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فناوري نانو به تکنيــک طراحي، توصيف، توليد 
و کاربرد ســاختار، ابزار و سيستم ها در مقياس نانو 
اطالق مي شود. این فناوري با کنترل ابعاد و ساختار 
مــاده در دامنه 1 تا 100 نانومتر ویژگي هاي جدید 
و بي نظيري را به آن مي دهد. نانو فناوری، فناوري 
جدیدي اســت که همه دنيا را فرا گرفته است و به 
بياني دقيق تر مي توان گفت که نانوفناوری بخشي 

از آینده نيســت بلکه همه آینده است. از آنجا که این فناوری یک 
رویکــرد جدید به همه علــوم و فنون می باشــد و همچنين به دليل 
افزایش روز افزون اســتفاده از پليمرها نسبت به فلزات و سراميک ها 
به دليل مزایایی از قبيل وزن کم و شکل دهی آسان، ضرورت توجه 
به بهبود بازدهی توليد و افزایش عمرکاری ماشين آالت ساخت مواد 
پليمری احساس می گردد. از این رو این نوشتار صرفا به کاربردهای 
»فناوری نانوپوشــش های سخت و مقاوم در ماشين آالت و قطعات 
صنایع پالســتيک« معطوف شده اســت. به عنوان مثال در قالب ها، 
قطعات و ماشين آالت مورد استفاده در صنعت پالستيک، چسبندگی 
ذرات به بدنه و همچنين خوردگی و سایش باالیی مشاهده می شود. 
چنين شرایط حاد کاری، عامل اصلی کاهش عمر قالب ها، قطعات 
و ماشــين آالت اســت که هزینه های تعمير و نگهــداری را به طرز 

چشمگيری افزایش می دهد.
بيش از یکصد سال است که از عمليات سطحی و استحکام بخشی 

موضعی ســطح، به عنوان راهــکاری عملی برای 
بهبود عملکرد و افزایش عمر قطعات، ابزارآالت 
و ماشين آالت استفاده می شود. در دو دهه اخير با 
ظهور فناوری های نوین، فرایندهای سنتی گذشته 
یا با این فناوری ها تکميل و اصالح شده و یا اینکه 
جایگزین مناسبی برای آنها معرفی شده است. برای 
مثال در فرآیند آبکاری کروم سخت سنتی، سختی 
و مقاومت به سایش پایين، زبری سطح باال و مضرات زیست محيطی 
از جمله ی این عيوب اســت. ضمن اینکه بهبود خواص ســطحی 

حاصل از روش های نوین بسيار بيشتر از فرآیندهای سنتی است.
حفظ، نگهداری و تعميرات قطعات، ابزارآالت و ماشــين آالت در 
صنایع مختلف، در برابر ســایش، خوردگــی و مقاومت به ضربه از 
موارد مهم می باشــد. در این ميان، همواره سایش جزء مشکالت و 
دغدغه های اساســی صنعتگران است که سبب تخریب این قطعات 
و نيز افت خواص و کيفيت ســطحی محصوالت می شود. به همين 
دليــل، تحقيقات بســياری در زمينه ی روش هــای کاهش ضریب 
اصطکاک با اســتفاده از روانکارهای مختلــف و اعمال فرایندهای 
سطحی گوناگون در قالب ها، قطعات و ماشين آالت صورت گرفته 
است. در سال های اخير با گسترش فناوری نانو، شرکت های بزرگ 
دنيا سعی در استفاده از این فناوری در افزایش عمر و کيفيت قطعات 

و افزایش بازدهی توليدات خود نموده اند.

مقدمه

چند چالش  مهم در صنعت پالستیک 
از چالش های مهم در صنعت پالستيک می توان به تخریب سطوح قالب ها، ابزارها و اجزای ماشين آالت به موجب عواملی مانند اصطکاک، 
ســایش، خوردگی و همچنين عوامل محيطی اشــاره کرد. قالب های تزریق پالســتيک به دليل سایش، خوردگی و زبری سطح باال از جمله 
چالش های مطرح در این حوزه می باشــند. از این رو برای حل این چالش ها، طراحان با اســتفاده از »مهندســی ســطح«1 و اعمال فرایندهای 
پوشش دهی مانند نيتروژن دهی، آبکاری کروم سخت و فرایند PVD و PACVD توانسته اند ميزان تخریب قالب را کاهش دهند، ولی به دليل 
حساســيت این صنعت و لزوم افزایش راندمان قالب ها، ابزارها و اجزای ماشــين آالت در طی دو دهه اخير، فناوری نانوپوشش به کمک حل 
این معضل آمده اســت. در فناوری نانوپوشــش به دليل ماهيت پوشــش، خواص متفاوت و منحصر به فردی به قالب داده خواهد شد. افزایش 
فوق العاده سختی تا محدوده 50 گيگا پاسکال، ضریب اصطکاک 0/01، کاهش زبری سطح، بهبود مقاومت به سایش و خوردگی از جمله 
این خواص می باشد تا در نهایت یک ساختار سطحی هموار بر روی این قطعات ایجاد گردد و موجب باال رفتن عمرکاری حداقل بين دو تا 
پنج برابر، بازدهی و توان باالتر در قالب ها، ابزارها و اجزای ماشــين آالت  شود. برای آشنایی بيشتر با نانوپوشش ها، در ادامه تعریف و سپس 

انواع آنها از لحاظ ساختاری آورده شده است.

1. در »مهندسی سطح« با اعمال فرایندهایی و با ایجاد 
روکشی از موادی بسیار ســخت بر تجهیزات )بسته به 
روش مورد اســتفاده با ضخامت قابــل کنترل بین 1 تا 
100 میکرومتــر(، امــکان افزایش ســختی و مقاومت 
 نمونه ای از سایش و خوردگی قطعات در برابر سایش و خوردگی وجود خواهد داشت.

سیلندر و الینر اکسترودر دو پیچه ای.
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انواع نانوپوشش های سخت و مقاوم
نانوپوشش ها به دسته ای از روکش ها اطالق می شود که دارای دو ویژگی زیر باشد:

1 در یکی از اجزای آن (ساختار یا اجزای سازنده) دارای ابعاد بين 1 تا 100 نانومتر باشد.
2 نسبت به حالت متداول دارای خواص ویژه و منحصر به فردی باشد. مانند خواص مطلوب مقاوم به سایش، فرسایش و خوردگی.

دسته بندی انواع پوشش های مرسوم و نانو پوشش های سخت و مقاوم
 TiN ،TiC نســل اول: پوشش دوجزیی 

ZrN و ،CrN
 نسل دوم: پوشش های سه جزیی مانند 
و   TiCN ،TiAlN ،TiSiN پوشــش های 

AlCrN
 نسل سوم: پوشش های چندالیه مانند 

TiN/TiAlN پوشش های
 نسل چهارم: پوشــش های نانوالیه و 

TiN/VN ابرشبکه ای مانند پوشش های
 نسل پنجم: پوشش های نانوکامپوزیتی 

TiAlSiN مانند پوشش
 نســل ششــم: پوشــش های DLC بــا 

ضریب اصطکاک در حدود 0/05
(Triple & Quad coat) نسل هفتم: پوشش های هيبریدی، ترکيبی از دو نسل مختلف 

پوشش 
نانوکامپوزیتی

 پوشش تک الیه پوشش چندجزئی   پوشش گرادیانی پوشش چندالیه  پوشش نانوالیه

بازار جهانی ماشین آالت صنعت پالستیک
طبق گزارش موسســه Markets Research and در طی سال های 
2014 تا 2019، رشــد ســاالنه بازار ماشــين آالت صنعت پالستيک 
7/28 درصــد خواهــد بــود و همين کميــت برای کشــور آمریکا 
8/43 پيش بينی شــده اســت. همچنين بــازار جهانی ماشــين آالت 
تزریق پالســتيک رشد ســاالنه 7/43 درصد در بين سال های 2013 
تا 2018 خواهد داشت. موسســه Visiongain نيز ارزش کلی بازار 
ماشــين آالت صنعت پالســتيک را 152/76 ميليارد دالر پيش بينی 
کرده است. با توجه به حجم بازار صنعت پالستيک، می بایست نگاه 
ویژه ای به فناوری نانوپوشــش ها داشــت تا بتوان هزینه های تعمير و 

