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 چیکده

های  ترین موضوعات تحقیقاتی در سال یکی از مهم (IN718) 718اینکونل  مانند  کلین  ه یپا ی اژهایسوپرآل( برای AMساخت افزودنی)

ل  (SLM)یزری ل  ینشیذوب گز  ،یساخت افزودن  ی ندهایاز فرا  یکی.  استاخیر بوده  با استفاده از پرتو  پودر ماده    زر،یاست که در آن 

  جادیقطعه ا ییشکل نها ،یمتوال هایه یبا اتصال ال  تیذوب شده و درنها هی ال هیال  صورتشده به   هیته یوتریموردنظر بر اساس مدل کامپ

بر    ، که شده   ها یینابجا  یچگال  شیو افزا  شیزجدایر  جادیروش موجب ا  ن یدر ا  ادیو سرعت سرد شدن ز  ییدما  ب ی. وجود ش شودیم

 اژیاز جنس سوپرآل یقطعات یدر کار حاضر، رفتار خزش اساس نی دارد. بر ا یقابل توجه ریقطعات تأث ن یا یباال  یکارکرد و خواص دما

IN718   ساخته شده به روشSLM  استاندارد  یحرارت  اتیقرارگرفت. عمل  یابیمورد ارز ASM5664   ات یمرحله عمل  کیشامل 

ساعت    8به مدت    کهری  گرادیدرجه سانت   620و    720  یدر دما  یسخت و سپس دو مرحله رسوب   گرادیدرجه سانت  1060  ی انحالل در دما

تحت    گرادیدرجه سانت  700و    650  دماهای   در  هانمونه  یخزش  زمیمکان   نییجهت تع  یختگیتنش گس  قطعات انجام شد. سپس آزمون  یرو

 EDS زوریمجهزبه آنال   یروبش  یالکترون  کروسکوپیو م  ینور  کروسکوپ می.  شد  مگاپاسکال انجام  850و    750،  650،  550  هایتنش

مطالعه حفرات و    به منظورو    یختگ یو پس از آزمون تنش گس  یحرارت   اتعملی  از  بعد  و  قبل  هانمونه  زساختاریر  یمطالعه و بررس  یراب

  ، یتنش اعمال  زانیم  شینشان داد با افزا  حاصل  یکیو مکان  یساختار  جیدر هنگام انجام آزمون استفاده شد. نتا  جادشده یا  یخزش  هایترک

  ها نشان داد که عمر نمونه   جنتای.  استکرده   رییتغ  ییبه نابجا  ای خزش از نوع لغزش مرزدانه  زم یو مکان  افتهیکاهش    هانمونه   یطول عمر خزش

  ها ، لغزش مرزدانه  گرادیدرجه سانت  700  ی. در دماباشدیم  گرادسانتی  درجه  650  از  ترکوتاه   اریبس  گراد یدرجه سانت  700  دمای  در  در

 .ازاستیمگاپاسکال موردن 750باالتر از  هایتنش ،یخزش زمیمکان رییتغ ی ابوده و بر  غالب

 خزش  ، مکانیزمIN718سوپرآلیاژذوب گزینشی لیزری،  ی،ودنساخت افز کلمات کلیدی:


