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  چکیده
با استفاده از روش  L308 ER ،L309 ER ،420 ERمارتنزیتی با استفاده از فلز پرکننده هاي مختلف  420در این تحقیق فوالد پایه ي 

ن کلرید سدیم با حضور و بدون حضور گاز دي اکسید کرب% 5/3سپس خوردگی این فوالدها در محیط . جوشکاري شد GTAWجوشکاري 
و  L308 ERنتایج نشان داد که جوش هاي حاصل از فلز پرکننده . توسط آزمون هاي پالریزاسیون پتانسیودینامیک مورد مطالعه قرار گرفت

L309 ER  در منطقه متاثر از حرارت  420مقاومت باالي خوردگی را به علت باالتر بودن مقدار کروم از خود نشان دادند و همچنین فوالد زمینه
به عالوه این . همچنین حضور گاز دي اکسید کربن می تواند پتانسیل حفره دار شدن را در تمامی نمونه ها پایین آورد. حساسیت شده استدچار 

را  ینگییرومیلی ولت نسبت به الکترود مرجع کالومل پایین می آورد و جریان  -500گاز محلول را اسیدي کرده و پتانسیل خوردگی را تا مقادیر 
  .در تمامی نمونه هاي فوالد زنگ نزن افزایش می دهدنیز 
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Abstract 
In this research 420 martensitic stainless steel welded with the ER308L, ER309L and ER420 fillers by 
GTAW method. The corrosion properties of  the samples has been studied in 3.5% NaCl solution with and 
without CO2. Potentiodynamic polarization used to obtain the ER308L and ER309L have the best corrosion 
properties. In addition the welding process makes the 420 HAZ zone to be sensitized. The pitting potential of 
the samples has been decreased in presence of carbon dioxide. Furthermore, by adding CO2 to the solution 
the pH has been decreased and the corrosion potential reached near the -500 mV/SCE and the passivity 
current is also lowered. 
  
Keywords: Corrosion, Welding, Stainless steel, Martensit, Potentiodynamic polarization. 

  
  مقدمه -1

. ي اتصال فلزات استها روشین تر مهمفرآیند جوشکاري از 
نزن مارتنزیتی  ل فوالدهاي زنگدر این میان جوشکاري و اتصا

ي فوالدهابه طور کلی . از اهمیت باالیی برخوردار است
ترین انواع فوالدهاي  یاژيآلیباً کم تقرنزن مارتنزیتی  زنگ
نزن هستند به طوري که حد پایین مقدار کروم در  زنگ

، مربوط به انواع این نوع %12نزن یعنی  فوالدهاي زنگ
نزن مارتنزیتی به  امروزه گروه فوالدهاي زنگ. ]1[فوالدهاست

دلیل خواص مکانیکی مطلوب، کاربردهاي بسیاري در صنعت 
توان به از جمله کاربرد این دسته از فوالدها، می. اندپیدا کرده
ها در دماهاي باال، صنایع پاالیش و انتقال نفت و  ي آن استفاده

ها ي توربینرهبخار و پ ابزارآالت و لوازم برش، ژنراتورهاي
نزن مارتنزیتی، ترین خواص فوالدهاي زنگ مهم. اشاره کرد

استحکام باال، سختی و چقرمگی مناسب در دماهاي باال و 
به عالوه مشخص . ]3, 2[مقاومت به خوردگی و خزش است 

در ابتدا به دلیل مقاومت در برابر  نزن زنگاست که فوالدهاي 
گیرند، در نتیجه فرآیند  یمزنگ زدن مورد استفاده قرار 

هاي  یژگیوباید طوري انجام شود که به  ها آنجوشکاري در 
  . آسیب نزند ها آنمربوط به خوردگی 

از جمله  H2Sو  CO2 خوردگی در محیط گازهاي اسیدي نظیر
به . خوردگی هاي بسیار معمول در حوزه ي نفت و گاز است

اتقاق می افتد، خوردگی در  CO2خوردگی هایی که در محیط 
به وقوع می  H2Sمحیط گاز شیرین و آن هایی که در حضور 
به طور کلی در . پیوندد، خوردگی محیط ترش گفته می شود

وردگی آهن و واکنش محیط هاي گاز شیرین واکنش آندي، خ

واکنش کلی این نوع . کاتدي آزاد شدن هیدروژن است
  : ]4[خوردگی را می توان به صورت زیر نوشت 

)1         (    2 2 3 2Fe CO H O FeCO H+ + → + 

  
تحقیقات مختلفی بر روي اثر گاز دي اکسید کربن بر فوالدهاي 

نزن  اما بر روي فوالدهاي زنگ ]7-5[ساده صورت گرفته است
و  1ژانگ . ]9, 8[ در این زمینه مقاالت کمتري منتشر شده است

در تحقیق خود به بررسی اثر دما بر روي  ]9[همکاران 
در محیط دي اکسید کربن و  Cr13خوردگی فوالد مارتنزیتی 

نشان داد که الیه ي رویین  2XPSنتایج . یون کلرید پرداختند
نزن ترکیبی از اکسید کروم و کربنات  در این نوع فوالدهاي زنگ

با باال رفتن دما میزان کربنات آهن در الیه ي رویین . آهن است
بیشتر می شود و در نتیجه پیوستگی اکسید کروم کمتر شده و 

  .می گرددنمونه نسبت به خوردگی حساس تر 
بر روي خوردگی عمومی  ]7[و همکاران  3بررسی هاي فنگ

فوالد ساده در محیط دي اکسید کربن و کلرید سدیم نشان داده 
به دلیل % 20به % 3است که زیاد شدن نمک به مقدار زیاد، از 

تفییر مکانیسم خوردگی از حالت کنترل حد جریان به حالت 
دار قابل توجهی کاهش کنترل انتقال بار سرعت خوردگی به مق

در تحقیق خود به بررسی  ]10[ 5و برستین 4لینتر. یافته است
تأثیر دي اکسید کربن محلول بر واکنش هاي الکتروشیمیایی دو 

این محققان نشان دادند . کروم پرداختند% 13فوالد کم آلیاژ و 
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