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 پیشگفتار

 به توانمی كشورها اقتصاد به خوردگی مستقیم غیر و مستقیم خسارات از شده منتشر آمار به نگاهی با

 كه داد نشان آمریكا در 0222 تا9111 از ساله دو مطالعه یك. برد پی پدیده این آورسرسام هایهزینه

 تولید از %1.9 تقریبا رقم این كه است بوده سال در دالر میلیارد 072 خوردگی مستقیم هایهزینه

 بخش به دالر میلیارد 917.1 بر بالغ ایهزینه رقم این از. دهد می تشكیل را آمریكا داخلی ناخالص

 خسارات خوردگی پدیده نیز ایران در .باشدمی مربوط است مختلفی هایزیرشاخه دارای خود كه صنعت

 زیان رسمی، غیر هایبررسی برخی اساس بر. است آورده بوجود گوناگون صنایع در را توجهی قابل

 9170 سال در ریال، میلیارد 0222 حدود 9171 سال در ایران در خوردگی از ناشی مستقیم اقتصادی

 .است شده برآورد ریال میلیارد 07022 حدود9171 سال در و ریال میلیارد 1222 حدود

 افوالدهای زنگ نزن دوفازی یكی از انواع فوالدهای زنگ نزن اند كه دارای میكروساختار متشكل از تقریب

ها نسبت به فوالدهای مواد یكسان فریت و سمنتیت هستند و به خاطر مقاومت به خوردگی عالی آن

ا هگونه فوالدها و شرایط خوردگی آنزنگ نزن آستنیتی انتخاب می شوند. در این تحقیق به بررسی این

در گردآوری این مطالب عالوه بر استفاده از مراجع معتبر داخلی  در مقاطع جوش پرداخته شده است.

و خارجی استفاده شده است. گرداوران بر خود الزم می دانند تا از جناب آقای پروفسور محمد علی 

 گلعذار به خاطر راهنمایی های موثرشان تشكر نمایند.

 

 

   ، حسین صادقیرامین كامجو   

              9111 بهار

rkamjou@gmail.com      

     pyman316@yahoo.com 
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 چکیده

 محیط و لز،ف یك معموال ماده، یك بین الكتروشیمیایی یا شیمیایی واكنش تعریف، طبق خوردگی پدیده

 اصلی هایدسته تمامی در خوردگی پدیده. شد خواهد منجر ماده خواص تغییر به كه باشدمی آن اطراف

 و یعشا آنقدر فلزات در آن وقوع اما افتد، می اتفاق كامپوزیتها و پلیمرها سرامیكها، فلزات، شامل مواد،

 ناخودآگاه آید، می میان به خوردگی از صحبت هرگاه كه گذاردمی بجای مخربی اثرات و بوده فراگیر

 اوقات گاهی لیكن است، آورزیان فرایندی معموال خوردگی .شودمی متبادر ذهن به فلز یك خوردگی

 یستمس یك عملكرد دیدن آسیب و خوردگی محصوالت به محیط آلودگی مثال بطور. شودمی واقع مفید

 تلفمخ هایسازه كاتدی حفاظت و باطری یك در الكتریكی انرژی تولید و خوردگی آور زیان هایجنبه از

 .است ربیشت مراتب به فرایند این بواسطه آمده بار به هایهزینه و مخرب تاثیرات اما هستند، آن فواید از

 دمای در ریزساختارشان رااز خود نام ، دوفازی-فریتی نزن زنگ فوالدهایفوالدهای زنگ نزن دوفازی را 

 سیستم پایه بر فازی دو نزن زنگ فوالدهایاست.  آستنیت ونیمی فریت نیمی تقریبا كه اند گرفته محیط

 اختارس ریز كه است شده تنظیم ای گونه به فوالدها این شیمیایی تركیب. هستند Fe-Cr-Ni-N آلیاژی

 گفته دوفازی اصطالحا نتیجه در باشد، آستنیت %02 و فریت %02 شامل اسمی صورت به پایه فلز

 در این تحقیق خوردگی این فوالدها در مقاطع جوش بررسی شده اند. .شوندمی

 

 فوالد رنگ نزن دوفازی، خوردگی، جوشکلمات کلیدی: 

 

      

 

 

 

 



5 
 

 مقدمه

 فوالدهای زنگ نزن

 دگیخور به مقاومت توانایی که شودمی گفته باال آلیاژی عناصر مقدار با فوالدهایی به 1نزن زنگ فوالد

 1۱ حداقل حاوی معمولی زنگ ضد فوالدهای. باشند داشته را باال دماهای و خورنده اتمسفرهای در

