خالصه فصل هفت:
اتشار های تزشی
اتضاس تشؿی یىی اص هْنتشیي فَاهل هَثش تش ساًذهاى فولیات هاؿیٌىاسی ٍ لاتلیت هاؿیٌىاسی هی تاؿذ  .تا
ؽَْس آلیاطّای جذیذ تا ػختی ٍ اػتحىام تاال ٍ اػتفادُ آًْا دس صٌایـ خَدسٍػاصیَّ ،اپیواػاصی ٍ ًؾاهی،
تَلیذ اتضاسّای تا اػتحىام تاال تیؾ اص پیؾ احؼاع هیؿَد  .تِ عَسیىِ اتضاسّای تشؿی هقوَلی هاًٌذ
 HSSدیگش پاػخگَی ًیاصّای صٌقت ًویتاؿٌذ .صیشا ػشفت تشؿی دس ایي اتضاسّا فَق القادُ پاییي هی
تاؿذ.
خصَصیات هْوی وِ اص یه اتضاس تشؿی اًتؾاس داسین فثاستٌذ اص:
 -1مقاومت ته سایش (جْت تَلیذ تا ساًذهاى تاال  ،حفؼ دلت تشاؽ ٍ پایذاسی ؿىل ٌّذػی اتضاس)
 -2گزما سختی ( :)Hot hardnessیقٌی حفؼ ػختی دس دهای تاال .دس حیي هاؿیٌىاسی دس
ػشفتّای تاال گشهای صیادی تَلیذ هیؿَد .اتضاس تشؿی تایذ لادس تاؿذ دس دهاّای تاال ًیض ػختی
خَد سا حفؼ وٌذ ٍ فول هاؿیٌىاسی سا تِ صَست دلیك اًجام دّذ.
 -3چقزمگی ( :)Toughnessتشای تحول ًیشٍّا ٍ ؿَن ّای هىاًیىی (تایذ تَجِ داؿت وِ تا
افضایؾ چمشهگی ػختی واّؾ هی یاتذ).
 -4سختی تاسیاتی ( :)Recovery hardnessاتضاس تقذ اص ػشد ؿذى ٍ تاصگـت تِ دهای هحیظ
دٍتاسُ ػختی اٍلیِ خَد سا داؿتِ تاؿذ.
 -5ضزیة انثساط حزارتی :تایذ ون تاؿذ تا اتضاس ووتش دچاس تٌؾ حشاستی ؿَد.
 -6هذایت حزارتی تاال (تاال تَدى ّذایت حشاستی ّن هغلَب اػت ٍ ّن ًاهغلَب -تِ فثاست دیگش
ّؼتِ اتضاس تشؿی تایذ ّذایت حشاستی تاال داؿتِ تاؿذ دس حالیىِ پَػتِ آى تایذ تایذ فایك حشاستی
تاؿذ.
 -7قاتلیت سنگ سنی خوب
 -8پایذاری اتعادی
 -9قاتلیت سختی پذیزی و غیزه

فَاهل هَثش دس اًتخاب اتضاس تشؿی فثاستٌذ اص:
 -1جٌغ ٍ ػختی لغقِ واس
 -2حجن تشاؽ (پشداختىاسی  -خـي واسی)
 -3ػختی تشاؽ (پیَػتِ ،غیش پیَػتِ  ،هٌمغـ)
ً -4شخ تَلیذ
 -5ػشفت تشؿی
 -6هیضاى صلثیت دػتگاُ (هاؿیي  ،اتضاس گیش  ،گیشُ ّا)
ّ -7ضیٌِ اتضاس (لیوت)
اتضاسّای تشؽ سا تِ لحاػ تىٌَلَطی ػاخت ٍ لاتلیت آًْا هیتَاى تِ دٍ دػتِ ولی اتضاسّای تشؽ هقوَلی ٍ
اتضاسّای تشؽ پیـشفتِ تمؼین تٌذی ًوَد.
اتشار های تزشی معمولی ؿاهل اتضاسّای صیش هیتاؿٌذ:
-1فَالد تٌذتش (( Stellite -2 )HSSػَپش آلیاطّای وثالت داس)  -3واستیذ ّای ػواًتِ ( Cemented
 -4 )Carbideػشاهیه ّای ػادُ ( )Plain Ceramics
دس اداهِ تِ صَست هختصش خَاف ٍ واستشدّای ایي اتضاسّا اسائِ ؿذُ اػت:
 -1فوالد های تنذ تز (()High speed steel )HSS
تشویة پایِ ایي اتضاس ّا  ٍ V-1% ٍ C-0.7% ٍ Cr- 4% ٍ W - 18% :تمیِ Fe
تٌگؼتي ( )Wهَجة افضایؾ ػختی ،ػختی گشهایی ٍ هماٍهت تِ ػایؾ هیؿَد .وشٍم (ٍ ٍ )Crاًادیَم
( )Vتشای افضایؾ هماٍهت تِ ػایؾ ٍ افضایؾ ػختی گشهایی اػتفادُ هیؿًَذ.
ػشفت تشؿی ( )VCهجاص تشای اتضاسّای  HSSدس هاؿیٌىاسی فَالدّای ون وشتي دس حذٍد  20تا  30هتش تش
دلیمِ هی تاؿذ وِ ػشفت تشؿی ووی هحؼَب هیؿَد.

