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ارزيابي خواص اتصال غير مشابه فوالد زنگ نزن سوپر دوفازي
 UNS S32750به فوالد کم آلياژ استحکام باالي API X65
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چکيده
خواص عالي فوالدهاي زنگنزن سوپر دوفازي به دليل باالنس ريزساختار دوگانه فريتي  -آستنيتي آنهاست در حاليکه در
طي جوشکاري اين فوالدها ،نسبت مطلوب آستنيت – فريت از بين ميرود و فازهاي مضري نيز تشکيل ميشود .در اين پژوهش
فوالد زنگ نزن سوپر دوفازي  UNS 32750به فوالد کم آلياژ استحکام باالي  API X65به روش جوشکاري قوسي تنگستن -
گاز اتصال داده شد و به منظور ارزيابي خواص فلز جوش ،از آزمونهاي استحکام ضربهاي ،پالريزاسيون پتانسيوديناميک و
سيکلي استفاده شد .همچنين رفتار خوردگي گالوانيکي بين زوج گالوانيکي فلز جوش و فوالد کم آلياژ استحکام باال با روش
 ZRAتعيين شد .نتايج نشان داد که ميزان آستنيت فلز جوش بيشتر از فلز پايه بوده و فاز مضري در آن به وجود نيامده است.
استحکام ضربهاي فلز جوش بيشتر از فلزات پايه است ،همچنين رفتار خوردگي فلز جوش شبيه به فلز پايه زنگ نزن سوپر
دوفازي و بسيار بهتر از فوالد کم آلياژ استحکام باال بود .نتايج آزمون  ZRAنيز نشان داد که در زوج گالوانيکي فلز جوش -
فوالد کم آلياژ استحکام باال ،فوالد کم آلياژ استحکام باال دچار خوردگي ميشود و مکانيزم آن از نوع خوردگي حفرهاي است.
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مقدمه
فوالدهاي زنگ نزن سوپر دوفازي (SDSS) 1داراي ساختاري
شامل دو فاز فريت ( )αو آستنيت ( )γبا درصدهاي تقريباً يکسان
هستند .اين فوالدها به دليل ترکيبي از خواص مفيد از جمله
مقاومت به خوردگي ،خواص مکانيکي عالي و قابليت جوشپذيري
خوب در کنار قيمت پايين به طور گسترده در صنايع نفت و گاز،
پتروشيمي ،فرايندهاي شيميايي ،دريا و کاغذسازي مورد استفاده
قرار ميگيرند [ .]2 ،1در اين صنايع  ،H2Sيون کلريد ،گاز CO2
در فشار باال و دماهاي متوسط ،باعث ايجاد شرايط فوقالعاده
خورندهاي ميشوند که کاربرد اکثر مواد را محدود ميکند[،4 ،3
 . ]6 ،5خواص اشاره شده فوق هنگامي در فوالدهاي زنگ نزن
سوپر دوفازي حاصل ميگردد که نسبت فريت به آستنيت نزديک
به  50:50بوده [ ]1و ساير فازهاي مضر مانند رسوبات نيتريد
کروم ) (Cr2Nو سيگما ( )σحضور نداشته باشند .در اثر
سيکلهاي حرارتي در طي عمليات جوشکاري فوالدهاي زنگ
نزن سوپر دوفازي نسبت آستنيت  -فريت دچار تغيير ميشود و
همچنين احتمال تشکيل فازهاي مضر وجود دارد [.]7
نسبت آستنيت-فريت به انرژي ورودي 2در حين جوشکاري
بستگي دارد .تغييرات در انرژي ورودي باعث تغييرات در نرخ
سرد شدن و نفوذ در استحاله فريت/آستنيت ميشود .حرارت
ورودي باال باعث کاهش نرخ سرد شدن و ترغيب استحاله
آستنيت از فريت شده در نتيجه استحکام مناسبي در اثر باالنس
فازي نزديک  50:50ايجاد ميشود .در طي اين شرايط درشت
شدن اندازه دانه فلز جوش ،عريض شدن منطقه متأثر از حرارت و
تشکيل فازهاي ترد نيز رخ ميدهد .حرارت ورودي کم نيز منجر
به تشکيل فريت باال در فلز جوش ميشود که در اثر آن تمايل به
تشکيل رسوبات نيتريدي زياد شود [ .]1بنابراين دستورالعملهاي
جوشکاري بايد به گونه اي تنظيم گردد که نسبت فريت به
آستنيت  1:1بوده و فازهاي مضر نيز تشکيل نشوند ،اين مطلوب
با کنترل حرارت ورودي در محدوده  0/5-2 KJ/mmبراي
فوالدهاي زنگ نزن دوفازي [ ]8و در محدوده 0/5-1/5 KJ/mm
براي فوالد زنگ نزن سوپردوفازي تا حدودي حاصل ميگردد
[.]9
با گسترش صنايع و افزايش حوزه کاربرد مواد مختلف،
استفاده از سازههاي متشکل از مواد غيرمشابه به ويژه در محلي
که تغيير حالتي در خواص و يا کارايي سيستم الزم باشد نيز
افزايش يافته است [ .]10از جملة اين اتصاالت غيرمشابه
جوشکاري فوالد زنگ نزن سوپر دوفازي به فوالدهاي کربني و
کم آلياژ استحکام باالست که در صنايع ياد شده به ويژه خطوط
انتقال انرژي کاربرد فراواني دارد .خطوط انتقال انرژي عموماً از

