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اقتصاد نانوپوششها در ابزارهای صنعت هوایی
باتوجهبهگزارشهایمنتشــرشدهازشــرکتاورلیکونمتکو،پنجصنعتبزرگمتقاضی
مهندسیسطحذکرشدهاست.همانطورکهدرشکلمقابلمشاهدهمیشود،صنعتهواییبه
عنواندومینبازاربزرگشناختهمیشود.همچنینصنعتهواییبانرخرشدمتوسطساالنه

CAGR=%6(%6(،بیشترینرشدمهندسیسطحرادارد.
شــرکتهایهمچونمیبا۱،ســومیتومو۲ومیتسوبیشــی۳ازشرکتهایپیشــتازدرساختو
پوششدهیابزارهایمورداستفادهدرصنایعمختلفمیباشند.شرکتمیبابااستفادهازروش
PVDبهپوشــشدهیابزارهایصنعتهوافضامیپردازد.باتوجهگزارشهایمنتشرشدهاز
شــرکتمیبا،۲درصدازفروش4۳7میلیونیورو)8/74میلیونیورویابهعبارتیحدود۳0
میلیاردتومان(سال۱۱-۲0۱0اینشرکت،صرفاًبهپوششدهیابزارهااختصاصداشتهاست.

ازآنجــاکــهفناورینانــو،رویکردی
جدیــدبههمهعلوموفنونمیباشــد،
کاربردهــایگســتردهایدرصنعــت
هوایــییافتــهاســت.ازســویدیگر
مهمتریــن از تریبولــوژی خــواص
پارامترهایپیشــتازدرتحقیقاتمدرن
وکاربردیمحســوبمیشود.میزان

اهمیتتریبولوژیباتوجهبهکاربردسایش،ضریباصطکاک
وروانکاریدرزندگیروزمرهماسنجیدهمیشود.برایمثالدر
تجهیزات،هواپیما،ماهوارههاوپنلهایخورشــیدیبهصورت
گســتردهازنانوپوششهااســتفادهمیشــود.ایجادپوششهای
نانوســاختاربــررویابزارهــایبــرشوتــراشازجملــهاین
کاربردهاســتکهسالهااســتبهصورتتجاریمورداستفاده
قــرارگرفتهاســت.دراینرویکرد،پوشــشهاینانوســاختار
باســختیبســیاربیشــترازقطعاتپایهابزارهابهضخامت۱تا5
میکرومتــربررویآنهااعمالمیشــود.ازاینروایننوشــتار
صرفــابهکاربردهــای»فناورینانوپوشــشســختومقاومدر
ابزارهایمورداستفادهدرصنعتهوایی«معطوفشدهاست.

ازچنــددههقبل،زمانیکهالیهنشــانیپوشــشهایســختبا
روشهایمختلفالیهنشــانیابداعشــد،اینپوششهابهعنوان
جزءغیرقابــلاجتناببرایحفاظتابزارهــایصنعتیازجمله

ابزارهــایبرش،ابزارهایشــکلدهی
ســرد،قالبهایتزریقپالســتیکو
اســتفاده ابزارهایپرسپودرهامورد
قــرارگرفتنــد.امادردودهــهاخیربا
ظهــورفناوریهاینویــن،فرایندهای
سنتیگذشــتهیابااینفناوریتکمیل
واصــالحشــدهویااینکــهجایگزین

مناسبیبرایآنهامعرفیشدهاست.
ســالیانههزینههایبســیاریبرایتعمیرونگــهداریدرصنعت
هواییصرفمیگردد.ازجملهمزایایاستفادهازنانوپوششها
درصنعتهواییمیتوانبهکاهشهزینههایتعمیرونگهداری
وتمیزکاری،کاهشانتشارکربن،افزایشمقاومتبهخوردگی
وسایشاشارهکرد.پوشــشهایچندالیه،پوششهاباخواص
مقاومتبهحرارت،ســایش،خوردگیوشوکحرارتیباعث
بهبودعملکردابزارهایمورداستفادهدراینصنعتمیگردد.
درســالهایاخیرباگســترشفناورینانو،شرکتهایبزرگ
تامینکنندهابزارهایمورداســتفادهدرصنعتهواییســعیدر
اســتفادهازاینفناوریدربخشهایمختلفتولیدابزارداشــته
اند.پتانســیلهایباالیفناورینانوباعثشــدهاستکهبخش
فراوانیازفعالیتهایتحقیقوتوســعهاینشرکتهایبزرگ

بهاستفادهازاینفناوریمعطوفشود.

