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 و خواص قطعات تولیدی به روش ذوباختار بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر س

 Ti-6Al-4Vبا پرتو الکترونی از آلیاژ 

Investigating the effect of heat treatment on the structure and mechanical 

properties of Ti-6Al-4V alloy fabricated by electron beam melting (EBM)  
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 چکیده:

طعه موردنظر بعدی از قالیه بر اساس یک مدل سهبهساخت افزایشی یک فرایند نو برای تولید قطعات با استفاده از ساخت الیه

ین آلیاژهای تراز مهمهای اصلی ساخت افزایشی برای قطعات فلزی است. یکیذوب با پرتو الکترونی یکی از روشاست. روش 

دستیابی به خواص مکانیکی مناسب برای عملکردهایی  .است Ti-6Al-4Vا پرتو الکترونی، آلیاژ استفاده شده در روش ذوب ب

سازی فرایند تولید و اصالح ریزساختارهای حاصله با فرایندهایی مانند عملیات فضا، نیازمند بهینه-چون در بدن انسان یا هوا

-Tiاص مکانیکی حاصل از قطعات ساخته شده از آلیاژ حرارتی مناسب است. در این پژوهش پس از بررسی ریزساختار و خو

6Al-4V گراد و درجه سانتی 1404و  224، 254ی دمایی حرارتی در سه بازهسیکل عملیات 19ذوب با پرتو الکترونی، روش به

، خواص مکانیکی، ها انجام شده و چگالی، ریزساختارساعت در محیط خال بر روی نمونه 7و  5، :دقیقه،  05ی زمانی چهار بازه

های مربوطه بررسی شدند. نتایج به دست آمده نشان های حاصل با استفاده از آزمونتنش پسماند و ضریب انتقال حرارت نمونه

یش اشتاتن بود که با افزاصورت سبدبافت و ویدمنگراد بهدرجه سانتی 254که ریزساختار حاصل از عملیات حرارتی در دمای  داد

ها را کاهش داد. عملیات حرارتی در دمای شده و استحکام برشی و سختی نمونه αمنجر به درشت شدن فاز زمان نگهداری 

ا شد. هپذیری نمونهمحور تغییر داده که منجر به افزایش انعطافگراد ریزساختار را از حالت ستونی به همسانتی درجه 1404

ای و گراد بوده که به دلیل ریزساختار مخلوط الیهدرجه سانتی 224بیشترین استحکام مربوط به عملیات حرارتی در دمای 

، تیدمایی عملیات حرار . با افزایش زمان نگهداری در هر بازهی نداشتمحسوستغییرات ها باشد. چگالی نمونهمی αهای کلنی

درصدی  01جر به کاهش حدود ی با بیشترین استحکام مننمونهعملیات حرارتی بر روی ت. فایافزایش ضریب هدایت حرارتی 

 شد.تنش پسماند در نمونه 
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