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بررسی تاثیر جایگزینی عنصر وانادیوم به جای نیوبیوم بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلزجوش
الکترود E347-16
غالمرضا صابری ثانی ، 0حامد ثابت ،*2سیدرضا

امیرآبادیزاده3

(تاريخ دريافت ،0310/10/23 :ش ص ،30-22 :تاريخ پذيرش) 0311/12/11:

چکیده
در اين پژوهش به بررسی اثر افزودن عنصر واناديوم به جای نیوبیوم بر ريزساختار و مقاومت به خوردگی فلز جوش الکترود
 E347-16پرداخته شده است .بدين منظور الکترودهايی حاوی فرونیوبیوم و فروواناديوم در پوشش الکترود ساخته و مطابق
استاندارد  AWS A5.4نمونههايی از هر دو الکترود بر روی ورق فوالدی جوشکاری گرديدند ،سپس آزمونهای آنالیز شیمیايی،
متالوگرافی و انواع خوردگی بر روی آنها انجام شد .بررسی نتايج آزمون آنالیز شیمیايی و تطابق آن با دياگرام شفلر مشخص
نمود که ريزساختار فلز جوش نمونهها از فريت و آستنیت تشکیل شده است ،نتايج بررسیهای متالوگرافی مشخص نمودند که
فلز جوش نمونه حاصل از الکترود حاوی واناديم از درصد حجمی فريت بیشتری نسبت به الکترود حاوی نیوبیوم برخوردار است.
نتايج آزمونهای خوردگی مشخص نمودند که با جايگزينی عنصر واناديم به جای نیوبیوم در الکترود
 ، E347-16حساسیت به خوردگی بین دانهای فلزجوش نمونههای مختلف در محدوده قابل قبول بوده و مقاومت به خوردگی
آنها تغییر چندانی نمیيابد ،همچنین در رفتار خوردگی الکتروشیمیايی فلز جوش نمونههای مختلف تفاوت چندانی مشاهده
نشد ،نتايج بدست آمده از آزمونهای فوق مشخص نمودند که جايگزينی عنصر واناديم به جای نیوبیوم در الکترود E347-16
از نظر متالورژيکی امکانپذير میباشد.
واژههای کلیدی :واناديم  ،نیوبیوم  ،الکترود  ، E347-16ريزساختار ،خوردگی.

