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ABSTRACT
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چاپ سهبعدی ابرآلیاژ اینکونل  625به روش ذوب لیزر انتخابی
خشایار معینفر* ،1فرزاد خدابخشی ،2سید فرشید کاشانی بزرگ

3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری ،دانشکدة مهندسی متالورژی و مواد ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 -2استادیار دانشکدة مهندسی متالورژی و مواد ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 -3استاد دانشکدة مهندسی متالورژی و مواد ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.

چکیده
ساخت افزایشی یا چاپ سهبعدی بهعنوان روشی جدید بهمنظور تولید قطعات مهندسی ،در دهههای اخیر مورد توجه قرارگرفته است .این روش بر پایة اتصال مواد اولیه
بهصورت الیه به الیه بهمنظور تولید قطعات سهبعدی است که در مقابل روش ساخت کاهشی بر پایة ماشینکاری قرار دارد .در میان روشهای مختلف ساخت افزایشی ذوب
لیزر انتخابی ب ه موجب کیفیت باالی قطعات تولیدی ،برای ساخت قطعات فلزی از پودرهای آنها مورد توجه ویژهای قرارگرفته است .در این میان آلیاژهای اینکونلی بویژه
اینکونل  625با توجه به استفادة گسترده در کاربردهای مهندسی ،مشخصههای ذاتی و جوشپذیری مناسب ،گزینهای مناسب برای این فرآیند بهحساب میآیند .از همین رو
پس از تعیین متغیرهای بهینه ،سه سری نمونة بهینه با مقادیر حرارت ورودی خطی  0.150 ،0.125و  0.175ژول بر میلیمتر ساختهشده و خواص مکانیکی و ریزساختار
آنها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که با افزایش حرارت ورودی ،دانهها رشد نموده و تغییر در دانهبندی و توزیع عناصر آلیاژی صورت گرفته است؛ این موارد به
تغییر در دورههای حرارتی اعمالی بر قطعات نسبت داده شد .خواص مکانیکی قطعات تولید شده نسبت به یکدیگر تغییرات قابلمالحظهای نشان نداد لیکن بهمراتب برتر از
نمونههای ریختگی و قابل قیاس با نمونههای کارشدة این آلیاژ بود .در همین راستا بررسی سختیسنجی قطعات دال بر مقادیر سختی ب ه مراتب باالتر از قطعات تولید شده
نسبت به نمونههای ریختگی داشت .مطالعات میکروسکوپی نشان داد که این برتری خواص مکانیکی عمدتاً ناشی از ریزدانگی قطعات تولیدی است..

واژههاي کلیدی :ساخت افزایشی ،چاپ سهبعدی ،ذوب لیزر انتخابی ،اینکونل.
دريافت 1399/12/12 :پذیرش1400/06/16 :

 .1مقدمه
ساخت افزایشی یا چاپ سهبعدی بهعنوان یکی از جدیدترین
روشهای تولید قطعات مهندسی ،در چند سال اخیر بسیار
مورد توجه قرارگرفته است [ .]2 ,1این روش در استاندارد
 ASTMبهعنوان "فرآیند اتصال مواد بهمنظور ساخت اشیا
از دادههای مدل سهبعدی ،بهطور معمول بهصورت الیه روی
الیه ،در مقابل روشهای ساخت کاهشی است".؛ گستردگی
باالی مواد قابل استفاده ،سرعت تولید باالتر ،عدم محدودیت
در پیچیدگی ،دقت باال ،هندسههای متغیر و قابلیت برنامهدهی
از مهمترین مزایای روش ساخت افزایشی در مقایسه با روش
ماشینکاری  CNCبرای تولید قطعات سهبعدی مهندسی
است [.]3 ,2
دو روش نشاندن مستقیم انرژی و ذوب لیزر انتخابی،
بر پایة ذوب بستر پودری ،در بین مهمترین و اصلیترین

روشهای ساخت افزایشی برای تولید قطعات سهبعدی فلزی
از پودرهای آنها محسوب میشوند .ذوب لیزر انتخابی یکی از
اولین فناوریهای تجاری شدة ساخت افزایشی است .الیههایی
تا ضخامت صد میکرومتر در این روش ایجاد شدهاند .همچنین
دستگاههای متعددی بر پایة این روش توسط شرکتهای
معتبر در این زمینه ساخته شده و قطعات بسیار مهم صنعتی
توسط این روش ساخته و یا تعمیر میشوند [ .]7-4 ,2در
حال حاضر تولید قطعاتِ منسجم و قابل اطمینان به کمک
برخی روشهای ساخت افزایشی برای شماری از مواد از جمله
فوالدها ،آلیاژهای پایه نیکل ،آلیاژهای پایه تیتانیوم ،مواد
مرکب زمینه فلزی و ...ممکن میباشد [ .]14-8متغیرهای
فرایند ساخت افزایشی بر پایة ذوب انتخابی بستر پودر به
چهار دستة اصلی تقسیم میشوند )1 :متغیرهای مرتبط با
لیزر (مانند توان لیزر ،اندازة پرتو ،مدتزمان ضربان و بسامد

* نویسنده مسئول:
دكتر فرزاد خدابخشی
نشانی :تهران ،دانشگاه تهران ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکده مهندسی متالورژی و مواد.
تلفن+98 )21( 82084127 :
پست الکترونیکیfkhodabakhshi@ut.ac.ir :
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جدول  .1ترکیب اسمی شیمیایی پودر اینکونل  625گزارش شده توسط شرکت برحسب درصد وزنی
C

Ti

Al

Nb

Co

Mo

Cr

Ni

>0.1

>0.4

>0.4

4.15-3.15

>1

10-8

23-20

باقیمانده

Cu

Ta

S

P

Si

Mn

Fe

>0.50

>0.05

>0.015

>0.015

>0.50

>0.50

>5

کشش تولیدی به روش ساخت افزایشی.
آزمون
روشهای
نمونه
کششدهندة
آزموننشان
هایتصویر
نمونه-1
شکل
افزایشی.
ساخت
تولیدی به
شکل .1تصویر نشان دهندة