فوالدهاي کم آلياژ استحکام باال( 3نظير  )API4تهيه ميشوند.
اين فوالدها در ساحل به دليل وجود تنش در محيط دريا و
همچنين خشک و تر شدن سيکلي دچار خوردگي و نشت
ميشوند .امروزه براي حل مشکل ناحيه نشت يافته ،فوالد کم
آلياژ استحکام باال را با فوالدهاي زنگ نزن سوپر دوفازي
جايگزين ميکنند [ .]12 ،11به همين دليل اتصال فوالدهاي
زنگنزن دوفازي به فوالدهاي ساده کربني و کم آلياژ در سالهاي
اخير مورد توجه بسياري قرار گرفته است.
در سال  ،1998ليپولد و همکاران [ ]13اتصال غير مشابه
فوالد زنگ نزن دوفازي به فوالد کربني را مورد بررسي قرار دادند
و به اين نتيجه رسيدند که حرارت ورودي تاثير اندکي بر
ريزساختار و چقرمگي منطقه جوش دارد ،ولي مقاومت به
خوردگي با افزايش حرارت ورودي به طور چشمگيري بهبود
مييابد .سرينيواسان و همکاران [ ]10در سال  2006اتصال فوالد
زنگ نزن دوفازي به فوالد بويلر توسط دو فلز پرکننده آستنيتي و
دوفازي را مورد بررسي قرار دادند و گزارش نمودند که فلز جوش
حاصل از فلز پرکننده آستنيتي ،مقاومت به خوردگي موضعي
بسيار پايينتري دارد .در سال  ،2010مندوزا و همکاران [ ]12از
روش جوشکاري قوسي تنگستن – گاز )GTAW( 5براي اتصال
فوالد زنگنزن سوپر دوفازي به فوالد کم آلياژ استحکام باال
استفاده کردند و نشان دادند که نمودار  WRC-1922با مرزهاي
مارتنزيت مي تواند با دقت خوبي براي پيشبيني ساختار منطقه
جوش به کار رود .در سال  ،2011وانگ و همکاران [ ]14از دو
روش  GTAWو جوشکاري قوس-الکترودِ پوششدار)SMAW( 6
براي اتصال غير مشابه فوالد زنگ نزن دوفازي به يک فوالد کم
آلياژ استحکام باال استفاده کردند و به اين نتيجه رسيدند که
استفاده از روش  GTAWبه خاطر تشکيل جوش با چقرمگي باالتر
و مقاومت بيشتر به حفرهدار شدن ،روش مناسبتري است .تاوارز
و همکارانش [ ]15در سال  2006اتصال فوالد زنگ نزن
سوپردوفازي  32750را طي جوشکاري چند پاسه مورد ارزيابي
قرار دادند .در اين پژوهش پاس ريشه به روش  GTAWبا فيلر
داراي نيکل کمتر و پاسهاي پرکننده به روش  SMAWبا فلز
پرکننده با نيکل باالتر جوشکاري شده است .نتايج نشان داد که
فلز پايه ،پاس ريشه و پاس پرکننده داراي پتانسيل حفره دار
شدن وعدد مقاومت به حفره دار شدن يکسان هستند ولي پاس
ريشه به دليل دارا بودن فريت باالتر و حضور ذرات نيتريد کروم
داراي حساسيت بيشتري به خورده شدن در زمان انجام تست
پالريزاسيون سيکلي ميباشد .البانووسکي در سال ،16[ 2007
 ]17اتصال غيرمشابه فوالد زنگ نزن دوفازي  2205به فوالد
زنگ نزن آستنيتي  316Lرا توسط فلز پرکننده دوفازي در رنج
حرارتي  1/15-3/2 KJ/mmبه روش جوشکاري زير پودري مورد
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بررسي قرار داد و گزارش نمود که اتصاالت ،داراي خواص
مکانيکي قابل قبولي ميباشند ولي حساسيت به خوردگي تنشي
در منطقه متأثر از حرارت فوالد زنگ نزن دوفازي به دليل
ريزساختار نامطلوب ايجاد ميگردد.
تاکنون اطالعات جامعي در زمينه خواص اتصال غيرمشابه
فوالدهاي زنگنزن سوپر دوفازي به فوالدهاي ساده کربني و کم
آلياژ به ويژه رفتار خوردگي گالوانيکي اتصال موردنظر ارائه نشده
است ،بنابراين هدف از اين تحقيق اتصال جوش غيرمشابه فوالد
زنگ نزن سوپردوفازي  UNS S32750به فوالد کم آلياژ استحکام
باالي  API X65به روش جوشکاري قوسي تنگستن – گاز و
ارزيابي خواص اتصال مورد نظر ميباشد.
مواد و روش تحقيق
در اين پژوهش فلزات پايه فوالد زنگ نزن سوپر دوفازي
 S32750و فوالد کم آلياژ استحکام باالي API X65به شکل لوله
با ضخامت  4ميليمتر و قطر داخلي  20سانتيمتر با قطاعي به
طول  15سانتيمتر توسط روش  GTAWبه يکديگر اتصال داده
شدند .فلز پرکننده  AWS A2594Nمطابق با دياگرام WRC-
 1992اصالح شده توسط کوتکي [ ]7براي جوشکاري غيرمشابه
اتصال مورد نظر انتخاب گرديد .ترکيب شيميايي فلزات پايه و
فلز پرکننده در جدول ( )1ارائه شده است .طرح اتصال جناقي
يک طرفه 7با زاويه پخ 70 8درجه ،ريشه اتصال 1/5 mm 9و
پاشنه 1/5 mm 10براي جوشکاري با توجه به ضخامت و روش
جوشکاري مطابق با نظر سازنده انتخاب شد [ ،]9شرايط
جوشکاري نيز در جدول ( )2ارائه گرديده است.
UNS

