده جهت افزایش همگنلی در

با توجر بر تردی و چ رمگی کلم محولوالت سلرامیکی ،ماشلینکاری

آسیاب گلولرای يرار گرفتلر و سلسس هلوازدایی ملیگلردد .انتخلاب

در يطعلر

سی تم مونومری و تهیر محلول مونلومری بلا درصلد وزنلی مناسلب

گردد لذا امروزه ماشینکاری يطعات در حین فرایند شکل دهی ب یار

مرحلر بعدی فرایند است .پس از آن آغلازگری متناسلب بلا سی لتم

مورد توجر يرار گرفتر است .روش ریخترگری ژلی از جملر روشهایی

مونومری بر مخلوط اضافر شده و مخلوط يالب ریزی میشود .سلسس

است کر بر دلیل استحکام ام باالیی کر بر يطعات میدهد ،يابلیلت

بر وسیلر حرارت و یا شتاب دهنلده شلیمیایی ( عموملا ) TEMED9

Micro Electro Mechanical Systems 1

Tetramethelethylenediamine 2

يطعر نهایی مشکل بوده و ممکن اسلت سلبب بلروز تلر

2

میدهد کر آکریل آمید مادهای سمی و مضلر بلرای سی لتم عولبی

فرایند ژالسیون ت ری میشود .پس از اتمام ژالسیون يطعر از ياللب

است ] 23و .[22بنابراین در کاربردهای ح ا

ار گشتر و با عملیات شك کردن ،ماشینکلاری ،پخلت وسلایر

ووصا سی تمهای

فرایند های بعد از پخت ( ب تر بر مواد اولیر مولرفی و کلاربرد ملورد

بیولوژیکی مورد استفاده يرار نمیگیرد .از این رو مونومرهای دیگلری

استفاده ) يطعر آماده استفاده میگردد ].[9

از جملر آلژینات سدیم ،آگلاروز ،ژالتلین ،متااکریلل آمیلد ،اکریلیلك
اسید و ...هم بر این فرایند راه یافتراند ]2و .[22املا سی لتم آکریلل
آمید با وجود سمی بودن ،فوایدی هلم دارد کلر ملان از لرو ایلن
مونومر از فرایند ریخترگری ژلی گردیده است .بر عنوان مثال :م لدار
مونومر اصلی مورفی در سی تم اکریلیك اسید حدود  4برابر سی تم
آکریل آمید و غلظت موالر شتابدهنده و آغازگر آن بر ترتیلب  29و
 293برابر سی تم مذکور است ] .[8بر عالوه بر دلیلل آزادتلر بلودن
کربن عامل پلیمریزاسیون در اکریل آمید ،نلر پلیمریزاسلیون در آن
بیشتر است ] .[29از سرفی ووصیات و عملکلرد سی لتم اکریلل
آمید در شرایط مختلفی بررسی شده و شنا تر تر بودن آن بررسلی-
های دیگر را سهولت میبخشد .پس از سی تم آکریل آمیلد سی لتم
های اکریلیك اسید و آلژینات پر کاربردترین منومرها در ریخترگلری
ژلی ه تند ].[2
-2-1

عوامل موثر در کیفیت روش و قطعه نهايی

عوامل ب یاری باید مورد توجر يرار گیرد تا هم روش بر درستی انجام
شده و هم يطعر نهایی از کیفیت مطلوبی بر وردار باشد .از جملر این
عوامل عبارتند از:
 انتخاب سی تم مونومری مناسب
 م دار و ن بت مونومرهای مورفی
 PH مناسب جهت حفظ پایداری دوغاب و
جلوگیری از رسوب
 اندازه ذارت پودر
 چگونگی و زمان ترکیب کردن مواد اولیر

شکل ( )2-2سرح کلی فرایند ریخترگری ژلی ][2
-1-1

 روشهای مخلوطسازی
 هوازدایی

انتخاب سیستم مونومري

 کنترل زمان و دمای ژالسیون
 کنترل زمان و دمای شك کردن و ...

شنا تر شدهترین مونومر در فرایند ریخترگری ژلی ،آکریل آمید
( )3AMاست کر عموما همراه با پیوند دهنده عرضلی متلیلن بلیس

بنابراین جهت رسیدن بر واص بهینر کنترل و بررسی عوامل
مذکور ب یار حائز اهمیت است]9و.[2

آکریل آمید ( )4MBAMمورد استفاده يرار میگیرد ]2و .[23تاکنون
تح ی ات زیادی روی این مونومر صورت گرفتر است .بررسیها نشلان

-3-1
Acrylamide 3
Methylenebisacrylamide 4

مزاياي ريختهگري ژلی

ریخترگری ژلی مزایای ب یاری در م ابل سایر روشهای شکلدهی
9
 03 -92بهمن ICMEMS2014 ،2029

5 LCDها بر کار می روند) ،تلوربینهلای گلازی و  ...کلاربرد دارد

دارد کر از جملر آن عبارتند از :
 يابلیت تولید شکلهای پیچیده

]11و . [11بر سلور کللی اسلا اولیلر سی لتمهلای  MEMSبلر
سیلیکون و ترکیبات آن بنا شدهاست] . [1شکل ( )2-9یك تلوربین
گازی سا تر شده از نیترید سیلیکون را نشان میدهد.