نگهداری ماشين آالت این صنعت را کاهش داد.
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 دستگاه اکسترودر
شفت اصلی، مجموعه ماردون و سيلندر از اجزای اصلی دستگاه اکسترودر می باشند که بواسطه ورود پالستيک اوليه ورودی تحت سایش 
و خوردگی قرار می گيرند. در این دستگاه با افزایش دما، نرخ سایش به دليل چسبندگی پليمر به سطح ماردون و سيلندر افزایش می یابد. در 
گذشــته برای بهبود خواص ســطحی سيلندر و ماردون، این قطعات تحت فرایندهای عمليات سطحی و یا آبکاری قرار می گرفتند. امروزه با 
استفاده از انواع نانوپوشش های سخت و مقاوم عمرکاری این قطعات افزایش چشم گيری یافته است. شرکت بادی کوت، نانوپوشش هایی را 
بر پایه کروم سخت ارائه داده است که در آن ها از نانوذرات سراميکی برای پر کردن ميکروترک ها و حفره های پوشش کروم سخت استفاده 
شــده است. این نانوپوشش ها با نام های تجاری K-Tech به بازار عرضه شــده است. نوع Tech17 و Tech23 برای صنعت پالستيک به ویژه 

در توليد قطعات از PVC و CPVC اســتفاده می شــود. اعمال 
نانوپوشــش Tech17 بر روی ماردون اکسترودر در مقایسه 
با کروم ســخت، عمر آن را تا ســه برابر افزایش داده است. 
با اعمال نانوپوشــش Tech23 روی محفظه اکسترودر نيز تا 
بيش از 3 ســال و 12.000.000 سيکل هيچ گونه خوردگی 
مشاهده نشده اســت. این نانوپوشش ها می توانند روی دیگر 
قطعات اکســترودر از جمله پين ها، اسپایدر و لوله Y-شکل 
اعمــال شــوند. با اعمــال ایــن نانوپوشــش ها روی قطعات 

اکسترودر خاموشی دستگاه تا 500 درصد کاهش می یابد.

برخی کاربردهای مهم تجاری شده نانوپوشش ها در صنعت پالستیک
در قالب ها، ابزارها و اجزای ماشين آالت صنعت پالستيک، استفاده از فناوری نانوپوشش سبب افزایش عمرکاری، بهبود کيفيت محصوالت نهایی و 

همچنين بهبود بازدهی توليد می شود. عامل اصلی در انتخاب پوشش، جنس و کاربرد ماده ای است که تحت فرآیند ساخت قرار می گيرد. 

ماشین آالت صنعت پالستیک
 دستگاه های خردکننده

در دستگاه های خردکننده الستيک و پالستيک، تيغه های خردکننده و توری های مشبک فلزی، به دليل تماس با پالستيک ها، الستيک ها و 
مواد سختی هم چون ذرات سنگ و آهن و همچنين فيلرهای سخت موجود در ماده اوليه، تحت سایش قرار می گيرند. با اعمال نانوپوشش های 
 TiCN ســخت می توان عمر این قطعات به خصوص تيغه های خردکننده را بيش از 4 برابر افزایش داد. شرکت اورليکون بالزرز پوشش هایی
را برای افزایش مقاومت به سایش ابزارهای تحت سایش هم چون قالب ها و ابزارهای اکستروژن و تزریق پالستيک که با فيلرهای ساینده و 

درصدهای باالیی از الياف شيشه کار می کنند، ارائه نموده است.

 نمونه ای از اتواع تیغه های به کار رفته در ماشین های خردکننده الستیک و پالستیک

 نمونه ای از ســایش و خوردگی شــفت اصلی ماردون با اعمال پوشــش مقاوم به سایش و 
خوردگی شرکت ژاپنی ASAIANGYO، تصویر سمت چپ: KAM31S و  تصویر سمت راست: 

CrN با پوشش KAM31S
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 دستگاه تزریق پالستيک
دســتگاه تزریق پالســتيک2 یکی از دستگاه های مرســوم برای قالب گيری پليمرها 
می باشــد. ماردون، ســيلندر، پيســتون ها و ميله هــا از جمله اجزای دســتگاه تزریق 
پالســتيک می باشــند که در معرض خوردگی و ســایش قرار دارند. هزینه ی  باالی 
تعمير و نگه داری قالب های تزریق و اتالف زمان ناشی از این عمليات در خط توليد، 
صنعتگران را بر آن داشته که با استفاده از نانوپوشش ها بر این مشکالت تریبولوژیکی 
فایق آیند. شــرکت اورليکون بالزرز از نانوپوشش TiAlN در ماشين آالت و ادوات 
فرایند تزریق پالســتيک به ویژه در مواردی همچون ســطح قالب های دارای بافت 
برای توليد قطعاتی از جنس پليمر با فاز تقویت کننده الياف شيشه استفاده می نماید.

