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  چکیده
. شـد  یبررس ASTM A537CL1 یبه فوالد کربن AISI 321نزن آستنیتی اتصال غیرهمجنس فوالد زنگ یکدر این پژوهش ریزساختار و رفتار مکانی

ریزساختار و مقطـع   یجهت بررس. استفاده شد متریلیم 8/1با قطر   ER 308L گاز و فلز پرکننده-تنگستن یقوس يبدین منظور از روش جوشکار
خـواص   یبررسـ  منظـور  بـه همچنـین  . اسـتفاده شـد   یروبش یمیکروسکوپ الکترونو  ينور کروسکوپیشده از م يجوشکار يها هشکست نمون

نتایج نشـان داد کـه ریزسـاختار فلـز     . عمود بر فلز جوش استفاده شد يدر راستا یسنج یضربه، کشش و ریزسخت هاي اتصال، از آزمون یمکانیک
در آزمـون کشـش   . نیز مشاهده شـد  اي لز جوش فریت شبکهف هاي از قسمت یاست که در برخ یتبه همراه فریت اسکل یصورت آستنیت هجوش ب

در حـدود   ییضربه بـاال  يفلز جوش مقدار انرژ. صورت نرم دچار شکست شدند هو ب ASTM A537CL1 یفوالد کربن ها از فلز پایه نمونه یتمام
 .  ژول از خود نشان داد 205

 
  .ریزساختار ،یخواص مکانیک ،یفوالد کربن ،یستنیتآ نزن ، فوالد زنگ GTAWياتصال غیرهمجنس، جوشکار :کلیدي کلمات
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Abstract 
In this research, the microstructure and mechanical behavior of dissimilar joint of AISI 321 stainless steel to ASTM 
A57CL1 were studied. For this purpose, the GTAW process and ER 308L filler metal with diameter of 1.8 mm were 
used. In order to study the microstructure and fracture surface of weld samples, optical microscope and scanning 
electron microscope (SEM) were used. Also, the mechanical behavior of the joint was examined by impact, tension and 
microhardness tests. It was found that the microstructure of weld metal was austenite with skeletal ferrite. Also in some 
areas the lacy ferrite was seen. All samples were fractured from ASTM A537CL1 steel with a ductile manner during the 
tension test. The weld metal indicated high impact energy about 205 J.  
  
Keywords: Dissimilar Joint, GTAW Welding, Austenitic Stainless Steel, Carbon Steel, Mechanical Properties, 
Microstructure.   
 

  
  مقدمه -1

 در بسیاري از کاربردها از جمله صنایع نظامی، A537CL1فوالد 
 ،اياتصاالت سازه تعمیرات، صنایع دریایی، مخازن تحت فشار،

ترین  یکی از مهم. شود پتروشیمی و صنایع نفت استفاده می
ها و  ي زیردریایی کاربردهاي آن در ساخت و تعمیرات بدنه

که در این کاربردها نیاز به یک  ،باشد مخازن تحت فشار می
آل با چقرمگی شکست، استحکام تسلیم و کششی  جوش ایده

 بتواند در جوش وجود دارد که پسماندباال و عدم وجود تنش 
 فوالد نوع این. کندجلوگیري  مخازن تحت فشار خوردن از ترك

 مکانیکی خواص داراي، می باشد صرفه به از نظر هزینه مقرون
 ،به همین جهت]. 2و1[است  خوردگی برابر در مقاوم و باال

نزن آستنیتی اتصال غیرهمجنس فوالد زنگي  تحقیقات در زمینه
اي  از اهمیت ویژه ،کاربردي ي از جنبه A537CL1به فوالد 

هاي جوشکاري قوسی نظیر  از روشاغلب . باشند برخوردار می
، جوشکاري قوسی 1(SMAW) دستی الکترود یقوس جوشکاري

گاز  -و جوشکاري قوسی تنگستن GMAW(2(گاز   - فلز
)GTAW(3 شود اتصاالت غیرهمجنس استفاده می ایجاد براي
به دلیل محافظت GTAW  روش جوشکارياین میان،  در. ]1[

عنوان محیط  آرگون به اثرگاز بی استفاده ازبا  کافی از فلز جوش
محافظ، جهت ایجاد اتصاالت غیرمشابه بسیار مورد استفاده قرار 

  نزن آستنیتیفوالد زنگ ].3[گرفته است 
AISI 321 باشدا در صنعت میهاز پرکاربردترین فوالد یکی .

____________________________________________ 
1-Shielded Metal Arc Welding  
2-Gas Metal Arc Welding 
3-Gas Tungsten Arc Welding 

براي قطعات و  شود میدار یپااین فوالد توسط تیتانیوم 
د و کاربرد در گستره یکه تحت خوردگی شد شده جوشکاري

گ بخار، یپوسته د نظیر ،گرادسانتیدرجه  1000 تا 400ییدما
و هاي آتش  وارهین، ظروف تحت فشار، دیهاي کاب کننده گرم
در جوشکاري فوالدهاي ]. 4[گیرد مورد استفاده قرار می ،غیره
داشته  تا حد امکان پایین نگه دما ،سوم استمر نزن آستنیتیزنگ

نفوذ و ذوب کافی، به بهینه، با استفاده از جریان این امر شود که 
-قابل دستپایین، این امر سیم جوش  و قطر دنبال قوس آرام

یک فوالد کربنی منگنز  ASTM A537CL1فوالد . یابی است
وزه امر]. 5[دار، با کاربرد مخازن تحت فشار است سیلیکون

دلیل مالحظات  ناپذیر اتصاالت نامشابه به کاربرد اجتناب
تر، افزایش خواص مکانیکی مناسب اقتصادي، دستیابی به

عملکرد در کاربردهاي دماي باال و افزایش مقاومت در برابر 
از جمله . خوردگی براي بسیاري از آلیاژها گسترش یافته است

نزن به الدهاي زنگتوان به اتصال فواین اتصاالت نامشابه می
در این راستا تحقیقات متعددي بر . فوالدهاي کربنی اشاره نمود

نزن آستنیتی به روي اتصال غیرهمجنس فوالدهاي زنگ
 عنوان مثال به]. 10-6[فوالدهاي کربنی صورت گرفته است 

لب  به فونتز و همکارانش رشد ترك در اتصال غیرهمجنس لب
 ASTM  A537CL1 کربنی فوالد هبA304L  آستنیتی   نزنفوالد زنگ

را مطالعه  ER308Lو پرکننده  GMAWشده با روش  جوشکاري
 ايچرخه بارگذاري تحت اتصال کردند و مشاهده کردند این

 که است ریزساختاري مناسبی و مکانیکی خواص داراي
را  کاري شرایط در مکانیکی الزامات برابر در مقاومت کافی
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