چشا تا ٍجَد اتذاؿ اتضاسّای تشؿی هذسى ٌَّص ّن اتضاسّای  HSSهَسد اػتفادُ لشاس هی گیشًذ ؟
 )aاتضاسّایی وِ ًاصن تاؿٌذ (یقٌی ؿىل هیلِ داؿتِ تاؿٌذ) ٍ تحت ًیشٍّای خوـی ٍ استقاؽ صیاد واس
وٌٌذ هاًٌذ هتِ ( ،)Drillتیغِ فشصّا ( ٍ )end millتشلَّا ( )Reamerالصم اػت وِ اتضاس اص اػتحىام
وــی ٍ خوـی تاالیی تشخَسداس تاؿذ .اتضاسّای جذیذ تِ دلیل ؿىٌٌذُ تَدى ایي ٍیظگی سا ًذاسًذ.
 )bدس هَاسدی وِ ٌّذػِ اتضاس پیچیذُ تاؿذ (هاًٌذ هتِ  ،اتضاس ّای تشاؽ چشخ دًذُ ٍ اتضاسّای خاى وـی
())Broaching
 )cدس هَاسدی وِ ًیاص تِ اتضاسّایی تا چمشهگی ٍ هماٍهت خوـی تاال ٍجَد داسد .هاًٌذ هاؿیٌىاسی هٌمغـ وِ
ضشتِ صیادی تِ اتضاس ٍاسد هی ؿَد.
 )dهوىي اػت هجوَفِ هاؿیي اتضاس-ػیؼتن گیشُ تٌذی-اتضاس-لغقِ واس اجاصُ واس تا ػشفت ّای تاال سا
ًذّذ (هثالً هاؿیياتضاس هَسد اػتفادُ وَچه یا ضقیف ٍ یا لذیوی تاؿذ).
دس ّش وذام اص هَاسد فَق الصم اػت اص اتضاس اص جٌغ  HSSاػتفادُ ؿَد.
دس عَل ػالْای اخیش خَاف  HSSتْثَد یافتِ اػت .ایي اهش اص عشیك افضایؾ  )1:اػتحىام  )2ػختی
گشهایی ٍ  )3هماٍهت ػایؾ هیؼش ؿذُ اػت.
تشای افضایؾ ّش یه اص خَاف روش ؿذُ اص سٍؽّای صیش اػتفادُ ؿذُ اػت:
 تْثَد هیىشٍ ػاختاس افضٍدى همادیش صیاد )1923( Co ٍ V ػاخت  HSSتا همادیش صیاد  ٍV, Mo , Coوشتي ()1950-60 تَلیذ  HSSتِ سٍؽ هتالَسطی پَدس ()1970( )Powder Metallurgy -پَؿؾ دّی  ( PVDسػَب فیضیىی تخاس )Physical Vapor Decomposition

اًَاؿ :HSS
دسصذ ٍصًی فٌاصش دس اًَاؿ فَالدّای تٌذتش:
ًَؿ
T-1
T-4
T-6
.
.
.
M-2
M-4
M-15
M-42
.
.
.