 .آنهاست خوردگی به مقاومت اصلی عامل که هستند کروم درصد

 

 نزنانواع خوردگی فوالدهای زنگ

اکثرا در شیارها و نواحی دیگری روی سطح فلز که حالت مرده داشته و در معرض فوالدهای زنگ نزن 

شدیدی اتفاق می افتد. این نوع خوردگی معموال همراه با  خوردگی موضعی خورنده قرار دارند،محیط 

ها یا مایعاتی که در اثر وجود سوراخ، سطوح واشرها، محل رویهم قرار حجم های کوچکی از محلول

الح طپیچ، مهره و میخ و پرچها ساکن شده اند یا به اص گرفتن دو فلز، رسوبات سطحی و شیارهای ریز

حالت مرده پیدا کرده اند، می باشد. در نتیجه این نوع خوردگی را خوردگی شیاری یا گاهی اوقات 

نیز می نامند. مثالهایی از رسوباتی که ممکن است باعث خوردگی شیاری  واشری خوردگی لکه ای یا

می کند و در  شوند عبارتند از: ماسه، محصوالت خوردگی و جامدات دیگر. رسوب بعنوان یک مانع عمل

آید. تماس بین فلز و غیر فلز نیز می تواند باعث این خوردگی شیاری زیر آن محلول بصورت ساکن درمی

شود،این حالت در مورد بعضی از واشر ها پیش می آید. مثالهایی از این نوع واشرها چوب، پالستیک، 

 می باشد. شیشه الستیک،

-8هستند. بعنوان مثال یک ورق فوالد زنگ نزن  خوردگی به ویژه مستعد این نوع نزن زنگ فوالدهای 

را می توان با قرار دادن یک کش الستیکی به دور آن و سپس فرو بردن در آب دریا از وسط به دو  18

نیم کرد. خوردگی در محل تماس الستیک و فلز شروع شده و پیشروی می کند. تصویر زیر مثال خوبی 

 است. فوالد زنگ نزن واشر بااز خوردگی شیاری در فصل مشترک 

                                                           
 

1 Stainless Steel 
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 راههای مبارزه با خوردگی شیاری:

 استفاده شود. جوشکاری در تجهیزات جدید به جای پرچکاری یا استفاده از پیچ و مهره از 

 .شیارها را در محل رویهم قرار گرفتن دو فلز با جوشکاری مداوم یا لحیم کاری بپوشانند 

  که هنگام تخلیه هیچگونه مایعی در داخل آنها باقی نماند.تانکها و مخازن را طوری طراحی کنید 

 .تجهیزات را بطور منظم بازرسی کنید 

 .از واشرهای جامد که جاذب رطوبت نیستند استفاده شود 

 .در صورت امکان جامدات معلق در پروسس های اولیه از سیکل خاج شود 

 .به جای پرس کردن لوله از جوشکاری استفاده شود 

  
  

  

از نوع موضعی بوده که به دنبال آن حفره هایی در سطح فلز ظاهر شده و با ادامه  خوردگی حفره ای

فعل و انفعال خوردگی حفره ها عمیق تر می شوند. این نوع خوردگی برای سازه های مهندسی بسیار 

اسبی من مخرب است. ناخالصی های غیر فلزی، ناهمگنی ساختاری و شیمیایی در سطح فلز نقاط متداول

 با اکسیژن برای آغاز این نوع خوردگی و شروع ایجاد حفره هستند. اختالفات موجود در یون و غلظت

 ایجاد پیل های غلظتی می تواند حفره هایی را بوجود آورد.

 تصویر زیر مثالی را برای خوردگی حفره دار شدن در نوعی فوالد زنگ نزن نشان می دهد.
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صورت می گیرد  آهن رشد حفره ها در محیط آب نمک حاوی هوا برای فلزفعل و انفعاالتی که در 

 بصورت شماتیک در شکل نشان داده شده است.

 

شناسایی خوردگی حفره ای اغلب مشکل است، زیرا که ممکن است توسط محصوالت خوردگی پوشانده 

حفره ای باید تا حد  شوند. تعداد و عمق حفره ها می تواند متفاوت باشد. برای جلوگیری از خوردگی

امکان از موادی که تمایل به این نوع خوردگی ندارند، استفاده شود و در صورت اجبار در بعضی از 

که برای  والد زنگ نزنیطراحی ها موادی با بهترین مقاومت خوردگی به کار روند. بعنوان مثال ف

-نیکل %8-کروم%18با  613محیط های حاوی یون کلراید به کار می روند از نوع فوالد آلیاژی 

 603بدون عنصر مولیبدن مانند،  فوالد زنگ نزن است. مقاومت خوردگی این فوالد بهتر از مولیبدن ۱%

 است.

