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مقدمه
کاربردهای صنعتی و به ویژه برای قطعات تحت  فشار و سایش شدید،  استفاده از پوشش های فوق سخت برای 
یادی را ایجاد می کند  که فشار و سایش مشکالت ز مزایای اقتصادی فراوانی دارد. یکی از حوزه های صنایع فلزی 
ســاخت قطعات با اســتفاده از ســنبه و ماتریس در پرس هیدرولیک اســت. اساســًا پرس هیدرولیک دســتگاهی 
ی فشاری بر اساس قانون پاسکال ایجاد می شود )طبق  که در آن با استفاده از یک سیلندر هیدرولیک نیرو است 
قانون پاســکال فشــاری که بر یک ســیال موجود در محیطی بسته اعمال می شود همیشه ثابت است( ]1[. در این 

ی قطعات فلزی ایجاد می شود )شکل 1(. دستگاه تکانه ضربه ای بسیار باالیی برای ایجاد برش بر رو

شــکل 1- ب( سیســتم هیدرولیک: سیلندر کوچک فشــرده می شود، 
روغن از طریق یک لوله به ســیلندر بزرگ جریان پیدا می کند و نیروی 

بزرگ تری در خروجی سیلندر بزرگ اعمال می شود.

 شــکل 1- الــف( پــرس هیدرولیک 60هــزار تن 
ساخت شرکت وبرمتال1

چالشهایمطرحدرقطعاتفلزیتحتفشاروسایش
به دلیل فشار باال و سایش بسیار شدید بین ورق فلزی و سنبه و ماتریس میزان تغییر شکل ناخواسته فلز می تواند 
که به دلیل مکانیزم های مختلف سایش اتفاق می افتد می تواند خسارات  به شدت باال باشد. این تغییر شکل ها 

یادی را متحمل شود. این خسارات به صورت مستقیم و غیرمستقیم است: ز
 خســارات مســتقیم شــامل خســارات هزینه ســاخت ســنبه، توقف خط تولید )بســته به ســرعت تولید در نوع 

یاد باشد( و هزینه مصرف روان کار است. واحدهای تولیدی می تواند بسیار ز
 خســارات غیرمســتقیم شــامل تولیــد محصــول نامرغــوب، تلفات ناشــی از مواد اولیــه مورداســتفاده و کاهش 

ک در طول زمان است. ی پرس به دلیل باال رفتن اصطکا نیرو
این خسارات در جدول 1 نشان داده شده اند ]2[.

 جدول 1- خسارات ناشی از سایش در سنبه و ماتریس دستگاه پرس هیدرولیک

غیرمستقیممستقیم

تلفات مواد اولیه در اثر تولید نامرغوبهزینه ساخت سنبه

کهزینه توقف در خط تولید افزایش اصطکا

کیفیت کاهش نیروی پرسهزینه خرید روان کار با
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مزایایبهکارگیرینانوپوششهایفوقسخت
در حال حاضر اکثر شرکت های فعال در این زمینه برای مقابله 
بــا ســایش از عملیــات حرارتــی اســتفاده می کنند که عــالوه بر 
تی همچــون کاهش اســتحکام  اثربخشــی کــم باعــث مشــکال
قطعــه، ترد شــدن قالــب و در بســیاری از موارد شکســت قالب 
یــادی را تحمیــل می کند. در  زیــر پرس می شــود و هزینه هــای ز
شکل 2- الف اثر عامل ساینده در فوالد عملیات حرارتی شده 
نشــان داده شــده اســت. اســتفاده از پوشــش های فوق سخت 
می توانــد بــا حفظ اســتحکام ســختی ســطح را افزایــش داده و 
باعــث افزایــش دوام قطعــه شــود. شــکل 2- ب تأثیــر مناســب 
پوشــش های فوق ســخت نانوســاختار را تحت ســایش شــدید 

نشــان می دهــد. در ایــن حالــت لهیدگی لبه های تیز دیرتــر اتفاق افتاده و عمــاًل کارایی قطعه افزایــش پیدا می کند. 
عالوه بر این زمانی که مغز قطعه نرم اســت، ماشــین کاری آن راحت تر و کم هزینه تر بوده و بعد از فرایند ماشــین کاری 
که فوالد با عملیات حرارتی سخت می شود، ماشین کاری آن دشوارتر  سطح قطعه سخت کاری می شود؛ اما زمانی 
و پرهزینه تــر خواهــد بــود. مدت زمانــی کــه خط تولیــد برای تعویض ســنبه و ماتریس متوقف می شــود، بــار هزینه ای 

قابل توجهی را بسته به گستردگی کار و سرعت تولید، به شرکت صنعتی تحمیل می کند.

