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 گیري تزریقی پودرهاهاي سخت در فرآیند قالبمقاومت سایشی پوشش
  

  2*  علی کشاورز پناهی، 1کیشحسین خوش
  استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران -1

  panahi@mecheng.iust.ac.irدانشجوي کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، -2
  

  چکیده 
گیري تزریقی آوري قالب، ساخت قطعات سرامیکی توسط فن)AL2O3(با توجه به سختی باالي ذرات سرامیکی آلومینا 

در این مقاله با استفاده از یک . هاي سخت براي مقابله با معضل سایش در دستگاه استپودر مستلزم استفاده از پوشش
هاي در سیلندر و ماردون دستگاه تزریق یا اکسترودر، میزان مقاومت سایشی پوشش ساز شرایط سایشدستگاه شبیه

این روش تست بر اساس دستگاه تست سایش چرخ الستیکی . مختلف در برابر پودر آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است
ر اساس نتایج بدست ب. است که چرخ الستیکی آن با چرخ فوالدي جایگزین شده است ASTM G65-94در استاندارد 
اند، مقاومت باالتري در برابر سایش از خود نشان تهیه شده PVDو  CVDهاي هاي سخت که توسط روشآمده، پوشش

ي اختالط به علت فشردگی و دماي باالي خوراك نسبت به نواحی دیگر زیادتر همچنین مقدار سایش در ناحیه. دهندمی
) از قبیل اندازه، مقدار، شکل، و سختی ذرات سرامیک(متاثر از مشخصات خوراك زیادي  مقداربوده و رفتار سایشی به 

  .است
  
  
  پودر آلومینا -مقاومت سایشی پوشش هاي سخت  - گیري تزریقی پودرها قالب :هاي کلیدي واژه

  
  
  مقدمه -1

ندازه و شکل نهایی و هندسه پیچیده دهد که بتوانند قطعات مختلف را با ابه طراحان این اجازه را می 1گیري تزریقی پودرقالب
اي که نسبت به سایر آوري به دلیل امتیازات ویژهاین فن. ها تولید نمایندها، یا دیگر کامپوزیتها، سرمتاز فلزات، سرامیک

اد سایش در تولید انبوه، ایج ترین مشکل در اجراي این فرآیند مخصوصاًاصلی. ها دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته استروش
باشد که در برخی موارد باعث ایجاد محدودیت گیري آن میبر روي تجهیزات مورد استفاده براي اختالط پودر و بایندر و قالب

-سرامیکی و فلزي با سایندگی باال در قالب) مخلوط پودر و بایندر( 2هاياستفاده از خوراك. در استفاده از این فرآیند شده است
تحقیقات خوبی بر روي . یازمند تجهیزاتی با مقاومت سایشی باال نسبت به فرآیند تزریق پالستیک استگیري تزریقی پودر ن

گیري تزریقی پودرها صورت گرفته است، اما مطالعات چندانی در مورد هاي قالب مورد استفاده در قالبمقاومت سایشی اینسرت
سایش در سیلندر و ماردون دستگاه تزریق . رها انجام نشده استگیري تزریقی پودگیري در فرآیند قالبسایش تجهیزات قالب

عالوه بر مشخصات سایشی خوراك، عواملی همچون مونتاژ نامناسب سیلندر، . بر عملکرد فرآیند به شدت تاثیر خواهد گذاشت
ایش سایش در سیلندر و توانند بر افزمی ،نسبت تراکم باال و ماردون و جعبه دنده دستگاه، عدم هم محوري سیلندر و ماردون

بندي توانیم به دو دسته سایش مکانیکی و شیمیایی تقسیمدر کل سایش در سیلندر و ماردون را می. ماردون تاثیر بگذارند
                                                                                                                                                               
1 Powder Injection Molding 
2 Feedstocks 
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- سایش در اثر ساییدگی را می. شوندتقسیم می 2و چسبندگی 1ي ساییدگیهاي مکانیکی به نوبه خود به دو دستهسایش. کنیم
ماردون افزایش محسوسی خواهد  4و انتقال 3در نواحی تراکم ها یا فلزات دانست که مخصوصاًپودر سرامیک توان به علت وجود

ایجاد ) تماس سیلندر و ماردون(سایش چسبندگی در اثر تماس فلز با فلز . مشخص شده است 1این نواحی در شکل . داشت
توسط تخریب شیمیایی  سایش خوردگی اصوالً. ماردون باشد شود که امکان دارد این امر در اثر عدم هم محوري سیلندر ومی