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ،واحد کرج  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،کرج  ،ايران
 -2دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی  ،واحد کرج  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،کرج  ،ايران
 -3عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک  ،واحد تهران جنوب  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران  ،ايران
* -نويسنده مسئول مقاله .h-sabet@kiau.ac.ir :
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پیشگفتار
فوالدهای زنگنزن آستنیتی (سری  ،)300آلیاژهايی با
استحکام باال ،انعطافپذيری قابلقبول و مقاومت به
خوردگی عالی هستند .مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون
اين فوالدها با افزايش عنصر کروم ،افزايش میيابد .لذا اين
آلیاژها در طیف گستردهای از محیطهای خورنده در
صنايع شیمیايی مورد استفاده قرار میگیرند .اين مواد به
خوردگی يکنواخت ،خوردگی سايشی و  pHباالی محلول-
ها مقاوم هستند .فوالد زنگنزن  347يکی از رايجترين
فوالدهای زنگنزن آستنیتی میباشد که کاربرد زيادی در
صنايع نفت ،گاز ،پااليشگاه ،مبدلهای حرارتی و ...
دارد[.]5-0
دو نوع خوردگی موضعی در فوالدهای زنگ نزن رخ
میدهد که شامل خوردگی حفرهای و خوردگی شیاری
است که مکانیزم و علت وقوع هر دو نوع خوردگی مشابه و
ناشی از حمالت شديد موضعی عوامل خورنده است.
جوشکاری میتواند خوردگی موضعی را با تشکیل
ريزساختارهايی که باعث تسريع خوردگی حفرهای میشود
يا ايجاد شیارها (نفوذ ناقص ،محبوس شدن سرباره و غیره)
تشويق و تسريع نمايد[ .]6-2از سوی ديگر جوشکاری
میتواند با تخريب اليه اکسیدی در سطح ،باعث کاهش
مقاومت به خوردگی شود .خطرناکترين نوع خوردگی در
فوالدهای زنگنزن جوشکاریشده حمله بیندانهای 0و
پديدههای مرتبط با آن يعنی ترکخوردن خوردگی تنشی
بیندانهای 2است .اين نوع خوردگی معموال در ناحیه متاثر
از حرارت ( )Heat Affected Zoneفوالدهای زنگنزن
آستنیتی رخ میدهد و حساسشدن نامیده میشود
[0و .]1-7حساسشدن در دماهای باال رخ میدهد .در اين
دماها ،کربن که از لحاظ ترمودينامیکی میل ترکیبی
زيادی با کروم دارد ،کاربید کروم تشکیل میدهد .در دمای
باال ،نفوذ مرزدانهای خیلی بیشتر از نفوذ دروندانهای
است و مرزدانهها مکانهای مناسبی برای جوانهزنی اين
کاربیدها هستند ،از طرفی نفوذ عنصر کربن به علت قطر
اتمی کمتر ،چندين برابر بیشتر از نفوذ عنصر کروم است.
بنابراين ،از آنجايی که تشکیل کاربید کروم در پی نفوذ
کربن به مرزدانهها صورت میپذيرد ،اطراف مرزدانهها از
0- Intergranular attack
2-Intergranular stress corrosion cracking