نمونههاي جوش جهت بررسيهاي ريزساختار مطابق
استاندارد  ]18[ A262-86از لولههاي جوشکاري شده تهيه شدند.
فلز جوش و فلزات پايه تا سنباده  1200سنبادهزني و سپس
توسط ذرات آلومينا با اندازه  3ميکرومتر پوليش شدند .فلز
جوش و فلز پايه زنگ نزن سوپر دوفازي در محلول  10درصد
 NaOHدر ولتاژ  3تا  6ولت به مدت  5تا  12ثانيه اچ شدند
[ .]19اين محلول اچ مطابق با استاندارد  ]20[ A923مناسب
براي آشکارسازي فازهايي مانند سيگما ،چي  1و غيره در
فوالدهاي دوفازي است .نمونه فلز پايه  API X65نيز با محلول
نايتال و پيکرال با نسبتهاي 50:50اچ شد [ .]19آزمايش سختي
توسط دستگاه ريزسختي ويکرز در منطقه اتصال صورت گرفت.
ريزسختيسنجي در شرايط نيروي  100grو زمان  10ثانيه انجام
شد .آزمايش ضربه چارپي با اندازه کوچک )2/5 mm( 12مطابق
استاندارد  ]21[ ASTM E23bتهيه شد .نمونههاي ضربه عمود بر