در بسیاري از . ]1[هنگامی که خوراك بیش از حد حرارت دیده باشد مخصوصاً ،شودبر روي سطح سیلندر و ماردون ایجاد می
اد از میان دو این امر باعث برگشت مو. شودها، سایش باعث ایجاد گپ مابین سردنده ماردون و سطح داخلی سیلندر میحالت

که در نتیجه آن زمان سیکل کاري افزایش یافته و باعث تخریب حرارتی  گرددمیسطح سائیده شده به سمت هاپر دستگاه 
. ذرات سائیده شده، به داخل حفره قالب تزریق شده و باعث کاهش کیفیت محصول خواهد شد ،از طرفی. شودخوراك می

  .تواند توسط سایش سیلندر و ماردون به وجود آیدبی دانست که میتوان از جمله عیوضرب ناقص را نیز می
  

  
 ]4[هاي مختلف ماردونقسمتنواحی و  - 1شکل 

  
-ي ماردون گرانولدر ناحیه تغذیه. شوددر یک ماشین تزریق، خوراك به فرم گرانول از هاپر دستگاه به داخل سیلندر تغذیه می

شکل ( شودا حرکت چرخشی ماردون، خوراك تحت حرارت قرار گرفته و ذوب میها به داخل سیلندر کشیده شده و همزمان ب
ي قالب، سیلندر و ماردون به ترتیب با از ابتداي ورود خوراك به داخل سیلندر تا خروج آن از نازل و تزریق آن به حفره. )2

هاي تماسی اخل سیلندر، وضعیتبه علت همین تغییرات فازي خوراك در د. خوراك جامد، نیمه مذاب و مذاب تماس دارند
همچنین به علت لرزش ماردون . شودهاي سایشی مختلف میمختلف در طول سیلندر به وجود آمده و باعث بوجود آمدن حالت

خوردگی در داخل سیلندر نیز ممکن است بر اثر . در داخل سیلندر و تماس فلز با فلز شاهد سایش چسبندگی نیز خواهیم بود
  .در دماهاي باال و در نزدیکی نازل رخ دهد هاي دیگر مخصوصاًافزودنی پلیمر پایه یا

هاي سایشی موجود اکثر حالت سازي شرایط سایش استفاده شده است که بتواند تقریباًدر این تحقیق از دستگاهی براي شبیه
رفته شده از دستگاه تست سایش چرخ این دستگاه تست برگ. (S. j. Bull et al. 2001)در درون سیلندر و ماردون را بررسی کند

این تست . که چرخ الستیکی آن با چرخ فوالدي جایگزین شده است. است ASTM G65-94الستیکی بر اساس استاندارد 
سازي برخورد مابین سیلندر و ماردون ي فنري است که براي شبیهکننده شامل یک گرمکن و سیستم کنترل دما و صفحه

دهی قرار گرفته است، که تحت عملیات حرارتی و پوشش AISI 4140این مقاله مقاومت سایشی فوالد  در. ]2[شوداستفاده می
  .در مقابل خوراك حاوي پودر آلومینا و با در نظر گرفتن تاثیرات دما بررسی شده است

                                                                                                                                                               
1 Abrasive 
2 Adhesive 
3 Compression 
4 Transition 
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  ]4[هاي مختلف ماردون در سیلندر نسبت به مراحل تزریقوضعیت -2شکل

  
  روش تحقیق -2
  ست سایشاصول ت -2-1

پیچیده  ها در صنعت تزریق پالستیک کامالًاین مکانیزم .هاي مختلف سایش بسیار مشکل استمتاسفانه فهم یا تعریف مکانیزم
سیستم تست سایش استفاده شده در . ]3[همچنین برخی از پارامترها مجهول بوده و یا بسته به نوع فرآیند متغیر هستند. است

گیرد که چرخ الستیکی آن با چرخ فوالدي جایگزین شده صورت می ASTMش چرخ الستیکی این تحقیق بر اساس تست سای
اي به بازوي لوالیی ها توسط نگهدارندهنمونه. شودپیرامون چرخ فوالدي توسط افشانک هواي گرم، داغ می). 3شکل (است 

ها توسط افشانک گرم جداگانه نگهدارنده نمونهبه طور . دهدها را به چرخ فوالدي فشار میشوند که نمونهحاوي بار متصل می
همچنین در پیشانی چرخ شیارهایی تعبیه شده است که قابلیت حمل . کنترل خواهد شد c°2±ها با دقت شود دماي نمونهمی