آزمون
قطعاتهای
بازوهای نمونه
های دیسبهکی شکل از
(مانندنمونه
قطعات،
ریز باساختار
متغیرهایسی
ضربان) ،به)2منظور برر
تولید شده
میانیمکانیکی در
متخواص
ناهمسانگردی قوسافت
سرعت
روبش لیزر
مرتبط

گردد [ .]23از همین رو انتخاب متغیرهای بهینة حاکم بر
روبش ،فاصلة روبش و الگوی روبش) )3 ،متغیرهای مرتبط با
فرآیند بهمنظور دستیابی به ریزساختار مطلوب و همچنین
پودر مصرفی ماده (مانند شکل پودر ،اندازه و توزیع ،چگالی
5256هاو دس
μmهتبع آن
ساختاری و ب
عیوب
محلولحداکثری
نمونهها باکاهش
متغیرهای
مواد) ،و
خواص
زنیالیه و
ضخامت
تابستر
یابیآنبه با
ت از
پس
آلومینای
کلوییدی
سطح)4مقطع
سپس
شدند و
پودر،سنباده
6555
خواص قابل مقایسه با روشهای معمول ،یکی از چالشهای
مرتبط با دما (مانند دمای بستر پودر ،دمای تغذیة پودر،
همینط
ابتدا توس
افتاده
برق
و
طح
س
م
های
نمونه
شدند.
انداخته
 5253.]19-15مسطح و برق
آلومینای μm
محلول
حال حاضر ساخت قطعات با ذوب لیزر انتخابی است .از
کلوییدیغیره) [,2
یکنواختی دما و
نیتریککه منجر
متغیرهایی
یابی به
پیچیدگیلیتر اسرویددراساین
روش در تولید
توانایی
مح با
حدود به15
بازةسید
لیتر ا
دستمیلی
تحقیق15
تیک و
قطعات با 15میلی
هیدروکلریک،
اینسید
لیتر ا
توجه بهمیلی
لول 16
ساخت قطعات اینکونل  625با ریزساختار و خواص مکانیکی
باال در حداقل زمان و با کمترین میزان اتالف انرژی و ماده،
نوری
کوپ
س
میکرو
کمک
به
اختار
ریزس
منظور بررس
توان ودرسپس
حکاکیمیشده
گیرد .مدل ( BH2-UMA,
قرار(م2ی)OM
بهینه شوند مورد بررسی
پرههای
قطعاتییچون
به تعمیر
ساخت و
ثانیهاینروش
از
توربین استفاده کرد []20؛ به همین جهت ابرآلیاژها ب ه
عنوان گرفتند .همچنین بهمنظور بررسی ریزساختار قطعات برق
کوپی قرار
 )Olympus, Japanمورد بررسی میکروس
بسیار
اهمیت
مواد اولیة مورد استفاده در این روش تولید از
تحقيق
روش
و
مواد
.2
3
پایه
یکازابرآلیاژ
بزرگنمایی 625
هستند .اینکونل
برخوردار
سکوپ
میکرو
باالتر،
تحت
باالیی شده
افتاده
نیکل الکترونی روبشی نشر میدانی (  )FESEMمدل (JSM-
پودر مورد استفاده برای ساخت قطعات از شرکت Renishaw
ارتقاء یافته است که به دلیل خواص استحکامی باال و مقاومت
یابی پودر مورد
ولتاژ از86ساخت
شد.با قبل
 )7600F, JOEL, Japanبا سیگنال الکترونهای ثانویه و تهیه
مشخصهشد.
قطعاتستفاده
کیلوولت ا
برگشتی
باال در برابر خوردگی کاربرد وسیعی در صنعت و بهخصوص
استفاده توسط این کمپانی صورت پذیرفته است .پودرها
در ساخت پرههای توربین و صنایع هستهای دارد .همانند
دارای ظاهر کروی بوده و ابعادی بین  15تا  45میکرومتر
اکثر ابرآلیاژهای پایه نیکل ،از اینکونل  625نیز برای شرایط
دارند و ترکیب شیمیایی پودر مطابق جدول 1است .قطعات
کاری تحت دما و تنش باال تا حدود  982درجة سانتیگراد
ذوب لیزر انتخابی توسط دستگاه  Renishaw AM 250ساخته
استفاده میشود .خواص و ساختار قطعات تولیدی به کمک
شدند .پس از انتخاب متغیرهای بهینه نمونههای نهایی
روش ساخت افزایشی عالوه بر مادة مورد استفاده در فرآیند
بهصورت نمونههای کشش طبق استاندارد ASTM E8/E8M
تولید ،وابستگی زیادی به متغیرهای فرایندی نیز دارد [,2
با ابعادی مطابق شکل 1در راستای قائم پرینت شدند .پس از
 .]22 ,21 ,18همچنین تشکیل دیگر عیوب فرآیندی همچون
انتخاب متغیرهای بهینة نمونههای نهایی بهصورت نمونههای
ریزحفرات ،توپی شدن ،ذوب ناکافی و  ...نیز میتوانند منجر

کشش مطابق شکل 2بریده شدند .مقاطع برش خورده با استفاده از کاغذهای حاوی ذرههای  SiCاز شمارة 45