جهت جوشکاري و با ايجاد شيار در وسط فلز جوش به
منظورتعيين چقرمگي فلز جوش آماده شدند .آزمايش در دماي
 -20 oCو هر آزمون سه مرتبه تکرار شد .سطوح شکست
نمونهها نيز با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي مورد
بررسي قرار گرفت.
رفتار خوردگي نمونهها توسط آزمونهاي پوالريزاسيون
14
13
پتانسيو ديناميک و سيکلي مطابق با استانداردهاي ASTM
 ]22[ G5و  ]23[ ASTM G61مورد ارزيابي قرار گرفت .آزمايشها
در محلول  3/5درصد  NaClو در دماي محيط انجام شد .اين
آزمون براساس سيستم سه الکترودي بنا شده است که در آن
الکترود مرجع از نوع  Ag/AgClو الکترود کمکي سيم پالتين
است .اندازهگيريها توسط دستگاه پتانسيواستات/گالوانواستات
 PARSTAT 2273انجام شد .در اين پژوهش آزمونها  30دقيقه
پس از قرارگيري نمونهها در محلول و با نرخ روبش 1 mV/s
انجام شد.
به منظور تعيين دماي بحراني حفرهدار شدن )CPT( 15مطاابق
بااا اسااتاندارد  ،]24[ ASTM G150آزمااون پتانساايوديناميک در
دماهاي  65 ،50 ،40و  80درجه سانتيگراد بار روي فلاز جاوش
صورت گرفت .در اين آزمايشها دما توسط دساتگاه بانمااري باا
دقت  ± 1درجه سانتيگراد تنظيم شد و آزماايشهاا نياز توساط
دستگاه پتانسيو استات/گالوانواستات بهپژوه با نرخ روبش 1 mV/s
در محلول  3/5درصد  NaClانجام شد و در نهايت روناد تغييارات
پتانسيل حفرهدار شدن با دماا ثبات گردياد و نقطاه عطاف ايان
نمودار به عنوان  CPTثبت شد.
آزمايش  16ZRAتوسط دستگاه پتانسيواستات/گالوانواستات
 PARSTAT 2732به منظور بررسي خوردگي گالوانيکي بين فلز
جوش و فوالد کم آلياژ استحکام باالي  API X65در محلول 3/5
درصد  NaClانجام شد .در اين آزمايش از نسبتهاي مساوي
سطح استفاده شد و نمونهها قبل از انجام آزمايش تا سنباده
 1200سنباده زني شدند.
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جريان خوردگي ( )iGو پتانسيل خوردگي ( )EGباين دو جاز
توسط  ZRAهر  0/5ثانياه باه مادت  4سااعت ثبات شاد .ايان
آزمايش بر اساس سل سه الکتارودي بناا شاده اسات کاه در آن
فوالد کم آلياژ استحکام باالي  API X65به عناوان زماين ،فلاز
جوش به عنوان الکترود کاري و الکترود مرجع از نوع Ag/AgCl
انتخاب شد .در اين حالت عالمت جريان مثبت يعني الکتارونهاا
از الکترود کاري به سمت پتانسيواساتات حرکات مايکنناد کاه
نشاندهنده خورده شدن الکترود کااري (فلاز جاوش) مايباشاد.
عالمت منفي يعني الکتارونهاا در خاالف جهات قبلاي حرکات
ميکنند که در اين صورت فلز متصل به زمين (فاوالد کام آليااژ
استحکام باالي  )API X65خورده ميشود .به منظور تعيين ناوع
خوردگي ،سطح فوالد کم آلياژ استحکام باالي  API X65بعاد از
آزمايش نيز توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشاي ماورد ارزياابي
قرار گرفت.
نتايج و بحث
ارزيابي ريزساختار
 -1-1-3فلزات پايه
شکل ( )1ريزساختار ميکروسکوپي فوالد زنگ نزن سوپر
دوفازي  UNS S32750و فوالد کم آلياژ استحکام باالي API
 X65را نشان ميدهد .فوالد زنگ نزن سوپر دوفازي UNS
 S32750داراي  46درصد فريت و  54درصد آستنيت با انحراف
معيار  ±2/5درصد ميباشد .فوالد کم آلياژ استحکام باالي API
 X65نيز داراي ريزساختاري با دانههاي هممحور فريت و
کلونيهاي ريز پرليت ( )Pميباشد.

