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فناوري نانــو به تکنيک طراحي، توصيف، توليد 
و کاربرد ســاختار، ابزار و سيســتم ها در مقياس 
نانو اطالق مي شــود. این فناوري با کنترل ابعاد و 
ساختار ماده در دامنه 1 تا 100 نانومتر ویژگي هاي 
جدید و بي نظيري را به آن مي دهد. فناوری نانو، 
فناوري جدیدي اســت که همه دنيا را فرا گرفته 
اســت و به بياني دقيق تر مي تــوان گفت که این 
فناوری بخشــي از آینده نيســت بلکه همه آینده 

است. از آنجا که این فناوری یک رویکرد جدید به همه علوم و فنون 
می باشد و همچنين با توجه به توسعه صنعت قالب سازی، فناوری نانو 
کاربردهای گسترده ای در این صنعت یافته است. بخش عمده ای از 
قطعات موجود در صنایع مختلف برای رســيدن به شکل و خواص 
مطلوب، حداقل یکی از فرایندهای شکل دهی از جمله: فورج، نورد، 
اکستروژن، کشش عميق و غيره را پشت سر می گذارند. از این رو این 
نوشتار صرفا به کاربردهای »فناوری نانوپوشش های سخت و مقاوم« 
معطوف شده است. به عنوان مثال در فورج با پرس چکشی، پرس به 
صورت ضربه ای نيروی چند ده تنی و در برخی موارد، چند صد تنی 
را در کسری از ثانيه به قالب وارد می کند. چنين شرایط حادی عامل 
اصلی کاهش عمر قالب است که هزینه های تعمير و نگهداری قالب 

را به طرز چشمگيری افزایش می دهد.
بيش از یکصد ســال است که از عمليات سطحی و استحکام بخشی 

موضعی ســطح، به عنوان راهکاری عملی برای 
بهبود عملکــرد و افزایش عمر قالب ها اســتفاده 
می شــود. در دو دهه اخير با ظهــور 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 ســخت سنتی، سختی و مقاومت 
بــه ســایش پایين، زبری ســطح بــاال و مضرات 
زیست محيطی از جمله ی این عيوب است. ضمن اینکه بهبود خواص 
ســطحی حاصل از روش های نوین بسيار بيشتر از فرآیندهای سنتی 

است.
حفــظ، نگهداری و تعميــرات قالب ها در صنایع مختلــف، در برابر 
ســایش، خوردگی و مقاومــت به ضربه از موارد مهم می باشــد. در 
این روش ها، همواره ســایش جزء مشــکالت و دغدغه های اساسی 
صنعتگران است که سبب تخریب قالب ها و نيز افت خواص و کيفيت 
ســطحی محصوالت می شــود. به همين دليل، تحقيقات بسياری در 
زمينه ی روش های کاهش ضریب اصطکاک با استفاده از روانکارهای 
مختلف و اعمال فرایندهای سطحی گوناگون در قالب صورت گرفته 
است. در سال های اخير با گسترش فناوری نانو، شرکت های بزرگ 
دنيا ســعی در استفاده از این فناوری در افزایش عمرکاری و کيفيت 

قالب های خود نموده اند. 

مقدمه

چند چالش مهم در صنعت قالب های شکل دهی
از چالش های مهم در صنعت قالب سازی می توان به تخریب سطوح قالب ها به 
موجب عواملی مانند اصطکاک، سایش، خوردگی و همچنين عوامل محيطی 
اشــاره کرد. از این رو برای حل این چالش ها، طراحان با استفاده از »مهندسی 
ســطح«1 و اعمال فرایندهای پوشــش دهی مانند نيتروژن دهی، آبکاری کروم 
ســخت و فرایند PVD و PACVD توانســته اند درصد تخریب قالب را کاهش 
دهند، ولی به دليل حساســيت این صنعت و لــزوم افزایش راندمان قالب ها در 
دو دهه اخير، فناوری نانوپوشــش به کمک حل این موضوع آمده اســت. در 

فناوری نانوپوشش به دليل ماهيت نانویی بودن پوشش، خواص متفاوت و منحصربه 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 قالب ایجاد گردد و موجب باال رفتن عمرکاری حداقل بين دو تا پنج برابر، بازدهی و توان باالتر 