C
0.70
0.75
0.80

W
18
18
20

Mo
-
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4
4
4

V
1
1
2

Co
5
12

0.80
1.30
1.55
1.08

6
6
6
1.5

5
5
3
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4
4
5
4

2
4
5
1.1

5
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ًَؿ  HSS :Tتا پایِ تٌگؼتي  Wدسصذ تٌگؼتي دس حذٍد ) (18-20%ػختی ساوَل 64.7 :C
ًَؿ  HSS :Mتا پایِ تشویة تٌگؼتي ٍ هَلیثذى ( )W 1.5-6% ٍ Mo 3-10%( )Mo - Wػختی
ساوَل 62.4 :C
چَى  Wوویاب هیتاؿذ تجای آى دس ػاختاس ایي اتضاس  Moجایگضیي ؿذُ اػت .تِ فثاست دیگش دسصذ
اػتفادُ اص Wواّؾ یافت ٍ تشای حفؼ خَاف اتضاس  Moتِ آى اضافِ ؿذ.
( Stellite -2سوپز آلیاص کثالت دار)
اتضاس سیختِ گشی ؿذُ اص:
 40تا  50دسصذ وثالت
 22تا  32دسصذ وشٍم
14تا  19دسصذ تٌگؼتي
 2دسصذ وشتي
ایي اتضاس فالذ آّي هی تاؿذ .فٌاصش روش ؿذُ ،تا یىذیگش تشویة ؿذُ ،پغ اص رٍب ؿذى ،سیختِ گشی ؿذُ ٍ
تِ ًَن اتضاسگیش جَؽ دادُ هی ؿًَذ.

ٍیظگی ّا:
 )aػختی گشهایی  )bچمشهگی ٍ  )cهماٍهت حشاستی تاالتش اص HSS
ٍلی تِ هشٍس ایي اتضاس هٌؼَخ گشدیذ .صیشا:
 )aػٌگ صًی آى تؼیاس هـىل تَد )b .اتضاسّای واستایذی اتذاؿ ؿذًذ وِ خَاف تْتشی ًؼثت تِ ایي اتضاسّا
داؿت ٍ ػاخت آًْا ساحتتش تَد.
 -3کارتایذ های سمانته ()Cemented/Sintered Carbides
ًحَُ ػاخت  :هتالَطی پَدس :هخلَط وشدى پَدسّا  ،فـشدُ ػاصی ٍ دس ًْایت صیٌتش وشدى پَدس فـشدُ ؿذُ

دٍ ًَؿ اصلی واستایذ ّا Composite -2 Single -1 :
 90 : Single- 1-3تا  95دسصذ ٍصًی  5 ٍ WCتا  10دسصذ  Coوِ هادُ چؼثٌذُ یا اتصال دٌّذُ رسات
پَدس واستایذ هحؼَب هیؿَد.
فوش ایي اتضاسّا  2تا  3تشاتش  HSSهیتاؿذ.
واستشد:
دس هاؿیٌىاسی چذى  ،تشًج  ،تشًض ٍ  ...دس ػشفت تشؿی  40تا  80هتش تش دلیمِ هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشًذ.
تشای هَادی وِ تشادُ وَتاُ تَلیذ هیىٌٌذ اػتفادُ هیؿَد .اگش تشادُ تَلیذ ؿذُ اص ًَؿ هوتذ تاؿذ حشاست
صیادی تَلیذ ؿذُ ٍ ػایؾ سٍی ػغح تشادُ اتضاس سخ هی دّذ( .گَدال فشػایؾ تِ فلت ًفَر  Coتِ داخل
تشادُ ایجاد هیؿَد)
چَى ػشفت تشؿی هجاص دس اػتفادُ اص ایي اتضاسّا تاالتش سفتِ اػت پغ لاتلیت هاؿیٌىاسی  2تا  3تشاتش تْثَد
یافتِ اػت.
 - 2-3واستایذّای تشویثی ()Composite
 70تا  80دسصذ ( WCتِ فٌَاى فاص )α
 4تا  8دسصذ ( Coتِ فٌَاى فاص )β

تقالٍُ فاصّای گاها ( )γوِ تشویثی اص واستایذ تیتاًیَم ( ٍ Ta/NbC ، TiN ، TaC ، )TiCغیشُ هیتاؿٌذ.
ً ... ٍ TiC ٍ TiNؼثت تِ  WCاص هماٍهت حشاستی ٍ هماٍهت دس تشاتش ًفَر تاالتشی تشخَسداسًذ ٍ اػتفادُ اص
ایي تشویثات دس ػاختاس اتضاس واستایذی تشویثی ػثة تْثَد خَاف آى دس همایؼِ تا اتضاس واستایذی single
هیؿَد .اتضاس واستایذی تشویثی دس همایؼِ تا اتضاس واستایذی  singleچمشهگی ووتش ٍلی هماٍهت تاالتش دس
هماتل گَدال فشػایؾ داسد.
واستشد :هاؿیي واسی فَالد تا ػشفت  50تا  120هتش تش دلیمِ.
درجه تنذی کارتایذها تز اساس :ISO
کارتزد

