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چکیده
در این پژوهش دیوارۀ آلیاژ اینکونل  526با فرایند ساخت افزایشی مبتنی بر سیم و قوس تولید شد .سپس ریزساختار ،سختی ،خواص کششی در دمای
محیط و دمای  011درجه سلسیوس و استحکام خستگی در محدودۀ پرچرخه در دو راستای جوشکاری و رسوبدهی بررسی شد .مطالعات ریزساختاری
نشان داد که دیوارۀ حاوی دندریتهای محلول جامد و فازهای بیندندریتی کاربید نیوبیوم ،الوه و دلتا ( )Ni3Nbبود .با افزایش ارتفاع دیواره مقدار
سختی از محدودۀ  381ویکرز در نزدیکی زیرالیه تا حدود  311ویکرز در باالی آن کاهش یافت .استحکام تسلیم و کششی دیوارۀ تولیدی در راستای
جوشکاری بهترتیب در حدود  5/5و  8/5درصد باالتر و قابلیت تغییر طول  23درصد کمتر از خواص دیواره در راستای رسوبگذاری بهدست آمد .نتایج
آزمون خستگی با نسبت تنش  1/0نشان داد که میانگین تعداد سیکل منجر به شکست آلیاژ در راستای جوشکاری باالتر از راستای رسوبگذاری بود.
شکستنگاری نمونهها جوانهزنی سطحی ترک خستگی را نشان داد و تولید دیوارههای سالم و بدون عیب با فرایند ساخت افزایشی مبتنی بر سیم و قوس
را تأیید کرد.
واژههای کلیدی اینکونل  ،526خستگی سیکل باال ،ساخت افزایشی ،کشش دماباال

Fatigue Properties of Inconel 625 Alloy Parts Manufactured by Wire Arc Additive
Manufacturing Method
M. Shafiee Afarani

M. Sharifitabar

G. Pirouzmanesh

Abstract
In the present study, Inconel 625 alloy walls were fabricated by wire arc additive manufacturing method.
Microstructure, hardness, tensile properties at room temperature and 700 ˚C, and high-cycle fatigue strength in
both welding and building directions of samples were evaluated. The microstructure of the wall contained
dendritic Ni-based solid solution along with MC carbide, Laves, and delta inter-dendritic phases. Moreover, the
Vickers hardness value decreased from 380 HV near the substrate to 300 HV in the top layer. Also, yield and
tensile strengths along the welding direction were 6.6 and 8.6% higher and the elongation was 23% lower than
the building direction, respectively. Furthermore, fatigue test results with the stress ratio of 0.1 showed that the
number of cycles to failure was slightly higher in the welding direction. Fractography of the samples illustrated
that all fatigue cracks initiated from the surface. This confirmed the soundness of the walls manufactured by this
method.
Key words Inconel 625; high-cycle fatigue; Additive manufacturing; high-temperature strength.
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مقدمه

