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 چکیده

. میشوند کاهشی، افزایشی، تغییر فرم، اتصالی و ترکیبی دسته بندی: روش های ساخت در میکرو به انواع فرآیند های

الکتریکی، : از انواع دسته بندی های فرآیند ها بر اساس نوع انرژی که استفاده شونده میباشد؛ از جمله دیگر یکی

نیروهای : پارامترهایی که در هر دو روش مد نظر قرار داده میشوند شامل. مکانیکی، شیمیایی، الکتروشیمیایی و لیزری

ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در میکرو هر روزه در حال  .ری میباشندمکانیکی، تاثیرات حرارتی و انحالل پذی

است  میکرو فرم دهیفرآیند ها این روشها، یکی از  .می باشند یبروز رسانی می باشند و ترکیبی از علوم و فنون مختلف

 گفته میشودر دو بعد به تغییر شکل ماده ی خام توسط تغییرشکل دادن پالستیک به یک هندسه خاص و حداقل د که

در زندگی روزمره .... ها و  میکرو کانال بسیار زیاد از جمله کاربردهاییو  که باید در دامنه ی کمتر از یک میلیمتر باشد

میکرو فرجینگ، میکرو فرمینگ، میکرو ضربه، میکرو پانچینگ، میکرو فرم و شامل روشهای متفاوتی همچون  ؛بشر دارد

میکرو . یزواستاتیک سرد انجام شده استاکستروژن و میکرو قرم دهی قالبی با پرس ادهی بین فلزی، میکرو 

هیدروفرمینگ یکی از روش های میکرو فرم دهی است که مراحل مختلفی از جمله تهیه ماده ی اولیه، طراحی و 

ای دیگری که دارد پرس ایزواستاتیک سرد از جمله کاربرد ه.  ساخت قالب و عملیات پرس ایزواستاتیک سرد می باشد

 .  بهبود خواص مواد می باشد که نمونه های مختلفی در این مورد بدان اشاره شده است

میکرو هیددروفرمینگ، پدرس ایزواسدتاتیک     ، میکرو فرم دهی،روشهای ساخت در میکرو:کلمات کلیدی

 ، بهبود خواصسرد
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 مقدمه .2

به بعد سبب شده است که شرکت های مرتبط در این مورد بسمت کوچک  2550مفهوم تولید در میکرو در سال های 

کارخانه ی میکرو، یک سیستم تولید کوچک . سازی حرکت کنند و در سیستم های تولید فصل جدید را آغاز کرده اند

از . و خروجی های بیشتر فعالیت می کند است که به منظور کاهش منابع انرژی و کوچک سازی فرآیند های ساخت

وقتی سایز و . جمله مواد پر کاربرد در صنعت ممز می توان به سیلیکون ها اشاره کرد که با دقت میکرو تولید میشوند

حجم قطعات به سمت کوچک شدن میل می کند، تجهیزات و جرم ها کوچک شده و در نتیجه سرعت ابزار آالت و نرخ 

از این رو تکنولوژی ساخت در ممز نیز همه روزه در   [2]. کاهش چرخه ی تولید؛ افزایش می یابد تولید؛ همزمان با

  [1]. ع زیادی را به خود گرفته اندحال افزایش هستند و تنو

را دارد که توانایی تولید  کوچک سازی در زیر مجموعه های گسترده خود با تکنولوژی های متفاوت، این مالزمت

شکل دهی فلزات یکی از روش هایی است که با توجه به مد . قسمت های کوچک را با دقت باال و تعداد باال تولید نماید

به همین دلیل است که مطالعات  .نظر قرار دادن ساده سازی فرآیند و توانایی تولید، می تواند این شروط را ارضا نماید

،  2شکل دهی میکرو بین فلزی له میکرو هیدروفرمینگ، میکرو فرجینگ،ش های مختلف آن از جمزیادی بر روی رو

 [1] .، انجام شده استاکستروژنمیکرو  میکرو پانچ،

 ، هیدرو فرمینگ می باشد که برای انجام این کار از پرس ایزواستاتیک سردیکی از روش های انجام میکرو فرم دهی