رنگ کذ

هاؿیٌىاسی لغقات تا تشادُ هوتذ هاًٌذ فَالدّای ػادُ وشتٌی ٍ ون آلیاط

آتی

P

هاؿیٌىاسی هَاد آٌّی تا تشادُ هوتذ یا وَتاُ هاًٌذ فَالد صًگ ًضى

صسد

M

هاؿیٌىاسی فلضات آٌّی ٍ غیش آٌّی تا تشادُ وَتاُ ٍ ًیض غیش فلضات (هاًٌذ چذى  ،تشًج ٍ )...

لشهض

K

ؿىل صیش چٌذ ًوًَِ اص اتضاسّای ایٌؼشت واستایذی سا ًـاى هیدّذ:

 -4سزامیک های ساده ()Plain Ceramics
دٍ ًَؿ اتضاس ػشاهیىی دس ایي دػتِ لشاس داسًذ وِ فثاستٌذ اص آلَهیٌا (ً ٍ )Al2O3یتشیذ ػیلیؼیَم (.)Si3N4
آلَهیٌا ( )Al2O3 - Aluminaتِ سٍؽ  PMػاختِ هی ؿَد ٍ تِ ؿىل ایٌؼشت هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشد
( ایٌؼشت ّا اغلة ؿىل ػادُ داسًذ) .اتضاسّای ػشاهیىی دس همایؼِ تا ػایش اتضاسّای تشؿی داسای خَاف

خاصی هیتاؿٌذ وِ اػتفادُ اص آىّا سا تشای فولیات هاؿیٌىاسی تؼیاس جزاب وشدُ اػت .ایي خَاف تِ
صَست خالصِ دس جذٍل صیش روش ؿذُاًذ:
خَاف اتضاس ّای ػشاهیىی ػادُ (آلَهیٌا)Al2O3 ،
ضعف

مشیت

چمشهگی ون

ػختی تؼیاس تاال

اػتحىام وــی ون

ػختی گشهایی تاال

اػتحىام خوـی ون

پایذاسی ؿیویایی تاال

ّذایت حشاستی ون

هماٍهت دس تشاتش جَؽ خَسدى
هماٍهت تاال دس تشاتش ًفَر
دهای رٍب تاال
ّذایت حشاستی ون
اًثؼاط حشاستی ون

ًیتشیذ ػیلیؼین ( )Si3N4دس همایؼِ تا آلَهیٌا:
 -1هؼتحىن تش ٍ چمشهِ تشتَدُ ٍ ّذایت حشاستی ٍ هماٍهت تِ ؿَن تاالتشی داسد.
 -2دس هاؿیٌىاسی فَالدّا توایل تِ تـىیل لثِ اًثاؿتِ داسد.
هـىلتش اػت ( تایذ اص فـاس تاالتش ٍ یا سٍؽّایی هاًٌذ اتصال ٍاوٌـی دس ػاخت آى

 -3صیٌتش وشدى آى
اػتفادُ ًوَد).

انواع اتشارهای :Alumina
Mixed ( 3

2

1

مشخصه

)Ceramics
آلَهیٌا  +واستیذ تیتاًیَم
)(20 - 30%

آلَهیٌا تا/تذٍى تشویثات
اضافِ

آلَهیٌا تا همذاسجضئی اص تشویثات
دیگش

تزکیة

پشع داك

پشع داك

پشع ػشد

نوع سینتز

ػیاُ

ػیاُ

ػفیذ  /صَستی

رنگ

ون

صیاد

هتَػظ

سختی

صیاد

هتَػظ

ون

چقزمگی

فَالد ّای اػتحىام تاال ٍ
چذى ػخت

فَالد  +چذى

چذى خاوؼتشی

کارتزد

150-250

200-300

200-250

سزعت تزشی ()m/min

محذودیت های سزامیک ساده :
 ون تَدى اػتحىام ،چمشهگی ،هماٍهت خوـی ٍ ّذایت حشاستی فمظ تشای هاؿیٌىاسی پیوسته چذى ًشم ٍ فَالد لاتلیت اػتفادُ داسًذ. فمظ دس هحذٍدُ ػشفت  300-200 :هتش تش دلیمِ هیتَاًٌذ هَسد اػتفادُ لشاس گیشًذ. دػتگاُ هاؿیٌىاسی تایذ واهال صلة تاؿذ.دس ؿىل صیش چٌذ ًوًَِ اص اتضاسّای ایٌؼشت ػشاهیىی ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت:

