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سي دهي قطعات آلومينايي مورد بررگيري تزريقي با فشار پايين در اين مقاله به عنوان روش شكلروش قالب
 هاي پيچيده و دقت ابعاديهاي مهندسي با شكلهاي ساخت سراميكقرار گرفته است. اين روش يكي از روش

 نوان عامل پالستيك جهتباال است. در اين روش از يك تركيب چسب (پارافين وكس+كارنوبا وكس) به ع
هاي متفاوتي نظير دماي خوراك، فشار تزريق، زمان تزريق، دهي آسان ذرات آلومينا استفاده شد. مؤلفهشكل

 گيري تزريقي در فشار پايين اثرگذار است. بررسيدهي قطعات سراميكي به روش قالبدماي قالب و ... در شكل
ا در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. دماي بهينه تزريق در ههاي و انتخاب مقدار بهينه آناين مؤلفه
ثانيه براي شكل  10-15، زمان تزريق در محدوده bar 6-4، فشار بهينه در محدوده C90-80°محدوده 

 .) به دست آمدmm 125×20 )D×Hاي به ابعاد استوانه

كليدواژه:
گيري تزريقي در فشار قالب

آلومينا، پارافين وكس، پايين، 
 .زدايي، خوراكچسب

DOR: 20.1001.1.23222352.1400.10.0.21.4كد 

مقدمه-1

هاي ) يكي از چالش1 توليد قطعات پيشرفته سراميكي (شكل
موجود در ساخت قطعات مهندسي است كه محققين همواره 

هاي ساده و مطمئن براي ساخت اين قطعات به دنبال روش

هاي مختلفي براي ساخت قطعات پيشرفته . روش]1[ اندبوده
توان به پرس تك ها ميسراميكي وجود دارد كه از جمله آن

ي گرمحوره، پرس داغ، پرس ايزواستاتيك سرد و داغ، ريخته
 گيري تزريقيگري ژلي، اكستروژن و قالبدوغابي، ريخته

. براي ساخت قطعات سراميكي مهندسي ]2[ داشاره نمو
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محوره و پرس گري دوغابي، پرس تكهاي ريختهروش
ايزواستاتيك سرد به قدر كافي مناسب نيستند به دليل اينكه 

ها در حالت خام يا زينترشده اميككاري سرعمليات ماشين
 هاي مكانيكي اينهزينه بااليي در پي دارد و همچنين تنش

ها مانده كه در نهايت موجب تخريب آنمرحله در قطعات باقي
يت وري باال و قابلهاي جايگين با بهرهشود. بنابراين روشمي

ه قرار كاري بيشتر مورد توجتوليد اشكال پيچيده بدون ماشين
ها گيري تزريقي يكي از بهترين روشفت. فناوري قالبگر

 . ]5-3[ براي توليد قطعات سراميكي است
سراميكي است كه  1دوغابگيري تزريقي برپايه فرآيند قالب

حاوي يك تركيب چسب است كه در دما و فشار معين، يك 
كند. وقتي دوغاب (خوراك) در قالب خنك قالب فلزي را پر مي

 آيداي خام به دست ميشود، جامد شده و در نتيجه بدنهمي
گيري تزريقي وجود دارد . دو روش اصلي از فناوري قالب]6[

دو  شود. اينكه به طور فعال در صنعت سراميك استفاده مي
چنين مقدار فشار اعمالي روش با توجه به تركيب چسب و هم

 . ]7[ شونداز همديگر متمايز مي
 ، مبتني بر2گيري تزريقي با فشار باالروش اول، با نام قالب

-C150°استفاده از تركيبات آلي گرمانرم است كه در دماي 
شوند. در اين روش، پودر سراميكي با تركيب مايع مي 300

چسب معين در محدوده دمايي ذكر شده، پالستيك شده و 
سپس تركيب چسب سراميك با استفاده از يك پيستون وارد 

دهي در اين روش تحت شود. شكلدستگاه تزريق مي
هاي فلزي انجام ) در قالبMPa 70-5اال (فشارهاي ب

شود. بدنه خام به دست آمده پس از سوزاندن چسب آماده مي

 
1 slurry 
2 high pressure injection moulding 
3 low pressure injection moulding 

 شود. زينتر مي
، مبتني بر 3گيري تزريقي با فشار پايينروش دوم، با نام قالب

استفاده از تركيبات آلي گرمانرم است كه در دماي نسبتاً كم
 اين تركيب چسبشوند. جز اصلي ) سيال ميC70-60°تري (