مقدمه

 شکل1. سهم هر صنعت در بازار مهندسی سطح.
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چند چالش مهم در صنعت هوایی
ابزارهایمورداســتفادهدرصنعتهواییبهدلیلشرایطکاریوهمچنیندقتابعادیباالیموردنیازبررویقطعات،نیازبهپوششهایی
باخواصبسیارباالدارد.خوردگیشدیدومحیطهایسایندهبههمراهعواملمکانیکیوحرارتیدراینفرایندهاوجوددارد.محدودهی
اینمحیطهاازشرایطمتوسطتاشرایطشدیدوبسیارسختمتغیراست.بسیاریازپوششهایموجودمحدودیتهایجدیدارندوبرای
کاربرددرصنایعهواییمناســبنیســتند.خواصمکانیکیقطعهمانندسختی،استحکاموچقرمگیباپوششهابهبودمییابد.درعینحال
باانتخابپوشــشمناســبمقاومتدربرابرشرایطمحیطیماننداکسیداســیوندمایباالوخوردگیبهبودمییابد.ازاینروبرایحلاین
چالشها،مهندسانسطحبااستفادهازفناورینانوپوشش،بهدلیلماهیتنانوییبودنپوششها،خواصمتفاوتومنحصربهفردیدرسطح
قطعهایجادنمودهاند.افزایشفوقالعادهســختیتامحدوده50گیگاپاسکالوضریباصطکاک0/05ازجملهاینخواصمیباشد.برای

آشناییبیشتربانانوپوششها،درادامهتعریفوسپسانواعآنهاازلحاظساختاریآوردهشدهاست.

انواع نانوپوشش های سخت و مقاوم
نانوپوششهابهدستهایازروکشهااطالقمیشودکهدارایدوویژگیزیرباشد:

دریکیازاجزایآن)ساختاریااجزایسازنده(دارایابعادبین۱تا۱00نانومترباشد. ۱
نسبتبهحالتمتداولدارایخواصویژهومنحصربهفردیباشد.مانندخواصمطلوبمقاومبهسایش،فرسایشوخوردگی ۲

دسته بندی انواع پوشش های مرسوم و نانو پوشش های سخت و مقاوم
فناورینانوپوشــشبهدلیلنیازهایصنعتیدچاردســتخوشتغییراتشــدهاستبهطوریکهتاکنونپوشــشهاینسلمختلفتوسعه

یافتهاند.درذیلبهایننسلهایتکاملیافتهاشارهشدهاست.
ZrNوCrN،TiC ،TiNنسلاول:پوششهایدوجزیی

AlCrNوTiSiN ،TiAlN ،TiCNنسلدوم:پوششهایسهجزییمانندپوششهای
TiN/TiAlNوTiN/VNنسلسوم:پوششهایچندالیهوابرشبکهایمانندپوششهای

 شکل2. میزان فروش شرکت میبا و همچنین تفکیک براساس هر بخش.
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پوشش 
نانوکامپوزیتی

 پوشش تک الیه پوشش چندجزئی پوشش گرادیانی پوشش چندالیه  پوشش نانوالیه

TiAlSiNنسلچهارم:پوششهاینانوکامپوزیتیمانندپوشش
نسلپنجم:پوششهایخودروانکارجامد)DLC(باضریباصطکاکدرحدود0/05
)Triple&Quadcoat(نسلششم:پوششهایهیبریدی،ترکیبیازدونسلمختلف

استفاده از فناوری نانوپوشش ها در بهبود عملکرد ابزارآالت مورد استفاده در صنعت هوایی 
مطابق با شرکت میتسوبیشی

شرکتمیتسوبیشی4ازمجموعههایفعالدرساخت،تعمیرونگهداریقطعاتوتجهیزاتصنعتهواییمیباشد.اینشرکتبرایساخت
بدنههواپیما5،موتوروارابهفرودهواپیما6ازابزارآالتخاصیکهدارایپوششهایمتنوعیهستند،استفادهمینماید.

بدنه هواپیما
برایســاختقطعاتشــکل4کهازجنسهــایکامپوزیتفیبرکربنتقویتشــدهبا
پالســتیک)CFRP(،کامپوزیتفیبــرکربنی/آلومینیموکامپوزیتفیبــرکربن/تیتانیوم
میباشــندازابزارهایسوراخکاریاستفادهمیشود.اینابزارهایبرشیبهدلیلاستحکام
باالیCFوهمچنینمواجههباپدیدهکندگیوسوختگیعمربسیارپایینیدارند،ازاینرو
جهتاســتفادهبهینهازاینابزارها،آنهاراباپوشــشهایمقاومبهسایشعالیالیهنشانی

مینمایند.
طبقشــکل 5،درصورتیکهقطعهازجنسCFRPباشــدمیبایســتازابزارهایدریل
DFCEndmillاســتفادهنمود.برایکاهشســوختنســریعوکندگیوهمچنینبهبود
کیفیتماشــینکاریوافزایشعمــرکاریابزارهایدریــلDFCEndmillازطراحی
هندسیبهینهوفناوریپوششدهیالیهایازجنسالماسبهروشCVDاستفادهمیگردد.