ؿىل صیش ػختی اتضاسّای هختلف سا دس دهاّای تاال ٍ ًیض ػختی تاصیاتی آًْا سا ًـاى هی دّذ .تا تَجِ تِ
ایي ؿىل فَالدّای تٌذتش دس تا افضایؾ دها ػختی خَد سا اص دػت هیدٌّذ دسحالیىِ ػشاهیىْا ٍ واستایذّا
واّؾ ػختی ووتشی داسًذ .فالٍُ تش ایي ػختی تاصیاتی فَالدّای تٌذتش دس دهاّای تاالی  500دسجِ
ػاًتی گشاد واّؾ هییاتذ .ػختی تاصیاتی یقٌی ػختی هادُ پغ اص آًىِ تِ دهای تاال تشدُ ؿذ ٍ ػپغ تِ
دهای هحیظ تاصگـت.

دس اداهِ تش سٍی دػتِ دٍم اتضاسّا یقٌی اتضاسّای هاؿیٌىاسی پیـشفتِ تحث خَاّین ًوَد .اتضاسّای
هاؿیٌىاسی پیـشفتِ تِ صَست ولی فثاستٌذ اص:
 -1واستایذ ّای پَؿؾ داس ( )Coated Carbides
 -2ػشهت ّا ()Cermets
 -3وشًٍایت ّا ()Coronites
 -4ػشاهیه ّای تا واسایی تاال ( ) High Performance Ceramics - HPC
ً -5یتشیذ تَس هىقثی ()Cubic Boron Nitride - CBN
 -6الواػِ ()Diamond
تصَست ایذُ آل یه اتضاس تشؿی هذسى تایذ دس ّؼتِ اػتحىام  ،ػختی گشهایی  ،چمشهگی ٍ ّذایت حشاستی
تاال داؿتِ تاؿذ ٍ دس ػغح اتضاس ػختی تاال (تشای هماٍهت دس تشاتش ػایؾ) ،هماٍهت دس تشاتش گشهاً ،فَر ٍ
چؼثٌذگی تاال داؿتِ ٍ تِ لحاػ ؿیویایی پایذاس تَدُ ٍ ضذ اصغىان تاؿذ .پَؿؾ ػخت سٍی اتضاسّای
واستایذ ایي خَاف سا فشاّن هی آٍسد .
پَؿؾ دّی اتضاسّای واستایذی هضایای صیش سا تشای ایي اتضاسّا فشاّن هی آٍسد :
 -1واّؾ ًیشٍّای تشؿی ( 20الی  50دسصذ ) دس ًتیجِ استقاؽ  ،اًشطی هصشفی ٍ غیشُ ون هی ؿَد .
 -2افضایؾ فوش اتضاس (  200الی  500دسصذ ) یا افضایؾ ػشفت

( 50الی  150دسصذ )

 -3تْثَد دلت ٍ پشداخت ػغح صیشا لثِ ّا دس حیي هاؿیٌىاسی تیض تالی هی هاًذ.
 -4هاؿیٌىاسی هحذٍدُ ٍػیـ تشی اص جٌغ ّای لغقات
 -5واّؾ آلَدگی ًاؿی اص ػیال تشؿی (چَى ػیال ًذاسین یا اػتفادُ اص ػیال واّؾ هییاتذ).
هضایای روش ؿذُ تِ دالیل:
 -1هماٍهت تاالتش پَؿؾ دس هماتل ػایؾ ٍ حشاست
 -2واّؾ اصغىان ٍ لثِ اًثاؿتِ
 -3حفؼ تیضی لثِ تشًذُ دس دهاّای تاال
 -4اػتفادُ ووتش یا فذم اػتفادُ اص ػیال تشؿی

حاصل هیؿَد .فالٍُ تش ایي تشای تْثَد تیـتش خَاف هی تَاى اص سٍؽّای صیش اػتفادُ ًوَد:
 -1تْثَد صیش ػاختاس
 -2اػتفادُ اص چٌذ الیِ پَؿؾ
 -3هَاد تْتش تشای پَؿؾ دّی
 -4افضایؾ اػتحىام اتصال پَؿؾ