غیر یکنواخت یا موضعی در مرزدانه ها می شود. این نوع  مربوط به خوردگی خوردگی بین دانه ای 

خوردگی می تواند در مواردی همانند خوردگی حفره ای خسارات غیر منتظره فاجعه آمیزی را به 

همراه داشته باشد. شرط انجام خوردگی بین دانه ای وجود اختالف پتانسیل الکتروشیمیایی قابل 

 مالحظه بین مرزدانه ها و دانه هاست.

http://www.wikipg.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84
http://www.wikipg.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84
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فوالدهای زنگ نزن  یکی دیگر از مثالهای مهم برای خوردگی بین دانه ای، خوردگی بعضی از

درجه سانتیگراد حرارت داده  080تا  380نیکل( بوده که در محدوده دمایی %8-کروم%18) آستنیتی

فوالدهای آستنیتی  شده و سپس به آرامی سرد شده اند. برای جلوگیری از خوردگی بین دانه ای در

( و یا با افزودن عناصری که %0006را به شدت کاهش داد )به کمتر از  کربن مقدار  می توان نگ نزنز

( کربن را کاهش داد، به طوری که از رسوب Nb و Ti تمایل شدید به تشکیل کاربید دارند، )مانند

ر مرزدانه دکاربید کروم جلوگیری به عمل آید. در شکل زیر ظاهر ساختن شماتیکی رسوب کاربید کروم 

، ب( مقطعی از مرزدانه که خوردگی بین دانه ای را نشان می 603ها، الف( در فوالد زنگ نزن از نوع 

 دهد.

 

  
  

  

های مکانیکی و محیط های خورنده مناسب روی فلز است.  تنش نتیجه تاثیر همزمان خوردگی تنشی

تنش های داخلی )پسماند( باشد. این تنش های مکانیکی می تواند ناشی از تنش های خارجی ویا 

آلیاژها و محیط های خورنده معینی ظاهر می شود، در تصویر زیر خوردگی  خوردگی تنشی به فراوانی در

در محیط های  فوالدهای زنگ نزننشان داده شده است. برای مثال خوردگی تنشی در لوله تنشی در

برای جلوگیری از ایجاد ترک در خوردگی کلرور بدون آمونیاک پدیدار می شود.  خورنده حاوی یون

 تنشی باید اقدامات اولیه زیر را انجام داد:

 کاهش تنش در حد امکان .1

 حذف محیط خورنده زیان آور .۱

 تغییر آلیاژ و استفاده از تیتانیم به جای فوالد زنگ نزن .6
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های  و محیطمکانیزم تخریب در خوردگی تنشی از آنجایی که سیستم های بسیار مختلفی از آلیاژها 

خورنده وجود دارد، بسیار پیچیده است. در موارد بسیاری تخریب از یک حفره و یا ناپیوستگی های دیگر 

موجود روی سطح فلز شروع و گسترش می یابد، در شکل شماتیک زیر خوردگی تنشی تحت تاثیر تنش 

 است. اعمال شده بر قطعه، ترک ایجاد شده و با وجود محیط خورنده، در حال انجام

 
  

  

عبارتست از سرعت یافتن یا افزایش سرعت خوردگی یا از بین رفتن یک فلز در اثر  خوردگی سایشی

حرکت نسبی بین یک مایع خورنده و سطح فلز. معموال این حرکت خیلی سریع بوده و اثرات سایشی 

ر حرکت، روی مکانیکی و یا ساییده شدن دیده می شود. یونهای فلزی حل شده روی سطح فلز در اث

سطح باقی نمانده و یا محصوالت جامد حاصل از خوردگی از سطح فلز کنده می شوند. گاهی حرکت 

دارای ظاهری شیاردار، موجی شکل، سوراخ  خوردگی سایشی باعث تقلیل سرعت خوردگی می گردد.