(آرگون)
0/78

100

12 L/mm

2/4

 -2-1-3منطقه متأثر از حرارت
شکل ( )2ريزساختار فصل مشترک فوالد کم آلياژ استحکام
باال-فلز جوش را نشان ميدهد .در اين فصل مشترک يک ناحيه
باريک وجود دارد که توسط نلسون و ليپولد مورد مطالعه قرار
گرفت و مرز نوع  ،IIجايي که رشد اپيتکسيال متوقف ميشود،
ناميده شده است [ .]7اين تغيير ريزساختاري در اتصال فلزات
غيرمشابه با ساختار کريستالي متفاوت ( FCCو  )BCCديده
ميشود [ .]7با توجه به نفوذ کربن از سمت فوالد کم آلياژ
استحکام باال به سمت حوضچه ،وجود کروم در حوضچه جوش و
سيکلهاي حرارتي جوشکاري ،ماهيت اين مرز را مارتنزيت و يا
کاربيدهاي ميلهاي از نوع  Fe3Cبيان کردهاند که منجر به
افزايش سختي در اين مرز ميشود [ .]14روند تغييرات سختي
اتصال غير مشابه در شکل ( )3نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده ميشود يک افزايش در محل مرز نوع  IIمشاهده
ميشود.

UNS
API X65

S32750

شکل ( :)1ريزساختار فلزات پايه الف) فوالد زنگ نزن سوپر
دوفازي ب) فوالد کم آلياژ استحکام باال

نرخهاي سرد شدن باالي ناشي از جوشکاري ،ريز ساختار منطقه
متأثر از حرارت در جوش فوالدهاي زنگ نزن دوفازي داراي
آستنيت کمتري است.
به دليل آنکه حداکثر دما در منطقه متأثر از حرارت بسيار
بيشتر از حد باالي تعادل فازي بين فريت و آستنيت است ،اغلب
جزاير آستنيتي در ريز ساختار دو فازي در زمينه فريتي حل
ميشوند .طي سرد شدن ،در گستره دمايي  1300تا  800درجه
سانتيگراد آستنيت شروع به جوانهزني ميکند .اما نرخ سرد
شدن باال استحاله کنترل نفوذي فريت به آستنيت را متوقف
کرده و در نتيجه مقدار آستنيت اين منطقه نسبت به فلز پايه
کمتر ميگردد [.]26[ – ]25[ – ]1

II

شکل ( :)2ريزساختار فصل مشترك فلز پايه کم آلياژ استحکام باال  -فلز
جوش

شکل ( :)4ريزساختار فصل مشترك فلز پايه زنگ نزن سوپر دوفازي  -فلز
جوش

 -3-1-3فلز جوش
)Hardness (HV0.1

]Distance [µm
شکل ( :)3پروفيل سختي اتصال غير مشابه

تصوير ميکروسکوپي منطقه متأثر از حرارت فوالد زنگ نزن
دوفازي  32750در شکل ( )4نشان داده شده است .به دليل

ريزساختار فلز جوش (شکل  )5به صورت ريختگي متشکل از
دو فاز آستنيت (فاز برجسته) و فريت شامل  37درصد فريت و
عاري از فازهاي ترد و مضر ميباشد .الگوي پراش پرتو ايکس فلز
جوش نيز در شکل ( )6ارائه شده است .همانطور که مشاهده
ميشود فازهاي مضري در فلز جوش وجود ندارد و يا حداقل
مقادير آنها به حدي کم بوده است که در پراش پرتو ايکس قابل
تشخيص نبوده است .باال بودن ميزان آستنيت فلز جوش مربوط
به باالتر بودن ميزان محتواي نيکل فلز پرکننده در مقايسه فلزات
پايه (جدول  )1است که به طور مؤثري نسبت  Creq/Nieqرا
کاهش ميدهد [ ]7و سبب نفوذ کربن از سمت فوالد کم آلياژ
استحکام باال به حوضچه جوش ميباشد.