 دستگاه تزریق پالستیک

 دستگاه قالب گيری دمشی
از دستگاه قالب گيری دمشی3 برای توليد ظروف نگهدارنده در ابعاد و شکل های مختلف و همچنين فيلم های پليمری استفاده می شود. برای 
توليد پریفرم از اکســترودر و دستگاه تزریق استفاده می شــود. در هر دو روش پالستيک ذوب شده درون قالب های خاصی ریخته می شود. 
یکی از مشــکالت متداول توليد پریفرم، ســرد شــدن پليمر مذاب درون قالب و چسبيدن به قالب اســت. در این حالت کارگران معموال به 
روش های مکانيکی پالســتيک را از سطح قالب جدا می کنند. این عمل می تواند موجب ایجاد خراش روی سطح قالب شود و یکنواختی و 
کيفيت پریفرم را کاهش دهد تا جایی که دیگر قابل استفاده نباشد. به منظور کاهش چسبندگی ذرات به سطح قالب ها و خارج نمودن راحت 

قطعه نهایی در روش قالب گيری دمشی می توان از نانوپوشش هایی هم چون DLC  برای پوشش دهی قالب ها بهره گرفت.

 دو طرح از قالب های تولید پریفرم در روش قالب گیری دمشی نمونه ای از دستگاه قالب گیری دمشی

چالش موجود: خوردگی جزئی در مناطق الیه نشانی شده با پوشش TiN/CrN رخ می دهد. پدیده خراش 
موجب دشواری و غيرممکن شدن فرآیند تميزکاری در قالب ها می شود. 

معایب: پوشش دهی مجدد یا ایجاد پوشش کروم سخت جدید موجب افزایش هزینه های تعمير و نگه داری 
می شود.

راه حل: استفاده از نانوپوشش بر روی قالب ها (PRIMEFORMTM) برای بهبود چشم گير فرایند قالب گيری، 
افزایش قابليت اطمينان پذیری و افزایش کيفيت اجزاء

نتيجه: بهبود بازدهی و افزایش اطمينان از توليدات. کاهش هزینه های متاثر از ضایعات. حصول به سود %60

 اجزای قالب در روش قالب گیری دمشی

 اجزای اصلی درگیر با پالستیک 
گرم در قالب تولید پریفرم

2. Injection Molding

3. Blow Molding
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 دستگاه کلندرینگ 
برای ســاخت صفحات پليمری یا کامپوزیت پليمری از دســتگاه کلندرینگ4 اســتفاده می شود. این دستگاه شــامل غلطک هایی است که 
وظيفــه شــکل دهی و تبدیل ماده اوليه پليمری به صفحه با ضخامت دلخواه را دارند. نــوع دومی از غلطک ها نيز وجود دارد که تنها، وظيفه 
کشــش و انتقال را بر عهده دارند. اســتفاده از پوشش کروم سخت یکی از روش های مرســوم برای افزایش مقاومت به سایش و خوردگی 
این غلطک هاســت. امروزه برای افزایش عمرکاری این غلطک ها، از پوشش هایی هم چون WC/CoCr اعمال شده به روش HVOF استفاده 

می شود.

 سطح یک غلطک کلندرینگ ساییده شده طرح کلی از خط تولید صفحات پلیمری با دستگاه کلندرینگ به عنوان جزء اصلی برای شکل دهی پلیمر

کاربرد نانوپوشش CrN در صنعت پالستیک
نانوپوشــش CrN از جمله پوشــش های بســيار پرکاربرد در صنعت قالب و به ویژه قالب های مورد اســتفاده در صنعت پالســتيک می باشد. 
شــرکت اورليکون بالزرز پوشش هایی همچون CrN را برای الیه نشانی قطعات و قالب ها (مخصوصاً برای شکل دهی پليمرهایی که گازهای 
خورنده هم چون ترکيبات حاوی کلر و فلوئور آزاد می کنند) توســعه داده اســت. این پوشــش دارای تایيدیه FDA می باشــد. همچنين در 
مقایســه با پوشــش کروم سخت، مقاومت به خوردگی مشابه، ولی سختی و چســبندگی باالتری از خود نشان می دهد. از این نانوپوشش در 
انواع ماشين های اکستروژن، تزریق و قالب گيری دمشی می توان استفاده کرد. این نانوپوشش به طور خاص در موارد زیر به کار رفته است:

PVC اکستروژن پروفيل پنجره 
 اکستروژن فيلم های نازک پليمری 

 فرآوری الستيک

BALINIT D ARCTIC پوشش
CrN :جنس پوشش

1750 :(0.05 HV) ميکروسختی
ضریب اصطکاک (در محيط خشک با پين فوالدی): 0/5

رنگ پوشش: نقره-خاکستری
کاربردها: قالب های مورد استفاده برای تزریق و اکستروژن پالستيک  (مخصوصا برای فرایندهایی 

که حاوی کلر، فلور یا دیگر مواد خورنده هستند)
 قالب های مورد استفاده برای تزریق و اکستروژن پالستيک  (مخصوصا برای فرایندهایی 

4. Calendering
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شرکت اینتسيس یکی از شرکت های بزرگ توليد کننده قالب های تزریق پالستيک در آمریکاست. به دليل ظریف بودن برخی از طرح های 
قالب های تزریق پالستيک، این طرح ها پس از مدتی از بين رفته و ایجاد طرح مجدد سبب صرف وقت و هزینه معادل با نيمی از هزینه ساخت 
یک قالب نو خواهد شــد. جهت اقتصادی بودن توليد قالب، قالب می بایســت حداقل 1.000.000 قطعه توليد نماید. این در حالی است که 
با توجه به چســبيدن ذرات پالســتيک به سطح قالب و همچنين مواجه با پدیده سایش، امکان توليد 200.000 تا 300.000 قطعه وجود دارد. 
از این رو برای افزایش عمرکاری این قالب ها برای توليد 1.100.000 قطعه، این شــرکت برای دســتيابی به مقاومت به سایش عالی، کاهش 

ضریب اصطکاک و همچنين کنترل ابعادی دقيق، از نانوپوشش های CrN استفاده نموده است.

پوشش چندالیه CrN برای الیه های پالستيکی
ابزار: اسپيرال سنبه قالب

HDPE قطعه کار: الیه های بسته بندی
چالش ها: چســبندگی ذرات به سطح، ســایش و خراش های سطحی موجب ایجاد نقاطی بر روی 

الیه ها شده و کيفيت محصول کاهش می یابد.
:CrN مزایای استفاده از پوشش چندالیه

 افزایش موثر بازدهی و قابليت اطمينان 
 کاهش موثر و یا حذف چسبندگی ذرات

 محافظت عالی در برابر خراش
 عدم واکنش شيميایی و عدم تغيير ظاهری پوشش

 چســبندگی ذرات به سطح، ســایش و خراش های سطحی موجب ایجاد نقاطی بر روی 

 عدم واکنش شيميایی و عدم تغيير ظاهری پوشش

پوشش چندالیه CrN برای قاب های پنجره پالستيک
ابزار: واحد کاليبراسيون خالء

PVD قطعه کار: قاب های پنجره های
چالش ها: در صورت اســتفاده از قطعات در حالت بدون پوشــش، فيبرهای شيشــه و TiO2 باعث 
سایش در لبه ها می شوند. در نتيجه این سایش ها، بر روی محصول نهایی خراش ایجاد می گردد.

:CrN مزایای استفاده از پوشش چندالیه

 باعث 

 افزایش چشم گير مقاومت به سایش و خراش 
 افزایش عمرکاری تا 9600 کيلومتر

 کاهش چسبندگی ذرات به قطعه

 افزایش 30% حرکت مواد  
 افزایش بهــره وری و قابليت اطمينان فرآیند 

توليـد

شرکت ترموتک، به عنوان توليد کننده قطعات ترموپالست با وزن 550 تن و دقت ابعادی و وزن به ترتيب 1 ميکرومتر و 0/001 گرم، نيازمند 
افزایش قابليت رهاسازی قطعه توسط قالب می باشد تا بتواند بوبين های استوانه ای خيلی دقيق برای سلنوئيدهای الکترونيکی توليد نماید. این 
شرکت با اعمال نانوپوشش CrN، موجب بهبود کيفيت قطعه توليد شده (به دليل دقت ابعادی مناسب)، افزایش مقاومت به سایش و خوردگی 

قالب و همچنين افزایش عمرکاری از 8000 به 50000 قطعه گردید.
چسبندگی فيلم HDPE به سطح قالب و انجام فرایند تميزکاری در قالب مندرل چرخان5، موجب خراشيده شدن قالب و عدم یکنواختی فيلم 
توليد شــده خواهد شــد. با استفاده از نانوپوشش CrN مقاومت به ســایش و خراش قالب حين تميزکاری افزایش و چسبندگی پالستيک به 

سطح کاهش و عمرکاری قالب افزایش می یابد. 

