
 (دی تویوتا ) های فوق سخت و روانکار تی اولین ارائه دهنده پوشش

(و  دی ) وی دی و سی وی های پیشرفته پی پوشش

 بسمه تعالی

 شرکت دانش بنیان توسعه صنعت سرسخت پوشش آذرخش

 سخت روانکارهای نانوساختار فوقصنوف و صنایع مشتری خدمات پوشش

 ها و قطعات صنعتیها روی قالبنتایج کاربردی پوشش

 ها با حفظ کیفیت سطحی محصوالت تولیدیافزایش عمر چندین برابری کلیه قالب 

 گیر چسبیدن، جوش سرد و ماسیدن مواد و فلزات به قالبکاهش چشم 

 هاهای تیز برشی در ابزارها و قالبحفظ لبه 

 دهی موضعی با ماسک کردنامکان پوشش 

 حداقل ورآمدگی، پوسته شدن و کندگی پوشش 

 کاهش مصرف روانکار حین عملکرد قالب 

 کاهش زمان خواب تجهیزات و خطوط تولید 

 هاکاری و تعمیر قالبکاهش دفعات نیاز به پولیش 

 هاافزایش تناژ یا تعداد ضرب تولیدی قالب 

 هاها و قالبمرتبه بعد از کارکرد قطعه 5الی  3دهی بین امکان پوشش 

 دهیهای تزریقی و فرمبه تاخیر افتادن تغییر سایز و زیرِ اندازه رفتن قالب



 ویژگی های پوشش سرامیکی

 مقاومت به ضربه، شوک حرارتی و خوردگی 

 چسبندگی بسیار باالی پوشش به قالب 

 دارای چقرمگی و عدم تردی با حفظ سختی باال 

 های سختبیشترین تحمل بار در مقایسه با سایر پوشش 

 عدم وابستگی ضخامت و سختی پوشش به هندسه قالب 

 دهی افزایش سختی سطح و حفظ سختی اولیه مغز قطعه بعد از پوشش 

 کاری یا عملیات حرارتی )آبکاری( قطعهامکان سخت 

 ضریب اصطکاک پایین پوشش سرامیکی قطعه 

تر باشد میزان لغزش و روان بودن قطعه باالتر بوده  مقایسه ضریب اصطکاک انواع پوشش )هرچه ضریب اصطکاک پایین

 و سایش کمتری در برخورد قطعه با سایر قطعات ایجاد خواهد شد(

 TD انواع پوشش
PVD  و

CVD 

پاشش حرارتی 

WC 
 Ni-P کروم سخت نیتراسیون

 1.5-1 1.5-0.8 1.5-0.8 1.5 1.5-0.1 0.5 ضریب اصطکاک

های ارائه پوشش

شده توسط 

 شرکت آذرخش



 

 

 

 

 

 

 

 

 سخت پوشش آذرخش در یک نگاه:

تواند روی آنها اعمال شودهای فوق سخت روانکار میلیست مناسبترین فوالدهایی که پوشش

نام فوالد Bohler AISI DIN JIS  

فوالد ابزار سردکار

K110 

K340 

D2 

DC53 
1.2379 

SKD11 

AUD15 
SPK 

K100 
D3 

SPK R 
1.2080 SKD1 

کارفوالد ابزار گرم
W302 

W320 

H13 

H10 

1.2344 

1.2365 

SKD61 

SKD7 
 

 دهی فلزات، الستیک و پالستیکو دیگر فوالدهای ابزار متداول در صنایع قالبسازی، تزریق، فرم
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