 [1] .برای مثال می توان به شکل دهی کانال ها توسط ورق فوق نازک اشاره کرد. شده استاستفاده  جهت فرم دهی

 [9], [4].ن از جمله کاربرد های دیگر این پرس می توان به بهبود خواص مکانیکی مواد با این دستگاه اشاره کردهمچنی

 

 تعریف میکرو و کاربرد های آن . 1

دامنه ی ابعادی که در رنج ماکرو قرار می گیرند از چند یک میلیمتر شروع می شود و دامنه ی قطعات میکرو معموال از 

 .میلیمتر می باشد 2نظر تئوری سقف آن از هر چند  چند میلیمتر قابل قبول است امیلیمتر شروع شده و ت 0,0002

قرار می گیرند کاربردهای مختلفی همانگونه که گفته شد در این ابعاد محصوالتی که تولید میشوند و جزء صنعت ممز 

 : دارند از جمله 

  نیرو، فشار، سرعت، شتاب، موقعیت: مکانیکی 

 حرارت، گرما، آنتروپی، جریان گرما: حرارتی 

 رخ واکنشتمرکز، ترکیب، ن: شیمیایی 

 انعکاس پالریزه شدن، فرستنده ها، فاز ، طول موج، تشدید کننده امواج الکترومغناطیسی: پرتو تابش 

 تقویت میدان، چگالی شار، گشتاور مغناطیسی، نفوذپذیری : مغناطیسی 

 [6]ولتاژ، جریان، شارژ، مقاومت، خازن، پالریزه: الکتریکی  

                                                           

2- Intermetalic  
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 شهای ساخت در میکرو و فرآیندهاور-1

. هستند به عنوان روش های ساخت در میکرو استفاده می شوندفرآیند روشهای تکی و ترکیبی که مخلوطی از چند 

الکتریکی، مکانیکی، : استفاده شونده میباشد؛ از جملهیکی از انواع دسته بندی های فرآیند ها بر اساس نوع انرژی که 

نیروهای مکانیکی، : شاملپارامترهایی که در هر دو روش مد نظر قرار داده میشوند . شیمیایی، الکتروشیمیایی و لیزری

 [2] .تاثیرات حرارتی و انحالل پذیری میباشند

 [8]فرآیند ها و روشهای معمول در تولیدات میکرو– 2 جدول

 فرآیندهای کاهشی

میکرو ...( تراش کاری، سنگ زنی، پولیش و فرزکاری،)برش کاری میکرو مکانیکی

میکرو ماشینکاری الکتروشیمیایی، ماشین کاری الکتریکی،  بار تخلیهماشینکاری 

 ...شیمیایی و  -، ماشینکاری ستونی الکترونی، ماشین کاری نوریستون لیزر

 فرآیندهای افزایشی

، نوشتن (زیکیالیه نشانی تبخیر فیالیه نشانی تبخیر شیمیایی، )پوشش دهی سطح

، میکرو ریخته گری، میکرو (با راهنمای لیزری, جت های جوهرافشان)مستقیم 

الکتریکی؛ الیه نشانی شیمیایی، الیه = زینتزینگ، شکل دهی نوریقالبگیری تزریقی، 

 نشانی پلیمر، استریولیتئوگرافی

 فرآیندهای تغییر فرم

کشش  ،خمش کاریفورج دهی، مبکرو ضربه، اکستروژن، خم کردن، )میکرو فرم دهی

-ضربه...( و  ، هیدروفرمینگر پالستیک هاشکل دهی افزایشی، شکل دهی سوپعمیق، 

 نانو پرینت کردن/گرم، میکرو

 مکش، چسب زدنمونتاژ میکرو مکانیکی، جوشکاری لیزر، مقاومت، لیزر،  اتصالی فرآیندهای

 ترکیبی فرآیندهای

لیگا و ترکیبات لیگا با ماشین کاری لیزر، میکرو لیزر و تخلیه بار شیمیایی،  -میکرو

، میکرو فرمینگ با نتاژ قالب گیری تزریقیمیکرو مو ومونتاژ لیزری  تخلیه الکتریکی

ریخته میکرو مونتاژ با قالب گیری تزریق، روش های میکرو ماشینکاری و کمک لیزر، 

 ....گری  و 

 