در قالب ها  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 سخت بر تجهیزات )بسته به روش مورد استفاده 
بــا ضخامت قابل کنترل بیــن 1  تــا 100 میکرومتر(، امکان 
افزایش ســختی و مقاومت قطعات در برابر سایش و خوردگی 

وجود خواهد داشت.
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برخی کاربردهای مهم تجاری شده نانوپوشش ها در صنعت قالب های شکل دهی
در قالب های شــکل دهی استفاده از فناوری نانوپوشش سبب افزایش عمرکاری قالب ها و همچنين بهبود کيفيت محصوالت نهایی می شود. 
عامل اصلی در انتخاب پوشــش، جنس ماده ای است که تحت شــکل دهی قرار می گيرد. البته باید توجه داشت که این بدین معنا نيست که 

برای تغيير شکل یک ماده در تمام روش های شکل دهی یک نوع پوشش مورد استفاده قرار بگيرد.
شرکت اورليکون بالزر با استفاده از پوشش های TiN ، CrN ،TiAlN، قالب های تزریق و اکستروژن پالستيک، پانچ ها و سنبه  های سوارخ کاری، 

سنبه خم کاری، سنبه کششی و شکل دهی را الیه نشانی می کند. 
قالب ها و ابزارهای مورد استفاده در صنایع ذیل را می توان با استفاده از نانوپوشش ها الیه نشانی کرد:

 اجزا و قطعات مورد استفاده در صنعت خودروسازی
 اجزای مورد استفاده در صنعت الکترونيک و موارد کاربردی دیگر

 صنعت بسته بندی برای لوازم آرایشی، آشاميدنی و غذایی
 محصوالت پزشکی و دارویی

 محصوالت رفاهی، ورزشی، سرگرمی و غيره.

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
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کاربردهای قالب ها در صنایع

مثال: ساخت ضربه گيرها، چراغ های 
جلو، پوسته صندلی

خـودرو

مثال: ساخت صندلی های پالستيکی

لوازم و 
اسـباب

مثال: ساخت کاورها

قطعات
و ادوات الکتریکی

مثال: ساخت لوازم جانبی

کامیون

 چالش موجود
خوردگی جزئی و پدیده خراش موجب دشواری و یا حتی غيرممکن شدن فرایند تميزکاری قالب ها می گردد.

 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 )PRIMEFORM TM( 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 

 ARCTIC BALINIT A پوشش
TiN :جنس پوشش

2300 :)HV0.05( ميکروسختی
ضریب اصطکاک )در محيط خشک با 

پين فوالدی(: 0/4
رنگ پوشش: طالیی- زرد

کاربردها: 
 پانچ و شــکل دهی)هنگامی که با مواد دارای سختی 

پایين کار می شود(
 قالب های مورد استفاده برای تزریق و اکستروژن پالستيک 

 ابزارآالت

BALINIT D ARCTIC پوشش
CrN :جنس پوشش

1750 :)HV0.05( ميکروسختی
ضریب اصطکاک )در محيط خشک با پين فوالدی(: 0/5

رنگ پوشش: نقره-خاکستری
کاربردها:

 مورد استفاده برای کار با مواد از جنس مس
 شکل دهی داغ فوالد و برنج

 قالب هــای مــورد اســتفاده برای تزریق و اکســتروژن پالســتيک  
)مخصوصــا بــرای فرایندهایی که حــاوی کلر، فلور یــا دیگر مواد 

خورنده هستند(

TiAlN :جنس پوشش
3300 :)HV0.05( ميکروسختی

ضریب اصطکاک )در محيط خشک با پين فوالدی(: 
0/3-0/35

رنگ پوشش: بنفش-خاکستری

کاربردها:
 ابزار آالت مورد اســتفاده برای کار در تنش 

حرارتی شدید
 قالب های تزریق پالستيک  

 ابزارهای شکل دهی و سنبه زنی

BALINIT FUTURA NANO ARCTIC پوشش
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مثال: ساخت بطری ها

صنعت 
بسته بندی

مثال: ساخت سرنگ های قابل استفاده مجدد

پزشکی

مثال: ساخت اجزای خارجی

ماشین آالت 
کشاورزی

مثال: ساخت اتصاالت براق و پنل ها 

لوازم 
خانگی

پوشش AlCrN برای الیه نشانی مغزی های قالب به عنوان راه حلی برای کاهش چسبندگی ذرات به بدنه قالب و همچنين افزایش 50% عمرکاری ابزارها 
ارائه می شود. از مزایای استفاده از پوشش های سخت در الیه نشانی قالب های ریخته گری، قطعات و ابزارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 مزایای استفاده از نانوپوشش ها در کاربردهای مختلف