کاربردهای دماباال استفاده میشود] .[17-19تاکنون تحقیقات

فرایند ساخت افزایشی یکی از روشهای نوین تولید قطعات

مختلفی در زمینۀ بررسی خواص قطعات تولیدشده از جنس

مختلف مهندسی از جنس پلیمرها ،سرامیکها و فلزات است

این آلیاژ بهوسیلۀ فرایندهای ساخت افزایشی مانند ذوب بستر

] .[1-10در این فرایند معموال قطعه از طریق رسوبگذاری

پودر با لیزر] ، [20پالسما ] [19و جوشکاری

الیه روی الیۀ مادۀ مدنظر و براساس مدلی سهبعدی ساخته

انجام شده است .با مقایسۀ نتایج این تحقیقات میتوان

میشود[ .]6 ,3 ,2بهمنظور ساخت قطعات فلزی از یک منبع

دریافت که تغییر در نوع فرایند تولید سبب تغییر شدید در

حرارتی مانند لیزر ،پرتو الکترونی یا قوس الکتریک برای

خواص مکانیکی قطعات تولیدی شده است .اخیرا صفرزاده

ذوب و اتصال مواد بهره گرفته

میشود].[11,9,6,5,3-1

[21] GTAW

و همکاران ] [18تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و

مادۀ اولیه فلزی بهصورت پودر یا سیم به محل مدنظر

خواص مکانیکی دیوارههای تولیدی از جنس اینکونل  526با

تغذیه میشود .امروزه ذوب بستر پودر از طریق پرتوهای

فرایند ساخت افزایشی  GMAWرا بررسی کردند .آنها نشان

پرانرژی لیزر و الکترونی بهعنوان رایجترین روشهای تولید

دادند که تغییر متغیرهای فرایند و همچنین انجام عملیات

قطعات ساخت افزایشی شناخته میشود] .[2,12,13کیفیت

حرارتی همگنسازی و پیرسازی سبب تغییر قابل توجه در

باالی سطحی قطعات ،امکان تولید قطعات پیچیده و ساختار

ریزساختار و خواص مکانیکی دیواره شد .در ادامۀ پژوهش

مناسب نهایی قطعات پس از تولید ازجمله مهمترین مزایای

مذکور ،رفتار خستگی و کشش دماباالی دیوارههای تهیهشده

این فرایندهاست؛ اما نرخ پایین رسوبگذاری مهمترین

در شرایط پس از تولید و بدون انجام عملیات حرارتی بررسی

محدودیت آنهاست] .[14برای برطرفکردن این محدودیت

شد که نتایج آن در این مقاله ارائه شده است.

میتوان از روشهای جایگزین مانند روشهای جوشکاری

مواد و روش تحقیق

قوسی با الکترود فلزی و گاز محافظ ( ،)GMAWجوشکاری
قوسی با الکترود تنگستنی و گاز محافظ ( )GTAWو

مواد.

جوشکاری پالسما ( )PAWبا نرخ رسوب بسیار باال استفاده

سیمجوش  Ni-Cr-Mo3با قطر  1/8میلیمتر ساخت شرکت

کرد] .[14این روشها بهعلت استفاده همزمان از قوس و سیم

 ESABخریداری شد .همچنین ورقی از جنس فوالد زنگنزن

با عنوان روشهای ساخت افزایشی مبتنی بر سیم و قوس

 310به ابعاد  0×21×011میلیمتر مکعب نیز بهعنوان زیرالیه

نامیده میشوند .از بین آنها ،روش  GMAWبهدلیل نرخ

بهکار رفت .برای جلوگیری از ورود ناخالصیها به دورن

رسوب بسیار باال و حفاظت حوضچه با گاز محافظ برای

حوضچه مذاب ،سطح زیرالیه کامال تمیز و خشک شد.

تولید آلیاژهای مختلف استفاده شده است] .[15,16باید

ترکیب شیمیایی زیرالیه ،سیمجوش و ترکیب شیمیایی

خاطرنشان کرد که عالوه بر دقت ابعادی پایین و کیفیت

اینکونل  526مطابق استاندارد  ASTMB443در جدول ()0

سطحی کم ،حرارت ورودی باال از مهمترین معایب این روش

آمده است].[22

بهمنظور تولید دیوارههای آلیاژ اینکونل ،526

است ،زیرا افزایش حرارت ورودی سبب تغییر شدید
ریزساختار و خواص مکانیکی قطعه تولیدی میشود].[17,18

ساخت دیوارهها .رسوبگذاری الیهالیۀ مذاب برای ساخت

بنابراین در هنگام تولید قطعات از جنس آلیاژهای مختلف با

دیوارهها با دستگاه جوشکاری قوسی و الکترود فلزی و گاز

فرایند ساخت افزایشی  GMAWباید خواص آلیاژ تولیدی

محافظ ساخت شرکت جوشا ( )JOUSHA S-MIG-303Cبا

بهدقت بررسی شود.

قطبیت معکوس انجام شد .متغیرهای انتخابی برای فرایند

از بین آلیاژهای مختلف مهندسی ،اینکونل  526یکی از

جوشکاری در جدول ( )2ذکر شده است .این متغیرها بر

آلیاژهای پایه نیکل است که در صنایع هوافضا و نظامی برای

اساس پژوهش پیشین همین گروه تحقیقاتی انتخاب شد

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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[ .]08سه عدد دیواره با ارتفاع  ،81عرض  0و طول 011

هر الیه در خالف جهت الیۀ قبلی رسوبگذاری شد .از گاز

میلیمتر با استفاده از  32پاس روی هم تولید شد .عرض 0

آرگون با خلوص  99/9درصد و دبی  06لیتر بر دقیقه برای

میلیمتری دیواره فقط با رسوبگذاری یک پاس جوشکاری

حفاظت حوضچه و قوس الکتریک استفاده شد .شکل (-0

ایجاد شد .بیشینه دمای بینپاسی  061درجه سلسیوس بود و

الف) تصویر یکی از دیوارههای تولیدی را نشان میدهد.