شود. از پارافين وكس است كه در اين دماي كم، ذوب مي
سراميك برپايه پارافين، داراي -آنجا كه تركيبات چسب

ويسكوزيته نسبتاً كم و سياليت باال، در دماي نسبتاً پايين 
) براي پركردن MPa 7/0- 2/0تري (هستند، به فشارهاي كم

شدن پارافين در دماي . پس از نرم]9 ،8[ قالب نياز دارند
°C60-70  مخلوط خاصيت پالستيك خود را به دست
يابد. وقتي قالب به داخل قالب جريان ميآورد و سپس مي

شود. پس از خنك شد، يك بدنه خام جامد از قالب خارج مي
حذف چسب بدنه سراميكي به منظور دستيابي به استحكام 

شود. اين روش و اصول اصلي آن در دهه نهايي زينتر مي
در روسيه معرفي  4ميالدي توسط گريبووسكي 1960-1950

يا  5گري داغاين روش، ريختهشد. در آن زمان نام 
سازي اين روش، بود. بهينه 6گري داغ دوغاب گرمانرمريخته

امكان توليد قطعات سراميكي مختلف را در ابعاد صنعتي 
  فراهم كرد.

هاي ساخته شده با اشكال پيچيده با روش سراميك
آورده شده است.  1گيري تزريقي با فشار پايين در شكل قالب

ه منظور ساخت قطعات آلومينايي از اين روش در اين مقاله ب
هاي مؤثر بر اين روش در ساخت قطعات استفده شد. مؤلفه

 .آلومينايي در ادامه مورد بررسي قرار گرفته است
 

4 P.O. Gribovsky 
5 Hot Casting 
6 Hot casting of thermoplastic slurries 
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 يريگشده به روش قالبساخته يكيقطعات سرام -1 شكل

 نييبا فشار پا يقيتزر

 يتجرب يهاتيفعال -2

 مواد اوليه -2-1

 اين روش حاوي پودر آلومينا مواد اوليه مورد استفاده در
 µm 4  ريزساختار و توزيع  2 كه در شكل ،6/99%(خلوص

ادازه ذرات آن آورده شده)، منيزيا، سيليس و كربنات كلسيم 
) است. %99ميكرون (خلوص  10هر كدام با اندازه ذرات زير 

همچنين تركيب چسب حاوي پارافين وكس و موم برزيلي 
(كارنوبا وكس)، و استئاريك اسيد به عنوان روانساز استفاده 

 گيريبا استفاده از روش قالب %96شد. ساخت قطعه آلوميناي 
 تزريقي با فشار پايين در ادامه مورد بررسي قرار گرفته است.  

 خوراك هيمواد اول بيترك -1 جدول
 )C°دماي ذوب ( درصد وزني مواد

 2072 7/80 آلومينا
 2852 1/2 سيليس

 825 4/1 كربنات كلسيم
 1710 8/0 منيزيا

 80-65 12 پارافين وكس
 87-80 2 كارنوبا وكس

 73 1 استئاريك اسيد

 فرآيند آزمايشگاهي -2-2

 تهيه خوراك -2-2-1
سازي پودر سراميكي است. اولين مرحله در تهيه خوراك، آماده

 بدين منظور تركيبات آلومينا، سيليس، منيزيا و كربنات كلسيم
شوند. سپس ذكر شده، توزين مي 1با مقاديري كه در جدول 

اي يا آسياب ماهوارهبه منظور اختالط همگن، به وسيله 
گيرند. در اين مرحله به جارميل تحت آسياب تر (آب) قرار مي

منظور پخش يكنواخت روانساز در ميان ذرات پودري، 
ساعت از  2شود. پس از گذشت اسيد اضافه مياستئاريك

گيرد تا كامًال آسياب، دوغاب به دست آمده درون آون قرار مي
 ود.خشك شده و آماده مراحل بعدي ش

در مرحله دوم پودر سراميكي تهيه شده با استفاده از يك  
با پارافين مخلوط  C90-75°اي دو تيغه در دماي همزن سياره

آيد. پس از شده و در نهايت خوراك مورد نظر به دست مي
هاي به وجود آمده در سازي خوراك الزم است تا حبابآماده

حين اختالط از بين برود كه براي اين كار از يك پمپ خأل 
زدايي خوراك به دست آمده شود. پس از حباباستفاده مي

متري در آمده سانتي 3تا  2هاي سرد شده و به صورت گرانول
ها را ذوب شود. در هنگام فرآيند آنو آماده مرحله تزريق مي
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 شود. ها براي پر كردن قالب استفاده ميكرده و از آن
 خوراك قيتزر -2-2-2