جدول ( :)3استحکام ضربهاي فلزات پايه و فلز جوش

نمونه

انرژي ضربه ()J

فلز پايه کم آلياژ استحکام باال

33 ±2

فلز پايه زنگ نزن سوپر دو فازي

33 ± 2

نمونه جوش

41 ± 2

رفتار خوردگي
 -1-3-3رفتار پالريزاسيون پتانسيوديناميک و سيکلي
منحني پالريزاسيون پتانسيوديناميک و سيکلي فلزات پايه و
فلز جوش در شکلهاي ( - )8الف و ب نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده ميگردد هر دو فلز جوش و فلز پايه زنگ
نزن سوپر دوفازي داراي پتانسيل خوردگي باالتر (نجيبتر) و
جريان خوردگي بسيار کمتري نسبت به فلز پايه کم آلياژ
استحکام باال هستند.

شکل ( :)5ريزساختار فلز جوش

α

α
α

γ

γ

α

γ

)Intensity (cps

γ

]2 Theta [deg.
شکل ( :)6الگوي پراش پرتو ايکس ( )XRDفلز جوش

استحکام ضربهاي
نتايج آزمون ضربه چارپي با اندازه کوچک ( )2/5 mmدر
دماي  -20درجه سانتي گراد براي فلزات پايه و نمونههاي جوش
در جدول ( )3ارائه شده است .استحکام ضربهاي نمونهي
جوشکاري شده نسبت به فلزات پايه باالتر ميباشد که علت آن
باالتر بودن ميزان آستنيت فلز جوش نسبت به فلزات پايه است
[ .]7تصاوير سطوح شکست فلزات پايه و نمونههاي جوش در
شکل ( )7نشان داده شده است .همانطوري که مشاهده ميشود
سطوح شکست در نمونهها نرم ميباشند چرا که خطوط سيالن
پيوسته و ديمپلها در سطوح آنها به خوبي ديده ميشود .حضور
مقادير باالي آستنيت در فلز جوش و فوالد زنگ نزن سوپر
دوفازي و ريز دانه بودن فوالد کم آلياژ استحکام باال سبب چنين
سطوح شکستي در نمونهها شده است .نتايج و تصاوير ارائه شده
با نتايج تاوارز و همکاران [ ]15نيز موافقت داشت.

شکل ( :)7تصاوير سطوح شکست الف) فوالد زنگ نزن سوپر دوفازي ب)
فوالد کم آلياژ استحکام باال ج) فلز جوش

UNS
S32750

API X65

اين تفاوتها به خوبي با در نظر گرفتن ترکيب شيميايي فلز
پرکننده و فلزات پايه قابل تشريح است .فلز پايه زنگ نزن سوپر
دوفازي و فلز پرکننده داراي حدود  24درصد کروم 3 ،درصد
موليبدن و  2درصد مس ميباشد در حالي که فلز پايه کم آلياژ
استحکام باال عاري از اين عناصر بوده و اين امر باعث بهبود
مقاومت به خوردگي فلزپايه زنگ نزن سوپر دوفازي و فلزات
جوش نسبت به فلز پايه کم آلياژ استحکام شده است .همچنين
رفتار خوردگي فلز جوش نزديک به فوالد زنگ نزن سوپر دوفازي
ميباشد که علت اين امر ترکيب شيميايي نزديک فلز پرکننده و
فلز پايه زنگ نزن سوپر دوفازي و همچنين عدم تشکيل فازهاي
مضر در فلز جوش ميباشد [.]28 ،27

فيلم رويين ،نفوذ يونها به داخل و خارج حفره با سرعت بيشتري
در دماهاي باالتر انجام ميشوند [ .]29با توجه به نقطهي عطف
معادله درجه سه تطبيق داده شده در اين شکل ،ميزان دماي
بحراني حفرهدار شدن براي فلز جوش حدود  65درجه سانتيگراد
تعيين گرديد.
 -3-3-3رفتار خوردگي گالوانيکي
در اتصاالت غيرمشابه از نقطهنظرخوردگي ،يکي از دغدغههاي
مهم خوردگي گالوانيکي است .خوردگي گالوانيکي ميتواند بين دو
فلز پايه با مقاومت به خوردگي متفاوت رخ دهد و موجب
خسارتهاي شديد شود.