ابزارهاقطعاتقالب های ریخته گری
کيفيت بهتر در فرایند تزریق پالستيککاهش هزینه های توليدبدون اعوجاجسختی بسيار باالی پوشش

تميزکاری راحت و کاهش نياز به تميزکاریبهتر پرشدن قالب هابدون کاهش سختیپایداری شيميایی و حرارتی عالی
توانایی کار در محيط خشککاهش نيروی مورد استفادهبدون کاهش در مقاومت به خوردگیمنحنی سختی سطحی یکنواخت

بهبود خواص سایشیچسبندگی عالیافزایش مقاومت به سایش قالب

BALINIT LUMENABALINIT ALCRONA PRO

TiAlNAlCrNجنس پوشش

)0/05 HV( 34003200ميکروسختی
0/350/35-0/3ضریب اصطکاک )پين فوالدی در محيط خشک(

)µm( بسته به کاربردبسته به کاربردضخامت پوشش
)oC( 500 ≥450دمای الیه نشانی

)oC( 9001100بيشينه دمای کاری
خاکستری روشنبنفش- خاکستریرنگ پوشش

 خواص پوشش ها برای الیه نشانی 
قالب های ریخته گری فلزی

TiAlN بدون پوششبا استفاده از پوشش
مدت زمان تعمیر و نگهداری

هزینه تولید %100 هزینه تولید %30

مدت زمان تعمیر و نگهداری 25 برابری

تغییر ابزار %60

تغییر ابزار 5 بار

مدت زمان تعمیر و نگهداری %40

مدت زمان تعمیر و نگهداری 5 برابری

تغییر ابزار 1 بار

مدت زمان تعمیر و نگهداری %6

تغییر ابزار %24

صرفه جویی 
اقتصادی

 %70

 مدت زمان و نتایج تعمیر و نگهداری و همچنین 
هزینه های تولید برای قالب در هر 30000 ضربه
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)AISI H11( 1.2343 ابزارها: مغزی قالب، فوالد
کاربرد: مورد استفاده در توليد گيربکس خودرو

30 mm 150 و قطر mm ابعاد: به طول
چالش: در حالت بدون پوشش به دليل سایش حاصل 

از چسبندگی ذرات، مغزی قالب تخریب می شود.
راه حل: استفاده از پوشش AlCrN موجب:

 کاهش چشم گير سایش
 افزایش 50% عمرکاری ابزار

ابزار: قالب ریخته گری
)AIDC 12( کاربرد: آلياژ آلومينيم

ماشين آالت3500 تنی
پدیده هــای حرارتــی،  بــا  چالــش: در مواجهــه 

چسبندگی، فرسایش
TiAlN راه حل: پوشش

 افزایش 90% راندمان ماشين آالت
 افزایش بيش از 20% عمرکاری

 کاهش فشار تزریق

مزایای استفاده از پوشش DLC بر روی قالب های 
درب بطری

 افزایش سرویس دهی تا 10 ميليون قطعه
 عدم نياز به پوليش کاری

 افزایش مقاومت به خوردگی 
برای مغزی های خنک کار

 DLC مزایای استفاده از پوشش
برای سيستم های کشویی و 

اجکتورها
 کاهــش انــرژی مصرفی 

برای سرویس دهی با قالب
 توليد کارآمد

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

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

 زبری سطحی پایين در حين 
اجرا 

 DLC مزایای استفاده از پوشش
بــرای قطعــات فرم دهی به 

کمک دمش
 کاهش تعمير و نگهداری

 کاهش چســبندگی ذرات به 
قالــب

از انواع 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.
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ابزار: قالب های شکل دهی صفحات فلزی
قطعه کار: ستون B، شاسی اتومبيل

چالش: مشــکالت قطعه بدون پوشــش: سایش شدید و 
فشار ســطحی زیاد در اثر استحکام باالی مواد مخصوصاً 