به منظور تزريق خوراك آلومينا از يك قالب آلومينيومي با 
ه بشكل استوانه توخالي استفاده شد. بدين منظور خوراك را 

داخل محفظه دستگاه انتقال نموده و دماي آن را باال برده تا 
 ) سپس با استفاده از فشار هواC100-80°مذاب شود (

 )MPa 7/0- 1/0اي تزريق ) خوراك به داخل قالب استوانه
 شود.شود. با سرد شدن قالب بدنه خام تشكيل شده خارج ميمي

مونتاژ قالب -خروج قطعه از قالب-خنك كردن-چرخه تزريق
شود بنابراين تا چند دقيقه) انجام مي 5تا  1بسيار سريع (از 

صد قطعه در هر شيفت كاري قابليت توليد وجود دارد. با توجه 
به توانايي مواد بر پايه پارافين در مايع شدن در دماي پايين، 

ا قطعات معيوب مجدداً توان از ضايعات خوراك گرمانرم يمي
استفاده نمود. فاكتورهاي مختلفي از جمله مورفولوژي و 

سازي آن، تركيب چسب خواص پودر سراميكي و نحوه آماده
گرمانرم، نسبت جامد (پودر سراميكي) به فاز مايع (سيستم 

هاي خوراك گرمانرم، فرآيند تزريق، طراحي چسب)، مؤلفه
هايي بر خواص و عملكرد قالب، فرآيند حذف چسب و زينتر ن

 قطعه سراميكي نهايي اثرگذارند.   
 زدايي:فرآيند چسب -2-2-3

شكل مختلف قابل  3شده به زدايي قطعات تزريقفرآيند چسب
 انجام است:

 ) حرارتي1
 ) با استفاده از حالل2
 ) با استفاده از كاتاليست3

هاست. در اين ترين اين روشزدايي حرارتي مرسومچسب
بايد با سرعت كم انجام شود تا قطعه روش حذف چسب 
هاي ناشي از خروج چسب دچار ترك و سراميكي تحت تنش

 در نهايت تخريب نشود.
 زداييبه منظور جلوگيري از اتفاقات مخرب، فرآيند چسب

شود. بدين قطعه سراميكي در بستر يك جاذب انجام مي
ور هاي تزريق شده در يك بستر پودر غوطهترتيب كه بدنه

ه و با استفاده از نيروهاي موئين، چسب توسط پودر جذب شد
 زدايي حرارتيشود. فرآيند چسبشده و در نهايت تبخير مي

با  گيري تزريقيقطعات سراميكي ساخته شده به روش قالب
 شود:مرحله زير تقسيم مي 6فشار پايين به 

 ساخت خوراك ياستفاده شده برا يناياندازه ذرات آلوم عيوزت -2 شكل
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 هيمواد اول بيترك چسب بيترك يسازآماده 

 
 ]18[ نييبا فشار پا يقيتزر يريگبه روش قالب يكيفلوچارت ساخت قطعات سرام -3 شكل

 
هاي بر پايه پارافين، اجزاي روغني كه كردن چسب) در گرم1

شود در دماي هاي صنعتي مشاهده ميمعموالً در پارافين
°C60 -50 كند كه اصطالحاً به آن تعريق شروع به خروج مي
انجام C/h10-5°گويند. اين مرحله به آرامي و با سرعت مي
شود. اگر اين مرحله با همين سرعت انجام شود استحكام مي

 مكانيكي قطعه سراميكي باالتر خواهد بود. 
است كه با C150-100°) مرحله بعديِ گرمايش، دماي 2

شود كه پارافين ذوب شده و به انجام مي C/h10-5°سرعت 
ر شود. دكند و فرآيند تجزيه شروع ميداخل جاذب حركت مي

پايان اين مرحله دما به مدت معيني ثابت در نظر گرفته 
  ت كافي براي خروج چسب فراهم شود. شود تا فرصمي

) در اين مرحله پارافين ذوب شده در محدوده دمايي 3
°C300-150 شود. در پايانتجزيه شده و در نهايت تبخير مي 

 رسد.مي %90-95اين مرحله ميزان تجزيه پارافين به 
مانده در وسط بدنه و سوزاندن هاي باقي) تجزيه هيدروكربن4

دهد. در اين رخ مي C400-300°دمايي ها در محدوده آن
 يابد.افزايش مي C/h20-10°مرحله نرخ دما به 

زدايي در محدوده دمايي) مرحله نهاييِ چسب5
 °C1000-850  به منظور استحكام بخشي به بدنه خام انجام