Optical microscope

2
3
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کشش طبق استاندارد  ASTM E8/E8Mدر راستای قائم
پرینت شدند .بهمنظور جلوگیری از نفوذ عناصر از صفحه
ساخت به قسمت گیج در نمونههای کششی و اثرگذاری آن بر
خواص مکانیکی و ریزساختار و همچنین تعیین دقیق محل
انباشت نمونهها و بهبود دقت ابعادی ،نمونهها روی پایههای
حمایتی 1ساخته شدند که در شکل 1قابل مشاهده میباشد.
در بین متغیرهای مختلف ارائه شده ،متغیرهای عمومی (توان
لیزر ،سرعت اسکن و غیره) و همچنین متغیرهای روبش
حجم اهمیت باالیی برخوردار میباشند و میتوان آنها را
اصلیترین متغیرهای تأثیرگذار بر خواص نمونه به حساب
آورد .پس از آن ،متغیرهای عمومی و روبش سطح پایین
نمونه در جایگاه اهمیت بعدی قرار می گیرد .انتخاب این
موارد با کمک مطالعات و تحقیقات پیشین صورت گرفته روی
آلیاژ اینکونل  625صورت پذیرفته است .همچنین در پارهای
از موارد ،مخصوصاً انتخاب متغیرهای مرتبط با دستگاه ،از
پیشنهادات شرکت سازنده و همچنین اپراتور دستگاه ،استفاده
گردیده است.
بهمنظور بررسی ریزساختار قطعات ،نمونههای دیسکی شکل
از قسمت میانی بازوهای نمونههای آزمون کشش مطابق شکل2
بریده شدند .مقاطع برش خورده با استفاده از کاغذهای حاوی
ذرههای  SiCاز شمارة  80تا  5000سنبادهزنی شدند و سپس
سطح مقطع نمونهها با محلول کلوییدی آلومینای 0.05 μm
و پس از آن با محلول کلوییدی آلومینای  0.03 μmمسطح و
برق انداخته شدند .نمونههای مسطح و برق افتاده ابتدا توسط
محلول  15میلیلیتر اسید هیدروکلریک 10 ،میلیلیتر اسید
استیک و  10میلیلیتر اسید نیتریک حدود  10ثانیه حکاکی
شده و سپس بهمنظور بررسی ریزساختار به کمک میکروسکوپ
نوری ( )2OMمدل ( )BH2-UMA, Olympus, Japanمورد
بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند .همچنین بهمنظور بررسی
ریزساختار قطعات برق افتاده شده تحت بزرگنمایی باالتر ،از
میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی ( )3FESEMمدل
( )JSM-7600F, JOEL, Japanبا سیگنال الکترونهای ثانویه و
برگشتی با ولتاژ  45کیلوولت استفاده شد.

شکل .2طرحوارة محل برش نمونههای مربوط به بررسیهای ریزساختاری
و میکروسختی.
1. Support structure
2. Optical microscope
3. Field emmission Scanning Electron Microscope
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اندازهگیری چگالی نمونهها بر اساس روش ارشمیدس
و غوطهوری در آب مقطر طبق استاندارد ASTM F3056
 – 14صورت گرفت .جهت اشباع نمودن نمونهها ،از روغن
سیلیکون استفاده شد بهطوریکه نمونهها به مدت  6ساعت
در آن غوطهور بودند .پس از این مرحله نمونهها به مدت یک
ساعت در محیط قرار داده شدند تا همدمایی صورت پذیرد.
پیش از اندازهگیری چگالی ،روغن اضافی توسط پارچه از
نمونهها جدا شد و متعاقباً چگالی نمونه محاسبه شد .بهمنظور
بررسی خواص مکانیکی قطعات ،نمونهها مطابق استانداردهای
مربوطه آمادهشده و در حالت پس از ساخت و بدون عملیات
حرارتی یا مکانیکی ثانویه تحت آزمونهای سختی و کشش
قرار گرفتند .جهت بررسی سختی ساختار اولیه ،از آزمون
میکروسختی سنجی ویکرز توسط دستگاه (TUKON 1202,
 )Buehler, UKبا بار اعمالی  100گرم و مدتزمان اعمال
 10ثانیه و حداقل فاصله نقاط  200میکرومتر استفاده شد.
جهت بررسی خواص کششی قطعات ،با استفاده از متغیرهای
بهینه ،نمونههای آزمون کشش طبق استاندارد  ASTM-E8در
جهت ساخت الیهها (راستای قائم) تهیه شدند .آزمون کشش
نیز توسط دستگاه سنتام  )STM-50( 50انجام پذیرفت .نرخ
جابجایی فکها معادل  0/66میلیمتر بر دقیقه استفاده
گردید .بدین ترتیب نرخ کرنش حین آزمون معادل  0/001بر
ثانیه به دست میآید و نتایج بر مبنای دادههای به دست آمده
از سامانه تحلیل شد .همچنین پس از انجام آزمون کشش،
سطح شکست نمونهها بهمنظور بررسی سطح شکست به
کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت.

 .3نتایج و بحث
بهینهسازی پارامترهای فرایندی برمبنای محاسبات
چگالی
در بررسیهای صورت گرفته بهمنظور دستیابی به متغیرهای
بهینه ،عالوه بر بررسیهای ظاهری ،بهمنظور حصول اطمینان
باالتر از مطلوب بودن کیفیت تولید در حالت اولیة ماده از
بررسی چگالی بهعنوان یک متغیر کمی ،استفاده شد .علت
این امر در ابتدا به کسب اطمینان از عدم تغییر شرایط و عدم
حضور تخلخل شدید در ساختار الیههای درون قطعه مربوط
میگردد که تحت بازرسی میکروسکوپی قرار نگرفته بودند.
در عین حال چگالی قطعات نقش مؤثری بر خواص مکانیکی
مورد انتظار دارد .بدین ترتیب که انتظار میرود ساختارهایی
با تخلخل باال خواص مکانیکی نامطلوبی از خود به نمایش
بگذارند .این امر به ایجاد تمرکز تنش در قطعات توسط حضور
این عیوب ساختاری بازمیگردد .درعینحال حضور حجم
باالی تخلخلها نیز در راستای کاهش سطح مقطع مؤثر قطعه
حرکت مینماید که تأثیر ب ه شدت مخربی بر خواص مکانیکی
میگذارد .از این رو با بررسی چگالی قطعات تولیدشده و
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خشایار معینفر و همکاران347-358 :

جدول .2چگالی و چگالی نسبی قطعات بهینة تولید شده با توان مختلف
نمونه

حرارت ورودی ()J/mm
چگالی ()gr/cm3

چگالی نسبی ()RD%

125

150

175

0/125

0/150

0/175

8/41

8/40

8/40

99/68

99/49

99/49

شکل .3ریزساختار نمونة  ،175بررسیشده توسط میکروسکوپ نوری در مکانهای مختلف الف ،صفحة افقی ب) صفحة قائم ( Bراستای ساخت نمونه است).