5. Spiral Mandrel Die
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مزایای استفاده از پوشــش DLC برای سيستم های 
کشویی و اجکتورها

 کاهش انرژی مصرفی برای سرویس دهی با 
قالب

 توليد کارآمد

مزایــای اســتفاده از پوشــش DLC بــرای قطعات مزایای استفاده از پوشــش مزایای استفاده از پوشــش 
فرم دهی به کمک دمش

 کاهش تعمير و نگهداری
 کاهش چسبندگی ذرات به قالــب

 بــرای قطعات  بــرای قطعات 
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خالصه مدیریتی 
در سال های اخير با توجه به پيشرفت چشمگير فناوری نانوپوشش ها 

در کشــور اميد اســت تا بتوان با بهره گيــری از این فناوری 
مشــکالت موجود در مواجهه با ســایش، فرســایش، 

خوردگــی، چســبندگی و ضربــه را در صنعــت 
پالستيک مرتفع کرد. 

صنعت پالســتيک از جملــه صنایع فعــال و مادر 
کشــور می باشد که به  دليل شرایط کاری و محيط 

عملکــردی، برخــی از قطعات و تجهيــزات مورد 
تخریب قرار گرفته و هزینه های بســيار باالیی را برای 

این صنایع ایجاد می کند. در این گزارش ســعی شــده تا با 
نگاهــی به فناوری نانوپوشــش ها، بتوان مشــکالت صنایع فوق در 

حوزه سایش، فرسایش، ضربه و خوردگی را مرور نمود و برای آنها 
راهکاری ارایه داد.

در این رهگذر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو، »مرکز توســعه نانوپوشــش« را تاسيس 
نموده است. هدف این مرکز حل مشکالت صنعت 
در حوزه سایش، فرسایش و خوردگی با تاکيد بر 
توان فناوری داخلی می باشــد. لذا برای دستيابی به 
این مهم ســازندگان تجهيزات الیه نشــانی و مراکز 
خدمــات فناوری را گرد هم آورده اســت تا بتواند از 
طریق حمایت های مالی و معنوی خود مسير رسوخ فناوری 

نانوپوشش در صنایع کشور را هر چه بيشتر تسهيل نماید. 

مزایای اســتفاده از پوشــش DLC بر روی قالب های درب بطری
 افزایش سرویس دهی تا 10 ميليون قطعه

 عدم نياز به پوليش کاری
 افزایش مقاومت بــه خوردگی برای مغزی های 

خنک کار

مزایای اســتفاده از پوشش DLC بر روی قالب های مزایای اســتفاده از پوشــشمزایای اســتفاده از پوشــش
PET بسته بندی

 افزایش سرویس دهی تا 6 ميليون قطعه
 افزایش قابليت اطمينان از فرایند

 زبری سطحی پایين در حين اجرا 

 بر روی قالب های  بر روی قالب های 

از انـــــواع نانوپوشش های DLC برای افزایش مقاومت به سایش مناطق 
پر تنش در قالب ها استفاده می شود که نهایتا به افزایش عمرکاری آن ها 
منجر می شود. در جدول زیر انواع نانوپوشش های DLC و خواص آن ها 

ذکر شده است. 
برای مثال در قطعات پالســتيکی مورد استفاده در داروسازی و پزشکی 
نباید از مواد جداکننده از قالب و روانکارها استفاده نمود. یکی از راه های 
جایگزین، استفاده از نانوپوشش هایی است که چسبندگی پليمر به آن ها 

 DLC کم اســت. شــرکت اورليکون بالزرز برای این منظور از پوشــش
استفاده کرده است و قطعاتی نظير نازل، سر ماردون، اجکتور6 و پوشر7 را 
پوشش داده است. استفاده از این پوشش در هسته شياردار نازل دستگاه 
بسته بندی دارو موجب شده است که عمر آن از 1 هفته به 8 ماه افزایش 
یابد. همچنين به دليل جدایش راحت محصول از قالب و کوتاه تر شدن 
زمان فرایند (تا 10 درصد) حجم توليد محصول 20 درصد افزایش یافته 

است.

کاربرد پوشش DLC در صنعت پالستیک

6. Ejector 7. Pusher




