
 
 

 

و ارزیابی خواص  310Sنزن به فوالد زنگ UNS32750نزن اتصال غیر مشابه فوالد زنگ

 اتصال آن
 

 محمدجواد ابوعلیارائه کننده: 

 مجازیمکان:                                                                                                                         8:00ساعت  24/11/1400زمان: یکشنبه 

 اعضای کمیته داوران:

 دکتر محمدرضا طرقی نژاد-مود منیرواقفیدکتر سیدمحاساتید داور:                                     دکترعلی اشرفی-دکتر مرتضی شمعانیاناساتید راهنما: 

 
 چکیده:

  UNS 32750نهزن دوفهازی   بهه فهوالد زنهگ    310S AISIنزن آستنیتی در این تحقیق، به موضوع بررسی اتصال غیرمشابه فوالد زنگ
-تحهت عملیهاج جوشهیاری قوسهی     32750ودوفهازی   310Sنهزن آسهتنیتی  ههای زنهگ  وارزیابی خواص اتصال آن پرداخته شهد  فهوالد  

بها اسهتفاده از فلهز پرکننهده      32750بهه   310Sنهزن  انهد  جوشهیاری فهوالد زنهگ    درحالتی که  قطبیت منفی است متصل شده گازتنگستن
ER2594  ز جوش، تحهت  متر انجام شد  به دلیل تغییراج ریزساختاری فلژول بر میلی 810و  733، 680، 540و درچهار حرارج ورودی

جها کهه خهواص میهانییی همسهون سه تی       ههای ریزسهاختاری در اولویهت قهرار گرفهت  از آن     اثر حرارج ورودی جوشهیاری، بررسهی  
های ریزسهاختاری،  واستحیام کششی به تاثیر از ریزساختار دچار تغییر شدند، در اولویت بعد، مورد ارزیابی قرار گرفتند  در ب ش بررسی

های نوری والیترونی انجهام  واحی فلز جوش و مناطق متاثر از حرارج عملیاج جوشیاری با استفاده از مییروسیوپارزیابی ریزساختار ن
گهاارد، بنهابراین رفتهار خهوردگی فلهزاج پایهه       خهوردگی عمهومی تهاثیر مهی    شد  تغییراج حرارج ورودی در جوشیاری، بر مقاومت بهه 

متر ارزیابی شد  بررسی رفتار خوردگی تحت سه آزمون خوردگی مهدار بهاز،   میلیژول بر  810تا 540 های ورودیوفلزجوش در حرارج
دهد که سهاختار  میهای ریزساختاری نشانآمده از بررسیپالریزاسیون پتاسیودینامیک وپالریزاسیون سییلی صورج گرفت  نتایج بدست

ژول  810و 733، 680، 540ههای ورودی  در حهرارج بدست آمده، ساختار دوفازی متشیل از دوفهاز آسهتنتیت و فریهت اسهت، همسنهین      
ههای  ترتیب با افزایش حرارج ورودی، درصد فاز آستنیت افزایش یافتهه اسهت ومقهادیر درصهد فهاز آسهتنیت بهرای حهرارج        متر بهبرمیلی
-ناحیهه  UNS 32750ایه باشد  منطقه متاثر از حرارج در فلز پدرصد می 82و 75، 67، 58متر، به ترتیب ژول بر میلی 810تا 540ورودی

ههای سه تی سهنجی در    مقادیری فریت دلتا مشهاهده شهد  در بررسهی    310Sی درصد آُستنیت است ودرفلز پایه35ی دوفازی متشیل از 
ههای  مقهادیر سه تی بهاالتر ثبهت کهرد و در نهواحی جهوش در حهرارج         310Sاز  UNS 32750ی فلزاج پایهه،  ی جوش و ناحیهناحیه

ثبت شد که بها افهزایش حهرارج ورودی، سه تی      398و 410، 420، 450متر، مقادیر ریزس تیژول برمیلی 810و 733، 680، 540ورودی 
خهوردگی عمهومی بهتهری را     310Sنسهبت بهه    32750نزنفلزاج جوش کاهش یافت  در آزمایشاج پالریزاسیون خوردگی، فوالد زنگ

ژول  810تها   540ای شد  اما در فلزاج جوش بها افهزایش حهرارج ورودی از    ولت دچار خوردگی حفرهمیلی 1100نشان داد ودر پتانسیل 
یافت و به دلیل مقادیر زیهادتر عناصهر   متر و با دور شدن از نسبت تعادل فازی فریت وآستنیت، مقاومت به خوردگی عمومی کاهشبرمیلی

ولهت، عمهل کهرد  باتوجهه بهه نتهایج       میلهی  1000تر از ای تا پتانسیلی بهاال کروم، مولیبدن ونییل در فلز جوش، مقاومت به خوردگی حفره
گاز، با کمک تنگستن-با روش جوشیاری قوسی  310Sبه UNS 32750نزن توان گفت؛ اتصال فوالد زنگحاصل از آزمایشاج  می

ر ومقاومهت بهه   ته متر، همراه با ریزساختار مناسب، خواص میانییی مطلهو  ژول بر میلی 733در حرارج ورودی  ER2594فلز پرکننده 
 تر است متر مناسبژول بر میلی 810و 680، 540های ورودی خوردگی باالتر، نسبت به حرارج

خهههههوردگیگهههههاز، ریزسههههه تی، ریزسهههههاختار،  نهههههزن، غیرمشهههههابه، آسهههههتنیتی، دوفهههههازی، جوشهههههیاری، تنگسهههههتن  فهههههوالد زنهههههگکلمااااااد کلیااااادی: 



 