ا ر فلزات و آلیاژههای کروی شکل و ناهموار بوده و معموال این اشکال در جهت خاصی قرار گرفته اند. اکث

مستعد این نوع خوردگی هستند و در بسیاری از آنها مقاومت در برابر خوردگی بستگی به نوع پوسته 

سطحی )غیر فعال شدن( دارد. بعنوان مثال تصویر زیر نشان دهنده نمونه ای خوردگی فرسایشی 

 است. فوالد زنگ نزن در



01 
 

 

می باشند در معرض این خوردگی سایشی قرار دارند. کلیه تجهیزاتی که در تماس با مایعات متحرک 

ه. های مکند بعضی از این تجهیزات عبارتند از سیستم های لوله کشی، زانوها، سه راهی ها، شیرها،پمپ

با کنترل عواملی از جمله، سرعت حرکت، توربوالنس یا تالطم سیال و موارد دیگر می توان این 

 را تا حدودی کنترل کرد. خوردگی نوع

 

 فوالدهای زنگ نزن دوفازی

ند که ا یط گرفتهاز ریزساختارشان در دمای مح ، نام خود رادوفازیآستنیتی -فوالدهای زنگ نزن فریتی

اند.  شناخته شده1360فوالدهای زنگ نزن دوفازی ازدهه تقریبا نیمی فریت ونیمی آستنیت است.

، 138۱سال  تا اهمیت بیشتری یافت.پیشرفت در توسعه آنها ظاهراً طی کمبود های دوره ای نیکل 

، فوالدهای زنگ نزن دوفازی به عنوان یک خانواده جدا ازفوالدهای زنگ نزن شکاریجودرکتاب مرجع 

را که یکی ازفوالدهای زنگ نزن دوفازی  6۱3شناخته نشده بود. در آن زمان کتاب مرجع جوشکاری نوع 

لیست کرد حداقل یکی از تولید کنندگان فوالد قدیمی تر بود  در میان فوالدهای زنگ نزن آستینی 

 1390طی دهه  CD4MCUگی آلیاژ ریخت. دوفازی در برابر این موضع مخالفت کرد 6۱3زنگ نزن نوع 

توسعه یافته وتردی آن در هنگام جوشکاری شناخته شده بود. فوالدهای زنگ نزن دوفازی سریعاً  ازدهه 

ر مقاله های گرد اوری شده کنفرانس بین المللی فوالد های تکامل یافتند واین تکامل تدریجی د 1380

درمحدوده  درحال حاضر هااین فوالد .زنگ نزن  دو فازی درهمین فاصله زمانی شرح داده شده است

فت های پیشر باشد.جایی که نیاز به مقاومت به خوردگی زیادی می وسیعی ازکاربردها استفاده می شوند
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صورت گرفت  که در ه وردگی این آلیاژها در این دورخجوش پذیری  ومقاومت به  قابل مالحظه در

 .باشدوژن، به عنوان یک عنصر آلیاژی میدرک نقش حساس نیتر درجه اول ناشی از

هایی استفاده می شوند که از مقاومت به خوردگی عالی، استحکام دفوالدهای زنگ نزن دوفازی در کابر

ده شود. چون این فوالدها نسبت به فوالدهای آستینی، مقدار فریت باالیی دارند ها بهره برویا هردوی آن

بیشتر فرو مغناطیس هستند وهدایت حرارتی باالتر وانبساط حرارتی کمتری دارند. این فوالدها اغلب به 

در بسیاری از کاربردها که ترک خوردن خوردگی تنشی  دلیل مقاومت به خوردگی انتخاب می شوند و

دگی حفره ای مهم می باشند، به جای آلیاژهای آستینی استفاده می شوند. همچنین این فوالدها وخور

بطور وسیعی فراگیر تر از فوالدهای ساختمانی در کاربردهای خورنده تراستفاده می شوند ومی توانند 

ه برای گسترد استحکام قابل مقایسه ای داشته باشند. به طور مثال، فوالد های زنگ نزن دوفازی به طور

 لوله های نفت وگاز در ساحل دریا یادرون دریا، مورد استفاده قرارگرفته اند.

نزن دو فازی در دماهای نسبتاً پایین، تعدادی از رسوبات ترد کننده تشکیل چون در فوالد های زنگ 

این فوالدها  شوند.(فوالدها توصیه  نمی F969) C۱80می شود، برای کاربردهایی در دمای باالتر از حدود

گران تر از فوالد های زنگ نزن آستینی هستند واین گرانی به علت قیمت آلیاژی نیست بلکه اساساً به 

والدها این ف علت  هزینه فرایند تبدیل فوالد  ریخته گری شده به صفحه، ورق یا شکل لوله می باشد.

د.این فوالدها ممکن است به جای مقاومت به خوردگی وامکان کاهش وزن عالی ازخود نشان می دهن

برخی ازآلیاژ های پایه نیکل در محیط هایی با خورندگی متوسط استفاده  شوند که باعث کاهش هزینه 

 مواد مصرفی می شود.