 شکل4. برخی از قطعات بدنه هواپیما که نیاز به 
ماشین کاری بر روی آنها وجود دارد.

4. Mitsubishi Materials Corporation

5. Air Frame

6. Landing Gear
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DFCبررویدریلCVDدرشــکل6،عمرکاریپوششالماس
Endmillودریلبدونپوشــشمقایسهشدهاست.همانطورکه
مالحظهمیشود،ابزارباپوشش،طیمسافت۱۲متر،مقاومتبه

سایشحدوداًدوبرابرینسبتبهابزاربدونپوششدارد.

 شکل 8. معرفی خواص، ساختارو 
.MP9120 کاربرد گرید

 شــکل 7. مقایسه عمرکاری الماسه با پوشش AlTiCrN در 
مقایسه با الماسه بدون پوشش .

 شکل 6. مقایسه 
رفتاری سایشی پوشش 
الماس CVD بر روی 
دریل DFC End mill و 
دریل بدون پوشش.

 شکل 5. شماره 2: 
ماشین کاری بدنه هواپیما 
با استفاده از دریل 
.DFC End mill

 شکل 5. شماره 1: 
نشان دهنده قسمت 
تحت ماشین کاری. 

درفــرزکاریقطعاتدندانهدارحجــمزیادیدرحدود90درصــدقطعاتازبین
میرود،ازاینروجهتکاهشهزینههایاســتفادهازفرایندماشــینکاریبابازدهی
باالدرشــرایطســرعتباالضروریاست.درشــکل7عمرکاریالماسهباپوشش
AlTiCrNباالماسهبدونپوششنشاندادهشدهاست.همانطورکهمشاهدهمیشود
الماسهباپوششAlTiCrN،عمرکاری۳برابرینسبتبهالماسهبدونپوششدارد.

اینابزارهایبرشبستهبهنوعفرایند)FacemillingوPocketmilling(وهمچنینبستهبهنوعپوششمورداستفادهبررویآنهادارای
بازدهیمتفاوتیمیباشــند.برایمثالگریدMP9120بیشــترینبازدهیرادرســرعتبسیارباالیبرشــیازخودنشانمیدهدکهبهدلیل
پوشــشAlTiCrN،خواصیهمچونچقرمگیباال،ضریباصطکاکپایینوخاصیتجوشپذیریعالیمیباشــد.درشکلزیرمقاومت

حرارتیوسختی،همچنینساختارپوششچندالیهایجادشدهبهروشPVDنشاندادهشدهاست.
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موتور
همانطــورکهدربخــشبدنههواپیمااشــارهشــد،اکثر
ابزارهــایســاختوتولیــدبهوســیلهینانوپوشــشها
الیهنشــانیمیشــود.ازاینرودرســاختاجزایموتور
هواپیمانیزازنانوپوشــشبهعنوانبخــشجداییناپذیر

استفادهمیشود.
درادامهبهابزارهایاختصاصیبرایتولیداجزایموتور
هواپیماپرداختهمیشــودوباتوجهبهتوضیحاتمفصل
ذکرشــدهدربخشبدنههواپیمادرموردنانوپوششهای

مورداستفادهبررویابزارهاخودداریمیشود.

درشکل۱0رفتارالماسهباپوششDLCباالماسهبدونپوششنشانداده
شــدهاست.ایننتایجبرایالماسهکارشدهبررویآلیاژآلومینیمحاوی
9درصدســیلیسوســرعتm/min 960میباشد.همانطورکهمشاهده
میشودنشانالماسهباپوششDLC،عمرکاری۲/5نسبتبهالماسهبدون

پوششدارد.

 شکل10. مقایسه 
عمرکاری الماسه با پوشش 
DLC در مقایسه با الماسه 

بدون پوشش.

ازابزارهایAJXبرایماشــینکاریآلیاژهایتیتانیومیمانندشــکلزیراســتفادهمیشود.الماسههایمورداســتفادهدرایننوعابزارهابا
پوششهاینانوساختارPVDالیهنشانیشدهاست.همانطورکهمالحظهمیشود،پوششباالیابزارها،ضریباصطکاکپایینومقاومت

بهجوشعالیدارند.

