
 

 

تعالیباسمه                                                                                           

 
 دانشگاه صنعتی اصفهان           

 دانشکده مهندسی مواد   

 

 سمیناردفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 

 با عنوان

متغیرهای عملیات حرارتی سختی رسوبی  بر ساختار میکروسکوپی و خواص خزشی  ریتأثارزیابی 

 ساخته شده به روش ذوب گزینشی لیزری IN718سوپرآلیاژ 

 

 امیر مسعود چیذریارائه کننده : 

 مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد                                                                                  11:30، ساعت 15/08/1400شنبه  زمان :

 اعضای کمیته داوری:

 دکتر محسن بدرسمای ،اساتید داور: دکتر مسعود عطاپور                            دکتر احسان فروزمهر  ،اساتید راهنما: دکتر احمد کرمانپور 

 چکیده :
و ئی و نیروگاهی هوا های گازیتوربینانواع در ساخت  به واسطه خواص مکانیکی مطلوب در دمای باال به طور گسترده  IN718سوپرآلیاژ پایه نیکل 

 یو طوالن هیمواد اول ادیز اریبس زیدورر لدلی به گریختهیرآهنگری و متداول  هایروشبه قطعات این  دیاما تول رود.های بخار به کار میهمچنین توربین

ذوب  ندیفرای از جمله ساخت افزودن یدهاینفرا ریاخ هایدر سالآورد. یکنندگان به همراه م دیتول یبرا یگزاف یاقتصاد هاینهیبودن مراحل ساخت، هز

 .اندبه همراه آورده زیرا ن یگریدپرشمار  هایتیساخت متداول، مز یندهایفرا وبیکه عالوه بر حذف ع اندافتهیو توسعه  یمعرف (SLMی )زریل ینشیگز

قطعات در حالت پس از  ،ندیفرا این منحصر به فرد های یژگیبه سبب وبوده اما  SLMاز جمله آلیاژهای مطلوب برای ساخت به روش  IN718سوپرآلیاژ 

در این پژوهش متغیرهای عملیات حرارتی رسوب سختی . هستند افتهی شیجدا یاژیعناصر آل یحاو هایتیو دندر یحیترج یستالکریبافت یساخت دارا

 هاییبررس جینتا. ندمورد ارزیابی قرار گرفت SLMشده به روش ساخته IN718با هدف حذف عیوب ریزساختاری و افزایش عمر خزشی قطعات 

بندی ستونی در این نمونه و تشکیل به علت رخداد تبلور مجدد جزئی موجب حفظ دانه 980 ℃انجام عملیات آنیل انحاللی در دمای  نشان داد یزساختاریر

 این رسوبات در مرزدانه ناشی از حضورزنی و رشد ترک . خواص خزشی نیز به علت تسریع جوانهشودمیها ها و در طول مرزدانهدر داخل دانه δرسوبات 

تا حدود  δرسوبات  و های ستونی تشکیل شدمحور در میان دانههای همدانه 1060 ℃. با افزایش دمای عملیات آنیل انحاللی به یافتبه شدت کاهش 

دارند، با اندازه بزرگتر و توزیع  IN718که نقش اصلی در استحکام بخشی   γرسوبات نانومتری تحت این شرایط،  گردید.زیادی از ریزساختار حذف 

 زساختاریپسماند در ر هایتنش رکنواختیغ عیتوزگیری افزایش یافت. در نتیجه خواص خزشی به طور چشم و تری در این نمونه تشکیل شدیکنواخت

 هایدانه از یکوچک ینواح لتشکی و  ها نهدا کنواختیریغ عتوزی. شد 1130 ℃ یدر دما یانحالل لیآن اتعملی انجام از پس هادانه رهمگنیموجب رشد غ

و الوه در  δ یموجب انحالل فازها یانحالل لیآن یدما شیافزاهر چند شد.  نییبا اندازه بزرگ به عنوان هسته رخداد شکست تع هاییدر کنار دانه فیظر

وقوع  ،یختگیگس-مختلف پس از آزمون تنش هایسطوح شکست نمونه ی. بررسافتنی بهبود هادانه رهمگنیرشد غ لیبه دل یاما خواص خزش، شد نهیزم

به  گرادسانتیدرجه  1130و  1060، 980 یشده در دماها یانحالل لیآن هایشکست در نمونه زمیمکان .را نشان داد هانمونهتمامی در  ایشکست مرزدانه

 شد. نییو نرم تع ترد،مهیبه صورت ترد،  ن بیترت

 

 ؛ عملیات حرارتی سختی رسوبی ؛ خواص خزشی IN718فناوری ساخت افزودنی؛ ذوب گزینشی  لیزری؛ سوپر آلیاژ  : کلمات کلیدی