شکل -3ریزساختار نمونة  ،1.6بررسی شده توسط میکروسکوپ نوری در مکانهای مختلف الف ،صفحة افقی ب)
قائم (
هایة بدس
است).در سطح مقطع قائم تا حد زیادی مشابه
حوضچهها
تصویر نمونه
آمدهستای ساخت
ت Bرا
مقایسة آن با چگالی آلیاژ مورد استفاده ،دادهصفح
نمایانگر ساختاری متراکم با حداقل تخلخل ،در نمونههای
یکدیگر و دارای ظاهر  Vشکل است که بهظاهر گوسی نیز
معروف است ،اما اندازة آنها در تصویر ،با یکدیگر متفاوت
بهینه است .چگالی اندازهگیری شدة قطعات در جدول 2قابل
لیزر در
الیهبردار
ساختدرهرجهت
حینبه تفاوت
لیزر امر،
دلیل این
است.
مشاهده است.
روبشکه با
هستند
روبش
حوضچههای مشاهده شده در تصویر نمایانگر یک خط
هر یک از
الیههای مختلف بازمیگردد .با توجه به چرخش  67درجهای
ساخت
زیرالیه
توجه به ماهیت فرآیند،
الیةلیزر
روبش
حینخطوط
متوالی،
بخشیالیازههای
ذوبلیزر در
همراهروبش
همپوشانی بین خطوط روبش لیزر به بردار
بررسیهای ریزساختاری
الیه با
لیزر هر
تصویردر نتیجه
است.نبوده و
یکدیگر
باالیی (همپوشانی الیهها) با بررسی حوضچهها در تصویر قابل موازی
مقطع
روبشسطح
خط در
حوضچهها
مشاهده
شکل-3الف تصویری از باالی سطح نمونه یا صفحة افقی
سطح مقطع تصویربرداری زاویهای متفاوت تشکیل میدهد و
شکل در
ساختار غالب
دهد.
نشان می
ساخت) را
راستای
(عمود بر
آنها
زاویة انداز
است ،اما
گوسی
است کهبر بهآنظاهر
ظاهر V
دارای
یکدیگر و
مشابه
زیادی
قائم تا حد
سطح
موربة بین
معروفهمین
نیزبه خاطر
باشند.
عمود نمی
همة نمونههای ساختهشده نشانگر خطوط روبش لیزر است.
مقطع و بردار روبش لیزر ،اندازة حوضچههای مذاب متفاوت
انباشتهبهشدهتفاوت در جهت بردار روبش لیزر در الیههای مختلف
این امر،
دلیل
متفاوت
تصویر ،با
مختلف
است.ههای
مربوط به الی
یکدیگرلیزر
خطوط روبش
در اثر
دیده میشود .فرآیند ذوب لیزر انتخابی ،به خاطر گرمای
روی هم ،به صورت یکجا ،در این مقطع قابلمشاهده میباشد.
کوتاه،
لیزربسیار
روبشزمانی
خطوط در بازة
متوالی،اعمالشده
های موضعی
الیهشدت
ورودی به
موازی
بازمیگردد .با توجه به چرخش  5.درجهای بردار روبش لیزر در
زاویة بین خطوط روبش لیزر در الیههای متوالی حدود 67
شناخته شده میباشد .این عامل منجر به انجماد سریع در
درجه است .در شکل-3ب چیدمان حوضچههای مذاب در
دهد
تشکیل
متفاوت
زاویهای
گردد.
میمی
مذاب
حوضچة
جامد در
تصویربرداریمایع به
یکدیگر نبوده و در نتیجه خط روبش لیزر هر الیه با سطح مقطعحین تبدیل فاز
صفحة قائم که در راستای ساخت میباشد ،نشان داده شده
عمده در
اندازةو تغییرات
غیرتعادلی
سطح همین
از
حوضچههای
فازهای لیزر،
تشکیلروبش
مقطعرو،و بردار
بین
همین زاویة
های به
باشند.
عمود
موربمذاب
حوضچههای
خاطرهمچنین
پیاپی و
نمیالیه
مرز بین
و بر آناست.
ریزساختار قطعات ،امری محتمل به حساب میآید .تشکیل
مالحظه است.
فرآیند قابل
فرآیند ،بوضوح
متفاوتشده
مذاب تشکیل
شده در
اعمال
شدت
گرمای ورودی به
دلیلبه خاطر
انتخابی،
ذوب لیزر
حینمیشود.
دیده
موجب
روش به
موضعی این
ظریفتر در
سلولی/دندریتی
ریزساختار
تشکیل این خطوط تیرهرنگ در مرز حوضچهها ،جدایش
نرخ سرمایش بسیار باال نسبت به دیگر روشهای معمول
انجماد ومنجر به انجماد سریع در حین تبدیل فاز مایع به جامد
این عامل
سنگینکوتاه،
عناصربسیار
بازة زمانی
باشد.فرآیند
شدهدرمیحین
شناختهو Mo
همچون Nb
ساخت قطعات بهطور گسترده مشاهده شده است.
پسزده شدن در حین انجماد است
کمترین
ریزساختار لیزر،
میانةدرخطوط روبش
حرارتی در
دارایامری
قطعات،
عمده
شیبتغییرات
[.]23تشکیل فازهای غیرتعادلی و
همین رو،
در حوضچة مذاب میگردد .از
هر یک از حوضچههای مشاهده شده در تصویر نمایانگر
مقدار است و لیکن در راستای شعاعی ،مقدار آن افزایش
یک خط روبش لیزر حین ساخت هر الیه هستند که با توجه
سرمایش
موجببه نرخ
روشدانهبه
ظریفتربه در
راستا
رشد در این
ها تمایل
همیناینخاطر
محتمل به حساب میآید .تشکیل ریزساختار سلولی/دندریتی مییابد.
به ماهیت فرآیند ،همپوشانی بین خطوط روبش لیزر به همراه
خاطر همپوشانی ،بخش عمدة
هرچند که
(شکل.)4
بسیار باال نسبت به دیگر روشهای معمول ساخت قطعات به طوردارند
شدهبهاست.
مشاهده
گسترده
ذوب بخشی از زیرالیه حین ساخت الیة باالیی (همپوشانی
خطوط روبش لیزر و دانههای تشکیلشده ،در حین روبش
الیهها) با بررسی حوضچهها در تصویر قابل مشاهده است.
مسیرهای مجاور ،مجددا ً
گرمای
شعاعی ،رو
شوند .از همین
در می
لیکنذوب
مقدار
راستای
شیب حرارتی در میانة خطوط روبش لیزر ،دارای کمترین مقدار است و