 سازي برخوردصفحه فنري تعبیه شده در سیستم نیز براي شبیه. خوراك را افزایش داده و تماس فلز با فلز را کاهش دهد
توان مقدار گپ مابین چرخ فوالدي و سطح نمونه را توسط تغییر موقعیت شود همچنین میسیلندر و ماردون استفاده می

با  1ییکگیري وزنی سایش توسط یک باالنس الکتروناندازه .ي صفحه فنري یا صلبیت خود صفحه فنري تنظیم کردنگهدارنده
همچنین  .محاسبه شد Wv=Wm/ρبر اساس  Wmجمی سایش از کاهش جرم ي حمقادیر گزارش شده. انجام شد 5g-10مقیاس 

  .تحلیل شدند SEM(Scaning Electron Micrographs)سطوح سائیده شده توسط 
  

                                                                                                                                                               
1  Electronic Balance 
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 ]1[شماتیک دستگاه تست سایش - 3شکل

  
  هاي تستنمونه -2-2

و  mm50قطر  ا به شکل دیسکی باهاین نمونه. لیست شده است 1هاي مورد استفاده در این تست در جدول مشخصات نمونه
بود که اغلب در فرآیند قالبگیري تزریقی براي ساخت  AISI 4140فوالد زمینه مورد استفاده . انتخاب شدند mm10ضخامت 

 830این فوالد تا دماي . لیست شده است 2تشکیل دهنده این فوالد در جدول  عناصر. ]4[شودسیلندر و ماردون استفاده می
دهی، صافی قبل از انجام عملیات حرارتی و پوشش. است کاري شدهخنک روغنراد حرارت دیده و سپس در داخل درجه سانتیگ

  . ها اعمال شدزنی به نمونهتوسط سنگ Ra=0.4μmسطحی معادل 
  

 هاي مورد استفاده در تستمشخصات نمونه - 1جدول   
 (μm) ملیاتعضخامت  (Gpa)سختی ویکرز  نمونه

  ----------  62/6 ي شدهکارفوالد سخت
  30 2/11 کرم شدهفوالد آب

  20 13 فوالد نیتراته شده
  TiN 2/19 5فوالد با پوشش 
  CrN 8/21  5فوالد با پوشش 

  
 AISI 4140عناصر تشکیل دهنده فوالد  - 2جدول 

  فسفر  گوگرد  مولیبدن  کرم  منگنز سیلیسیم کربن عنصر
 035/0 03/0 2/0 95/0 7/0 3/0 4/0 درصد

  
  شرایط تست -2-3

 .هاي مورد نظر در چندین دماي مختلف انجام شدندتست. آورده شده است 3پارامترهاي مورد استفاده براي تست در جدول 
مابین نمونه و چرخ فوالدي ایجاد  N55شد که در نتیجه آن نیروي تماسی در حدود  اعمالبه بازوي لوالیی  N30 نیروي
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   .گردید
  

 ورد استفاده براي تستپارامترهاي م -3جدول 
 تنظیمات مربوطه پارامترها

 202mm قطر چرخ فوالدي

 10mm ضخامت چرخ فوالدي

 30N مقدار بار اعمالی

 60rpm عده دوران چرخ فوالدي

 2h زمان تست

  
  مشخصات خوراك-2-4

   Mean Particle = 2.3μmو با متوسط اندازه ذرات  65خوراك مورد تست در این تحقیق حاوي پودر آلومینا با درصد حجمی 
   .باشدمی 4صات ذکر شده در جدول و از بایندري با مشخ Specific Gravity=3.95و 
  

 بایندر مورد استفادهاجزاء  مشخصات  -4جدول 
  LDPE Parafine Wax Stearic Acide نام جزء

 7/1  5/24 8/8 مقدار درصد در ترکیب
 100 70  71 (°C)نقطه ذوب 

 916/0 9/0  96/0 (g/cm3)چگالی 

  
  و بحث نتایج -3

به منظور انتخاب یک پوشش یا عملیات حرارتی . بررسی شدند SEMها و مکانیزم سایش، توسط عیوب ناشی از سایش نمونه
ها را نشان مقادیر سایش حجمی نمونه 4نمودار شکل . ع مکانیزم سایش ضروري استمناسب براي جلوگیري از سایش، فهم نو