شکل  0الف :تصویر دیوارۀ تولیدشده از جنس آلیاژ اینکونل  ،526ب :طرحواره ابعاد نمونههای آزمون کشش و خستگی ،ج :طرحواره نمونۀ آزمون
کشش دماباال مطابق با استاندارد ( [23] ASTME21واحد ابعاد :میلیمتر)
جدول  0ترکیب شیمیایی سیمجوش اینکونل  ،526زیرالیه فوالد زنگنزن  310و ترکیب شیمیایی آلیاژ اینکونل 526
مطابق با استاندارد [18] ASTM B443
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جدول  2متغیرهای فرایند جوشکاری ][18
متغیر جوشکاری
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مقدار

جریان (آمپر)

011

ولتاژ (ولت)

01

سرعت جوشکاری (میلیمتر بر ثانیه)

4/6

دبی جریان گاز (لیتر بر دقیقه)

01

سرعت تغذیه سیم (متر بر دقیقه)

9/1
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بررسی ویژگیهای دیوارهها .بهمنظور بررسیهای
ریزساختاری ،آمادهسازی اولیه سطح نمونههای متالوگرافی با
استفاده از سنبادههای مختلف و پرداخت نهایی با خمیر
الماسه با اندازۀ ذرات  0میکرون انجام شد .سپس،
آشکارسازی فازها با استفاده از فرایند حکاکی الکترولیتی در
محلول تریاکسید کروم ( 91میلیلیتر آب و  01گرم )CrO3
بهمدت  21ثانیه صورت گرفت .درنهایت ،نمونهها با الکل
شسته و خشک شدند .تصاویر ریزساختاری با میکروسکوپ
نوری مدل  Olympusو میکروسکوپ الکترونی روبشی
انتشار میدانی FESEM MIRA3 TESCANتهیه شد .ترکیب
شیمیایی فازها نیز با آنالیز طیفسنج انرژی ()EDS SMAX
تعیین شد .بهعالوه ،برای شناسایی فازها در ساختار دیواره از
آنالیز پراش پرتو ایکس (دستگاه  )Bruker Advanced D8با
طول موج مس در محدودۀ  21تا  91درجه استفاده شد.
مقدار سختی در بخشهای مختلف دیواره با دستگاه
سختیسنج ویکرز مدل  INNOVA TESTبا بار اعمالی 0
کیلوگرم و زمان آزمون  01ثانیه اندازهگیری شد .در هر مکان
مقدار سختی در  6نقطه اندازهگیری و مقدار میانگین سختی
گزارش شد .بهمنظور بررسی خواص کششی و خستگی،
نمونههای کوچک با ابعاد نشاندادهشده در شکل (-0ب) با
دستگاه وایرکات آماده شد .این نمونهها در دو جهت مختلف
از دیواره استخراج شد .در دستۀ اول ،محور طولی نمونهها
در راستای جوشکاری و در دستۀ دوم محور طولی نمونهها
عمود بر جهت جوشکاری بود .در طول این مقاله خواص
نمونهها برای دستۀ دوم با عنوان راستای رسوبگذاری
معرفی شده است .ابعاد نمونهها نیز مطابق پژوهش کوتیری
و همکاران انتخاب شد] .[24برای هر جهت تولید ،دو نمونه
با دستگاه آزمون کشش  Dartecبا سرعت حرکت فک 6
میلیمتر بر دقیقه در دمای محیط کشیده شد .سپس ،بر اساس
نتایج آزمون کشش ،آزمون خستگی کششکشش با نسبت
تنش  1/0و فرکانس  31هرتز با دستگاه  Dartecانجام شد.
مقدار دامنه تنش در محدودۀ  202تا  005مگاپاسکال تغییر
داده شد و تعداد سیکل منجر به شکست در هر نمونه
اندازهگیری شد .شایان ذکر است که سطح تمامی نمونهها قبل
از انجام آزمون تا بیشینه زبری  0میکرومتر ()Ra= 1µm
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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پولیش شده بود .حین آزمون ،تغییر دمای نمونهها در قسمت
سنجه با استفاده از دوربین حرارتی  FLIR C3-Xثبت شد.
عالوه بر این ،استحکام دماباالی دیواره در دمای  011درجه
سلسیوس در جهت جوشکاری بهدست آمد .شکل
طرح واره نمونۀ کشش دماباال مطابق استاندارد