آن افزایش مییابد .به همین خاطر دانهها تمایل به رشد در این راستا دارند (شکل .)8هرچند که به خاطر
همپوشانی ،بخش عمدة خطوط روبش لیزر و دانههای تشکیلشده ،در حین روبش مسیرهای مجاور ،مجدداً ذوب
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میشوند .از همین رو گرمای ورودی حین ساخت با تأثیرگذاری بر حجم حوضچة جوش و تأثیر بسیار بر شیب
حرارتی ،بر جهتگیری دانهها و تشکیل بافت در قطعات تأثیرگذار است.
زمستان  . 1399دوره  . 23شماره 4

چاپ سهبعدی ابرآلیاژ اینکونل  625به روش ذوب لیزر انتخابی

شکل .4ریزساختار نمونههای ساختهشده در صفحة افقی الف) نمونة  ،125ب) نمونة  150و ج) نمونة ( 175فلش سفید رنگ نشانگر راستای اسکن و فلش
ساخته شده در صفحة افقی الف) نمونة  ،126ب) نمونة  165و ج) نمونة ( 1.6فلش
شکل -8ریزساختار نمونههای
مشکی نمایانگر جهت کشیدگی دانهها میباشند).

سفید رنگ نشانگر راستای اسکن و فلش مشکی نمایانگر جهت کشیدگی دانهها میباشند).

ورودی حین ساخت با تأثیرگذاری بر حجم حوضچة جوش و

بر نمونهها در صفحة افقی کاهش پیدا کرده و نواحی دندریت/

شکل 4نمایی از صفحة نمونههای  150 ،125و 175

حاکم حین ساخت برمیگردد .با افزایش ابعاد حوضچهها،

حداکثری در راستای مرکز خط روبش لیزر یکی از عوامل
مؤثر در جهتگیری و کشیدگی دانههای تشکیل شده حین
فرآیند است .دانههای ستونی تشکیل شده در مرز حوضچهها
تشکیل شده و به سمت مرکز خط روبش ،کشیده شدهاند.
بهطورکلی ساختار در مرز خط روبش دندریت ستونی بوده و با
حرکت به سمت مرکز آن به ساختار هممحور تبدیل میشود
که به علت تغییر نسبت شیب حرارتی به نرخ رشد بلور و
کاهش این نسبت مربوط میگردد.
نکتة دیگری که در بررسیهای ریزساختاری مشاهده شد،
تغییر در ابعاد و غلبة دانههای ستونی بر ساختار نمونهها است.
با افزایش گرمای ورودی به قطعات میزان غلبة ساختار ستونی

عامل موجب ذوب مجدد دانههای تشکیلشده حین ساخت
الیههای قبلی میگردد که این بار در حین انجماد با توجه
به سرعت سرمایش باالتر ساختار یکپارچة دربرگیرندة این
نواحی نسبت به انتقال حرارت پودر اطراف خط روبش ،در
حین ساخت اولیة الیه ،رشد هممحور بر ستونی در صفحة
افقی اولویت پیدا میکند .افزایش حرارت ورودی موجب نیاز
به انتقال حرارت بیشتر از حوضچة مذاب میگردد که در
نهایت این عمل با تغییر شیب حرارتی در مرز حوضچه در
جهت تشویق رشد هممحور حرکت میکند .در کنار این قضیه
با حرکت به سمت مرکز حوضچة مذاب نسبت شیب حرارتی
به نرخ رشد بلور کاهش مییابد .این امر ناشی از جدایش

شکل
8
نمایی

حداکثری در
حرارتی
محورطورغلبةکه گفته
همان
نشان میدهد.
165
،126
نمونههای
کنند .علت
شیبپیدا می
شدساختار
بیشتری بر
سلول هم
 1.6وراتشکیل
گیریو دانهها
جهت
حرارتی ،بر
صفحبرة شیب
تأثیرازبسیار
تشکدریلشرایط
تغییر
دانه و
حوضچهها
رشد ابعاد
امر به
روبش لیزر یکی از عوامل مؤثر در این
تأثیرگذار است.
قطعات
حرارتی فرآیند
شده حین
های
کشیدگی
گیری و
جهت
مرکز خط
درتای
بافتراس

کشیدهاینشدهاند.
همپوشانیشده و
حوضچهها تشکیل
شد در
گفتهشده
تشکیل
دانه
روبش،یکند.
خط پیدا م
مرکزافزایش
سمتلیزر
خطوطبهروبش
مرزحرارتی
شیب
ستونی که
هایهمانطور
دهد.
است.می
را نشان
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شکل -6ریزساختار نمونة  1.6در صفحهی قائم ،الف) دانههای روشن و تیره متشکل از دانههای هممحور و ستونی ،ب) کشیدگی

شکل .5ریزساختار نمونة  175در صفحهی قائم ،الف) دانههای روشن و تیره متشکل از دانههای هممحور و ستونی ،ب) کشیدگی دانهها در جهت عمود بر
در د) ساختار ناحیهی
ساخت و
قطعه در
راستای
نواحی هم
های ستونی در
رشد دانه
کشیدگی)،
زرد رنگ جهت
حوضچه(خطوط
دانهها در سطح
راستایمحور
نواحی هم
ساختدر
ستونی
محوردانهدرهای
رشد
کشیدگی) ،ج)
جهت
زردج)رنگ
حوضچه(خطوط
سطح
جهت عمود بر
ستونی با استفاده از بزرگنمایی باال.

راستای ساخت قطعه در راستای ساخت و د) ساختار ناحیهی ستونی با استفاده از بزرگنمایی باال.

