
 

 

 

 

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان 

 دانشکده مهندسی مواد 
 فاظت از مواداد گرایش خوردگی و حشد مهندسی موپایان نامه ار از جلسه دفاع

 :تحت عنوان

 IF DC06/SS 304و  IF DC06/DP 980 مقاومتی ایجوش نقطه  مشابهرغی بررسی تحوالت ریزساختاری و خواص خوردگی اتصاالت
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 چکیده

منظور کاهش وزن خودروها در دستور کار قرار داده  را به یمریپل یهاتیو کامپوز ومین یآلوم م،یزیسبک من یاژهایهاست که استفاده از آل سال  یصنعت خودروساز

مورد    یفوالد  ی اژهایاز آل  ادهدر عملکرد خودرو ضمن استف  یوربهره  شیخودرو، افزا   یکار  طیبا شرا  ی فوالد  یاژها یآل  یریپذقیتطب  لی است. اما کماکان به دل

خوب، خواص    یریپذلطف داشتن شکلبه     SS304و    IF DC06  ،DP980اعم از    یپژوهش چند فوالد متداول در صنعت خودروساز  نی. در اردیگی قرار م   ی بررس

به خوردگ  ی کیمکان مقاومت  و  ر  ی مطلوب  تحوالت  و  شده  فاز  یزساختاریانتخاب  رفتار خوردگ   یو    IF DC06/SS 304و    IF DC06/DP 980اتصاالت    ی و 

انجام شد.    کلیس  15  یو زمان جوشکار   kA   7  یورود  ی گرما  طیشد. اتصاالت تحت شرا  ی ابیو ارز  ی ( بررسRSW)  ی مقاومت  یانقطهآمده به روش جوش  دست به

 ک،ینامیودای پتانس  ونیزاسیپالر  یهاآزمون  لهیوسه ب   ی خواص خوردگ  نیانجام شد. همچن  XRDو آزمون    ینور  کروسکوپیم  لهیوسبه  یو فاز  یزساختاریمطالعات ر

در محلول   کسیپرتو ا  یپراش انرژ  ی سنج فیو ط  ی الکترون  کروسکوپیم  ریساعته به همراه تصاو   24  یورغوطه   ی و خوردگ  یی ایمیامپدانس الکتروش  ی سنج فیط

NaCl % 5/3  نشان داد که اتصاالت    جیموردمطالعه قرار گرفت. نتاIF/DP    وIF/SS  شده است. در   لیتشک  ی تیآستن-ی تیو فر   ی تیکامالً مارتنز  یاز فازها  بیبه ترت

را در محلول خورنده نشان    ی شدت فعال خوردگبه  یاز خود رفتار  IF/DPو    IF  ،DP  یهانمونه  ک،ینامیودایپتانس  ونیزاسیپالر  یهاآزمون  یخواص خوردگ  ی بررس

 ی آند  ریبه سمت مقاد  IF/SSنمونه جوش    ی خوردگ  لیانسپت  راتیینشد. تغ  لی تشک  یاعمال پتانسل آند  ی ط  نییرو   هیال  گونهچیه   یاژیکمبود عناصر آل  لیدادند و به دل

بود. در هر دو اتصال رفتار  رتریپذواکنش ه،ینزن فوالد پافوالد زنگ ی تیبا ساختار آستن سه یبود که در مقا FZدر منطقه  تیو آستن  تیحضور دو فاز فر جهی (، نتی )منف

حد   نیو باالتر  |Z| زانیم  ره، یدامیحداکثر مقدار قطر ن   یدارا  IFنمونه    EISمشاهده شد. در آزمون    هیپا  یاتصال نسبت به فوالدها  یهااز نمونه  یترفیعض  ی خوردگ

  IF/DPنمونه جوش  یبرا ون یزاسینشان داد که مقاومت پالر کوئستینا یبود. نمودارها  ی مقاومت در برابر خوردگ نیباالتر جهی ها و در نتتمام نمونه ن یفاز در ب رییتغ

پاسخ اندوکتانس   کی  کوئستیشد و در نمودار نا  دهیسنج   EISآزمون    ی ط  زین  IF/SSنمونه جوش    ی است. رفتار خوردگ  یمقدار کمتر  یدارا  هینسبت به فلزات پا

حلقه    نیاست. ا  ی موضع  ی در خوردگ  دیبه جذب کلرمربوط    نییپا  کانسفر  هیدر ناح  یی پاسخ القا  یشد که به معنا   دهید  نییپا  یهادر فرکانس  رهیدام ین  ریدوم در ز

شد.    دهیفاز د-باد  ی ( در منحن نییپا  یهامثبت )در فرکانس  ر یو مقاد  Z-باد  ی در منحن   ی منف   بیخط با ش  کی  کوئست،ینا   ی برعکس در منحن  ره یدامین  کیصورت  به

  تیشده و مشخصاً فاز مارتنزخورده ی تیمارتنز-ی ت یفر ی کیگالوان یهابه سبب وجود کوپل یانتخابصورت به یورغوطه ی در آزمون خوردگ IF/DPنمونه  FZمنطقه 

  کدستیصاف و    ی سطح   یورغوطه  ی در آزمون خوردگ  IF/SSنمونه    FZمنطقه شده است. منطقه    نیدر سطح ا  ی موضع  ی عنوان آند عمل کرده و منجر به خوردگبه

امر است.    ن یبر وقوع ا  ی لیدل  تیو فر  تیآستن  یدر فازها   یاژیعناصر آل  کنواختی  عیمنطقه رخ نداد که توز  نیدر سطح ا  ی عموض   ی خوردگ  گونهچ یرا ارائه داد و ه

  ی همگ هیفلز پا زساختاریدما، تنش و ر ب یحاضر نشان داد که ترک جینتاو   بروز کرد گرید ی صورتنمونه به ی ، رفتار خوردگIF/SSاتصال  TMAZو  HAZدر مناطق 

در آن    یاژیرقت عناصر آل  نیالکترود و همچن  یفشار در حلقه دور  شتریاعمال ب  لیتنش پسماند به دل  شیکه افزا  یدارند به طور  ی در کنترل رفتار خوردگ  ی نقش مهم

 اتفاق باشد.   نیمسبب ا تواندی مناطق م

وداینامیک  یپالریزاسیون پتانس  آزمون   ،EIS،  یی ایمی الکتروشآزمون خوردگی    ریزساختار،  اتصال غیر مشابه،  ای مقاومتی،نقطه  ، جوشفوالد خودرو کلمات کلیدی:  

 . وریآزمون خوردگی غوطه، 

 