 ) 2سزمت ها ) (Cermet
تشویة  )Metal( met ٍ )Ceramic( cerهیتاؿذ .تخؾ ػشاهیىی ؿاهل ( ) TiC , TiN , TiCN
هیتاؿذ وِ ٍؽیفِ افضایؾ اػتحىام اتضاس ٍ تخؾ فلضی ؿاهل ( )Ni , Ni-Co , Feهیتاؿذ وِ ٍؽیفِ
افضایؾ چمشهگی سا تش فْذُ داسد.
ًحَُ ػاختّ :واًٌذ واستایذ ّا تِ سٍؽ هتالَسطی پَدس ػاختِ هیؿًَذ.
) TiCN + Ni-Co ( 10 ~ 20 %
دلیل اػتفادُ اص  TiCNهماٍهت ػایؾ تْتش ٍ ػاخت ساحتتش آى دس همایؼِ تا ػایش واستیذّا ٍ ًیتشایذّا
هیتاؿذ .ایي اتضاس دس همایؼِ تا واستیذ تٌگؼتي ـ وثالت (ٍ )WC – Coیظگیّای صیش سا داسد:
 -1ػخت تش  ،پایذاستش  ،هماٍهت تِ ػایؾ تاالتش
 -2حفؼ تیضی تْتش اص واستایذ پَؿؾ داس
 -3ػشفت تشؿی تاال دس پشداختىاسی
 -4ؿىٌٌذُ تش ٍ ّذایت حشاستی ووتش
موارد کارتزد :Cermet
 -1تشای پشداخت واسی ٍ ًیوِ پشداخت واسی:
 فَالد ّا (دس ػشفت تاالتش

 200 – 250هتش تش دلیمِ

)

 فَالدّای صًگ ًضى (دس ػشفت ّای هتَػظ

)

 100 – 250هتش تش دلیمِ

 -2خـي واسی ٍ هاؿیٌىاسی هٌمغـ ػثه دس ػشفت ّای تشؿی هتَػظ (  )m/min 250 – 100تا
ایٌؼشت ّایی وِ همذاس حجن اتصال دٌّذُ ( )Coتاالتشی داسًذ.
تَجِ :ػشهت ّا ًثایذ تشای هاؿیٌىاسی آلَهیٌیَم ٍ آلیاطّای آى هَسد اػتفادُ لشاس گیشًذ.

 )3کزونایتها )(Coronite
WC+Co
)هماٍهت گشهایی ٍ هماٍهت ػایـی(

HSS
)چمشهگی ٍ اػتحىام(
+

+

داًِ ّای تؼیاس سیض TiC
)دس حذ صیش هیىشٍى(
وشًٍایت
پَؿؾ دّی

هشاحل ػاخت اتضاسّایی هاًٌذ هتِ  ،تیغِ فشص اص جٌغ وشًٍایت:
 یه هیلِ دس ّؼتِ اص جٌغ  HSSیا فَالد فٌش (تشای هاؿیٌىاسی ًاپیَػتِ) تا لغش D اوؼتشٍطى داك وشًٍایت تا ضخاهت  0.2Dسٍی هیلِ لثلی -پَؿؾ دّی ( PVDدس حذ  )2µmاص جٌغ  TiNیا ( TiCNتیتاًیَم وشتًَیتشایذ)

هضایا :
 فوش تیـتش اتضاس دس همایؼِ تا اتضاس واستایذی ()WC + Co اػتحىام ٍ چمشهگی تاالتش لاتلیت ػٌگ صًی ٍ تیض وشدىواستشدّا:
دس همایؼِ تا  HSSهی تَاى اص آى تشای هاؿیٌىاسی هَاد تا جٌؼْای تیـتش ٍ دس ػشفت ّای تاالتش اػتفادُ
ًوَد.
 ( HPC ) 4سزامیک هایی تا کارایی تاال )
ایي اتضاسّا داسای دٍ ًَؿ ولی صیش هیتاؿٌذ:
 HPC -1تش پایِ آلَهیٌا (

)