عناصر به مذاب باقیمانده است که موجب افزایش تحت تبرید
ترکیبی تغییر جبهة انجماد از حالت سلولی به دندریتی است.
از همین رو انتظار میرود که افزایش حرارت ورودی موجب
غلبة بیشتر دانههای هممحور در ساختار گردد.
حاصل ضرب شیب حرارتی در نرخ رشد بلورها ،اندازة
سلولهای انجمادی را رقم میزند .با افزایش حاصلضرب این
دو مقدار ،سلولهای انجمادی ظریفتری تشکیل میگردند.
در فرآیندهای لیزری با توجه به باال بودن نسبی این دو مقدار،
ساختار دندریتی بدستآمده ریز است .همانطور که گفته

شد با افزایش حرارت ورودی به قطعه هرچند که غلبة نواحی
هممحور بر ساختار افزایش مییابد اما اندازة دانهها نیز با توجه
به کاهش نرخ سرمایش رشد دارند.
در بررسی میکروسکوپی نوری با استفاده از بزرگنمایی
باالتر بر صفحة قائم نمونههای ساخته شده (شکل-5الف)
ساختار دندریتی و سلولی مشاهده شد .ساختار دندریتی در
نمونههای بستر پودری ساخته شده به کمک پرتو لیزر به
علت نرخ سرمایش بسیار باالی این فرآیند است که میتواند
در حدود  106درجه سانتیگراد بر ثانیه است [ .]24همچنین
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جدول  .3سختی قطعات بهینة تولید شده با توان مختلف و نمونههای ریختگی.
نمونه

حرارت ورودی ()J/mm
سختی ()HV

خطای استاندارد ()HV
مرجع

125

150

175

بازپخت شده

نورد شده

0.125

0.150

0.175

-

-

340

306

330

185-220

255-185

9

7

8
[]24

در اثر نرخ سرمایش باالتر فرآیند بجای ساختار دندریتی
ساختار سلولی حاصل میشود .در حین انجماد ،عمدة حرارتِ
پیشین منجمد شده به بیرون
حوضچه ،از طریق زیر الیه یا الیة
ِ
4
انتقال مییابد .بر همین مبنا راستای جریان حرارت در حین
انجماد حوضچه عمود بر زیرالیه است که عامل جهتگیری
دندریتها در این راستا است .این رشد جهتدار در حین
انجماد در قطعات ساخت افزایشی لیزر بهطور معمول دیده
میشود .بهطورکلی ،ریزساختار تشکیلشده در سطح الیههای
منجمد شده پیشین در کنترل ریزساختار سلولی/دندریتی و
به تبع آن دانهبندی قطعه تأثیرگذار است .هرچند که ساز
و کار رشد دانه بهشدت پیچیده است و عوامل تأثیرگذار
بسیاری در تعیین آن نقش ایفا میکنند؛ اما جهت انتقال
حرارت موضعی کلیدیترین عامل در تعیین جهتگیری
دانهها بهحساب میآید.
چرخش  67درجه بین الیهها در الگوی روبش لیزر ،به
خاطر همپوشانی حداکثری حوضچههای مذاب در الیههای
مختلف ،با ریز نمودن ساختار سلولی/دندریتی باعث
تشکیل دانههای هممحور بیشتری در ساختار شده است.
شکلهای-5ب و ج تصویر دانههای هممحور کشیده شده در
راستای ساخت الیهها را نشان میدهد .این مناطق بهصورت
نواحی تیره و روشن در شکل-5د پدیدار شدهاند .مالحظه
میگردد که جهت کشیدگی دانههای هممحور در راستای
عمود بر سطح حوضچه (یعنی در راستای جریان حرارت) و
متمایل به راستای ساخت الیهها است.
همچنین رشد گروهی از دانهها بهصورت رونشانی در
شکل-5ج و د قابلمشاهده است که این دسته از دانهها در
طی چندین حوضچة مذاب و بهتبع آن چند الیة متوالی
در راستای ساخت قطعه رشد نمودهاند .دانههای ستونی
ساختارهای سلولی و دندریتی از خود نشان میدهند.
همانطور که گفته شد رشد این دانهها در درجة اول از فصل
مشترک مذاب و فلز ،به سوی مرکز حوضچه است .از سوی
دیگر با توجه به انتقال حرارت حداکثری از سوی حجم قطعه،
جهت جریان حرارت در راستای ساخت قطعه است که این
دو عامل موجب کشیدگی دانهها در راستای ساخت و تشکیل
دانههایی که در چند الیة مختلف رشد کردهاند میشود.
4. Heat flux
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[]25

خواص مکانیکی
ریزسختی سنجی
دادههای حاصل از سختیسنجی قطعات در جدول 3آورده
شدهاند .نتایج بدستآمده نمایانگر تغییرات جزئی در خواص
نمونهها دارد .سختی نمونههای  125و  175تقریباً در محدودة
یکسانی قرار دارد .این در حالی است که در نمونة  150افت
جزئی سختی مشاهده میشود .بطورکلی با افزایش حرارت
ورودی به نمونه ،رشد اندازة دانهها واقع میشود .همچنین
افزایش حرارت ورودی بطورکلی موجب کاهش شیب حرارتی
و در نتیجة آن کاهش تنش حرارتی وارد بر قطعه میگردد.
از همین رو با افزایش حرارت ورودی به قطعه ،افت نمودن
سختی قطعات دور از ذهن نیست .هر چند که در نمونههای
تولید شده با حرارت ورودی باالتر ،انحالل عناصر سنگین
در زمینه تا حدودی بهبود مییابد که این عامل بر بهبود
سختی قطعات تأثیر میگذارد .همچنین با افزایش حرارت
ورودی انتظار میرود که تشکیل رسوبات در ساختار ترغیب
شده و همچنین رسوبات بزرگتری نیز در ساختار قطعات
ایجاد شوند .بدین ترتیب ،این عوامل در ساختار قطعات به
نحوی پیش رفتهاند که سختی قطعة  150نسبت به قطعة
صفر کاهش پیدا نموده است .اما احتماالً ،با توجه به مطالعات
میکروسکوپی الکترونی روبشی و تقویت عوامل مثبت در نمونة
 ،175این عوامل در راستای جبران افت سختی پیش رفته
و این نمونه ،مقدار سختی مشابه نمونة صفر از خود نشان
میدهد.
در عینحال نمونههای ساخته شده با متغیرهای بهینه،
مقدار سختی باالتری نسبت به نمونههای ریختگی بازپخت
شده و حتی کار شده از خود نشان میدهند .با توجه به
دادههای بهدستآمده در بررسیهای مختلف ،همانگونه که
در جدول 3نیز مشاهده میشود ،نمونههای ریختگی حتی در
صورت بازپخت و حتی نورد ،به نهایت مقدار سختی 255 HV
دست مییابند .این قضیه حاکی از سختی باالی نمونههای
ساختهشده به کمک ذوب لیزر انتخابی است .سختی باالی
قطعات تولیدی ناشی از ساختار ریزدانة حاصل از فرآیند
ساخت افزایشی لیزر است .از سوی دیگر چگالی باالی
نابجایی در ساختار قطعات تولید شده نیز عامل مؤثر دیگری
در راستای افزایش مقدار سختی قطعات است.