در شعاع کششی
:TiAlN مزایای استفاده از پوشش دوالیه

 افزایش استحکام فشاری
 افزایش مقاومت به سایش

 افزایش 5 برابری در توليد قطعات

Sheet metal forming of B-pillars

ابزار: قالب و پانچ
قطعه کار: بخش نگهدارنده برای بستن کمربند صندلی، 

فوالد 1.7225 
چالش: مشــکالت قطعه بدون پوشــش: ميکرو جوش، 

زبری سطح سطوح برشی، نياز به سنباده زنی متعدد ابزار
:)AlCrN( مزایای استفاده از پوشش آلکرونا

 کاهش عمليات پس از ماشين کاری
 خواص سطحی و برشی عالی

 افزایش 50 برابری در توليد قطعات

Fine blanking of safety parts

)10 mm به قطر HSS ابزار: پانچ اکسترود )از جنس
قطعه کار: سر پيچ )از جنس فوالد 1.5526(

چالش: پوشش مورد استفاده  TiCN، مشکالت قطعه 
بدون پوشش: جوش سرد، مسائل کنترل حرارتی و 

همچنين عمرکاری کوتاه
:)AlCrN( مزایای استفاده از پوشش آلکرونا

 افزایش دو برابری عمرکاری
 کاهش قيمت واحد

Extrusion of screw heads

شــرکت اورليکون بالزرز، با اســتفاده از نانوپوشــش هایی از جنس نيترید فلزات واسطه و کربن شــبه الماس، مقاومت به سایش ابزار پانچ و 
شکل دهی را بهبود داده است. در خطوط توليد، ابزارهای استمپ و شکل دهی در معرض نيروهای شدید و متعاقب آن سایش قرار می گيرند. 
با اســتفاده از نانوپوشــش های سخت و مقاوم به روش PVD می توان سایش این ابزارها را به حداقل رساند. از مزایای استفاده از نانوپوشش ها 

می توان به مقرون به صرفه بودن اقتصادی و زیست سازگاری مناسب اشاره کرد.
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کاهش %86
هزینه تولید

استفاده از ابزار بدون پوشش برای شکل دهی فوالد زنگ نزن محدودیت هایی از جمله محدودیت تولید تا 2000 
جزء ایجاد می نماید. الیه نشانی این ابزارها با پوشش AlCrN موجب صرفه جویی 86% در هزینه تولید آن ها می شود.

کاهش %86
هزینه تولید

بدون پوشش
Heat shields تولید

قیمت ابزار )یورو(

هزینه توقف کار

هزینه ماشین کاری )یورو(

تولید در هر دقیقه )تعداد هر جزء در هر دقیقه(
قیمت های هزینه در هر دقیقه )یورو/دقیقه(

قیمت ابزار برای هر جزء 
تولیدی )یورو(

هزینه هر جزء )یورو(

هزینه اضافی برای تولید هر 
جزء )یورو(

مجموع هزینه تولید برای 
هر جزء )یورو(

عمرکاری ابزار )تعداد اجزای شکل دهی شده(

AlCrN پوشش
TiCN پوشش
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180 x 180 x 120 mm با ابعاد  ،K340 ابزار: قالب کشش عميق از جنس فوالد ابزار
چالش: در صورت اســتفاده از قطعه بدون پوشش بعد از 500 سيکل کاری برای تعمير از 

روش جوشکاری سرد بهره جسته می شود.
راه حل: 

 کاهش جوشکاری سرد
 افزایش کيفيت محصول

 مشاهده سایش جزئی بعد از 100.000 سيکل کاری

کاربــرد: ســوراخ کاری ورق هــای 
 4 mm فوالدی

اجزاء: بخش فرمان
ابزار: پانچ های سوراخ کاری

جنس مواد: 1.2379
AlCrN نوع پوشش: پوشش

مزایا: افزایش عمرکاری

فوالدی  ســوراخ کاری ورق هــای  کاربرد: 
 10 mm

اجزاء:  بخش های پدال
ابزار: پانچ های سوراخ کاری

جنس مواد: 1.2379
AlCrN نوع پوشش: پوشش

CVD مزایا:  عمرکاری مشابه پوشش

کاربرد: شکل دهی تحت فشار
اجزاء: سر پيچ

ابزار: پانچ های شکل دهی تحت فشار
CPM1V :جنس مواد

AlCrN نوع پوشش: پوشش
مزایــا: افزایــش عمــرکاری، کاهش زمان 

ماشين کاری و خراش کمتر

TiAlN (BALINIT LUMENA DUPLEX) ایجاد پوشش

)CrAlN( موارد موفق در استفاده از پوشش آلکرونا
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استفاده از نانوپوشش ها در فرایندهای پالستیک مانند تزریق پالستیک