(-0ج(

ASTM E21

را نشان میدهد .سرعت حرکت فک دستگاه در این آزمون
 1/2میلیمتر بر دقیقه بود و قبل از شروع آزمون ،هر نمونه
برای همدماشدن با کوره در دمای ذکرشده  21دقیقه نگهداری
میشد .درنهایت سطح شکست تمامی نمونهها با
میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی بررسی شد.
نتایج و بحث
تصویر ریزساختار بخشهای مختلف دیواره در شکل (-2
الف) تا (-2د) آمده است .همانگونه که مشاهده میشود،
انجماد در تمامی بخشها از نوع دندریتی بوده و برای رشد
دندریتها عمود بر زیرالیه است .میانگین فاصلۀ بازوهای
ثانویه در نزدیکی زیرالیه (شکل (-2الف) حدود  5میکرومتر
بهدست آمد .با افزایش ارتفاع دیواره (شکلهای -2ب تا -2
د) ،فاصلۀ بازوها بیشتر شد تا اینکه در آخرین الیه به حدود
 06میکرومتر رسید .این نتایج بیانگر افزایش اندازۀ دانه با
افزایش ارتفاع دیواره است .شکل (-2ج) نیز نشان میدهد
که در فصل مشترک دو الیۀ متوالی ،برخی از دندریتها
بهصورت رونشستی) (Epitaxialرشد کرده و اندازۀ آنها در
الیۀ بعدی اندکی کاهش یافته است .نوع دانههای حاصل از
انجماد در فرایند جوشکاری به نسبت )𝑅𝐺( و اندازۀ دانهها به
مقدار حاصلضرب  G×Rبستگی دارد] .[25در این روابط G
شیب گرادیان دمایی و  Rسرعت انجماد است .با افزایش
 G×Rاندازۀ دانهها کاهش مییابد .در هنگام رسوبدهی
پاسهای اولیه ،بهعلت جذب گرما با زیرالیه ،سرعت
سردشدن باال بوده که سبب تشکیل دندریتهای ریز شده
است .اما با افزایش ارتفاع دیواره و کاهش گرادیان دمایی و
سرعت سردشدن ،اندازۀ دندریتها افزایش یافته است .شکل
( )3الگوی پراش اشعۀ ایکس دیواره را نشان میدهد .در
طیف حاصل ،فاز محلول جامد نیکل-کرم با ساختار مکعبی
با وجوه مرکزدار (شماره کارت  )0000-100بهعنوان تنها فاز
موجود در ساختار دیواره شناسایی شد.
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شکل  2ریزساختار قسمتهای مختلف دیوارۀ تولیدی ،الف :نزدیکی زیرالیه ،ب :پاس سوم ،ج :فصلمشترک بین دو پاس ،د :پاس نهایی

شکل  3الگوی پراش اشعۀ ایکس دیوارۀ آلیاژ اینکونل 526

شکل ( -0الف) تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی

زیرالیه شکل ( -0ب) بسیار کمتر از آخرین الیه شکل (-0

درشتساختار دو الیۀ اول رسوبدادهشده بههمراه زیرالیه را

ج) است .تصویر بزرگنماییشده فازهای بیندندریتی در

نشان میدهد .این تصویر نشاندهندۀ برقراری اتصال قابل

شکل (-0د) نشان داده شده است .عالوه بر این ،ترکیب

قبول بین زیرالیه و الیۀ اول و همچنین بین الیهها بوده و

شیمیایی فازهای مختلف نشاندادهشده روی شکل (-0د) در

دیواره عاری از عیوب جوشکاری مانند ترک و حفره است.

جدول ( )3آمده است .شایان ذکر است که غلظت کربن

تصاویر با بزرگنمایی باالتر بخشهای مختلف دیواره در

بهعلت محدودیت روش آنالیز طیفسنج انرژی در نتایج

شکلهای(-0ب) و (-0ج) نشاندهنده تشکیل فازهای ثانویه

نیمهکمی ذکر نشده است.

در نواحی بیندندریتی است .درصد این فازها در نزدیکی
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،
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بررسی رفتار خستگی قطعات آلیاژ اینکونل  526تولیدشده با فرایند...