فوالدهای زنگ نزن دوفازی نسبت به فوالدهای زنگ نزن آستینی، بطور قابل مالحظه ای استحکام 

    MPa ۱10 (ksi60)  ( در مقایسه با ksi30)MPa3۱9ا باالی  بیشتری دارند. استحکام تسلیم  آنه

برای فوالد های آستینی می باشد. چون فوالدهای زنگ نزن دوفازی مستحکم تر هستند، سخت تر نیز 
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می باشند واین موضوع آنها را درمواردی  جذاب تر می کند که سایش عالوه بر خوردگی وجود  دارد.اکثر 

 فازی امروزی چقرمگی وانعطاف پذیری خوبی دارند، اما در دمای پایین انتقالفوالدهای زنگ نزن دو

در نتیجه آنها عموماً جهت کاربرد در دماهای سرمازایی مناسب ، نرمی به تردی در آنها رخ می دهد

محدوده سانتی گراد  ۱80 پتا  -30نیستند محدوده دمای کاری فوالدهای زنگ نزن دوفازی معموال به 

 می باشد.

انبساط حرارتی آلیاژهای دوفازی نزدیک به فوالدهای کم کربن و کم آلیاژ است. البته به دلیل واکنش 

های رسوب گذاری در دماهای نسبتا فازی که در فوالدهای زنگ نزن دو فازی رخ می دهد، به کار گیری 

پس گرم، معموال نا هایی که نیاز به تنش زدایی حرارتی است مانند عملیات حرارتی ها در موقعیتآن

 مناسب است.

 

 متالورژی فیزیکی

هستند. ترکیب شیمیایی این فوالدها  Fe-Cr-Ni-Nفوالدهای زنگ نزن دو فازی بر پایه سیستم آلیاژی 

آستنیت  %90فریت و  %90به گونه ای تنظیم شده است که ریز ساختار فلز پایه به صورت اسمی شامل 

شوند. این در صورتی است که تمام فوالدهای زنگ نزن باشد، در نتیجه اصطالحا دوفازی گفته می

این ریزساختار متعادل شده به استحاله حالت فریتی منجمد می شوند و  %100دوفازی تقریبا به صورت 

جامد آستنیت وابسته است. نیتروژن معموالً به عنوان یک عنصر آلیاژی اضافه می شود تا تشکیل 

آستنیت را شتاب داده و آن را پایدار کند و نیز مقاومت به خوردگی حفره ای را بهبود بخشد. مولیبدن، 

ه می شوند تا مقاومت به خوردگی را افزایش دهند. هم به دلیل تنگستن و یا مس به برخی آلیاژها اضاف

مقادیر آلیاژی باالتر و هم مخصوصاً فرایند دقیق و دشوار ترمودینامیکی محصوالت کار شده، تولید 

 فوالدهای زنگ نزن رو فازی نسبت به فوالدهای زنگ نزن آستنیتی هزینه بیشتری دارد.
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 خواص مکانیکی

واص خهای زنگ نزن دوفازی تابعی از شکل پذیری و رفتار فریت و آستنیت است. خواص مکانیکی فوالد

وبرای فوالدهای زنگ  ASTM A240کششی مورد نیاز برای فوالدهای زنگ نزن دوفازی کارشده در 

آمده است. الزم به ذکر است که آلیاژهای حاوی مقادیر  ASTM A890نزن دوفازی ریختگی در 

، استجکام ۱۱09آلیاژهای سوپر دوفازی، نسبت به آلیاژهای استاندارد مانند بیشتر کرم و نیترو ژن، 

 بیشتری دارند.

 

 

 متالورژی جوشکاری

 رفتار انجادی
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تمام فوالدهای زنگ نزن دوفازی به صورت فریت منجمد می شوند و در پایان انجماد کامال فریتی 

دمای باال پایدار است. قبل از اینکه دما  هستند. بسته به ترکیب شیمیایی، فاز فریت در محدوده ای از

به زیر خط انحالل فریت برسد و استحاله آستنیتی شروع شود. ماهیت استحاله فریت به آستنیت به 

و توزیع  آستنیت -ترکیب شیمیایی و سرعت سرد کردن بستگی دارد. این استحاله تعادل نهایی فریت

ستحاله برای فوالدهای زنگ نزن دوفازی به صورت زیر آستنیت در فلز جوش را تعیین می کند. ترتیب ا

 است:

L>L+F>F>F+A 

فلزهای جوش فوالدهای زنگ نزن دوفزی، جاوی مخلوطی از آستنیت و فریت هستند. چون انجماد به 

دهد و در پایان انجماد آستنیت تشکیل نمی شود. فریت در حالت جامد در دمای صورت فریتی رخ می

گامی که تبدیل به آستنیت در زیر خط انحالل فریت آغاز می گردد، ابتدا آستنیت باال پایدار است. هن