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

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 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

 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

کاربرد قالب ها در صنعت خودرو
یکی از مسائل موجود در قالب های ریخته گری آلومينيم، عمرکاری کم آن هاست. برای مثال عمر مفيد پين های مغزی و الماسه ها به 3 هفته 
محدود می گردد و سپس باید جایگزین شود. عواملی مانند چسبندگی مذاب Al، پدیده های سایش )در اثر خوردگی، فرسایش، سنباده زنی، 

چسبندگی و سایش خراشان(، اعوجاع در اثر حرارت و شوک حرارتی در دمای باالی oC 750 از عوامل تخریب سطوح قالب هاست.

 اجزای ریخته شده بوسیله 
قالب های ریخته گری آلومینیم.

 تخریب سطوح قالب ها-سطوح 
.Al ترک دار و چسبندگی
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 خواص الزم برای بهبود بازدهی قالب ها

 برخی از کاربردهای فوالد AHSS در بدنه خودرو.

.AHSS مراحل شکل دهی فوالد 

.TiAlCrSiCN قالب شماره 3، بلوک موتور شرکت گاما  با پوشش 

در حــال حاضــر، پوشــش های TiAlN و CrAlN معموالً بــرای قالب های 
ریخته گری آلومينيم مورد اســتفاده قرار می گيرد. پوشش TiAlN مقاومت 
حرارتی کافی ندارد، برای مثال ســختی این پوشــش در دمای oC 750 به 
صورت قابل محسوســی کاهش می یابد. پوشش CrAlN پایداری حرارتی 
باالیی از خود نشان می دهد اما مقاومت به چسبندگی این پوشش به آلومينيم 
 TiBN و CrSiN کم می باشــد. در اروپا، هم اکنون پوشش های جدید مانند
 SiO2 به دليل تشکيل الیه TiAlCrSiN در حال توســعه می باشــند. پوشــش
 TBC 1000 )به دليل ایجاد این الیه، این پوشــش مانند oC در دمــای باالی
می تواند عمل کند( پایداری حرارتی باالیی از خود نشان می دهد. پوشش 
TiAlCrCN حاوی 20-10% کربن، برای الیه نشــانی قالب های شــکل دهی 
AHSS بــرای بهبود مقاومت به ســایش و کاهش ضریب اصطکاک مورد 
استفاده قرار می گردد که باعث افزایش دو برابری عمرکاری قالب می شود. 
براســاس مطالعات صورت گرفته، پوشــش های جدید باعــث بهبود %30 
عمــرکاری و افزایــش 15% توليد می گردد. برای یــک مجموعه کامل از 
قالب با ميانگين وزنی دو تن، بررسی ها کاهش 16000 دالری در هزینه را 
برآورد می کند. در شکل مقابل قالب شماره 3 بلوک موتور2  شرکت گاما3  

با پوشش TiAlCrSiCN نشان داده شده است.

استفاده از فوالد AHSS در اجزای بدنه خودرو و اجزای شاسی به دليل مزایای آن بسيار پرکاربرد می باشد. در شکل های زیر به ترتيب برخی 
از کاربردهای آن و همچنين نحوه شکل دهی آن ها نشان داده شده است.

2. Engine Block
3. Gamma

در حال حاضر برای قالب های کشش عميق از فرایند عمليات حرارتی مانند نفوذ حرارتی )TD( استفاده می گردد. همچنين در اروپا از پوشش های سختی 
همچون TiAlN و TiN-TiC بهره می جویند. این قالب ها به ترتيب با اســتفاده از فرایند TD و پوشــش TiAlN دارای عمرکاری 30.000 و 50.000 ضربه 
می باشند.  به دليل هزینه باالی ساخت یک قالب کشش )هزینه مواد و پوشش( که در حدود 800.000 دالر آمریکاست، محقيق در تالش هستند که با 

استفاده از پوشش های جدید، ایجاد خواص مطلوب و عملکرد هر چه بهتر قالب های کشش، بر عمرکاری آن ها بيافزایند.
عملکرد پوشش های DLC و TiAlCrCN بر روی قالب ها مورد بررسی قرار گرفته اند. بر روی سطح قالب با پوشش DLC آسيب هایی همچون خراش از 
بين رفتن مشاهده می شود، در حالی که بر روی سطح پوشش TiAlCrCN آثار هيچ آسيبی دیده نمی شود. در ميان پوشش های مورد استفاده در الیه نشانی 