یکرز برابر ۸٬۰۰۰ است و پوششی که می تواند بیشترین سختی نزدیک  مطابق شــکل ۳ ســختی الماس بر حســب و
ی  به الماس را ایجاد کند پوشــش شــبه الماس )پوشــش 2DLC( اســت. البته دستیابی به  ســختی بسیار باال بر رو
یجی است. برای این منظور می بایست الیه های میانی بین پوشش  که سختی پایینی دارند به صورت تدر فلزاتی 
ســخت و بســتر اضافه شــوند تا پله به پله ســختی به میزان موردنیاز برســد و در این بین گاهی الیه هایی صرفًا برای 
ایجاد چســبندگی بین دو الیه نیز اضافه می شــوند. چهار نســل مختلف این پوشــش که در شــرکت بوهلریت۳ در 

شهر دوسلدورف4 آلمان تولید می شوند در شکل 4 نشان داده شده است ]۳[. 

8٬000
7٬000
6٬000
5٬000
4٬000
3٬000
2٬000
1٬000

0

H
V

Diamond DLC TiAlN TiCN TiN CrN 52100
Steel

 شکل 3- سختی پوشش های قابل استفاده در صنایع فلزی برحسب ویکرز

 شکل 2- نحوه اثر عامل مخرب تحت سایش

)ب(

)الف(

مجموعه گزارش های  
استفاده از نانوپوشش فوق سخت در صنایع فلزی208صنعتــی فناوری نـــانو



5

پوشش های چندالیه فوق سخت می توانند سختی 
کــول c اســت را به ۷۰  کــه بیــن ۵۰ تــا ۶۰ را قطعــه ای 
کــول c برســانند و حتی در حالت اســتفاده  تــا ۸۰ را
از پوشــش های شــبه الماس این ســختی بــه الماس 
اســتفاده  نزدیــک می شــود )شــکل ۵(. در حالــت 
ضریــب  به دلیــل   DLC فوق ســخت  پوشــش  از 
ک  ک بســیار پایین بین ۰٫۰2 تــا ۰٫۵ اصطکا اصطکا
کم می شــود. این ویژگــی نه تنها  بین ســطوح بســیار 

کاهــش هزینــه اســتفاده از ســنبه و ماتریــس را بــه همــراه دارد بلکــه کیفیــت و دقــت کار را دوچنــدان می کند و در 
کار نیز تأثیر مستقیم دارد. این پوشش های فوق سخت عمومًا با روش های رسوب فیزیکی از  استفاده در مواد روان 
فاز بخار )۶PVD( و یا رســوب  شــیمیایی از فاز بخار )۷CVD( ایجاد می شوند. پوشش های DLC با داشتن ترکیب 
ک پایین می توانند ویژگی های منحصربه فردی به قطعه بدهند.  هم زمان دو ویژگی ســختی باال و ضریب اصطکا
ی اتم هــای کربن بــا پیوندهای  ایــن پوشــش ها در هفــت نــوع مختلــف وجــود دارند که تمــام این هفت مــورد حاو
ی فوالد زنگ نــزن عمر مفیــد کاری آن را از چندیــن هفته تا ۸۵  SP 3 الماســی هســتند و می تواننــد بــا اعمــال بــر رو

که بتواند در شــرایط خأل باقی بماند می تواند این پوشــش را داشــته باشــد.  ســال افزایش دهند. تقریبًا هر ماده ای 
افزایش مقاومت سایش در کنار افزایش میکروسختی و به ویژه افزایش مقاومت به خوردگی در محیط های خورنده 

کند ]4[. کاربردهای وسیعی را برای این پوشش ایجاد  می تواند 

 شکل 4- چهار نسل مختلف از پوشش های فوق سخت 
نانوساختار چندالیه ساخت شرکت نولریت5 آلمان