کروم تهی میشود .کاهش مقادير کروم اين مناطق به
حدی است که سبب کاهش مقاومت به خوردگی اين
مناطق نسبت به مناطق ديگر میگردد[5و.]6
از سوی ديگر ،فوالدهای زنگنزن آستنیتی در حین
جوشکاری به شدت مستعد ترک گرم نیز هستند .بدين
منظور در اغلب موارد برای جوشکاری اين فوالدها از فلز
پرکنندهای استفاده میشود که جوش حاصل از آن دارای
مقداری فاز فريت باشد .حضور فاز فريت برای کاهش
ريسک بروز ترک گرم در جوشکاری فوالدهای زنگ نزن
آستنیتی نقش موثری ايفا میکند .اثبات شده که فاز
فريت در مقايسه با فاز آستنیت ،ناخالصیهايی مانند
گوگرد ،فسفر ،سرب و قلع را بهتر در خود حل میکند .لذا
اين عناصر میتوانند از فازآستنیت خارج شده و در
مرزدانهها ،فازهای ثانويهای با دمای ذوب پايین تشکیل
دهند که در خالل سرد شدن فلز جوش میتوانند ايجاد
ترک گرم نمايند[0و .]0اين موضوع متاثر از نحوه انجماد و
مقدار تنشهای انقباضی و يا به عبارت ديگر ضريب
انقباض فلز جوش است؛ اما در حضور فاز فريت احتمال
وقوع اين پديده بسیار کم است ،چراکه از يک طرف مقدار
حاللیت عناصر ناخالصی مزبور در فاز فريت بیشتر از
آستنیت بوده و در نتیجه احتمال ايجاد فازهای زود ذوب
ناشی از غنی شدن اين عناصر در اليههای مذاب باقیمانده
بیندانهها بسیار کمتر خواهد شد .از طرف ديگر ضريب
انبساط و انقباض فاز فريت تقريبا دو سوم فاز آستنیت
بوده و به تبع آن تنشهای انقباضی ايجاد شده حین
انجماد در آن نیز کمتر خواهد بود[ .]0لذا برای کاهش
تشکیل ترک گرم در جوشکاری فوالدهای زنگ نزن
آستنیتی بايد فلز پرکننده ( الکترود ،مفتول يا سیم
جوش) بهگونهای انتخاب شود که ترکیب فلز جوش (بعد از
امتزاج با فلزپايه) به نحوی باشد که به صورت فريتی
منجمد گردد .به عبارت سادهتر ،فلز جوش دارای میزان
(درصد حجمی) فريت باقیمانده يا عدد فريتی معادل
حدود  02-3درصد باشد .بدين منظور در الکترودهای
جوشکاری فوالدهای آستنیتی از عناصر فريتزا مانند
نیوبیوم و تیتانیوم (با اضافه نمودن در پوشش الکترود)
استفاده میشود .برای غلبه بر خوردگی فلز جوش در
فوالدهای زنگ نزن آستنیتی نیز توصیه میگردد تا از فلز
پرکننده و يا الکترودهای پايدارشده ،مانند نوع ( 321پايدار
شده با تیتانیوم) و نوع ( 347پايدار شده با نیوبیوم)
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استفاده نمود .بررسیها نشان میدهد که عناصر تیتانیم و
نیوبیوم تمايل بیشتری برای تشکیل کاربید نسبت به
عنصرکروم دارند و از تشکیل رسوب  Cr23C6جلوگیری
میکنند که در نتیجه باعث بهبود مقاومت به خوردگی
فلزجوش میشود[0و2و.]01
نیوبیوم دارای ساختار کريستالی  bccبوده و در فووالد،
يک عنصر فريتزای قوی بهشمار میرود .با افزودن نیوبیوم
به فوالد به دلیل تمايل زياد ترکیوب ايون عنصور بوا کوربن
(ناشی از انرژی آزاد) ،کاربید نیوبیووم بوه سورعت تشوکیل
شده و با جلوگیری از تشکیل کاربیودکروم ،باعوث افوزايش
مقاومووت بووه خوووردگی بوویندانووهای میشووود .فوالدهووای
نیوبیومدار به دلیل تشکیل ترکیوب بوینفلوزی قابول حول
 Fe3Nb2دارای اسووتحکام بووااليی نیووز هسووتند .فوالدهووای
حاوی نیوبیوم ريزدانه بوده و در نتیجه خواص انرژی ضربه
در دمای پايین بهتری نیز ارايه می دهند .نیوبیوم قويترين
عنصوور بوورای ريزدانووه نمووودن سوواختار فوالدهووای آلیوواژی
محسوب میشود که در فوالدهای زنگنزن بهتنهوايی و يوا
بههمراه تیتانیوم مورد استفاده قرار میگیرد .اين دو عنصر
با تشکیل کاربیدهای بسیار پايدار با کربن ،از ترکیبشودن
کربن با کروم و کواهش مقاوموت بوه خووردگی فوالدهوای
زنگنزن جلوگیری مینماينود .افوزودن نیوبیووم بوه فووالد
سختیپذيری آن را نیز کاهش میدهد[ .]03-00همچنین
طبق تحقیقات انجام شده[02و ]03افزودن نیوبیوم بیشتر
از  1/5درصد در فوالد هوای زنوگ نوزن آسوتنیتی ،باعوث
تشکیل فازهای الوه میگردد .فازهای الوه و سیگما ،باعوث
کاهش مقاومت به خووردگی حفورهای و افوزايش مقاوموت
سايشی و سختی اين فوالدها میشود .افوزودن نیوبیووم از
دو نقطهنظر مهندسی و اقتصوادی حوا ز اهمیوت اسوت ،از
نقطه نظر مهندسی ،حضور نیوبیوم در فلز جوش منجر بوه
تثبیت ساختار شده و ريسکهايی همچون وقوع خووردگی
بیندانهای و ترک گرم را کاهش میدهود؛ اموا از نقطوهنظر
اقتصادی ،قیمت باالی فلوز نیوبیووم در بازارهوای جهوانی،
بهای تمامشده الکتورود  E347-16را بورای تولیدکننودگان
الکتورود بواال میبوورد .از سووی ديگوور ،وانواديوم نیووز دارای
ساختار کريستالی  bccبوده و پايدارکننده فاز فريت است و
تمايل زيادی به تشکیل کاربید دارد .واناديم از درشتشدن
دانههای آستنیت نیز جلوگیری میکند .وانواديم بوا کوربن
واکووونش داده و کاربیووود وانووواديم  V4C3را تشوووکیل
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میدهد[03و .]02از آنجايی که عنصر واناديم نیز از عناصور
پايدارکننده فووالد زنوگنوزن مویباشود و خواصوی مشوابه
نیوبیووم دارد ،انتظووار موویرود کوه بتوووان از آن بووه عنوووان
جايگزينی در ساخت الکترودهای فوقالذکر بهره برد .بوا در
نظر گرفتن اينکه قیمت عنصر واناديوم و ترکیبات آن( فرو
واناديم) در بازارهوای جهوانی حودود  31درصود کومتور از
عنصرنیوبیوم و ترکیبوات آن( فورو نیوبیووم) اسوت ،امکوان
جايگزينی واناديوم به جوای نیوبیووم بورای تولیدکننودگان
الکترود  E347-16صرفه اقتصادی قابولتوجهی را بوههمراه
خواهد داشت .از سوی ديگر ،بوا توجوه بوه کمبوود عنصور
نیوبیوم و مشکالت تامین آن برای تولیدکنندههای الکترود
 ،E347-16اهمیت بررسی جايگزينی اين عنصور بوه جوای
نیوبیوم را پررنوگتر و بورای کشوور اسوتراتژيک مینمايود.
بنابراين ،در تحقیق حاضر سعی شده تا امکوان جوايگزينی
نیوبیوووم بووا عنصوور وانوواديوم در الکتوورود  E347-16مووورد
مطالعه و بررسی قرار گیرد.
مواد و روش ها
مقدار  5کیلوگرم الکترود  E347-16با عنصر واناديوم
که در اين تحقیق به اختصار الکترود  E347-Vنامیده
میشود و مقدار  5کیلوگرم الکترود  E347-16با عنصر
نیوبیوم که در اين تحقیق به اختصار الکترود E347-Nb
نامگذاری شده بر اساس استاندارد  ]05[ AWS A5.4و با
قطر ( اندازه) 3/2 mmدر شرکت صنعتی آما ساخته شد.
در فرموالسیون پوشش الکترود  E347-Vاز روتايل
) )TiO2و فروواناديم و برای الکترود  E347-Nbاز روتايل و
فرونیوبیوم استفاده گرديد .پس از ساخت الکترودها
عملیات جوشکاری توسط جوشکار ماهر و دارای صالحیت
مطابق استاندارد  AWS QC12به روش  SMAWو
براساس پارامترهای جوشکاری ذکر شده در جدول  0بر
روی ورقهايی از جنس فوالد ساده کربنی به ابعاد
 01×71×011میلیمتر بصورت رويه در  0اليه انجام
شد .بعد ازعملیات جوشکاری نمونههای مورد نیاز جهت
آزمونها ،مطابق استاندارد  ]06[ AWS A4.0از بین
اليههای هفتم و هشتم تهیه شدند.
ترکیب شیمیايی عناصر موجود در فلز جوش بوه روش
فلورسووکوپی اشووعه ايکووس (  ) XRFو بووا دسووتگاه موودل
 ARL-X8410اندازهگیری و با مقوادير اسوتاندارد مقايسوه
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گرديد .برای تعیین ريز ساختار فلز جوش از نمودار شوفلر
استفاده شد ،بدين منظور مقادير کروم و نیکل معوادل فلوز
جوش با استفاده از روابط 0و 2محاسبه گرديد[:]0
31 x C% + 1/5 x Mn%
()0
(Creq% = Cr% + Mo% + 0/5 x Si% + 1/5 Nb% )2
Nieq% = Ni% +