در دماهاي کمتر از . است از نوع ساییدگیشود کانیزم سایشی که توسط ذرات سرامیکی آلومینا ایجاد میم" عموما. دهدمی
50°Cبرداري عمل کرده و باعث براده 1هاییذرات سخت آلومینا به عنوان میکروابزار. ، وجود سایش خوردگی غیر محتمل است

  .شونداز سطح نمونه می
  

                                                                                                                                                               
1  Microtools 
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 C°50ها در دماي تست مقادیر سایش حجمی نمونه -4شکل 

  
هاي میکروگراف. هاي ریزي در سطح نمونه به وجود آمده بودخراش AISI 4140کاري شده تست سایش در فوالد سختدر اثر 
SEM همچنین مقداري از سطح فوالد توسط ذرات . اندینا در سطح نمونه نفوذ کردهکه مقداري از ذرات آلوم دهدنشان می

در طی تماس سطح نمونه با ذرات سخت آلومینا، تغییر فرم پالستیکی شدیدي بر روي . سخت آلومینا ماشین کاري شده بود
با . ت ذرات ساینده در آمده بودهاي سطح نمونه، مقداري از آن جدا شده و به صوردر برخی قسمت. سطح ماده ایجاد شده بود

  ).5)الف(شکل ( بودیمکاري شده ي فوالدي سختدر نمونهافزایش دماي تست، شاهد افزایش عیوب ذکر شده 
اما این . پس از انجام تست، شیارهاي ایجاد شده در اثر سایش به وضوح قابل مشاهده بودندکرم شده، در نمونه فوالدي آب

قبل از انجام تست حاوي کرم شده هاي فوالدي آبسطح نمونه. کاري شده بودندي فوالد سختمونهشیارها کمی باریکتر از ن
هاي هاي مواد در اطراف خراشوجود توده. انددر هنگام انجام عملیات آبکاري ایجاد شده" هاي بسیار ریزي بود که احتماالترك

- وجود حفره. در سطح نمونه توسط ذرات سخت آلومینا استدهنده ایجاد تغییر شکل پالستیکی سایشی پس از تست، نشان
ي ترد بودن سطح نمونه و عدم دهندههایی از نمونه ایجاد شده است نشانهایی در سطح نمونه که بدلیل جدا شدن تکه

د هایی از سطح نمونه که هنگام تماس فلز با فلز در معرض ضربه بودندر قسمت. کاري استمواد پوشش پذیريانعطاف
شود پذیري کم پوشش و به مرور زمان افزایش پیدا کرده و باعث میها به علت انعطافاین ترك. شودهایی ایجاد میمیکروترك

همچنین به دلیل سختی باالي ذرات آلومینا در . هایی از مواد جدا شده و باعث ایجاد حفره گرددهاي تالقی آنها تکهدر محل
هاي خود را از دست داده بودند هایی که پوششنمونه نفوذ کرده بودند این حالت در قسمت ها این ذرات در سطحبرخی قسمت

   ).5)ب(شکل (خورد بیشتر به چشم می
این مقاومت سایشی را . نمونه فوالدي نیتراته شده مقاومت بهتري را در برابر سایش نسبت به دو نمونه قبلی از خود نشان داد

پذیري سطحی این نمونه در افزایش چراکه انعطاف. باالي آن نسبت به دو مورد قبلی دانستتوان فقط به خاطر سختی نمی
شد که با افزایش پس از انجام تست، شیارهاي ظریفی بر روي سطح نمونه مشاهده می. مقاومت سایشی، کم تاثیرنبوده است
برداري از سطح نمونه در حد میکرون برادهسختی باالي ذرات سرامیکی آلومینا باعث . دماي تست شاهد افزایش آن بودیم

کاري سطحی باعث با گذشت زمان تست، این ماشین. کاري سطح شده بودها، باعث پولیشخواهد شد که در برخی قسمت
شود که نفوذ برخی از ذرات آلومینا در این نقاط نازك شدن الیه نیتراته شده گردیده و در نقاطی نیز باعث از بین رفتن آن می

   ).5)ج(شکل (به همین دلیل بوده است 
این . توانند از سطح براده برداري کنندکنند که میذرات سخت آلومینا به عنوان میکروابزارهایی عمل میهمانطور که ذکر شد 
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یا همان جدا شدن الیه پوشش از سطح  Delaminationي هاي سخت باعث بوجود آمدن پدیدهدر حالی است که در پوشش
مشخص شده است که مقدار سختی پوشش به تنهایی مشخصه تعیین کننده . باعث کاهش وزن نمونه خواهند شد و شدهفوالد 