وِ تِ ػِ سٍؽ صیش ػاختِ هیؿًَذ:
 -تمَیت ؿذى تا

( Zrصیشوًَیا ) Zirconia

 تمَیت ؿذى تا ٍیؼىش SiC تمَیت ؿذى تا فلض (هقوَالً ً -Agمشُ)آلَهیٌای تمَیت ؿذُ تا ً ( Agمشُ ) خاصیت ( self – lubricationخَد سٍاًىاسی) داسد.
 HPC -2تش پایِ ًیتشیذ ػیلؼىَى (

)

ایي دػتِ اص ػشاهیهّا سا ًیض هیتَاى تِ دٍ سٍؽ صیش تَلیذ ًوَد:
 -ػیالَى ( )SIALONوِ دس ٍالـ تشویة

ٍ

هیتاؿذ.

-تمَیت ؿذى تا ٍیؼىشّای SiC

 HPC -2تز پایه نیتزیذ سیلسکون (

)

 -1ػیالَى
ًحَُ ػاخت :پشع داك تشویة پَدسّای

ٍ

(ایي اتضاس تشویة خَاف ّشدٍ ػشاهیه سا داسد)

خَاف ٍیظُ  :افضایؾ ػختی گشهایی  ،چمشهگی ٍ اػتحىام ػایؾ
واستشدّا  :هاؿیٌىاسی فَالدّای سیختِ گشی ؿذُ دس ػشفت ّای  250الی 300
ًثایذ دس دها ٍ ػشفت تشؿی تاالتش هَسد اػتفادُ لشاس گیشد صیشا ایي اهش ػثة افضایؾ ػشفت ًفَر هیؿَد
(ًیتشات ػیلیىَى دس آّي ًفَر هی وٌذ) ٍ اتضاس صٍد واسایی خَد سا اص دػت هیدّذ.
-2

تمَیت ؿذُ تا ٍیؼىشّای SiC

ایي اتضاسّا واسایی فَق القادُ صیادی داسًذ .ػشفت تشؿی تا  600هتش تش دلیمِ تشای فَالدّای ًشم ٍ ػخت
لاتل افضایؾ اػت .هٌتْی لیوت فَق القادُ تاالیی داسًذ.

خالصه :HPC
ّ HPC -1ا دس حال جایگضیٌی تِ جای اتضاسّای واستایذی ّؼتٌذ چَى :
 ًشخ تَلیذ تاالیی داسًذ ( ػشفت هاؿیٌىاسی صیاد اػت ) ّضیٌِ ػاخت ووتشی داسًذ هَاد ػاصًذُ آى ساحت تش یافت هی ؿَد -2آلَهیٌای تمَیت ؿذُ تا ٍیؼىش ً SiCشخ تَلیذ سا خیلی تاال هی تشد ٍلی تشای ػالهتی اًؼاى هضش
اػت .
 -3آلَهیٌای تمَیت ؿذُ تا  Agتِ دالیل صیش  ،اتضاسی فَق القادُ واستشدی هحؼَب هیؿَد:
 فشآیٌذ ػاخت ػادُ ٍ ون ّضیٌِ فولىشد خَب تشای ؿشایغی وِ ًیاص تِ چمشهگی ٍ هماٍهت خوؾ تاالیی ٍجَد داسد ٍ اتضاس تایذّذایت حشاستی خَتی داؿتِ تاؿذ .فالٍُ تش ایي ،ایي اتضاس خاصیت  ( self – lubricationخَد
سٍاًىاسی ) داسد.
 ) 5نیتزیذ تور مکعثی ()CBN
 تقذ اص الواع ػخت تشیي هادُ ؿٌاختِ ؿذُ هی تاؿذ . تحت فـاس تاال ٍ دهای تاال ٍ تا اتصال الیِای تِ ضخاهت  0.5الی  1هیلیهتش اص آى تش سٍیایٌؼشتّای واستایذی پایِ  Coػاختِ هی ؿَد.
 اػتحىام تاال ،چمشهگی صیاد  ،هماٍهت ػایـی خَب ٍ پایذاسی حشاستی ٍ ؿیویایی تا دهای 1200دسجِ ػاًتیگشاد داسد.
کارتزدهای : CBN
 ّن پشداخت واسی ٍ ّن خـي واسی هاؿیٌىاسی چذى ٍ فَالد ّای آلیاطی تا ػختی هتَػظ ٍ تاال هاؿیٌىاسی آلیاطّای ػخت هاًٌذ ( Ni-Hardچذى ػفیذ آلیاط ؿذُ تا ًیىل – وشٍم)،ً ٍ Inconel , ،Nimonicیض ػایش هَاد وِ هاؿیٌىاسی آًْا هـىل اػت  .هثل ػشاهیه ّا،
پلیوشّا ٍ ...