تحلیلهزینه-فایدهبهکارگیرینانوپوششهایفوقسخت
برای مقایســه کاربرد پوشــش های فوق ســخت می توان شــرایط کاری ســنبه و ماتریس بدون پوشش فوق سخت را 
با ســنبه ماتریس پوشش داده شــده با پوشــش فوق ســخت نانوســاختار بررســی کرد و فواید اســتفاده از این پوشش 
کاربرد پوشــش های فوق ســخت، از یک ســنبه و  کرد. جهت امکان مقایســه نتایج در  را به وضــوح تجزیه وتحلیــل 
کول c اســتفاده کرده و ســپس آن را تحت عملیات پوشــش دهی قرار می دهیم تا سختی  ماتریس با ســختی ۶۸ را

کول c برسد و بتوان نتیجه اعمال پوشش فوق سخت نانوساختار را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. آن به ۸۵ را
برای تحلیل هزینه-فایده استفاده از پوشش های 
فوق ســخت نانوســاختار، سنبه مورداســتفاده در 
پــرس هیدرولیــک شــرکت اخشــان )تولیدکننده 
گرفته شــده  کمربندهــای ایمنــی خــودرو( در نظــر 
اســت. ایــن ســنبه یــک بار بــدون پوشــش و یک 
بار با پوشــش فوق سخت نانوساختار موردبررسی 
قــرار گرفــت. مبانــی و مفروضــات ایــن تحلیل در 
ذیــل آمــده اســت: یک ســنبه اســتوانه ای شــکل 

به طول 1۵ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر.
 شکل 5- پوشش کامپوزیتی نانوالماس با نانوساختارهای 

زیر 10 نانومتر
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مقدار حداقلیشرح

1۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت طراحی، ساخت و ماشین کاری

1,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت پولیش

2۵۰,۰۰۰ تومانقیمت پوشش دهی

1 ماهعمر مفید قطعه بدون استفاده از پوشش

4 ماهعمر مفید قطعه در صورت استفاده از پوشش فوق سخت نانوساختار

۳ ساعتزمان توقف خط تولید در صورت تعویض

1۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت محصوالت هر ساعت خط تولید

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت محصوالت تأییدنشده در کنترل کیفیت به دلیل لهیدگی سنبه و عدم تطابق ابعادی

 جدول 2- مبانی و مفروضات تحلیل

طبــق جــدول 2 می تــوان دریافــت کــه هزینه صرفه جویی شــده در ســاخت قطعات فلزی در صورت اســتفاده از پوشــش 
فوق ســخت نانوســاختار بــر روی ســنبه قابل مالحظــه اســت؛ بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت اســتفاده از پوشــش های 
فوق ســخت نانوســاختار بــر روی ســنبه و ماتریس دســتگاه پرس هیدرولیک بســیار ســودآور بوده و به کارگیــری آن ضمن 
کاهش هزینه های تولید، باعث افزایش ســرعت تولید می شــود. این پوشــش های فوق سخت نانوســاختار به طور ویژه به 
تمامی شرکت هایی که از پرس هیدرولیک در تولید قطعات فلزی با استفاده از پانچ با سنبه و ماتریس استفاده می کنند و 
به طور کلی شرکت هایی که در آن ها قطعات فلزی درگیر فشار و سایش وجود دارد و این سایش ممکن است به روش های 
مختلفی هزینه هایی را تحمیل کند، پیشــنهاد می شــود. این هزینه ها ممکن اســت در اثر محدود شــدن ســرعت تولید، 
توقــف خــط تولیــد، کاهش دقــت و در نتیجه کیفیــت کاری قطعات فلزی، کاهش دوام، اســتفاده از انــرژی باال جهت 

ک شدید و در نتیجه افزایش هزینه انرژی و حتی دستگاه های تولیدکننده آن انرژی و… باشد.  مقابله با اصطکا
فرمول محاسبه درصد حجمی بهینه شده برابر است با: 

Pi: درصد حجمی بهینه شده، CW: هزینه بدون فناوری نانو، CN با فناوری نانو، Ct: کل هزینه های بدون استفاده از فناوری نانو

مثاًل در بررســی درصد حجمی بهینه شــده هزینه ســنبه و ماتریس و قطعات تولید شــده در زمان تعویض خواهیم 
داشــت: )هزینــه کل تعداد ســاالنه طراحــی ســاخت و ماشــین کاری: 1,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان. هزینه تعداد ســاعات 
تلف شده در توقف خط تولید: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان. هزینه تعداد ساالنه طراحی ساخت و ماشین کاری در صورت 
اســتفاده از پوشــش فوق ســخت نانوســاختار: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان. هزینه تعداد ســاعات تلف شــده در توقف خط 