 شود.مي
ود شزدايي سريع انجام مي) سرد كردن قطعات بعد از چسب6

نسبتاً بااليي است اما به اندازه زيرا سراميك داراي تخلخل 
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كافي مستحكم است تا بارهاي مكانيكي و حرارتي را تحمل 
 .]15-10[ كند

 زينتر: 

هدف از انجام فرآيند زينتر تبديل بدنه فشرده شده بعد از 
 5/0زدايي به بدنه نهايي است. دماي زينتر معموالً بين چسب

شود كه با توجه به اينكه دماي دماي ذوب انتخاب مي 75/0تا 
 C1400-1720°اين دما در محدوده  C 2073°ذوب آلومينا 

. با توجه به درصد آلومينا در بدنه اصلي كه ]16[ خواهد بود
انتخاب و در اين دما به  C 1650°است دماي زينتر آن 95%

 ساعت نگه داشته شد.     2مدت 

 
 يينايقطعات آلوم نتريز ييدما ليپروف -4 شكل

 ها به روش ارشميدسچگالي كلي نمونه
ASTMC134-C135 ا هري شد. سطح شكست نمونهگياندازه

 SEMبراي بررسي عمق غشاي رسي با استفاده از دستگاه 
) مورد بررسي قرار TESCANساخت شركت  MIRA3(مدل 

گرفت. براي بررسي توزيع اندازه تخلخل غشاهاي رسي از 
و رسم نمودار  ImageJافزار در نرم SEMآناليز تصاوير 
ها استفاده شد. الزم به ذكر است كه قطعه هيستوگرام داده

ها روي آن انجام شد يك قطعه مورد نظري كه بررسي مؤلفه
 است.) mm 125×20 )D×Hاي با ابعاد استوانه

 
1 compaction 
2 Welding Line 

 نتايج و بحث -3
 هاي فشار، زمان تزريق،گيري تزريقي مؤلفهدر فرآيند قالب

اهميت است. لذا به منظور دماي خوراك و دماي قالب حائز 
ر ها در حالت بهينه قراگيري بهتر بايد تمام اين مؤلفهقالب

دهي گيرد. در ادامه به بررسي تأثير اين عوامل بر شكل
 گيري تزريقي پرداخته خواهد شد.سراميك در روش قالب

 بر پر كردن قالب قيزمان تزر ريتأث -3-1

نگهداري فشار گيري تزريقي زمان يكي از عوامل مهم در قالب
باد (عامل تزريق) است. اگر زمان انتخاب شده كم باشد خوراك 

كند و در صورت پر كردن هم مشكالتي به خوبي قالب را پر نمي
ها و ... ايجاد خواهد كرد. همانطور كه در نظير حفرات، ريزترك

(الف) نشان داده شده است اثر زمان در دما و فشار ثابت  5شكل 
ثانيه درصد  5تا  1افزايش زمان از  رار گرفت. بامورد ارزيابي ق

درصد  100به  20حجمي ماده تزريق شده در قالب از حدود 
ثانيه به صورت ظاهري قالب پر شده  5افزايش يافت. در زمان 

هايي ديده شد كه ناشي از نبود است اما در مركز قطعه سوراخ
 ب). بانهايي قطعه بوده است (شكل  1زمان كافي براي فشردگي

ثانيه قطعه به شكل نهايي خود بدون هيچ  10افزايش زمان به 
خواهدبود. افزايش بيش از اين  2گونه حفره، ترك يا خط جوشي

مقدار باعث داغ شدن قالب شده و عمل خنك كردن را به تعويق 
سازي خللي ايجاد نخواهد كرد اما اندازد. اين اتفاق در نمونهمي

 حجم باالي توليد بايد زمان هر تزريقدر توليد صنعتي به دليل 
ثانيه براي اين قطعه  10تا حد ممكن كاهش يابد. بنابراين زمان 

 زمان بهينه است.
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بودن نامناسب لي، ج) وجود حفره در نمونه به دلC 90°يو دما bar3 كردن قالب در فشار بر پر قيزمان تزر ريالف و ب) تأث -5 شكل

قيزمان تزر

 يبر چگال قيفشار تزر ريتأث -3-2

افزايش فشار تزريق باعث افزايش سرعت تزريق ماده به 
تر پر خواهد شد. در داخل قالب شده و در نتيجه قالب سريع

حفره افزايش  هاي چندقطعات پيچيده و به خصوص قالب
 فشار بسيار بر فرآيند تزريق اثر گذار خواهد بود.