متغیرها ،انعطافپذیری نمونهها نیز تقریباً تغییری از خود نشان نمیدهد .شایانذکر است که نمونة  126در حین
انجام آزمون ،انعطافپذیری پایینتری از خود به نمایش گذاشته است که این امر میتواند به وجود اشکال در
347-358ست که نتایج به دست آمده
همکاران:حدی نی
تفاوت در
ساختار قطعه و یا خطای آزمایش بازگردد .هرچند که
اینمعینفر و
خشایار
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رازمستان

خطا کند و از همخوانی الزم با دیگر دادههای بدست آمده ،برخوردار است.
125
150
175

شکل .6نمودار تنش-کرنش حاصل از آزمون کشش نمونههای تولید شده تحت انرژیهای ورودی متفاوت به همراه نمونة کار شده [( ]26تصویر سمت راست
شکل -5نمودار تنش-کرنش حاصل از آزمون کشش نمونههای تولید شده تحت انرژیهای ورودی متفاوت به
ناحیة تسلیم قطعات را نشان میدهد).

همراه نمونة کار شده [( ]25تصویر سمت راست ناحیة تسلیم قطعات را نشان میدهد).

رفتار کششی
بهمنظور بررسی اثر انرژی اعمالی حین ساخت نمونهها ،سه
دسته نمونه تحت نمادگذاری  150 ،125و  175تهیه شد
که به ترتیب افزایش شماره انرژی ورودی جهت ساخت
آنها نیز افزایشیافته است .تمامی نمونههای تحت آزمایش
پیش از شکست ،مقدار قابل توجهی در ناحیة گلویی تغییر
شکل دادند .نتایج حاصله از آزمون کشش نمونهها به همراه
خواص مکانیکی قطعات اینکونل  625ریختگی در شکل6
حداقل
ها از
تمامی نمونه
طورکلی
است .به
دادهشده
شده
منهدم
نمونههای
نگاری
شکست
نمایش-9
-9-9
انرژی ورودی الزم بهمنظور ساخت قطعة یکپارچه برخوردار
میباشند و افزایش انرژی اعمالی تأثیر محسوسی روی خواص
مکانیکی آنها نداشته است .بهمنظور درک بهتر چرایی این
فرآیند باید به اثر افزایش انرژی در ریزساختار قطعات پرداخته
شود.
بطورکلی در آلیاژها چهار ساز و کار استحکامبخشی
میتواند حاکم باشد .این موارد شامل استحکامبخشی محلول
5
جامد ،استحکامبخشی به کمک کارسختی یا کرنش سختی
(استحکامبخشی به کمک چگالی نابجاییها) ،استحکامبخشی
به کمک رسوبگذاری و استحکامبخشی به کمک بهبود اندازه
دانه (بهمنظور افزایش مرزدانهها) هستند [ .]26اینکونل 625
از آلیاژهایی محسوب میشود که ساز و کار محلول جامد در
آنها غالب است .از همین رو اثر ساز و کار رسوبسختی در
این دسته آلیاژ هرچند مؤثر ،اما ضعیفتر از دیگر موارد است.
نتایج بدست آمده نشان دهندة روند اثرگذاری حرارت
ورودی بر استحکام نهایی قطعات نیست .بدین ترتیب به
نظر میرسد با افزایش حرارت ورودی در بازة مورد آزمایش،
تغییرات چندانی در استحکام تسلیم نهایی قطعات ایجاد
نمیگردد و تنها افتی جزئی در استحکام نهایی قطعات میتوان

شکستنگاری نمونههای منهدم شده
نمونههای آزمون کشش پیش از رسیدن به مرحلة شکست،
ل توجهی در ناحیة گلویی تغییر شکل پیدا کردند.
میزان قاب 
با توجه به انعطافپذیری مناسب قطعات و همچنین گلویی
شدن نمونهها پیش از شکست انتظار میرود سطوح شکست
مشخصههای شکست نرم را از خود به نمایش بگذارند .از
همین رو برای بررسی بهتر شرایط سطح شکست و ساز و کار
حاکم بر آن ،بررسی سطح شکست به کمک میکروسکوپی
الکترونی روبشی صورت گرفته است.
همانطورکه در شکل 7دیده میشود ،الگوی گودی
برآمدگی 6در نمونههای شکسته شدة آزمون کشش در مقیاس

5. Strain strengthening

6. Cup and cone

متصور بود .این تغییرات بیشتر به تقابل اندازة دانهها و میزان
استحکامدهی محلول جامد ساختار نمونهها بازمیگردد.
انعطافپذیری قطعات نیز تغییرات چندانی از خود نشان
نمیدهد .بطورکلی ،استحکام و انعطافپذیری در خالف یکدیگر
حرکت میکنند .مواردی که موجب افزایش استحکام میشوند،
عمدتاً انعطافپذیری را کاهش میدهند (به استثنای کاهش
اندازه دانه) .چنین روندی در نمونهها نیز قابلمشاهده است و با
افزایش جزئی در استحکام ،کاهش نسبی انعطافپذیری قطعات
ی داده است .از همین رو با توجه به تثبیت استحکام قطعات
رو 
ً
با تغییر متغیرها ،انعطافپذیری نمونهها نیز تقریبا تغییری از
خود نشان نمیدهد .شایانذکر است که نمونة  125در حین
انجام آزمون ،انعطافپذیری پایینتری از خود به نمایش گذاشته
است که این امر میتواند به وجود اشکال در ساختار قطعه و یا
خطای آزمایش بازگردد .هرچند که این تفاوت در حدی نیست
که نتایج بهدستآمده را دچار خطا کند و از همخوانی الزم با
ت آمده ،برخوردار است.
دیگر دادههای بدس 
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رشد ترک است که یکی از مشخصههای شکست نرم بهحساب میآید .تصاویر سطح شکست نمونههای ،126
 165و  1.6به ترتیب در شکل 4آورده شدهاند .تصویر سطح شکست تمامی نمونهها نشان دهندة شواهد
شکست نرم و تشکیل دیمپل روی سطوح شکست است که با دادههای بهدستآمده حین آزمون کشش مطابقت
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دارد.

