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 تحت عنوان

 IN718و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ کاری ایزواستاتیک داغ بر ریزساختار ارزیابی تأثیر پرس

 ساخته شده به روش ذوب گزینشی لیزری
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: دکتر محسن بدرسمایاستاد مشاور                             رضائیان دکتر احمد کرمانپور، دکتر احمداساتید راهنما:   
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:چکیده  

ناوری ساخت افزودنی سوپرآلیاژهای پايه نیکل جهت ساخت قطعات پیشرفته مورد استفاده در کاربردهای دمای ای به فهای اخیر توجه ويژهدر سال

همواره مورد نظر بوده است.  (SLM)باال مبذول شده است. در اين راستا بهبود کیفیت و خواص قطعات ساخته شده به روش ذوب گزينشی لیزری 

بر ريزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ اينکونل  (HIP)پرسکاری ايزواستاتیک داغ  ت پس پردازشهدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عملیا

718 (IN718 ساخته شده به روش )SLM ای شکل ساخته شده به روش های مکعبی و استوانهباشد. بدين منظور نمونهمیSLM های تحت سیکل

دند. ـرار داده شـق F3055تاندارد ـابق با اسـتاتیک داغ مطـکاری ايزواسـو پرس AMS5664و  AMS5662بق استانداردهای ـط رارتیـعملیات ح

ها از وجه جانبی با الکترونی روبشی انجام شد. خواص مکانیکی نمونه سکوپمیکرونوری و  با استفاده از میکروسکوپ های ريزساختارییـبررس

 5662های میکروسکوپی نشان داد از عملیات حرارتی گیری شد. نتايج بررسیاندازه 650های میکروسختی و پانچ کوچک در دمای استفاده از آزمون

ها دانه تبلور مجدد جزئی در ساختار رخ داده؛ ولی همچنان ساختار دانه ستونی حاصل از فرايند ساخت باقی مانده و مقدار زيادی رسوبات دلتا درون

های ستونی تشکیل محور در میان دانههای ريز هم، دانه5664های عملیات حرارتی شده با سیکل هها وجود دارد. از طرف ديگر در نمونو روی مرزدانه

سبب از بین رفتن عیوب حاصل از ساخت، حذف  HIPاند. نتايج نشان داد که اعمال عملیات شده و مقادير زيادی رسوبات نامطلوب دلتا حذف شده

در حالت  74/98ها از سازی فازهای نامطلوب در زمینه شده است. چگالی نسبی نمونهيافته و نیز حلهای تبلور مجدد های ستونی، تشکیل دانهدانه

های مکانیکی نشان داد که بیشترين میزان سختی و نیروی پانچ کوچک شده افزايش يافت. نتايج آزمون HIPدر حالت عملیات  94/99ساخته شده به 

 باشد.می HIP + HT5664ی بدست آمده مربوط به نمونه
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