 ماشین آالت و تجهیزات -4

زمان مشخص است، پیشرفت های وسیطی در زمینه ماشین آالت و تجهیزات مرنبط با تولید بر اساس آنچه در طول 

بدلیل احتیاجات تحقیقاتی اکثر شرکت ها و محققین ماشین آالت نمونه سازی را سفارش  .میکرو اتفاق افتاده است

از جمله تجهیزات یک . کشور های پیشرو در این امر ژاپن و کشورهای اروپایی بوده اند. داده و خریداری کرده اند

 . نانومتر در تکرار پذیری می توان اشاره کرد 90کارخانه میکرو  به ربات با دقت 
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فرز کاری و تراشکاری در مقیاس میکرو مورد توجه خاصی قرار گرفتند و پس از آن بود که تجهیزات  1000در سال 

ASITموسسه علوم و تکنولوژی صنعتی پیشرفته 
به تجهیز کردن آزمایشگاه ها پرداخت و توانست عالوه بر دقت باالی  1

  [8]. سالهای متمادی داشته  استرشد سریعی را در این زمینه در تجهیزات، به سرعت های باالتر نیز توجه شود و 

تجهیزات و ماشین آالت بسیار زیادی در این زمینه ساخته شده اند و در مواردی از تجهیزاتی که در سایر موارد کاربرد 

 .به کار گیری شده اند داشته استفاده شده است و در صنعت جدید ممز نیز

که . این تجهیزات گاها صرف تولید نبوده و در رابطه با اندازه گیری قطعات تولیدی در مقیاس خود نیز می باشند

AFMمانند میکروسکوپ های نوری، مرسوم ترین آنها 
1 SEM 

قطعا روشهای اندازه گیری بسیار بسیار . می باشند.... و  4

 برای اطالعات دقیق و جامع به ن در این مبحث خارج میباشد و عالقه مندان می توانند از طرح شدبیشتر می باشد که 

 [2]. داده شده مراجعه نمایند ارجاعمرجع 

استفاده میشوند و این پرس ها در دو مدل سرد و گرم . همچنین از موارد نام برده شده پرس ایزواستاتیک می باشد

بهبود خواص  ز پرس ایزواستاتیک گرما ،[5]لی آن و همکارانش. تحقیقات نشان داده است که کاربردها مختلفی دارند

از پرس ایزواستاتیک سرد جهت شکل دهی میکرو  [1]بیانگ یو جو و همکارانشهمچنین . مکانیکی استفاده کرده اند

دن استفاده میکنند که معموال  از دو نوع گازی و این پرس ها از یک سیال جهت متراکم ش. کرده اندکانال ها استفاده 

  [20], [5], [1]. جهت اعماال فشار به مخرن تحت فشار استفاده می شود( روعن یا آب)مایع 

 :از مشکالت اصلی تولید در میکرو می توان به موارد زیر اشاره کرد

 اتوماسیون و حجم تولید 

  مواد با قابلیت ماشین کاریمحدودیت بر ساختار 

  ساختار ابعادی ابزار ها 

 [8] ساختار نیروهای خارجی ناخواسته  

 

 میکرو فرم دهی -9

صنایع : مانند در صنعت استفاده می شوند، با کاربردهای بسیار مختلف محصوالت ورقهای فلزی به شکل گسترده 

همین . و غیره، صنایع بسته بندی محصوالت 9هوافضا،  خودروسازی، محصوالت الکترونیکی، کاشتنی های پزشکی

دستگاه های اپتیکی، میکرو فنر ها برای اتصال دهنده ها و بدنه های الکتریکی، : فرآیند در ابعاد میکرو کاربردهایی نظیر

لمینیت ها برای میکرو موتور یچ ها، میکرو روپوش ها برای تفنگ های الکترونی و میکرو بسته بندی، میکرو میکرو سوی

ها و تجهیزات سیاالتی، میکرو چرخدنده ها برای میکرو تجهیزات مکانیکی، میکرو چاقو ها برای جراحی و میکرو کانال 

                                                           

1- Advanced industrial science and technology 

1- Atomic Force machine  

4- Scanning Electron Microscopy 

9- Medical implants 



 

 مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایرانملی  کنفرانساولین 
The First National Conference of Mechanical and Mechateronics Engineering 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

 2159 مرداد ماه 12

 
 

9 

 

باالی  مداوم آن در زندگی هرروزه ی بشر است و اهمیته ی ها برای جلو گیری از خوردگی را دارند که بیان گر استفاد

 [8].این فرآیند را می رساند

اقل در دو بعد میکرو فرم دهی به تغییر شکل ماده ی خام توسط تغییرشکل دادن پالستیک به یک هندسه خاص و حد

فرم دهی در دامنه ابعادی زیر یک میلیمتر  فرآیند وقتی که.  یک میلیمتر باشداز  در دامنه ی کمتر د که بایدگوین

این نکته باعث می . ، برخی جنبه های قطعه کار، مانند میکرو ساختار و ریخت شناسی سطح، بی تغییر می ماندباشد

و پارامتر های ریز ساختار ( ضخامت، پهنا، طول، ارتفاع)فی ما بین ابعاد قطعه کار مثل  (و یا تناسب)شود که ارتباط 

 تاثیر سایز. مراجع یاد می کننداز آن در  6؛ تغییر کند و معموال با تاثیر سایز(مثل، چقرمگی)و یا سطح ( مثل سایز دانه)

طکاک، انتقال حرارت و انتقال  قطعه را  در بر می رفتار مواد، اص: تقریبا همه ی جنبه های فرآیند فرم دهی را، شامل

بدست آمده برای «  دانستن چگونگی راه» ه یک تکنولوژی شکل دهی فلزات خوب پایه ریزی شده  یا در نتیج. گیرد

 [2].قیاس های میکرو نیز استفاده شودمقیاس های ماکرو، نمی تواند برای م

فرم دهی فلزات فرآیندی است که می تواند در حین نرخ تولید باال، دقت باال را نیز حفظ کند که این خود پارامتر بسیار 

ی میکرو فرجینگ، میکرو فرمینگ، میکرو ضربه، میکرو در زمینه مطالعات بسیار زیادی مهمی است، بهمین دلیل 

ا پرس ایزواستاتیک سرد انجام شده پانچینگ، میکرو فرم دهی بین فلزی، میکرو اکستروژن و میکرو قرم دهی قالبی ب

 [1]است

 یکرو فرجینگم -9-2

ان کننده برای تغییر شکل استفاده می کند تا ی جبرهاکه از نیرویک فرآیند فرم دهی فلز حجمی است فرجینگ 

امکان سنجی فرآیند فرجینگ روی مقیاس و ابعاد میکرو توسط . محصول داده شده به شکل نهایی آن تبدیل کنند

مورد آزمایش  <200>شکل در ابعاد میکرو و با سیلیکون  Vبا استفاده از قالب های  [22] سائوتومه و همکارانش

  .قرار گرفته است
 سکه زنی  ضرب/ میکرو منبت  -9-1

 ،میزان بسیار زیادی نیروبا استفاده از شکل دهی حجمی است که منبت یا ضرب سکه زنی یکی از روش های 

، جهت درست کردن ساختار سطحی بسیار تغییر شکل پالستیکی الیه ی کوچکی از سطح قطعه کارمنجر به 

 . دقیق استفاده می شود

  

                                                           

6- Size effects 
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 [21] میکرو متر 1,9منبت ایجاد شده با عمق شیار  SEMتصویر  – 2 شکل  