با افزايش سرعت تزريق، سرعت انقباض ماده در داخل قالب 
هاي نيز كاهش يافته و در اين صورت قطعه نهايي بدون حفره

 
1 Jetting effect 

ن حال، شود. با ايانقباضي و با چگالي خام باالتر تشكيل مي
مؤثر است و  bar 6-4افزايش فشار تزريق تنها در محدوده 

در فشارهاي باالتر چگالي افزايش نخواهد يافت. زمان 
نگهداري اين فشار روي قالب به شكل و مواد اوليه سراميكي 

هاي نگهداري طوالني معموالً براي بستگي دارد؛ زمان
شود. اگر زماني براي نگهداريِ تر استفاده ميقطعات بزرگ

حضور حفره در قطعه و فشار نباشد يا كوتاه باشد احتمال 
 1ايكاهش چگالي آن وجود دارد. به اين پديده اثر فواره

 حفره

 )الف(
 (ب)

 (ج)
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كردن قالب ر. انتخاب فشار مناسب براي پ]18 ،17[ گويندمي
اك باال ويسكوزيته خوربه ويسكوزيته خوراك بستگي دارد؛ اگر 

كردن قالب نيز باال خواهد بود. دماي باشد فشار مورد نياز براي پر
 ياز براي پر كردن قالب مؤثر است.خوراك نيز بر فشار مورد ن

در  C90°جهت تعيين تأثير فشار بر چگالي خام قطعه دما ثابت و 
ثانيه  10د. همچنين زمان نگهداري فشار روي قالب نظر گرفته ش

 در نظر گرفته شد.

 
 قيقطعه پس از تزر يبر چگال قيفشار تزر ريتأث -6 شكل

)°C90 ، s10( 

 :يبر چگال قيتزر يدما ريتأث -3-3

يابي آن و پر كردن قالب به افزايش دماي خوراك در جريان
يكه گذارد. زمانخصوص براي اشكال پيچيده تأثير مثبت مي

يابد گراد افزايش ميدرجه سانتي 90به  70دماي خوراك از 
ده) شدرصد تخلخل كاهش يافته و چگالي نمونه خام (تزريق

گراد، درجه سانتي 100يابد. با افزايش دما به افزايش مي
از  كند و بنابراين اين دما و باالترپارافين شروع به تبخير مي

مچنين كاهش شود. هآن براي انجام تزريق توصيه نمي
گراد به دليل افزايش درجه سانتي 90چگالي در دماي باالي 

اد حفره و سرعت انقباض ماده در داخل قالب منجر به ايج
در نمودار زير تأثير دماي خوراك بر  شود.تخلخل در ماده مي
 شده قابل مشاهده است.چگالي بدنه تزريق

 
 قيقطعه پس از تزر يبر چگال قيتزر يدما ريتأث -7 شكل

)MPa5/0 ، s10( 

 زساختارير -3-4

ريزساختار الف) خوراك، ب) نمونه آلومينايي پس  8در شكل 
زدايي و ج) نمونه آلومينايي پس از زينتر در دماي از چسب

°C1650  ساعت، قابل مشاهده است. در تصوير  2به مدت
را در كنار هم  3O2Alالف فاز چسبنده پارافين كه ذرات 

ن اي خام و بدور تصوير ب نمونهشود. دداشته مشاهده مينگه
بدون فاز واسط در برخي نقاط به هم  3O2Alپارافين كه ذرات 

متصلند و در تصوير ج كه زينتر به كمك فاز مذاب 
):2CaO:MgO23SiO ( ذرات آلومينا را به كمك فاز مذاب در

 كنار هم نگه داشته است.
 گيرينتيجه -4

 گيري تزريقي درهاي مؤثر بر روش قالبدر اين مقاله مؤلفه
دهي قطعات آلومينايي مورد بررسي قرار فشار پايين براي شكل

ها بر خواص نهايي قطعات از جمله گرفت. مشاهد شد اين مؤلفه
اي ها مؤثرند. همچنين مشخص شد كه اثر فوارهچگالي آن

)Jetting effect (ها در قطعات لخلباعث ايجاد حفرات و تخ
 شود و در نتيجه چگالي و استحكام قطعات راتزريق شده، مي

، فشار تزريق C90-80°دهد. بهترين نتايج در دماي كاهش مي
  ثانيه به دست آمد. 10-15بار و زمان تزريق  6-4
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 2به مدت  C1650° يدر دما نتريپس از ز زساختاري، ج) ر ييزداپس از چسب زساختاريخوراك، ب) ر زساختاريالف) ر -8 شكل

 ساعت
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