شکل 0الف تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی الف :درشتساختار دو الیۀ اول رسوبدادهشده به همراه زیرالیه ،ب :ریزساختار دیواره در نزدیکی
زیرالیه ،ج :ریزساختار دیواره در الیۀ آخر و د :تصویر بزرگنماییشده فازهای ثانویه در ناحیه بیندندریتی در الیۀ آخر

مالحظه میشود که زمینه (نقطه  )Aغنی از نیکل ،کرم،

ترکیب  Ni3Nbو فاز کاربید  MCدر حین رسوبگذاری آلیاژ

مولیبدن و مقدار اندکی آهن است .بنابراین باتوجهبه نتایج دو

اینکونل  526با فرایند ساخت افزایشی قوس پالسما تشکیل

آزمون پراش اشعۀ ایکس و طیفسنجی انرژی میتوان نتیجه

شد .این محققان بیان کردند که انجماد آلیاژ اینکونل  526با

گرفت که زمینۀ آلیاژ از نوع فاز محلول جامد پایه نیکل است.

تشکیل فاز آستنیت آغاز میشود .در ادامه ،فاز کاربید و

در مقابل ،فازهای ثانویه دارای شکلها و کنتراستهای

آستنیت طی یک واکنش یوتکیتک دوتایی از فاز مذاب

مختلف هستند .در این میان ذرات ریز سفیدرنگ (نقطه )D

بهوجود میآید .درنهایت ،مذاب باقیمانده در یک واکنش

با غلظت باالی نیوبیوم ،مولیبدن ،کرم و کربن بهاحتمال فراوان

یوتکتیک سهتایی به فازهای آستنیت ،دلتا و الوه تبدیل

ذرات کاربید  (Nb,Cr,Cr)Cهستند .عالوهبر این ،یک فاز

میشود .از آنجا که آخرین مرحلۀ انجماد در نواحی

سفیدرنگ (نقطه  )Cبا یک فاز خاکستریرنگ با عالمت

بیندندریتی اتفاق میافتد ،فازهای ثانویه نیز در این ناحیه

مشخصه  Bاحاطه شده است .بهمنظور شناسایی ماهیت این

تشکیل شدهاند .با افزایش ارتفاع دیواره و کاهش سرعت

فازها ،مسیر انجمادی آلیاژ بررسی شد .تحقیقات ژو و

انجماد و همچنین افزایش اندازۀ دندریتها ،میزان جدایش

همکاران ] [19نشان داد که ترکیبات میانی مانند فاز الوه با

عناصر بیشتر شد ،بنابراین غلظت فازهای ثانویه در نواحی

ساختار  ،)A: Ni,Cr,Fe; B: Nb, Mo, Ti( A2Bفاز دلتا با

بیندندریتی افزایش یافت.

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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تشکیل فاز الوه در ساختار دیوارۀ تولیدشده با فرایند

در نزدیکی زیرالیه سبب تشکیل دندریتهای ریز شد.

جوشکاری قوسی با الکترود تنگستنی و گاز محافظ با وانگ

عالوهبر این ،انجماد سریع مانع از جدایش عناصر آلیاژی و

و همکارانش ] [17نیز تأیید شده است .باتوجهبه آنچه بیان

تشکیل گستردۀ فازهای بیندندریتی در این ناحیه شد؛ اما ،با

شد ،میتوان مشاهده کرد که مجموع درصد اتمی عناصر کرم،

افزایش فاصله از زیرالیه عالوه بر افزایش اندازۀ دانه ،درصد

نیکل و آهن در نقطه  Cبرابر با  50/0و مجموع درصد اتمی

فازهای ثانویۀ بیندندریتی نیز افزایش یافت .صفرزاده و

عناصر نیوبیم ،مولیبدن و تیتانیم  36/5درصد است .نسبت این

همکاران] [18نشان دادند که با انجام عملیات حرارتی

دو مقدار مطابق نسبت آنها در فاز الوه با فرمول  A2Bاست.

همگنسازی و انحالل فازهای ثانویۀ الوه و دلتا در زمینه،

از سوی دیگر ،این دو مقدار در نقطه  Bبهترتیب برابر با 80/0

سختی دیواره آلیاژ اینکونل  526افزایش یافت .بنابراین،

و  08/3درصد اتمی بود که مشابه ترکیب فاز دلتا با فرمول

کاهش سختی با افزایش ارتفاع دیواره را میتوان به افزایش

) (Ni,Cr,Fe)3(Nb,Moاست .درصد حجمی فازهای ثانویه با

اندازۀ دانه و همچنین خروج عناصر آلیاژی از درون

استفاده از نرمافزار آنالیز تصاویر متالوگرافی  Image Jدر

دندریتها و جدایش آنها در نواحی بیندندریتی و در نتیجه،

شکل ( – 0ج) در حدود  3/6درصد محاسبه شد که کمتر از

تشکیل غیریکنواخت فازهای ثانویه نسبت داد.