Log i
][A/cm^2

)E pit (V
y = 1E-05x3 – 0.002x2 + 0.088x
R2 = 0.986

]Potential [V vs. Ag/AgCl

]Temperature [OC
شکل ( :)9روند تغييرات پتانسيل حفرهدار شدن بر حسب زمان فلز جوش
Log i
][A/cm^2

]Potential [V vs. Ag/AgCl
شکل ( :)8رفتار خوردگي فلزات پايه و فلز جوش الف) پالريزاسيون پتانسيو
ديناميک ب) پالريزاسيون سيکلي

 -2-3-3دماي بحراني حفرهدار شدن ()CPT
روند تغييرات پتانسيل حفرهدار شدن ( )Epitبر حسب دما
براي فلز جوش در شکل ( )9ارائه شده است .همانطور که
مشاهده ميشود با افزايش حرارت ورودي در فلز جوش ميزان
پتانسيل حفرهدار شدن کاهش يافته است زيرا واکنشهاي
شيميايي و الکتروشيميايي نظير انحالل فلز يا آلياژ ،رشد فيلم
اکسيدي با دما ،انحالل فيلم اکسيدي ،نفوذ اجزاي مختلف به

محققين مختلف به دنبال معيارهايي بودهاند تا بتوانند با
استفاده از آنها به پيشيني وقوع اين نوع خوردگي بپردازند .يکي
از معيارها براي پيش بيني وقوع خوردگي گالوانيکي بر مبناي
اختالف پتانسيلي خوردگي دو عضو متصل بر هم استوار است.
گزارش شده که حداقل اختالف بين پتانسيل خوردگي کاتد و آند
در زوج متصل به هم (  ) EC  E Aدر حدود  100تا  130ميلي
ولت نياز است تا خوردگي گالوانيکي قابل توجه باشد] .[30در
اين پژوهش با توجه به اختالف پتانسيل خوردگي فلزات پايه و
فلز جوش در محيط  3/5درصد کلريد سديم احتمال خوردگي
گالوانيکي بين زوج گالوانيکي فوالد کم آلياژ استحکام باالي API
 /X65فلز جوش وجود دارد.
به منظور بررسي رفتار خوردگي گالوانيکي اين زوج گالوانيکي
از روش  ZRAاستفاده شد .دانسيته جريان گالوانيکي ( )iGو
پتانسيل گالوانيکي ( )EGبراي زوج گالوانيکي فوالد کم آلياژ
استحکام باال  /فلز جوش در محيط  3/5درصد کلريد سديم و
دماي محيط پس از  4ساعت در شکل ( )10ارائه شده است .اين

شکل نشان ميدهد که دانسيته جريان گالوانيکي در مدت انجام
آزمايش منفي ميباشد در نتيجه در طي اين مدت فوالد کم آلياژ
استحکام باال آند و فلز جوش کاتد است .به عبارت ديگر در اين
زوج گالوانيکي فوالد کم آلياژ استحکام باال دچار خوردگي
ميشود .از نشانههاي خوردگي يکنواخت در اين آزمايش حضور
پتانسيل با دامنه کم و سيگنال پايين جريان ميباشد [.]32 ،31
دامنه پتانسيل و سيگنال دانسيته جريان گالوانيکي در مدت يک
ساعت اول در اين زوج گالوانيکي بسيار شديد ميباشد و پس از
آن دامنه پتانسيل و سيگنال دانسيته جريان کم ميشود .به نظر
ميرسد که در مدت يک ساعت اول مکانيزم خوردگي از نوع
موضعي و پس از آن يکنواخت باشد .همچنين همانطوري که در
شکل ديده ميشود پتانسيل گالوانيکي در مدت انجام آزمايش در
حال کاهش و تمايل به رسيدن به پتانسيل خوردگي فوالد کم
آلياژ استحکام باال يعني مقدار  0/67ولت را دارد و اين در حالي
است که دانسيته جريان گالوانيکي تقريباً ثابت ميباشد که پايدار
شدن جريان گالوانيکي در اين آزمايش را مربوط به تشکيل فيلم
پسيو بر روي سطح فلز جوش دانستهاند [.]31