برای بررسی و مطالعه ريز ساختار ،نمونههايی با سطح
مقطع  05×01mm2تهیه و سطح نمونهها با استفاده از
سنبادههای شماره  011الی  2511به ترتیب سنبادهزنی و
در نهايت به منظور بهبود کیفیت سطحی با استفاده از
محلول آلومینای  3میکرون تحت عملیات صیقلکاری0
قرار گرفتند .سپس توسط محلول فرای 51( 2گرم کوپريک
کلريد 21 ،میلیلیتر هیدروکلريک اسید 31 ،میلیلیتر آب
و  25میلیلیتر متیل الکل) تحت حکاکی قرار گرفتند .در
مرحله بعد ،ريزساختار نمونهها با استفاده از يک دستگاه
میکروسکوپ نوری مدل  EPIPHOT NIKONمورد
بررسی قرار گرفت .همچنین جهت بررسی دقیقتر فازها،
بررسی ريزساختاری با کمک يک دستگاه میکروسکوپ
مدل
()SEM
روبشی
الکترونی
 SERON TECHNOLOGY AIS 2300Cبا ولتاژ کاری
 31کیلوولت و مود تصويربرداری الکترون ثانويه ()SE
انجام شد .همچنین برای تعیین درصد فازهای فريت و
آستنیت ،از دستگاه  FERITSCOPEساخت شرکت
 FISCHERمدل  FMP 30استفاده شد .درصد فاز فريت
در فلز جوش مطابق استاندارد  AWS A4.0Mاندازهگیری
گرديد[ ]06و جهت صحه گذاری نتايج درصد فازها (قبل و
بعد از آزمون خوردگی) با کمک نرم افزار آنالیزتصويری
 ImageJنتايج مورد بررسی مجدد قرار گرفتند.
آزمون حساسیت به خوردگی بیندانهای براساس
استاندارد ) ASTM A262 (PRACTICE Aانجام گرديد
[ .]07نمونههای مورد نیاز با ابعاد  01×01mm2تهیه و
برای افزايش حساسیت به خوردگی بیندانهای و ايجاد
رسوب کاربیدها ،به مدت يک ساعت در دمای 675˚C
ت حت عملیات حرارتی قرار گرفتند .بعد از عملیات حرارتی
سطح نمونهها در ابتدا با استفاده از کاغذ سنباده 01
0 -Polishing
2 -Fry