ػشفت تشؽ تشای هاؿیٌىاسی هَاد هختلف تِ ووه اتضاسّای  CBNتِ صَست صیش هیتاؿذ:
 300الی 400

* چذى :
* چذى سیختِ گشی ػخت :
* ػَپش آلیاطّا (

 80الی 300

):

* فَالدّای تخت (

 80الی 140
 100الی 300

):

 ) 6اتشارهای الماسه :
اًَاؿ اتضاسّای الواػِ ٍ هضایا ٍ هحذٍیتّای ّش وذام تِ صَست خالصِ دس جذٍل صیش لیذ ؿذُ اػت:
محذودیتها

حالت

مشایا

-

لغضؽ الیِ ّا
چمشهگی ووتش
پش ّضیٌِ ٍ وویاب

-

ػخت تشیي
لثِ ّای تشؽ تیض

ته وشیؼتال :
 -1عثیقی
 -2هصٌَفی

-

هماٍهت ػایؾ ون
هحذٍدیت اًذاصُ ٍ ؿىل
ّضیٌِ تاال

-

چمشهِ تش
لغضؽ الیِ ّا )(cleavage

چٌذ وشیؼتالِ ()Polycrystalline
یا PCD

-

تذٍى اتصال دٌّذُ
ػختی تاال
پایذاسی حشاستی

پَؿؾ  CVDتش سٍی اتضاسّای ایٌؼشتی
واستایذی

یه وشیؼتال تىی الواع داسای یه هحَس ػخت ٍ یه هحَس ًشم هی تاؿذ .اگش الواع دس جْت هحَس ًشم
هَسد اػتفادُ لشاس گیشد صٍدتش اص حالتی وِ دس جْت هحَس ػخت هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشد دچاس ػایؾ
هیؿَدّ .ذایت حشاستی الواع تاال اػت 2 ،تا  3تشاتش واستایذّا ٍ دس ًتیجِ دهاّای ایجاد ؿذُ دس تشؽ تِ
ووه اتضاسّای الواػِ ووتش خَاّذ تَد.
یه وشیؼتال تىی الواع تشای:
 -1تیض وشدى چشخ ػٌگ
 -2هتِ ّا ٍ تیغِ فشصّای تؼیاس سیض هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد.

 : PCDداًِ ّای تؼیاس سیض الواع ( صیش یه هیىشٍى ) تا صیٌتش وشدى تِ صَست الیِ ّایی تا ضخاهت 0.5
هیىشٍهتش ػاختِ هی ؿَد  .ایي الیِ ّا تِ اتضاس واستایذی  WCتا پایِ  Coهتصل هی ؿًَذ.
  PCDدس تقضی اص واستشد ّا تا  100تشاتش واستایذّا فوش هی وٌذ. تَجِ ؿَد وِ  PCDهماٍهت ػایؾ ووی داسد چَى پایِ  Coداسد . تؼیاسی اص هَاد هاًٌذ ػٌگ ّا  ،ػشاهیه ّا ّ FRP ،ا  ،پلیوشّا  ....سا هی تَاى تا PCDهاؿیٌىاسی ًوَد .
 دس هَسد هاؿیٌىاسی فَالد هـىل داسین (اتضاس الواػِ ّشگض ًثایذ تشای هاؿیٌىاسی فَالد هَسداػتفادُ لشاس گیشد) .تشای غلثِ تش ایي هـىل اص پَؿؾ دّی الواػِ اػتفادُ هی ؿَد  .تشای ایي
هٌؾَس یه الیِ  6تا 10هیىشٍى اص الواع تِ سٍؽ  CVDسٍی اتضاسّای واستایذی پَؿؾ دادُ هی
ؿَد .دس اتضاسّای پَؿؾ دادُ ؿذُ دس هَسد ؿىل ٌّذػی اتضاس هـىلی ًذاسین (یقٌی ایٌؼشتْا تا
ؿىلْای ٌّذػی پیچیذُ سا هیتَاى تا ایي سٍؽ تَلیذ ًوَد) چَى پَؿؾ دّی تقذ اص تَلیذ ّؼتِ
اًجام هی ؿَد.