حد تشخیص آنالیز پراش اشعۀ ایکس است .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که عالوه بر فاز محلول جامد پایه نیکل ،فازهای
دلتا ،الوه و کاربید نیز در ساختار دیواره تشکیل شده است؛
اما بهدلیل پایینبودن درصد آنها از طریق آنالیز پراش اشعۀ
ایکس شناسایی نشدند.
جدول  3ترکیب شیمیایی فازهای مختلف نشاندادهشده روی
شکل (-0د)
ناحیه
آنالیزشده

ترکیب شیمیایی (درصد اتمی)
Nb
Ni Fe
Cr

Mo

نقطه A

24/1

2/4

61/6

1/0

7/0

Ti
---

نقطه B

22/1

1/4

11/1

9/4

1/9

---

نقطه C

01/7

0/6

44/0

21/4

01/2

نقطه D

02/4

1/1

27/4

49/0

1/9

شکل  6تغییرات سختی ویکرز با بار اعمالی  0کیلوگرم در دو راستای
3/4

شکل ( )6تغییرات سختی در دو راستای جوشکاری و
رسوبگذاری را نشان میدهد .مالحظه میشود که در
راستای جوشکاری ،بهدلیل یکنواختبودن ریزساختار ،مقدار
سختی نیز ثابت است .اما در راستای رسوبگذاری ،مقدار
سختی نوسانات بیشتری داشته و با افزایش فاصله از زیرالیه
کاهش یافته است .نوسانات سختی را میتوان به تغییر
ریزساختار در هر پاس نسبت داد .عالوهبر این ،استحکامدهی
آلیاژ اینکونل  526عموما با مکانیسم محلول جامد انجام
میشود .همانطور که نشان داده شد ،سرعت باالی سردشدن
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

جوشکاری و رسوبگذاری

منحنی تنشکرنش نمونههای استخراجشده در راستای
جوشکاری و راستای رسوبگذاری در دمای محیط ،در شکل
( )5آمده است .مالحظه میشود که مقدار استحکام تسلیم،
استحکام کششی و قابلیت تغییر طول در راستای جوشکاری
بهترتیب 003و  500مگاپاسکال و  39درصد است .از سوی
دیگر مقدار این خواص در راستای رسوبگذاری بهترتیب
برابر با  380و  523مگاپاسکال و 08درصد اندازهگیری شد.
با مقایسۀ این نتایج مشاهده میشود که مقدار استحکام تسلیم
و استحکام کششی در جهت جوشکاری بهترتیب در حدود
 5/0و  8/5درصد باالتر از راستای رسوبگذاری است .با
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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افزایش مقاومت به سایش زیرالیۀ مسی پوششدادهشده با نانوکامپوزیت...

افزایش دمای آزمون تا  011درجه سلسیوس ،مقدار استحکام

تنش تسلیم دیواره بود ،تعداد سیکل منجر به شکست در

تسلیم و استحکام کششی در راستای جوشکاری تا مقادیر

تمامی نمونهها بیشتر از  016و در محدودۀ خستگی سیکل

 206و  620مگاپاسکال کاهش و مقدار قابلیت تغییر طول تا

باال قرار گرفت .همانگونه که در این شکل مشاهده میشود،

00درصد افزایش یافت .عالوه بر این ،افزایش دما سبب

در محدودۀ دامنه تنش انتخابی ،رفتار خستگی دیواره در دامنۀ

کاهش قابلتوجه مدول االستیک شد .شایان ذکر است که

تنشهای باال تفاوت چندانی ندارد و تعداد سیکلهای منجر

حداقل استحکام تسلیم ،استحکام کششی و قابلیت تغییر طول

به شکست در هر دو جهت تقریبا یکسان است .اما با کاهش

مورد نیاز آلیاژ اینکونل  526تولیدشده با فرایند ساخت

دامنۀ تنش ،تعداد سیکلهای منجر به شکست در راستای

ASTM F3056

جوشکاری افزایش می یابد و دیواره از خود رفتار خستگی

] [26بهترتیب برابر با  206و  086مگاپاسکال و  31درصد

بهتری نشان میدهد .این امر احتماال بهدلیل استحکام تسلیم

است .بنابراین ،همانگونه که مالحظه میشود ،خواص

باالتر و بنابراین پایینتربودن مقدار تغییر شکل پالستیک در

کششی دیواره تولیدی نهتنها در دمای محیط ،بلکه در دمای

هر سیکل در راستای جوشکاری است که درنهایت سبب

 011درجه سلسیوس نیز باالتر از حداقلهای موردنیاز در این

افزایش مجموع تعداد سیکل منجر به شکست شده است.