 شکل 12. اجزای 
موتور هواپیما ساخته 

شده به وسیله ابزارهای 
پوشش دهی شده.

 شکل11. شماره 2، 
پوشش چندالیه به روش 
 AJX بر روی ابزار PVD
برای ماشین کاری آلیاژ 

تیتانیوم بدنه هواپیما.

 شکل 11. شماره1، 
ماشین کاری بدنه 
هواپیما با استفاده از 
.AJX فرز سری

 شکل9. معرفی خواص، ســاختارو کاربرد 
.LC15TF گرید

درگریدLC15TFازپوشــشکرینشبهالماس)DLC(استفادهشدهاست.پوششDLCاز
چسبیدنذراتپلیسهبهالماسهجلوگیریمینمایدوبازدهیماشینکاریراافزایشمیدهد.
همچنیناینپوششامکاناستفادهازگریدLC15TFدرهردومحیطخشکوتررافراهم
مینماید.درشکلزیرخواصوساختاراینپوششبرایاینکاربردخاصنشاندادهشده
است.ماکروذراتکاربیدسمانتهشدهبهدلیلمقاومتبهسایشوشکستبسیارباال،باعث

افزایشبازدهیماشینکاریآلیاژهایآلومینیممیگردد.
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 شکل15. استفاده از ابزارها با پوشش های 
مختلف و مقایسه عمرکاری آنها.

 شکل 17. افزایش عمرکاری هفت برابری ابزار VFX برای ماشین کاری عراده 
فرود هواپیما به دلیل استفاده از الماسه های نانوپوشش دار.

 شکل16. اجزای عراده فرود هواپیما ساخته شده به وسیله ابزارهای پوشش دهی 
شده.

.AlTiCrN شــکل14. افزایش دو برابری عمرکاری ابزار با الماسه های پوشش  شکل1۳. استفاده از الماسه ها با پوشش های مختلف مانند نانوپوشش 
AlTiCrN در مقایسه با الماسه بدون پوشش.

ارابه فرود هواپیما
درادامهبهابزارهایاختصاصیبرایتولیدارابهفرودهواپیماپرداختهمیشودوباتوجهبهتوضیحاتمفصلذکرشدهدربخشبدنههواپیما

درموردنانوپوششهایمورداستفادهبررویابزارهاخودداریمیشود.
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درســالهایاخیرحلمشــکالتصنایــعهواییبهعنــوانیکیاز
اصلیترینصنایعکشور،بسیارموردتوجهفناورانوشرکتهای

دانشبنیانقرارگرفتهاست.ازسویدیگرفناورینانو،به
عنوانیکیازفناوریهایکلیدیقرنبیستویکمبه
عنــوانراهکاریموثربرایبهبودفرآیندهاوارتقای

عملکرددراینصنعتخواهدبود.
ابزارهایمورداستفادهدرصنعتهوایینقشبهسزایی
درتوســعهوکاهشهزینهدراینصنعتدارد،ولی

متاسفانهبهدلیلشرایطکاریشدیدومحیطعملکرد،این
ابزارهاتخریبشدهوهزینههایباالییبرایاینصنایعداشته

اســت.دراینگزارشسعیشــدهتابانگاهیبهفناورینانوپوششها

بتوانمشــکالتاینابزارهارادرحوزهسایش،فرسایشوخوردگی
مروروبرایحلآنهاراهکاریارایهداد.

دراینرهگذرکارگروهصنعتوبازارستادویژهتوسعه
فناورینانو،»مرکزتوســعهنانوپوشــش«رادرســال
۱۳9۳تاسیسنمود.هدفاینمرکزحلمشکالت
صنعتدرحوزهســایش،فرســایشوخوردگیبا
تاکیــدبرتوانفنــاوریداخلیمیباشــد.لذابرای
دستیابیبهاینمهمســازندگانتجهیزاتالیهنشانی
ومراکــزخدماتفنــاوریراگردهمآوردهاســتتا
بتواندازطریقحمایتهایمالیومعنویخودمسیررسوخ

فناورینانوپوششدرصنایعکشورراهرچهبیشترتسهیلنماید.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

طراحی و اجرا: توسعه فناوری مهرویژن

صندوق پستی:
14۵6۵-344

نمابـر:
 021-63106310

تلفـن:
021-63100

پایگاه اینترنتی:
www.nano.ir

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

خالصه مدیریتی 

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانوپوشش منتشر شده است