در . اي خواهد داشتها به سطح فوالد و پیوستگی آن نیز نقش تعیین کنندهششدر مقاومت سایشی نیست بلکه چسبندگی پو
میزان چسبندگی پوشش را به زمینه فوالدي افزایش داده و  کاريتوان با افزایش دماي نفوذ در طی عملیات پوششکل می

هاي کم وجود گودي PVD(Physical vapour deposition)هاي روشاز جمله مشخصه. ]5[مقدار سایش وزنی را کاهش داد
 CVD(Chemical vapourهاي حالت اولیه پوشش. بندي ریز است که بر روي سطح نمونه وجود داردعمق و میکروذراتی با دانه

deposition) هاي سختدر کل پوشش. دهدنیز یک سطح کریستالی زبر را نشان می TiN(CVD) و CrN(PVD)  مقاومت باالیی
 SEM هايبا توجه به میکروگراف. دهندو عملیات حرارتی سنتی از خود نشان می هاپوششهمچنین را نسبت به فلزات و 

هایی از قسمت. دادندایسه با حالت اولیه خود تغییرات ظاهري جزئی را نشان میها پس از انجام تست در مقسطح این پوشش
که توسط ذرات سخت آلومینا به وجود . شدکاري مالحظه میحالت پولیش TiNو  CrNکاري شده با هاي پوششسطوح نمونه

  ).5)د،ه( شکل(شد مالحظه می Pittingي ها نیز پدیدهدر برخی نواحی از این پوشش. آمده بودند
    

      
) نمونه نیتراته شده، د) کرم شده، جنمونه آب) ، ب AISI 4140فوالد ) ها پس از تست سایش، الفنمونه SEMهاي میکروگراف - 5شکل

 CrNنمونه با پوشش ) ، هTiNنمونه با پوشش 

  
ها اي و چسبندگی بر روي نمونه، ضربه)یخوردگ(هاي ساییدگی، شیمیاییتست سایشهاي انجام شده ما قادر به در تست

در دماهاي . شود، بسیار نزدیک استهاي سایشی که در درون سیلندر و ماردون دستگاه تزریق ایجاد میبودیم که به مکانیزم
ث ها باعسطحی نمونههاي ، باقی ماندن بایندر در شیارها و حفرهبه حالت مذاب است "که بایندر کامال C°100تست باالي 

مخزن حاوي هگزان در  ،ها بعد از تستبراي رفع این مشکل نمونه. گیري وزنی مقدار سایش خواهد شدکاهش دقت در اندازه
هاي با پوشش ها به جز نمونههایی در دماهاي باالتر مشخص شد که میزان سایش همه نمونهبا انجام تست. شستشو داده شدند

TiN  وCrN رسد این امر دو دلیل داشته باشد اول اینکه افزایش دما باعث کاهش میکروسختیمیبه نظر . افزایش یافته است-
شود و دوم اینکه افزایش دما و به تبع آن ذوب شدن خوراك باعث افزایش تماس ذرات آلومینا با سطح ها میهاي سطح نمونه

ستگاه تزریق نسبت به دیگر نواحی دلیل بر این باال بودن میزان سایش در ناحیه اختالط سیلندر و ماردون د. شودها مینمونه
  .مدعاست

  
  گیرينتیجه -4

بر هاي سایش براي سیلندر و ماردون دستگاه تزریق مکانیزم اکثر با توجه به روش تست انتخاب شده براي این تحقیق، تقریباً
کرم ، نمونه آبAISI 4140ري شده کارفتار سایشی فوالد سخت. سازي و تست شدشبیههاي مختلف هایی با پوششروي نمونه

نتایج  .بررسی شد، در برابر خوراك تولید شده از پودر آلومینا CrN و TiNهاي سخت هاي با پوشششده، نیتراته شده و نمونه

 ه د ج ب الف
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گیري تزریقی آلومینا در فرآیند قالب CrN و TiNهاي سخت هاي با پوششبدست آمده نشان دادند که مقاومت سایشی نمونه
هاي مقاومت سایشی پوشش. کاري استهاي سنتی عملیات حرارتی و پوششدود هفت الی هشت برابر بیشتر از روشدر ح

اي به مشخصات سایشی خوراك از قبیل نوع ذرات، سختی آن، درصد بار پودر و نوع بایندر وابسته سخت به طور قابل مالحظه
  .ارد پیشنهاد کردتوان پوشش مناسبی را براي همه مواز این رو نمی. است
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