قالب های کشش، پوشش AlTiCrN + MoS2  با تحمل 2.500.000 ضربه و بدون هيچ آسيب سطحی بهترین عملکرد را از خود نشان می دهد.
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معرفی مرکز توسعه نانوپوشش
مرکز توســعه نانوپوشــش یکی از زیرمجموعه  های کارگروه صنعت 
و بازار ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو در ســال 1392 با هدف رسوخ 
فناوری نانوپوشــش  ها در صنایع و شــرکت های متقاضــی و همچنين 
هدایت و حمایت شــرکت های فناور در حوزه نانوپوشش تشکيل شد. 
در حال حاضر این مرکز با ارائه خدماتی همچون مشاوره و عارضه  یابی، 
مهندســی، تحقيق و توســعه، آمــوزش تخصصــی و حمایت  های مالی 
ویژه درصدد بهره  مندی صنایع و شــرکت  های متقاضی از این فناوری 

می  باشد. اهداف مهم این مرکز به قرار ذیل است:
 آشنایی صنایع با پتانسيل های بالقوه و بالفعل فناوری نانوپوشش

 ارائه خدمات فنی، مشاوره ای، تحقيق و توسعه ای به صنایع
 حل مشکالت صنعتی موجود با تکيه بر توانمندی فناوری

 رسوخ، بکارگيری و توسعه فناوری نانوپوشش در صنایع
 کمک به فناوران جهت عرضه فناوری به صنعت

 بازارسازی و بازاریابی فناوری نانوپوشش
 کمک بــه افزایش بهره وری صنایع از طریق بکارگيری فناوری 

نانوپوشش
 رصــد آخرین تحــوالت جهانی در حوزه پژوهشــی و صنعتی 

فناوری نانوپوشش

صنایــع عالقمند به آشــنایی با خدمــات این مرکز و نيــز بهره مندی از 
آن می توانند به وب ســایت مرکز توســعه نانوپوشــش ایران به نشــانی 

www.NanoCoating.ir مراجعه نمایند.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

طراحی و اجرا: توسعه فناوری مهرویژن

صندوق پستی:
14565-344

نمابـر:
 021-63106310

تلفـن:
021-63100

پایگاه اینترنتی:
www.nano.ir

پست الکترونیک:
report@nano.ir - info@nanocoating.ir

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

در کشــور اميد اســت تا بتوان با بهره گيری از این فناوری 
مشــکالت موجود در مواجهه با ســایش، فرسایش و 

ضربــه را در صنعت قالب ســازی و صنایع وابســته 
مرتفع کرد. 

صنعــت قالب ســازی از جمله صنایع فعــال و مادر 
کشور می باشــند که به دليل شرایط کاری شدید و 

محيط عملکردی، برخی از قطعات و تجهيزات مورد 
تخریب قرار گرفته و هزینه های بسيار باالیی را برای این 

صنایع ایجاد می کند. در این گزارش ســعی شده تا با نگاهی به 
فناوری نانوپوشش ها، بتوان مشکالت صنایع فوق در حوزه سایش، 

فرســایش، ضربه و خوردگی را مرور نمود و بــرای آنها راهکاری 
ارایه داد.

در ایــن رهگذر کارگــروه صنعت و بازار ســتاد ویژه 
توســعه فناوری نانو، »مرکز توســعه نانوپوشش« را 
تاسيس نموده است. هدف این مرکز حل مشکالت 
صنعت در حوزه ســایش، فرسایش و خوردگی با 
تاکيــد بر توان فنــاوری داخلی می باشــد. لذا برای 
دستيابی به این مهم سازندگان تجهيزات الیه نشانی و 
مراکز خدمات فناوری را گرد هم آورده است تا بتواند 
از طریق حمایت های مالی و معنوی خود مسير رسوخ فناوری 

نانوپوشش در صنایع کشور را هر چه بيشتر تسهيل نماید. 

 مقایســه قالب با پوشــش TiAlCrCN )ســمت 
چپ(، AlTiCrN + MoS2  )ســمت راست( بعد از 

2.500.000 ضربه