تا 021بدون تولید گرمای اضافی صاف و هموار شده و
سپس با سنبادههای  211الی  2511به ترتیب تحت آماده
سازی قرار گرفتند .محلول حکاکی الکتروشیمیايی ،با حل
نمودن  011 grکريستال اسید اگزالیک ()H2C2O4.2H2O
در  111mLآب مقطر تهیه شد .میزان جريان مدار برای
حکاکی الکتروشیمیايی با تغییر مقاومت مدار به میزان
 0A/cm2تنظیم گرديد .عملیات حکاکی الکتروشیمیايی به
مدت  0/5 minبا جريان فوق انجام و سپس نمونهها از
داخل محلول خارج شده و پس از شستشو با آب گرم ،با
استن خشک شدند .سطوح حکاکیشده نمونهها با
نوری
میکروسکوپ
 OLYMPUS CX22مورد ارزيابی قرار گرفت و با تصاوير
استاندارد مقايسه شدند.
آزمون مقاومت به خوردگی حفرهای براساس استاندارد
) ]00[ ASTM G48 (Method Aانجام شد .بدين منظور
نمونههای مورد نیاز با ابعاد  05×01mm2تهیه و سطح
نمونهها با سنباده  021به روشتر آماده سازی شدند،
سپس ابعاد نمونهها مجدد اندازهگیری و مساحت سطوح
تماس نمونهها محاسبه شد .پس از تمیز نمودن سطح
نمونهها با خمیر اکسید منیزيم و شستشو با آب و خشک
کردن با استن ،با ترازوی ديجیتال با دقت  ±1/0 mgrوزن
شده و آماده انجام آزمايش گرديدند .محلول فريک کلريد
( )FeCl3با حل نمودن  011گرم  FeCl3در  111 mlآب
مقطر تهیه شد 611 ml .از محلول ،داخل بشر ريخته شد
و بشر داخل حمام آب گرم با دمای  22 ± 2 ˚Cقرار داده
شد تا به دمای تعادل برسد ،سپس نمونهها با ترازو توزين
شده و روی پايه شیشهای و در بشر به مدت  72ساعت
قرار داده شدند .پس از پايان زمان آزمون ،نمونهها با آب و
برس نايلونی و سپس با دستگاه التراسونیک تمیز شدند تا
اثرات خوردگی از روی سطوح حذف شود .در مرحله بعد
نمونهها در استن قرار گرفته و بعد با هوا خشک شدند ،در
انتها مجدد نمونهها با ترازو وزن شده و مقدار کاهش وزن
آنها بههمراه میزان سرعت خوردگی محاسبه گرديد.
بوورای بررسووی رفتووار خوووردگی بووا رسووم منحنووی
پالريزاسیون تافل ،ابتدا مطابق استاندارد ]01[ASTM G1
نمونوووههوووايی از فلوووز جووووش الکترودهوووای  E347-Vو
 E347-Nbبا سطح مقطوع  0 cm2تهیوه گرديود .سوپس
نمونهها بهمنظور چربی زدايوی بوا اتوانول شسوته و نهايتوا
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توسط جريانی از هوای گرم خشوک شودند .قبول از انجوام
آزمونهووای پالريزاسوویون تافوول ،نمونووهها تووا رسوویدن بووه
پتانسیل مدار باز ،بوه مودت  0سواعت در محلوول NaCl
 % 3/5قرار گرفتند .رفتوار خووردگی نمونوهها در محلوول
 % 3/5 NaClدر يک سل سه الکترودی شامل گرافیوت بوه
عنوان الکترود شمارنده ،الکتورود کالومول اشوباع بوهعنوان
الکترود مرجع و نمونههای مورد آزمايش ،بهعنوان الکتورود
کواری ،بوا نورخ روبوش  0 mV/sاز  -211 mVنسوبت بوه
پتانسیل مدار باز تا  +211mVمورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج و بحث
جدول  2نتايج آنالیز شیمیايی فلزجوش الکترودهای
 E347-Vو  E347-Nbرا در مقايسه با ترکیب شیمیايی
استاندارد ارايه میدهد .براساس ترکیب شیمیايی ارايه
شده در جدول 2مقدار کروم و نیکل معادل محاسبه شده
(از روابط 0و  )2فلزجوش الکترودهای E347-Vو
 E347-Nbدر جدول  3ارا ه شده است.