در طول مرز دانه های فریت تشکیل می شود. این امر از طریق فرآیند جوانه زنی و رشد صورت می 

گیرد و معموال سبب پوشش کامل مرز دانه های فریت توسط آستنیت می شود. آستنیت تضافی ممکن 

فخات ویدمن اشتاین دور از آستنیت مرز دانه ای، یا به صورت درون دانه ای داخل است به صورت ص

مثالی از ساختار فلز جوش فوالد زنگ نزن دوفازی با مقدار فریت  زیردانه های فریت تشکیل شود. شکل 

 باال و متوسط است.
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 نقش نیتروژن

می باشند که جهت بهبود استحکام و همه فوالدهای زنگ نزن دوفازی مدرن تر دارای مقادیر نیتروژن 

درصد وزنی است.  08/0-69/0مقاومت به خوردگی حفره ای به کار می رود. محدوده مقدار نیتروژن بین 

درجه سانتی گراد، کامال باالی حد حاللیت در فریت  1000این مقادیر نیتروژن در دماهای زیر حدود 

آلیاژها، محدودیت های مهمی دارد. هنگامی که ریز هستند. برعکس قابلیت انحالل در آستنیت در این 
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که از طریق نگهداری در دمای باال و سرد کردن  90/90ساختار به تعادل می رسد، در واقع یک مخلوط 

سریع حصل می شود، نیتروژن در فریت و آستنیت تقسیم می شود و عمدتا در محلول جامد باقی می 

 ماند.

تحت شرایط سرد کردن سریع، یک واکنش شدید  HAZ در فلز جوش و اگر مقدار فریت باال  باشد،مثالً

رسوب گذاری نیترید در طی سرد شدن رخ می دهد، زیرا از حد حاللیت فریت عبور کرده و نیتروژن 

هستند و به نظرمی  Crزمان کافی برای جداسازی در آستنیت ندارد. در اکثر موارد این نیتریدها غنی از 

( نتایج این رسوب گذاری شدید مشابه تاثیر آن در آلیاژهای فریتی 19-13باشد. ) Cr2Nرسد که اساساً 

 و به طورقابل مالحظه ای، کم شدن انعطاف پذیری، چقرمگی و مقاومت به خوردگی است.

 

 HAZمنطقه 

دقیقا نزدیک به مرز ذوب می تواند با توجه به سیکل دمایی به سه در منطقه  HAZسیکل حرارتی 

نزن دوفازی را نشان می دهدکه در دمای باال مانی مجزا تقسیم شود. شکل زیر یک فوالد زنگقسمت ز

، فلز پایه تا دماهایی نزدیک به خط انحالل حرارت داده می شود. 1کامال فرتی است. در قسمت زمانی

ود، تا شدر این محدوده دمایی آستنیت از طریق فرایند رشد کنترل نفوذی شروع به تبدیل به فریت می

 سرانجام تمام ساختار فریتی شود.

دهد زیرا فاز ثانویه )آستنیت( و ، در باالی خط انحالل فریت، رشد دانه فریت رخ می۱در قسمت زمانی

یا رسوباتی وجود ندارند که از رشد جلوگیری کنند. پایین تر از خط انحالل فریت، رشد دانه آشکارتر 

خط انحالل فریت، جایی که ریز ساختار کامال فریتی است، متناسب خواهد بود. زمان قرار گیری باالی 

 با مقدار رشد دانه است.
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، آستنیت جوانه می زند و رشد می کند و  رسوبات دوباره تشکیل 6طی سرد شدن و در ناحیه زمانی 

 شوند.می

 

 

 جوش پذیری و انجماد در فوالدهای زنگ نزن دوفازی

، قابل مشاهده است، ترک خوردن انجمادی جوش در  WRCهمان طور که در نمودار حساسیت 

فوالدهای زنگ نزن دوفازی تابع شدیدی از ترکیب شیمیایی است. اساسا همه آلیاژهای دوفازی به 

شوند و به صورت ذاتی حساسیت به ترک خوردن انجمادی باالتری نسبت به منجمد می Fصورت 

 شوند.می منجمد FAآلیاژهای آستنیتی دارند که به صورت 
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 خواص مکانیکی جوش

نزن دوفازی در شرایط بعد از جوشکاری در حداقل خواص کششی الزم برای فلز جوش فوالد زنگ

AWS A5,4  وA5.22 این موارد در جدول زیر آورده شده است:ارایه شده است . 
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 فوالدهای زنگ نزن دوفازی مقاومت به خوردگی

 ترک خوردن خوردگی تنشی

ها نسبت به فوالدهای زنگ نزن به خاطر مقاومت به خوردگی عالی آنفوالدهای زنگ نزن دوفازی اغلب 

پایین و کرم باالی آن ها خصوصا نسبت به  Niآستنیتی انتخاب می شوند. این فوالدها به دلیل میزان 

SCC  در محیز های کلریدی، مقاوم هستند. شکل زیر مقاومت بهSCC ی از دما و را به عنوان تابع

  ۱603( عالی تر از آلیاژ UNS S31803) ۱۱09دهد. الزم به ذکر است که آلیاژ نشان می Cl-غلظت 

نشان داده شده  Cl-( تحت دما و غلظت های یون UNS S32750) ۱900است. آلیاژ سوپر دوفازی 

 نشان نمی دهد. SCCدر شکل حساسیتی نسبت به 

 

 خوردگی حفره ای
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موضعی مشخص می شود که به سرعت درون حفره های عمیق رشد خوردگی حفره ای با حمله سطحی 

نزن، مقاومت می کند و می تواند یکپارچگی ساختاری را به شدت به مخاطره اندازد. در فوالدهای زنگ

به حفره دار شدن در اصل تابعب از ترکیب شیمیایی است و فرمول های مقومت به حفره دار شدن 

مختلفی برای نمایش این اثر توسعه یافته است. عمومی ترین آن ها در زیر نشان داده  1(PREعادل )م

 برای تعریف آلیاژ سوپر دوفازی استفاده می شود. 30بزرگتر از  NPRE شده است. مقادیر 

 

به عنوان یک اثر ثانویه، ریز ساختار نیز می تواند بر روی مقاومت به خوردگی حفره ای اثر بگذارد، 

 خصوصا هنگامی که میزان فریت زیاد و رسوب گذاری نیترید گسترده ای وجود داشته باشد. 

 خوردگی در مقاطع جوش فوالدهای زنگ نزن دوفازی

 XPS  را توسط  میكروسكوپ 0020نزن دو فازی  كوكی جان و همكاران رفتار خورگی فوالد زنگ

 X-rayرا توسط  0020بررسی و مطالعه نمودند. در این پژوهش الیه پسیو شده بر روی فوالد زنگ نز 

مورد كنكاش قرار دادند. الیه اكسیدی تشكیل شده بر روی فوالد زنگ نزن دوپلكس به مقدار زیادی از 

. اما عناصری كه باعث افزایش مقاومت به خوردگی در این اكسید های آهن و كروم تشكیل شده است

 فوالد می شود كمتر از مقدار الزم گزارش داده اند.

                                                           
 

1 Pitting Resistance Equivalent (PRE) Formula 
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نیز بعد از یک  OCVانجام شد. 263A مدل  EG&Gآزمون خوردگی در این پررسی توسط دستگاه 

 1mv/sتعیین شد . همچنین نرخ جاروب  250mV-ساعت غوطه وری نمونه در  محلول کلریدسدیم 

اتخاذ گردید. پس از بررسی نمودار های پالریزاسیون پتانشیو دینامیک آنها متوجه شدن که با افزایش 

غلظت یون کلرید یک افزایش شدید کروم در الیه اکسیدی تشکیل شده گزارش شد. همچنین آزمون 

سدیم صورت پذیرفه است. فوالد مذکود در همه  خوردگی در غلظت های متفاوتی از  محلول یون کلرید

 غلظت ها رفتار یکسانی از خود نشان داده است.

طی بررسی های به عمل آماده آنها گزارش کردند که مولیبدن دیگر خواص پسیو شدن را تقویت میکند 

 و نیز کروم بیشترین تاثیر را درزمان پسیو شدن فوالد دوفازی را بر عهده دارد.

 



22 
 

 

 

جی البانوسکی و دیگران در مقاله خود به بررسی ریساختاری، خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی 

 ۱۱09تنشی اتصال جوش غیر متشابه فوالد زنگ نزن دوپلکس پرداختند. آنها فوالد زنگ نزن دوپلکس 

تصال را طی فرایند زیر پودر جوشکاری کردند. خواص مکانیک ا 316Lرا به فوالد زنگ نزن آستنیتی 

توسط آزمون های کشش، خمش و چارپی مورد بررسی قرار دادند. همچنین مقاومت به خورگی اصال 

انجام دادند.   MgCl ٪69در محلول گلیسیرین و محلول جوشان  SSRTایجاد شده را توسط آزمون 

 ارزیابی خواص مکانیکی انجام شده قابل قبول و متعارف ارزیابی شد.
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کمترین مقامت به  HAZتاری نشان دهنده این مورد بود که مساحت منطقه بررسی ها ریز ساخ 

را نشان می دهد. از جمله فرضیات مورد بررسی در این مقاله تاثیر حرارت ورودی می SCCخوردگی 

باشد. همانطور که مشخص است فرایند زیر پودری به خاطر ماهیت فرایند حرارت ورودی زیادی را به 

در این بررسی نتیجتا مشخص گردید که حرارت ورودی زیادی در این فرایند  قطعه اعمال می کند.