تصاو
یر
میکرو
سکو
پیشکست نمونة آزمون کشش.
شکل .7محل

شکل -.محل شکست نمونة آزمون کشش.

الکترو
نی روبشی نمایانگر دیمپلهای هممحور با شکل کروی است .این جلوهها زمانی به وجود میآیند که در حین
تغییر شکل مومسان حفرات بسیار ریزی در ساختار تشکیل شده به یکدیگر بپیوندند که در نهایت دیمپلها را به
وجود میآورند .در نقاطی از سطح شکست ،حفرات میکرومتری دیده میشود که به نظر میرسد که تخلخلهای
موجود در ساختار اولیة قطعات ساخته شده هستند.
نکتة قابلتوجه دیگر ارتباط میان اندازة دانهها و دیمپلهای موجود در سطح شکست است .با توجه به تصاویر،
اینگونه به نظر میرسد که اندازة دیمپلها با اندازة دانهها ارتباط مستقیمی دارد .بدین ترتیب دیمپلهای
Cup and cone

6

شکل .8سطح شکست نمونههای کشش ،تصاویر سمت چپ بزرگنمایی  2000برابر و سمت راست بزرگنمایی  6000برابر ،تصاویر از باال به پایین به ترتیب
شکست نمونههای کشش ،تصاویر سمت چپ بزرگنمایی  2555برابر و سمت راست بزرگنمایی
شکل
سطحمیباشند.
-4150و 175
نمونههای ،125

 5555برابر ،تصاویر از باال به پایین به ترتیب نمونههای  165 ،126و  1.6میباشند.
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درشت ساختار قابلمشاهده است .تشکیل این الگو نمایانگر
اثر نوار تغییر شکل برشی موضعی در حین رشد ترک است
که یکی از مشخصههای شکست نرم بهحساب میآید .تصاویر
سطح شکست نمونههای  150 ،125و  175به ترتیب در
شکل 8آورده شدهاند .تصویر سطح شکست تمامی نمونهها
نشاندهندة شواهد شکست نرم و تشکیل دیمپل روی سطوح
شکست است که با دادههای بهدستآمده حین آزمون کشش
مطابقت دارد.
تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی نمایانگر
دیمپلهای هممحور با شکل کروی است .این جلوهها زمانی
به وجود میآیند که در حین تغییر شکل مومسان حفرات
بسیار ریزی در ساختار تشکیل شده به یکدیگر بپیوندند که
در نهایت دیمپلها را به وجود میآورند .در نقاطی از سطح
شکست ،حفرات میکرومتری دیده میشود که به نظر میرسد
که تخلخلهای موجود در ساختار اولیة قطعات ساخته شده
هستند.
نکتة قابلتوجه دیگر ارتباط میان اندازة دانهها و
دیمپلهای موجود در سطح شکست است .با توجه به تصاویر،
اینگونه به نظر میرسد که اندازة دیمپلها با اندازة دانهها
ارتباط مستقیمی دارد .بدین ترتیب دیمپلهای ساختار
سطح شکست نمونهها از نمونة  125تا  175در حال رشد
و بزرگ شدن هستند .این قضیه در مطابقت با روش تشکیل
دیمپلها است .زیرا تشکیل میکروحفرات حین تغییر شکل
مومسان که در نهایت منجر به اشاعة ترک و شکست قطعه
میشود ،از طریق مرزدانهها صورت میپذیرد .بطورکلی اندازة
دیمپلها بهشدت به نقاط جوانهزنی آنها بستگی دارد که
افزایش مرزدانهها و رسوبات میتواند به ریز شدن ابعاد آنها
کمک کند.
عالوه بر این هیلدرز و همکاران [ ]27در مطالعهای
نشان دادهاند که کاهش اندازة دانه بواسطة ریزدانگی ،موجب
بوجود آمدن پستی-بلندیهای بیشتر در سطح شکست قطعه
میشود .این امر به نوبة خود در راستای افزایش چقرمگی
شکست قطعات عمل مینماید .تصاویر سطح مقطع شکست
نمونهها نیز نمایانگر این موضوع است و با افزایش انرژی
ورودی و اندازة دانهها ،پستی-بلندیهای موجود در سطح
شکست نمونهها هموارتر میگردد.

 .4نتیجهگیری
در این پژوهش بر اساس دادههای بدستآمده و بررسیهای
انجام شده نتایج زیر حاصل شده است:
 -1با بررسی نمونههای تهیه شده به کمک متغیرهای اولیة
گردآوری شده ،بهترین شرایط ساختاری برای  3نمونه با
توانهای ورودی  120 ،100و  140وات و حرارت ورودی
به ترتیب  0.150 ،0.125و  0.175ژول بر متر بدست آمد.

-2
-3

-4
-5

-6
-7
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قطعات تولید شده با چگالی نسبی باالی  99درصد ایجاد
شد که دال بر محدود بودن تخلخل در آنها دارد.
بررسی ریزساختار به کمک میکروسکوپ نوری نمایانگر
حضور دانههای هممحور و ستونی در ساختار است که
بطورکلی در سطح صفحة قائم قطعات ساخته شده ،دانهها
در راستای ساخت کشیده شدهاند و همچنین کشیدگی
دانهها به سمت مرکز خط روبش لیزر در صفحة افقی
است.
بررسی سختی نمونهها نمایانگر بهبود سختی قطعات
تولیدی به مقدار بیش از  20%نسبت به نمونههای
ریختگی و نورد شده است.
بررسی خواص کششی نمایانگر استحکام باالی قطعات
تولیدی است .همچنین تغییرات اعمالی در بازة بهینة
توان و حرارت ورودی ،موجب تغییرات گسترده در خواص
مکانیکی نشده است.
بررسی سطح شکست قطعات حاکی از چیرگی حالت
شکست نرم در قطعات دارد.
نمونههای ساختهشده استحکام قابل مقایسه با نمونههای
کار شده از خود نشان میدهند .همچنین انعطافپذیری
نمونهها در حد قابل مقایسه با نمونههای ریختگی است.
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