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 چکیده:
به کار گرفته  مواد غذایی ازجملههای فعال فوالدهای زنگ نزن با توجه به مقاومت به خوردگی همراه با خواص مکانیکی مطلوب و طول عمر مناسب در محیط

های غذایی وجود در محیطبیشتری است.  موردتوجهلبنی  صنایع ژهیوبهغذایی و   در صنایع AISI 316Lشوند. از میان فوالدهای زنگ نزن آستنیتی فوالد می
هایی است که فرایندترین ججوشکاری یکی از رایتحت تأثیر قرار دهد.  شدت بهتواند رفتار خوردگی و رهایش یون فلزات را یوده که می ریناپذ اجتنابپروتئین 

شود. با توجه به استفاده از فوالدهای زنگ نزن در صنایع غذایی و نوشیدنی جهت مواد جهت ساخت و تولید تجهیزات در صنایع مختلف استفاده می در اتصال
قوس  فرایند، های مختلف جوشکاریفراینددر میان  که ضروری بودههای اتصال و جوشکاری فرایندتولید تجهیزات فرآوری و انتقال مواد غذایی، به کارگیری 

مورد توجه است. این تحقیق با هدف شناسایی اثر وجود پروتئین و جوشکاری بر رفتار خوردگی و رهایش یون ناحیه اتصال  فوالد زنگ ( GTAWتنگستن گاز )
صورت پذیرفت تا فلز پرکننده مناسب جهت  ER 312و  ER 316L ،ER 309Lسه فلز پرکننده  و GTAWجوشکاری شده با روش   AISI 316Lنزن 

ی پراش هادر ابتدا مطالعات ریزساختاری با استفاده از روش ( مشخص گردد.Whey)پروتئین   های پروتئینیدهی درمحیطجوشکاری این فوالد جهت سرویس
صورت آستنتیتی و ریزساختار فلزهای جوش به صورت ترکیبی از دو  الکترونی انجام شد. ریزساختار فلز پایه به ، میکروسکوپ نوری و میکروسکوپاشعه ایکس

با توجه  کهاز حرارت به صورت پروفیل سختی مورد ارزیابی قرار گرفتند  متأثرفاز فریت و آستنیت بودند. سپس سختی نواحی مختلف جوشکاری )فلز پایه، ناحیه 
حرارت و فلز جوش به دلیل جلوگیری از رشد دانه در حین سرمایش غیر تعادلی سختی افزایش یافت. از  متأثرهای آستنیتی در ناحیه به حضور فریت در مرز دانه

و   PBS ها الکتروشیمیایی از جمله پتانسیل مدار باز  بر روی و نیز آزمون رهایش یون در شرایط اغتشاشی در دو محلول پس از مطالعات ریزساختاری آزمون
PBS+10 g/L Whey Protein  ها نسبت به حالت مشابه در محلول بدون پروتئین های مختلف انجام شد. به طور کلی در حضور پروتئین رفتار نمونهنمونهبرای

ترین دلیل آن جدایش که مهم فلزهای جوش حساسیت به خوردگی موضعی باالتری نسبت به فلز پایه از خود نشان دادندهای متفاوت بود. در هر دو محلول نمونه
تحت شرایط الزم به ذکر است که . ر فصل مشترک دو فاز فریت و آستنیت و تخلیه شدن فاز آستنتیتی از دو عنصر کروم و مولیبدن حین انجماد استعنصری د

این مطالعه   .یافتهای تهیه شده از فلز پایه و فلزهای جوش به شدت افزایش رهایش یون از نمونه Wheyپروتئین  در حضور اغتشاشی با یک همزن مغناطیسی
افزایش رهایش یون و حساسیت به خوردگی مواد در  بر توانندمی به شدتعواملی هستند که به صورت  نشان داد که وجود پروتئین، شرایط سایش و جوشکاری

 .اثر گذار باشندتماس با مواد غذایی 
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