جدول  -0پارامترهای جوشکاری
قطر الکترودها

شدت جريان

()mm

()A

3/2

011

اختالف
پتانسیل

سرعت جوشکاری

دمای بین پاس ها

()cm/min

()˚ C

حالت
جوشکاری

تعداد اليهها

()V
31

021

6

تخت

0

جدول  -2ترکیب شیمیايی( درصد وزنی) فلز جوش حاصل ازجوشکاری الکترودهای  E347-Nbو E347-V
V

Cu

S

P

Si

Mn

Nb

Mo

Ni

Cr

C

نمونه

---

1/75

1/13

1/12

0/11

1/5-2/5

0xC
حداقل
حداکثر
0/11

1/75

1/1-00/1

00/1-20/1

حداکثر
1/10

AWS
A5.4

1/212

1/121

1/117

1/106

1/271

0/513

---

1/122

1/012

20/211

1/120

E347-V

---

1/130

1/116

1/121

1/612

0/611

1/610

Trace

1/010

21/101

1/125

E347-Nb

جدول  -3مقادير کروم و نیکل معادل فلزجوش مربوط به الکترودهای  E347-Vو E347-Nb
نمونه

Creq

Nieq

Creq / Nieq

E347-V

22/05

01/61

2/0

E347-Nb

20/2

00/25

0/0
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شووکل  0موقعیووت ريزسوواختار فلزجوووش حاصوول از
الکترودهای E347-Vو  E347-Nbبر روی ديواگرام شوفلر
نشان میدهد ،با توجه بوه موقعیوت تعیوین شوده بور روی
دياگرام شفلر مشوخص میگوردد کوه سواختار فلزجووش

حاصوول از هوور دو الکتوورود  E347-Vو  E347-Nbشووامل
آستنیت -فريت میباشد.

شکل  -0تعیین ريزساختار فلزجوش با استفاده از نمودار شفلر [( ]3الف) الکترود  E347-Vو (ب) الکترود E347-Nb

شکل  -2تصوير میکروسکوپی نوری از فلز جوش مربوط به الکترودهای مختلف(الف) ( E347-Vب) E347-Nb
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شکل  2تصوير میکروسکوپی نوری فلزجووش مربووط
به الکترودهای E347-Vو  E347-Nbرا نشوان مویدهود.
همانگونه که از تصاوير شکل ( 2الوف) و ( 2ب) مشوخص
است ،ريزساختار میکروسکوپی فلزجوش حاصل از الکترود
 ، E347-Nbاز فوواز آسووتنیت بووه همووراه فريووت اسووکلتی
تشکیل شده است؛ ولی ريزساختار میکروسکوپی فلزجوش
حاصوول از الکتوورود  ،E347-Vاز فوواز آسووتنیت بووه همووراه
مخلوطی از فريت اسکلتی و فريت شبکهای تشوکیل شوده
است ،علت اين امر ناشی از اختالف در نسوبت Creq / Nieq
موویباشوود[0و .]7جوودول  3مقووادير نسووبتCreq / Nieq
فلزجوش حاصل از الکتورودهوای E347-Vو  E347-Nbرا
ارايه میدهد .همانگونه کوه از جودول  3مشوخص اسوت،
نسبت  Creq / Nieqفلزجووش حاصول از الکتورودE347-V
مقدار  2/0میباشود کوه بواالتر از نسوبت  Creq / Nieqفلوز
جوش حاصل از الکترود  E347-Nbبا مقدار  0/0میباشود.
تشکیل فريت اسکلتی يا فريت شوبکهای در حوین انجمواد
فلزجوش تابعی از سرعت سرد شودن و نسوبت Creq / Nieq
میباشد[ ،]0از آنجايی که سرعت سرد شدن بورای هور دو
نمونه يکسان بوده است لذا با افوزايش نسوبت ، Creq / Nieq
فريت شبکهای در کنار فريت اسکلتی در فلزجوش حاصول
از الکترود E347-Vتشکیل شده است[7و21و ،]20همان-
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گونه که از مقايسه تصاوير شوکل ( 2الوف) و شوکل( 2ب)
مشووخص اسووت ،درصوود حجمووی فوواز فريووت در س واختار
فلزجوش حاصل از الکترود  E347-Vبویشتور از الکتورود
 E347-Nbمیباشد .نتايج آزمون فريت سنجی ،فلز جووش
الکترود  E347-Vمشخص نموود کوه ريزسواختار حاصول
حاوی  00درصد حجمی فريت(  ( %00F+ %01Aمیباشد،
همچنین نتايج آزمون فريت سونجی ،فلوزجووش الکتورود
 E347-Nbمشخص نمود که ريزسواختار حاصول حواوی 0
درصد حجمی فريت(  ( %0F+ %12Aمیباشد کوه هور دو
مقدار در رنج مناسب ( 3الوی  02درصود حجموی فريوت)
برای جلوگیری از ترکگرم مویباشود[01و  .]00از طرفوی
بررسی دقیقتر شوکل ( 2الوف و ب) و همچنوین شوکل 3
(الف و ب) مشخص موینمايود کوه متوسوط فواصول بوین
شاخههای اسکلتی فاز فريت در فلزجوش حاصل از الکترود
 E347-Vحوودود  3میکوورون و متوسووط فواصوول بووین
شاخههای اسکلتی فاز فريت حاصول ازالکتورودE347-Nb
حدود  5میکرون میباشد .علت کمتر بودن متوسط فواصل
بین شاخههای فاز فريوت در فلزجووش حاصول از الکتورود
 E347-Vنسبت به الکترود  E347-Nbناشی از اثرگوذاری
بیشتر عنصر واناديم در محدود کوردن رشود شواخههوای
فريت در هنگام انجماد میباشد[0و.]6-2

