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  چکیده

تنگسـتن گـاز محـافظ و فلـز      یبه روش قوسـ  UNSS32750 يدوفاز نزن سوپر مقطع جوش فوالد زنگ یرفتار خوردگ یپژوهش به بررس نیدر ا
توسـط   يسـاختار  یابیـ ارز. کلـر پرداختـه شـده اسـت     ونیـ  يو حـاو  يدیاس طیدر مح AWSER2594 يدوفاز نزن پرکننده از جنس فوالد زنگ

. شـد  انجـام  یکلیسـ  ونیزاسـ یمدار بـاز و پالر  لیپتانس يها توسط آزمون یرفتار خوردگ یابیارزو  یالکترون همچنین و ينورهاي  کروسکوپیم
 لیتشـک  لیـ دل دانـه بـه   اطراف مرز یشدن نواح ریفق ،ياژیعناصر آل عیدر توز رییجر به تغمن يحرارت ورود شیپژوهش نشان داد که افزا يها افتهی

 هیـ مقطع جوش و فلـز پا  ،یکلیس ونیزاسیبر اساس آزمون پالر. در مقطع جوش شده است تیرف/تیفاز آستن نیتعادل ب رییو تغ يفلز نیب يفازها
 يحرارت ورود شیافزا نیهمچن. است یمطلوب یمقاومت به خوردگ يو دارا باشد می نییرو -رفتار فعال يباال دارا ياژیحضور عناصر آل لیدل به

و باالنس فازها  عیتوز زساختار،یر رییتوان به تغ یکه علت آن را م ،شدن شد دار فرهح لیشدن و کاهش پتانس نییرو انیجر تهیدانس شیمنجر به افزا
    .در منطقه جوش دانست يفلز نیب باتیترک لیو امکان تشک
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Abstract 
In this study, the corrosion behavior of super duplex stainless steel UNS S32750 and tungsten arc welding with filler 
metals AWS ER2594 duplex stainless steel in acidic solution containing chloride ions have been investigated. 
Microstructure of weld joints evaluateby light and electron microscope and corrosion behavior examine by open circuit 
potential and cyclic polarization tests.The results showed that increas in heat input leads to a change in the distribution 
of alloying elements, formation of intermetallic phases around grain boundaries and the shifting balance between 
austenite and ferritein phases in weld region. Based on the cyclic polarization tests, cross-weld and base  metal active 
behavior and have good corrosion resistance due to the presence of high alloying elements. As well as increase in heat 
input leads  to  an increase in current density and decrease in the pitting potential. 
  
Keywords: Super Duplex Stainless Steel UNS S32750, Gas Tungsten Arc Welding, Cyclic Polarization Test, Passive 
Current Density, pitting potential. 
 

  
  مقدمه -1

فازي یکی از انواع متداول فوالدهاي  نزن دو فوالدهاي زنگ
ها از دو قسمت اصلی ساختار این فوالد. باشندنزن می زنگ

ساختار این فوالدها عمدتاً . ه استآستنیت و فریت تشکیل شد
تا  5/1درصد نیکل و  8تا  4درصد وزنی کروم،  26تا  19داراي 

عنوان یک  جود نیتروژن بههمچنین و. درصد مولیبیدن است 4
ساختار و مقاومت به  زا نقش مهمی را در ریز عامل آستنیت

 UNS S32750فوالد  .]2و1[ کندخوردگی این فوالدها ایفا می
  فازي دو نزن سوپر یکی از پرکاربردترین فوالدهاي زنگ

علت خواص مطلوب استحکام و خوردگی در  باشد، که بهمی
اي پیدا کرده کاربرد عمده) ازنفت و گ(صنایع پاالیشگاهی

  .]3[است
کنترل حرارت ورودي در جوشکاري این نوع فوالدها براي 

حرارت ورودي باال . دستیابی به ساختار مطلوب ضروري است
شدن ساختار و همچنین تشکیل فازهاي مضري  باعث درشت

همچنین حرارت ورودي بسیار . گردد نظیر سیگما و چی می
یش درصد فریت و ایجاد فازهاي نامطلوبی موجب افزا پایین نیز

مورد  بنابراین در. ]5و4[گرددمی) Cr2N(نظیر نیترید کروم
ترکیب شیمیایی  در(فازي  دو نزن زنگ جوشکاري فوالدهاي

ي خواص ، یکی از مؤثرترین متغیرهاي کنترل کننده)ثابت
همچنین با توجه  .]2و6[باشد اتصال حاصل، حرارت ورودي می

نجام جوشکاري الکترود تنگستنی با گاز محافظ برروي اینکه ا به
دوفازي نتایج مطلوبی  نزن زنگ فوالدهاي انواع فوالدها خصوصاً

بودن فوالد  ه به پرکاربردبنابراین با توج. همراه داشته است به
در صنایع مختلف از جمله نفت  UNS S32750فازي  دو سوپر

ش قوسی تنگستن گاز و گاز، اتصال این فوالد با استفاده از رو
 نزن زنگ در مورد جوشکاري فوالدهاي .حائز اهمیت است

توان به تحقیقی از صادقیان و همکاران اشاره کرد، دوفازي می
مشابه جوش  ساختاري مناطق غیر در این پژوهش به بررسی ریز

آلیاژ  به فوالد کم UNS S32750دوفازي  نزن سوپر فوالد زنگ
نتایج نشان داد . رداخته شده استپ API X65استحکام باالي 

که افزایش حرارت ورودي موجب کاهش درصد فریت فلز 
در این تحقیق مشاهده شد با افزایش حرارت  .شودجوش می

همچنین . یابد ورودي میزان آستنیت فلز جوش افزایش می
تر گفته شد با افزایش حرارت ورودي، میزان  طور که پیش همان

  .]7[یش یافتآستنیت ثانویه نیز افزا
در تحقیقی دیگر ریز ساختار و رفتار خوردگی مقاطع جوش 

به فوالد  UNSS32750فازي نزن سوپردو مشابه فوالد زنگ غیر
توسط امینی و همکاران بررسی  AISI 316Lنزن آستنیتی  زنگ

براي یافتن تأثیر حرارت ورودي بر ریز ساختار حاصل، . گردید
. ختلف انجام گردیدجوشکاري در چندین حرارت ورودي م

نتایج نشان داد که افزایش حرارت ورودي از موجب افزایش 
  .]8[ شوددرصد آستنیت فلز جوش حاصل می

در  UNS S32750بنابراین با توجه به کاربردهاي حساس فوالد 
توان گفت اتصال دائم این فوالد به روش صنایع مختلف می

انجام این هدف از . ]5[جوشکاري اهمیت قابل توجهی دارد 
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