تولید در صورت استفاده از پوشش فوق سخت نانوساختار: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان؛ بنابراین خواهیم داشت:

کــه این فناوری در  مطابــق جــدول 2 میــزان درصد بهینه شــده کل برابــر 1,4۳۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان اســت و در صورتی 
1٬۰۰۰ کارخانه کشــور اجرا شــود میزان صرفه جویی اقتصادی در اســتفاده از پوشش های فوق سخت در کشور برابر 

(ΣCW-ΣCN)
 ΣCt

×1۰۰Pi=

)1٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰+۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰(-)۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰+۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰(
)1٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰+۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰(

×1۰۰ = ۷۵%Pi=

مجموعه گزارش های  
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گرفته  صادرات ۵میلیون بشکه نفت خواهد بود )قیمت هر بشکه نفت 1۸ دالر و قیمت دالر 1۶٬۰۰۰ تومان در نظر 
شده است(.

تولید قطعات با استفاده از پرس هیدرولیک

تعداد
قیمت 

واحد
)تومان(

قیمت کل
)تومان(

درصد حجمی بهینه شده

سنبه و ماتریس و 
قطعات تولید نشده 

در زمان تعویض

ایجاد 
پوشش

ت نانوساختار
ش فوق سخ

سنبه بدون پوش

تعداد ساالنه طراحی 
ساخت و ماشین کاری

121۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰1٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

%۷۵%۰٫۰4

تعداد ساعات 
 تلف شده در توقف 

خط تولید
۳۶1۰٬۰۰۰٬۰۰۰۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

تعداد پوشش 
فوق سخت ساالنه

۰2۵۰٬۰۰۰۰

۰1۰۰٬۰۰۰۰تعداد ساالنه پولیش

ت نانوساختار
ش فوق سخ

سنبه با پوش

تعداد ساالنه طراحی 
ساخت و ماشین کاری

۳1۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰

تعداد ساعات 
 تلف شده در توقف 

خط تولید
۹1۰٬۰۰۰٬۰۰۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰

تعداد پوشش 
فوق سخت ساالنه

۳2۵۰٬۰۰۰۷۵۰٬۰۰۰

۳1۰۰٬۰۰۰۳۰۰٬۰۰۰تعداد ساالنه پولیش

1٬4۳۸٬۹۵۰٬۰۰۰ تومانقیمت کل بهینه شده

۷4٫۹%درصد ریالی بهینه شده

 جدول 2- نتیجه بررسی شرکت اخشان در استفاده از سنبه و ماتریس با و بدون پوشش فوق سخت نانوساختار

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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شرکتهایایرانیفعالدرحوزهتولیدپوششهایفوقسختنانوساختار
 شرکت سوین پالسما

کتــور پوشــش دهی فوق پیشــرفته و ایجــاد قابلیت پوشــش دهی  دارای را
قطعات در حجم باال

صنعتــی  دانشــگاه  بلــوار  امام خمینــی،  خیابــان  اصفهــان،  نشــانی: 
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان 14، سوله 4 و ۵.

تلفن: ۹۸-۳1-۳۳۹۳2۳2۵، ۰۹1۳۳1۹۳2۸۳
sevinplasma.ir :وب سایت

 شرکت فناوران سخت آرا )سهامی خاص(
ی ابزارها و قالب ها ایجاد پوشش های سرامیکی با استحکام باال بر رو

کرج، ســه راه شــهریار، بعد از شــهرک ســعیدآباد، به  نشــانی: جاده قدیم 
کارگاه های   طرف حســن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب، 

نانو، واحد 4
تلفن: ۰۹12۵۰۰۹۵1۹

www.hardcoating.ir :وب سایت

 شرکت یارنیکان صالح
PVD ارائه انواع پوشش های فوق سخت به روش

نشانی: تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب زادگان، بن بست فاطمی، 
شماره 1، طبقه پنجم، واحد 1۳

تلفن: ۰21-۶۶۰۸44۶۷
www.ynsaleh.ir :وب سایت
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