استاندارد است .بنابراین ،اگر استاندارد  ASTM F3056مبنای

بهمنظور تأیید دلیل بیانشده ،مقدار دمای نمونهها در ناحیۀ

کاربرد آلیاژ اینکونل  526تولیدشده با فرایند ساخت افزایشی

سنجه در سرتاسر آزمون خستگی اندازهگیری شد.

باشد ،با اطمینان کامل میتوان از دیوارههای تولیدی در این

اندازهگیری دما با این فرض انجام شد که اگر در حین انجام

پژوهش استفاده کرد.

آزمون در نمونهها تغییر شکل پالستیک اتفاق میافتد ،بخشی

افزایشی ذوب انتخابی لیزر مطابق استاندارد

از انرژی تغییر شکل بهصورت گرما آزاد و سبب افزایش
دمای نمونهها میشود.

شکل  5منحنی تنشکرنش نمونههای استخراجشده در راستای
جوشکاری و راستای رسوبگذاری در دمای محیط و دمای 011درجه
سلسیوس

نتایج آزمون خستگی دیوارۀ تولیدی ،در دو جهت راستای
جوشکاری و راستای رسوبگذاری ،در قالب منحنی
تنشتعداد سیکل منجر به شکست ( )S-Nدر شکل ( )0ارائه
شده است .بهدلیل آنکه مقدار دامنۀ تنش انتخابی کمتر از 2/3
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

شکل  0نتایج آزمون خستگی دیوارۀ تولیدی در دو جهت راستای
جوشکاری و راستای رسوبگذاری در قالب منحنی تنشتعداد سیکل
منجر به شکست ()S-N

شکل ( )8منحنی تغییرات دمای نمونههای استخراجشده در
راستای جوشکاری و عمود بر راستای جوشکاری
بارگذاریشده در دو دامنۀ تنش مختلف را نشان میدهد.
مشاهده میشود که با گذشت حدود  01هزار سیکل ،دمای
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،
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نمونههای راستای رسوبگذاری تا محدوده  01تا  03درجۀ

شکل ( )9سطوح شکست نمونههای آزمون خستگی را

سلسیوس افزایش یافته و تقریبا تا انتهای فرایند ثابت مانده

نشان میدهد .نمای کلی از سطح شکست نمونۀ استخراجشده

است .عالوهبر این ،تغییر دامنۀ تنش تأثیر چندانی بر دمای

در راستای رسوبگذاری که در دامنه تنش  212مگاپاسکال

نمونهها نداشته است.

شکسته شده است ،در شکل (-9الف) آمده است .نواحی
مختلف شکست شامل ناحیۀ جوانهزنی ،رشد پایدار و
شکست نهایی بهوضوح در تصویر قابل تشخیص است.
تصاویر با بزرگنمایی باالتر این نواحی در شکلهای 9ب تا
9د ارائه شده است .تصاویر سطح شکست نمونههای
بارگذاریشده با دامنۀ تنش  006مگاپاسکال در راستای
رسوبگذاری و راستای جوشکاری نیز بهترتیب در
شکلهای 9ه تا 9ح و 9ت تا 9ل آمده است .مالحظه میشود
که در تمامی نمونهها ،جوانهزنی ترک از سطح و یک نقطه
انجام شده است .جوانهزنی سطحی ترکها بیانگر عاریبودن
دیوارۀ تولیدی از عیوبی مانند ترک و حفره است .زیرا حضور
این عیوب میتواند بهعنوان منشأ جوانهزنی ترک عمل کند.

شکل  8منحنی تغییرات دمای نمونههای استخراجشده در راستای
جوشکاری و عمود بر راستای جوشکاری در حین آزمون خستگی دو
دامنۀ تنش مختلف

شایان ذکر است که تمامی آزمونهای خستگی در زمان
 21روز و در بازه زمانی  00فروردینماه تا  5اردیبهشتماه
در تهران انجام شد و بهطور میانگین ،مدت آزمون هر نمونه
یک روز کاری بود .دمای هوا نیز در روزهای مختلف و در
بازه زمانی آزمون بین  02تا  00درجه سلسیوس متغیر بود.
بنابراین اختالف اندک در دمای اندازهگیریشده در نمونههای
راستای رسوبگذاری احتماال بهدلیل تغییر دمای هوا در
روزهای مختلف بوده است .بهعالوه ،افزایش شدید دما در
انتهای آزمون احتماال بهدلیل تغییر شکل شدید ایجادشده در
مرحلۀ شکست نهایی آزمونههاست .ازسوی دیگر ،بیشینه
دمای نمونه در راستای جوشکاری در حدود  33درجه
سلسیوس ثبت شد که بهمیزان قابلتوجهی کمتر از نمونههای
قبلی است .همانگونه که بیان شد ،این اختالف دما احتماال