 

 [21]های تولید شده به روش میکرو ضرب کانال  – 1شکل 

 

 میکرو اکستروژن -9-1

از پارامتر های مهمی که باید مد نظر قرار داد . ارائه میشود 2در دو مدل جلو رونده و عقب رونده روش اکستروژن 

 . سایز متوسط دانه ها کوچکتر باشدمیزان لقی بین قالب و  پانچ است که باید از می توان به 

 :در زیر نمونه هایی از این محصوالت آورده شده است

 

 

 [24]میکرومتر  90و ضخامت دیواره  میلیمتر  0,9قطر محصول . رونده عقب و میله ی جلو کاپ با اکستروژن  –1شکل 

                                                           

2- forward and backward 
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 [2]سایز محصول و ریز ساهتار بر رئی شکل قسمت های اکسترود شده: تاثیر ریز ساختار -4شکل 

 

 20تعداد دندانه ی میکرومتر و  90از اکستروژن جلو رونده، شافت میکرو چرخدنده با مدول متوسط  SEMتصویر   – 9شکل 
 [2]عدد 

میلیمتر بوده و ضخامت دیواره  0,8در شکل زیر پین های تولید شده با این فرآیند را مشاهده میکنید که قطر شافت 

 .استفاده ی فوق العاده زیادی به عنوان پایه دارند  8میکرومتر میباشد و در مدار مجتمع ها 219

 

 [24] با میله جلو و عقب روندهپین مسی اکسترود شده – 6شکل

                                                           

8- IC: Integrated Circuites  
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 [24]  .در مدار مجتمع ها استفاده میشوندپین های تولید شده  – 2 شکل

 میکرو خم کاری  -9-4

تاثیر سایز متشابهی در خمکاری با مقیاس میکرو نیز دیده می شود که باعث کاهش جریان تنش با کوچک شدن؛ 

پارامتر های مهمی که در این فرآِیند مهم هستند، سایز دانه، ضخامت ورق، نیرو و  (. کاهش ضخامت ورق)میگردد 

 .تنش تسلیم ورق میباشند

   5میکرو مهر زنی  -9-9

قالب های آن دارای کفه   .  دی است که ورق فلزی با پرس شدن در میان دو کفه ی قالب فرم میگیردمهر زنی فرآین

 . ی  نر و ماده میباشد

 

 [2]. اصول کار میکرو مهر زنی دارای قالب نر و ماده  در هم فرو رونده – 8شکل 

 میکرو کشش عمیق -9-6

یکی از فرآیند های فرم دهی ورق است که در آن ورق به شکل شعاعی توسط پانچ به درون قالب کشش عمیق فرآیند 

مکانیزم کار بدین صورت است که ورق بین سمبه و ماتریس قرار میگیرد و توسط ورق گیر نگاه داشته . کشیده می شود

پارامترهای مهم این فرآیند .  ورق به درون ماتریس کشیده میشودمی شود، سپس توسط نیروی اعمال شده پانچ 

 . اع انحناهای سمبه و ماتریسنیروی سمبه، نیروی ورق گیر، ضخامت ورق، هندسه ی قالب، شع: عبارتند است از

                                                           

5- Micro Stamping  
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 [29] میلیمتر  8تا  2میکرو کشش عمیق با قطر پانچ های  فنجان های–5شکل 

 

 [26]قطعات تولید شده میکرو کشش عمیق با یک مرحله پرس  -20شکل 

 میکرو هیدروفرمینگ -9-2

هیدروفرمینگ یکی از روش های فرم دهی فلزات است که در آن ورق یا لوله را توسط فشار بسیار زیاد سیال به بدنه ی 

یکی از تجهیزات استفاده شده در این . قالب طراحی شده پرس میکنند و در نتیجه قطعه کار به شکل قالب در می آید

استیل زنگ نزن و  نازک رق هایاز موارد کاربردی آن می توان به فرم دهی و. ستاتیک سرد می باشدفرآیند پرس ایزوا

 . ورق ها با این دستگاه اشاره کردبهبود خواص مکانیکی همچنین رق های نازک مسی و و

مورد بررسی قرار [1]فرم دهی میکرو کانال ها با ورق فوق نازک فلزی با پرس ایزواستاتیک سرد، توسط بویونگ یو جو

میکرومتر ارتفاع و در طرح ها و تنوع های بسیار  20-9میکرو متر پهنا،  10-20ددر ابعا کانال فرم دهی.  گرفته است

 :مراحل تولید این کانال ها به سه دسته ی کلی تقسیم میشوند .تولید شده اند
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I :آماده سازی ماده ی قطعه کار 

II : طراحی قالب و ساخت آن 

III :پرس ایزواستاتیک سرد به عنوان یک متد فرم دهی 

د و و سوراخ انتخاب می شو، عاری از هر گونه نقص میکرومتر 2ضخامت مسی با  ورق فوق نازکدر مرحله ی اول 

پس از آن در محلول . است( دقیقه 10درجه سانتی گراد و 189)سپس برای افزایش چقرمگی آنیل شده 

H1O,HCL,Iron Cholorid  این کاراها باعث بهبود ساختار ریزی دانه ها می گردند. زدایش می شود . 

. د.میکرومتر ساخته میشو 900قالب از سیلیکون  با ضخامت . طراحی و ساخت قالب صورت میگرید در مرحله ی دوم 

در مرحله ی ساخت قالب از دو . و محافظت کرم صورت می پذیرندشیار های مورد نظر با روش فتولیتوگرافی مثبت 

در نرم افزار تحلیلی الزم به ذکر است تمامی انحنا ها .  روش متفاوت استفاده می شود تا برتری آنها مشخص شود

این قالب ها در طرح ها و تنوع . ق و شعاع الزم در همان ابعاد میکرو محاسبه میشودسوپریوم آنالیز شده و ابعاد دقی

 .های زیادی ساخته و مورد تست قرار گرفته اند

ورق فوق نازک را روی آن قرار پس از آماده شدن قالب ها در مرحله سوم و آخر که اصل عملیات فرم دهی می باشد، 

داده قرار و بدون الیه جدا کننده؛  22با الیه نازک جداکننده همانند شکل در دو مدل داده و روی آن خمیر منعطف را

سپس کل محصول را درون یک .  و با هم مقایسه شوند دنتا هنگام جدا سازی از سطح قطعه کار به آن نچسب دنمی شو

هایت قالب بسته بندی شده در ن . می شود، وکیوم قرار داده و  با مکشمیکرو متر  80به ضخامت پالستیک ضد آب 

برای تمامی قالب ها  مگا پاسکال 140درون محفظه ی دستگاه پرس ایزواستاتیک سرد قرار داده می شود و با فشار 

باید این نکته را مد نظر داشت که پس از اتمام کار . فشرده شده و نهایتا ورق شکل قالب گرفته را به خود می گیرد

 . نه اعمال فشاری ورق ها از سطح قالب جدا میشوندقالب باز شده و بدون هیچ گو

از مزیت های این روش نسبت به سایر روش ها این است اوال با ساخت یک طرف قالب میتوان محصول را شکل داد، 

نیروی اعمال بدلیل اینکه از نوع هیدرواستاتیکی بوده و به صورت یکنواخت به همه جای محصول فشار وارد می  اثانی

 .یجه در یکنواختی ضخامت همه ی قسمت ها دارد؛ نتکند

 

 [1]. شماتیک کل فرآیند هیدروفرمینگ با پرس ایزواستاتیک سرد – 22شکل 
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 [20]نمونه ای از کانال های ایجاد شده با انحناهای خاص    -21شکل 

بر روی آماده  [22]شائو و همکارانش 1021ه شد، در سال از دیگر کاربرد های این پرس به بهبود خواص مواد اشار

20 فیلمسازی 
TiO1  س در درجه حرارت پایین توسط پرس ایزواستاتیک سرد برای سلول های خورشیدی منعطف حسا