 سادگی روش شکلدهی
 هزینر کم تجهیزات مورد نیاز
 امکان استفاده از يالب های متنو و کم هزینر
 يابلیت تولید انبوه و يطعات حجیم
 استحکام ام باال و يابلیت ماشینکاری وب
 یکنوا تی واص در بدنر نهایی
 م دار کم ماده آلی مورفی و رو آسان آن از
بدنر
 يابلیت کاربرد در سا ت يطعات سرامیکی و فلزی
از پودر

شکل( )2-9توربین سیلیکون نیتریدی ][24

 زمان تولید کم

-9-9

 عدم نیاز بر اپراتور های متخوص ]9و.[2

آلومینا
از پرکاربردترین مواد سرامیکی در صنای مختلف میتلوان
بر آلومینا اشاره نمود  .واص منحور بر فرد ایلن ملاده از
جملر م اومت بر سایش ،م اومت شیمیایی ،دیرگلدازی و

 -2سرامیك هاي مهندسی در MEMS

-2-9

مواد سرامیکی مختلفی در سا ت سی تمهای  MEMSکاربرد

 ...سبب شده تا آلومینا هم بر صورت متخلخلل و هلم بلر

دارند کر بر ی از آنها عبارتند از :

صورت متراکم کاربردهای فراوانی داشتر باشد .سا تارهای
متخلخل در میکروفیلترها ،انوا غشاها و  ...و سلا تارهای

سیلیکون

متللراکم در چللر دنللدههللا ،بوتللرهللا در ابعللاد مختلللف

از جملر رایجترین مواد در این سی تمها سیلیکون است کر از واص
ب یار وب الکتریکی ،مکانیکی و فرایند اچ بر وردار است  .بر عالوه
این ماده در دستر  ،دارای حد تگی یلی کم و درنتیجر سول
عمری در بازه بیلیون چر ر بدون شک ت ،با اتالف انرژی نزدیك بلر
صفراسللت ] .[13سللیلیکون دارای سللا تارهای میکروسللکوپی تللك
کری تال ،پلی کری تال و آمرف است .رشد بلور در یك جهت لاص
باعث بروز آنیزوتروپی واص در جهت مطلوب و مورد نظر میگلردد
بر سور مثال ملی توانلد اسلتحکامی نزدیلك بلر فلوالد و یلا لواص
الکتریکی اصی را در جهت ترجیحی ایجاد نماید .پلی سیلیکون نیز
در سا ت مدارهای مجتم  ،ICسازه های میکرومکانیکی ،مجتمل
کردن اتواالت الکتریکی ،ترموکوپلهلا  ،دیودهلای انشلعابات  p-nو
ب یاری از وسیلرهای الکتریکی با سا تارهای میکرومکانیکی استفاده
می شود کر سن لورهای شلتابسلنج از مهمتلرین انلوا آن اسلت.
اک ید ،نیترید و کاربید سیلیکون نیز بلر دلیلل لواص منحولر بلر
فردی کر دارند در سی تمهلای  MEMSملورد اسلتفاده در صلنای
مختلف کاربرد دارند بر عنوان مثال اک ید سیلیکون بر دلیلل اینکلر
عایق وب حرارت و الکتری یتر بوده و يابلیت حکاکی باال در فرایند
اچ کردن دارد ،بر عنوان الیر های از بین رونده در ماشلینکاری ملورد
اسللتفاده يللرار مللیگیللرد ] .[11نیتریللد سللیلیکون نیللز در سللا ت

سلولهای ورشیدی ،ترانزی تورهای الیر ناز

(کللللوچکترین بوتللللر سللللا تر شللللده دارای ابعللللاد
2mm*4mm*5mmاسللت) ،تینللرهللای سللاینده و ...
اسللتفاده مللیگردنللد] .[11شللکل ()9-9و( )0-9يطعللات
سا تر شده از آلومینا را نشان میدهند.

شکل ( )9-9توویر میکروسکوپ نوری از سا تار اسالتهای

(کر در سا ت

میکروکانال سا تر شده بر روش ریخترگری ژلی][11
Liquid-crystal-display 5
0
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شکل( )4-9چر دنده سا تر و میکروماشینکاری شده از جنس
[1] PZT
 -3نتیجهگیري و جمعبندي
مواد سرامیکی مختلفی از جملر سلیلیکون و ترکیبلات آن ،آلومینلا و
زیرکونیا در سا ت سی تمهای MEMSکاربرد دارند .از آنجلایی کلر
سرامیکها موادی ترد با چ رمگلی کلم ه لتند ،انتخلاب روش شلکل
دهی مناسب با حدايل عیوب ایجاد شده از اهمیت بلاالیی بر لوردار
است .روش ریختر گری ژلی بر دلیل ایجاد يطعاتی با اشکال پیچیده،

شکل ( )0-9يطعات آلومینایی نزدیك بر ابعاد محوول نهایی کر

دارای استحکام ام باال ،يابلیت ماشلینکاری بلاال و  ...روشلی ب لیار

م ت یماً از روش ریخترگری ژلی در يالبهای شیشر ای ،پالستیکی و فلزی

مناسب و مورد توجر برای شکلدهی این مواد است.

بدست آمده اند ][21
-0-9
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