نتایج تحقیقات پیشین در زمینۀ بررسی رفتار خستگی
دیوارههای تولیدی آلیاژ اینکونل  526با فرایند ذوب بستر
پودر با لیزر نشان داد که حضور عیوب مانند حفرات به
جوانهزنی ترک در نواحی داخلی آزمونهها منجر شده بود
] .[24پس از جوانهزنی ،رشد پایدار ترک با تشکیل خطوط
ساحلی ( )Striationsانجام شده و با رسیدن اندازۀ آن به حد
بحرانی ،شکست نهایی با مکانیسم شکست نرم و تشکیل
حفرات در سطح شکست اتفاق افتاده است .با جمعبندی
نتایج ،مالحظه میشود که ریزساختار دیوارههای تولیدی از
جنس آلیاژ اینکونل  526بهروش ساخت افزایشی مبتنی بر
سیم و قوس در جهات مختلف دارای اندکی ناهمگنی است
که سبب تغییر خواص کششی ،سختی و مقاومت به خستگی
شده است .در تحقیقات پیش رو این ناهمگنی را میتوان به
روشهای مختلف مانند کنترل متغیرهای تولید یا عملیات
حرارتی پس از تولید برطرف کرد
.

بهدلیل باالتربودن تنش تسلیم دیوارۀ تولیدی در راستای
جوشکاری و تغییر شکل پالستیک کمتر در مرحله رشد
پایدار ترک است.
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افزایش مقاومت به سایش زیرالیۀ مسی پوششدادهشده با نانوکامپوزیت...

شکل  9سطح شکست نمونههای آزمون خستگی بههمراه تصاویر با بزرگنمایی مختلف نواحی مختلف شکست شامل ناحیۀ جوانهزنی ترک ،رشد
پایدار و شکست نهایی در نمونههای الف تا د :استخراجشده در راستای رسوبگذاری و بارگذاریشده با دامنۀ تنش  212مگاپاسکال ،ه تا ح:
استخراجشده در راستای رسوبگذاری و بارگذاریشده با دامنۀ تنش  006مگاپاسکال ،ت تا ل :استخراجشده در راستای جوشکاری و بارگذاریشده با
دامنۀ تنش  006مگاپاسکال

نتیجه گیری

دماباال نشان داد که افزایش دما سبب کاهش استحکام

 -0در فرایند ساخت افزایشی مبتنی بر سیم و قوس آلیاژ

کششی و استحکام تسلیم و افزایش شکلپذیری آلیاژ

اینکونل  ،526ریزساختار پس از انجماد حاوی دانههای

شد.

دندریتی بود و با افزایش ارتفاع دیواره و فاصلهگرفتن از

 -3با مقایسۀ نتایج آزمون کشش با استاندارد مربوط به

زیرالیه ،اندازۀ دندریتها افزایش یافت .عالوهبر این،

حداقل خواص قابلقبول قطعات ساخت افزایشی از

جدایش عناصر نیکل ،کروم ،نیوبیوم و کربن در نواحی

جنس آلیاژ اینکونل  526با فرایند ذوب بستر پودر با

بیندندریتی سبب تشکیل فازهای ثانویۀ کاربید نیوبیوم،

پرتو لیزر مشخص شد که قطعات تولیدشده از طریق

الوه و دلتا شد.

روش ساخت افزایشی مبتنی بر سیم و قوس امکان

 -2خواص مکانیکی دیوارۀ تولیدشده شامل استحکام

کاربرد صنعتی دارد.

کششی ،استحکام تسلیم و سختی در راستای جوشکاری

 -0نتایج آزمون خستگی نشان داد که رفتار خستگی آلیاژ در

و رسوبگذاری متفاوت است .نتایج آزمون کشش

راستای جوشکاری اندکی بهتر از راستای رسوبگذاری
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 شکست نهایی با مکانیسم نرم اتفاق،از رشد پایدار ترک

 بررسیهای سطوح شکست خستگی نیز نشان داد.است
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