موضعي و زير  0/1خوردگي يکنواخت پيشبيني شده است که
البته اين نظريه مخالفيني نيز دارد [.]29
نتايج شاخص تمرکز موضعي براي زوج گالوانيکي فوالد کم
آلياژ استحکام باالي  /API X65فلز جوش براي هر ساعت در
شکل ( )11ارائه شده است .همانطور که مشاهده ميشود
شاخص تمرکز موضعي در ساعت اول  0/23بدست آمده است و
مکانيزم خوردگي آن از نوع موضعي پيشبيني ميشود ولي براي
ساعتهاي بعد از آن شاخص تمرکز موضعي کمتر از  0/1است و
خوردگي عمومي براي ساعتهاي بعدي پيشبيني ميشود.
تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي از سطح فوالد کم آلياژ
استحکام باال پس از انجام آزمايش در مدت  90دقيقه به منظور
تعيين نوع خوردگي صورت گرفته که در شکل ( )12ارائه شده
است .نوع خوردگيهاي مشاهده شده در سطح از نوع خوردگي
عمومي (شکل  -12الف) و خوردگي حفرهاي (شکل  -12ب)
ميباشد ،پس زوج گالوانيکي فوالد کم آلياژ استحکام باالي API
 – X65فلز جوش نياز به حفاظت کاتدي دارد.

LI

]Time [hour
شکل ( :)11نتايج شاخص تمرکز موضعي زوج گالوانيکي فوالد کم آلياژ
شکل ( :)10دانسيته جريان و پتانسيل گالوانيکي زوج گالوانيکي فوالد کم آلياژ
استحکام باال  -فلز جوش

يکي از مزيتهاي مهم آزمون خوردگي گالوانيکي ZRA

پيشبيني نوع خوردگي پس از انجام اين آزمون ميباشد .براي
تعيين مکانيزم خوردگي ميتوان از روش تحليل آماري شاخص
تمرکز موضعي )LI( 17استفاده نمود که بسيار مورد توجه
ميباشد و در معادله ( )1ارائه شده است [.]32 ،31
()1
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که در آن   iانحراف از معيار استاندارد دانسيته جريان 18و
 i rsmريشه دوم ميانگين مربعات دانسيته جريان 19است و در
نتيجه شاخص تمرکز موضعي بين صفر تا يک تغيير ميکند.
براي شاخص تمرکز موضعي باالتر از  0/1مکانيزم خوردگي از نوع

استحکام باال – فلز جوش
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نتيجهگيري
در اين مقاله به بررسي خواص اتصال غير مشابه فوالد زنگ
 به فوالد کم آلياژ استحکامUNS S32750 نزن سوپر دوفازي
: پرداخته شد و نتايج زير حاصل شدAPI X65 باالي
 با استفادهAWS A2594N جوش حاصل از فلز پرکننده
گاز با قطبيت منفي و-از فرآيند جوشکاري قوسي تنگستن
 کيلو ژول بر ميليمتر0/78 کنترل حرارت ورودي در محدوده
-20 داراي انرژي شکست باال در آزمون ضربه چارپي در دماي
.درجه سانتيگراد و مقاومت به خوردگي عالي ميباشد
بر اساس نتايج حاصل از آزمون پالريزاسيون پتانسيو
 رفتار خوردگي فلزات جوش شبيه فلز پايه،ديناميک و سيکلي
. ميباشدUNS S32750 فوالد زنگ نزن سوپر دوفازي
-  نشان داد که در زوج گالوانيکي فلز جوشZRA آزمون
 فوالد کم آلياژ،APIX65 فوالد کم آلياژ استحکام باالي
استحکام باال دچار خوردگي ميشود و مکانيزم خوردگي از نوع
 به منظور بررسيهاي بيشتر بررسي نتايج.حفرهاي تعيين شد
حاصل از اين آزمون در ساعتهاي طوالني ضروري به نظر
.ميرسد
تقدير و تشکر
تهيه کنندگان اين مقاله برخود الزم ميدانند که از آقاي دکتر
 تشکر و، به دليل هم فکريهايي که داشته اند،کيوان رئيسي
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UNS
API X65

S32750

زيرنويس ها
1

Super duplex stainless steel
Heat Input
High Strength Low Alloy Steel
4
American Petroleum Institutor
Gas Tungsten inert Arc Welding
6
Shielded Metal Arc Welding
7
Single-V-Groove
Bevel
Joint Root
Root Face
Chi
Sub-size
Potationdynamic Polarization
Cyclic Polarization
Critical Pitting Temperature
Zero Resistance Ammeter (ZRA)
17
Localization Index
18
Current density standard deviation
Root mean square of current density