وخواص  مکانیکی نمی گذارد. این امر زمانی برای این دو نوع  SCCتاثیری در مقاومت به خوردگی 

 استفاده شود. 309Lفوالد امکان پذیر خواهد بود که از الکترود 
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تاثیر آن بر روی خواص مکانیکی بود. طی آزمون های  از دیگر مفروضات این پژوهش نوع طرح اتصال و

 به عمل آمده طرح اتصال تاثیر نامطلوبی بجای نمی گذارد. 

همچنین نه فاز های بین فلزی و نه مقدار فریت هیچکدام در منطقه جوش از حد بحرانی از حد مجاز 

 فزونی نیافتند.

که منطقه جوش مستعد ترین نواحی  نشان داد MgCl2با نرخ کرنش آهسته در محلول  SCCآزمون 

در  SCCمی باشند.نتایج شکست نگاری  نشان داد نشان داد که ترک های ناشی از SCCبه خوردگی 

HAZ عمدتا در مسیر فاز فریت تولید و به وسیله آستنیت کرمی شکل عبور داده می شود. نحوه آماده

 نمی گذارد. SCCسازی و حرارت ورودی هیچکدام تاثیری در کاهش خواص مکانیکی و مقامت به 
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در فرایند  AL2205رسول هارونی و دیگران تاثیر برماید بر خوردگی فوالد زنگ نزن دوپلکس 

 روشیمیایی که حاوی اسید می باشد را بررسی نمودند.پت

پتروشیمی شهید  CTAدر واحد  D-1503در این پژوهش تاثیر یون برامید بر پیشرفت خوردگی درام 

تنگویان بررسی شد.  به منظور بررسی رفتار خوردگی آزمون پالریزاسیون تافل با پتانسیل های مختلف 

ها انجام گرفت . نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در صد  در محلول های گوناگون برروی نمونه
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الی 6و  ٪39وزنی مناسب برای مطلوب بودن سرعت خوردگی برای یون برماید محلول و آب به ترتیب 

 حفرای بفرم خوردگی آمدن پدید باعث وزنی ٪39 از برماید یون افزایش همچنین.باشد می وزنی ۱0٪

 وردگیخ پیشرفت روی بر عکس کامال ای نتیجه کردن، رقیق سبب به آب افزایش صورت در و. شود می

 . میگردد خوردگی سرعت افزایش باعث و دهد می نشان

 

 

 

انجام شد الکترود مرجع از نوع کالومل اشباع  263Aمدل  EG&Gآزمون پالریزاسیون توسط دستگاه

در نظر گرفته شد و  100mv-مدار  OCVو الکترود کمکی از سیم پالتین استفاده شده. همچنین 

برای کروم و آهن واکنش  PH=2در نظر گرفته شد. با توجه به نمودار های پوربه در  1m/vنرخ جاروب 

 های کاتدی زیر را می توان در نظر داشت: 

 

نوسانات زیاد در ناحیه رویین شدن نمودار پالریزاسیونمربوط به نزدیک شدن به حالت حفره دار شدن 

باال این اتفاق کامل  Ecorمی باشد. و این به این معنی است که نمونه حفره دارمی شود ولی به خاطر 

 ی شود.م
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 نتایج

 از فوالد های آستنیتی است.به خوردگی حفره ای فوالد های دوفازی بهتر . مقاومت 1

 خوردگی حفره ای فوالد های دو فازی خیلی باال است. پتانسیل  ۱
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 تاثیر به سزای در مقابل حفره دار شدن به عهده دارد.. نیتروژن 6

شیمیایی این فوالد سبب مشود تا فوالد های دوفازی در محدوده دمایی خاصی بکار برده . ترکیب 3

 شوند.

قاومت به خوردگی خوب در برابر حفره دار شدن در محیط های کلریدی را این فوالد عین اینکه م. در 9

 نشان می دهد خواص سایشی مطلوبی را ایجاد می کند.

صورت عدم رعایت پارامتر های جوشکاری از جمله حرارت ورودی امکان افت مقاومت به خوردگی . در 3

 باال می رود
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