 . به رنگ تحقیق انجام داده  اند

درجه سانتی گراد زینتر می  490میباشد که در حالت معمولی در دمای  TiO1استفاده شده از فتوالکترودهای  جنس

برای حذف اضافات ارگانیک و افزایش تماس شیمیایی بین ذرات جهت ساختن اتصال الکتیریکی در مرحله آماده . شوند

داشته می ساعت نگاه  21به مدت  2:1را در مخلوط اتانول و ترت بوتانول با نسبت  TiO1ذرات  22سازی پودر مخلوط 

 . میل آماده سازی می شود-ساعت در بال 29و سپس به مدت  شوند

میکرومتر که ماده ی منعطفی می باشد  100به ضخامت   ITO-PENدر مرحله ی دوم جهت منعطف شدن از فیلم

دقیقه با فرآیند التراسونیک در دو مرحله با آب و با اتانول تمیز کاری می شوند و  29سپس به مدت . استفاده شده است

قبل از . با نوار چسبی بر روی مخلوط اعمال می شود که برای ضخیم تر شدن آن باید زمان پوشش دهی را افزایش داد

 .ساعت زینتر کرده اند 1درجه سانتی گراد به مدت  290فشرده سازی آن را در دمای 

به . مگا پاسکال فشرده سازی انجام شده است  100در نهایت با استفاده از دستگاه پرس ایزواستاتیک سرد در فشار 

 .با استفاده از پرس ایزواساتیک سرد افزایش یافته است%  1,82به %  1,06گفته ی آنها در این تحقیق کارآیی از 

                                                           

20- film: الیه ای بسیار نازک از یک عنصر  

22- pasta  
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 [22] مگاپاسکال 100ه شدن و فشرده شده در فشار شماتیک تست خمش، در حالت های بدون فشرد  -21شکل 

آماده شده بود پرس ایزواستاتیک سرد از فیلم پیزوالکتریک ضخیم که با  1020در سال  [4]دریچسن نهمچنین هی

 .ندبرای سنسور های ممز استفاده کرد

مورد قبل است،  ابتدا فیلم روی قالب گزاشته میشود و پس از آب بندی درون محفظه ی دستگاه فرآیند کامال همانند 

 . رداشته می شودپرس ایزواستاتیک سرد قرار میگیرد و در نهایت پس از اتمام عملیات قالب باز شده و محصول ب

 

 [4]فرآیند بهبود فیلم ضخیم پیزوالکتریک تحت فشار پرس ایزواستاتیک سرد  -24شکل

که نتایج استحصال شده نشان میدهند که پرس ایزواستاک سرد مگاپاسکال بوده است  100تا  200حدود فشار وارده 

 .توانسته است کارآیی این محصوالت را افزایش بدهد
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  نتیجه گیری -6

زات تولید شده ی آن کاربردهای بسیار زیادی در زندگی روز مره بشر دارند، روش های تولید در میکرو ممز و تجهی

فرآیند فرم دهی نیز شامل تنوع . دسته بندی های گوناگونی دارند که از جمله ی آن ها فرآیند های  فرم دهی می باشد

رار گرفت و تولیدات میکرو کانال ها با موفقیت های بسیار زیادی است که میکروهیدروفرمینگ در آن مورد بررسی ق

از جمله تجهیزات کاربردی در میکروهیدروفرمینگ، پرس ایزواستاتیک سرد است که فرآیند را . انجام گرفته است

تسهیل نموده و در مقایسه با سایر روشها بدلیل استفاده از فشار هیدرواستاتیک، نیاز به ساخت دو کفه ی قالب نبوده و 

از جمله . این پرس همچنین در بهبود خواص مواد استفاده میشود.  با داشتن یک طرف فرم دهی قابل انجام است تنها

و پیزوالکتریک بوده است که باعث بهبود ساختار این مواد در حین آماده سازی  TiO1کاربردهای انجام شده فیلم 

 .برای انجام فرآیند بوده اند
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