شکل  -3تصوير  SEMازفلز جوش مربوط به الکترودهای مختلف(الف) ( E347-Vب) E347-Nb
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شکل  2تصوير میکروسکوپی نوری فلزجوش در آزمون
حساسیت به خوردگی بیندانهای مربوط به الکترودهای
 E347-Vو E347-Nbرا نشان میدهد .مقايسه شکل 2
(الف و ب) با شکل ( 2الف و ب) مشخص مینمايد که
عملیات حرارتی انجام شده منجر به حساس شدن و به
دنبال آن خوردگی در فلزجوش شده است ،همچنین با
مقايسه تصاوير شکل ( 2الف و ب) با تصاوير موجود در
استاندارد  ASTM A262مشخص میگردد که هر دو
تصوير با شکل  Ditchاستاندارد مذکور منطبق بوده و
نشان دهنده کمی بیشتر بودن میزان خوردگی در
فلزجوش حاصل از الکترود  E347-Vمیباشد که ناشی از
اثرگذاری بیشتر عنصر نیوبیوم در محدود کردن خوردگی
بیندانهای میباشد[0و .]03-00بررسی تغییرات
ريزساختاری فلزجوش قبل و بعد از آزمون حساسیت به
خوردگی بیندانهای مربوط به الکترودهای E347-Vو
 ( E347-Nbشکل  2و  )2مشخص مینمايد که تغییرات
ريزساختاری در فلزجوش حاصل ازالکترود E347-Vقبل و
بعد از آزمون خوردگی بیندانهای حدود  05درصد و

تغییرات ريزساختاری در فلزجوش حاصل از الکترود
 E347-Nbقبل و بعد از آزمون خوردگی بیندانهای حدود
 0درصد است که هردو در محدوده قابل قبول برای اين
آلیاژ (زير  21درصد) میباشند[ 6و.]1
جدول  2نتايج آزمون مقاومت بوه خووردگی حفورهای
فلزجوش مربوط بوه الکترودهوای E347-Vو  E347-Nbرا
ارايه میدهد .بررسی نتايج آزمون موذکور نشوان میدهود
که نرخ خوردگی فلز جوش حاصل از الکتورود  E347-Vدر
حدود  1 /1616 gr/cm2و برای فلزجوش حاصل از الکترود
 E347-Nbدر حوودود  1 /1675 gr/cm2اسووت کووه نتووايج
مذکور ،تغییرات قابل توجه (و بسیار زيوادی را) در میوزان
خوردگی حفرهای فلزجوش حاصل از دو الکتورود را نشوان
نمیدهد .علت اين امر ناشی از شباهتهای ريزسواختاری
(و عدم اختالف زياد درصود حجموی فازهوا) میباشود کوه
خووواص الکتروشوویمیايی نسووبتا مشووابهی از خووود نشووان
دادهاند[ 22و.]23

شکل  -2تصوير میکروسکوپی نوری فلز جوش در آزمون حساسیت به خوردگی بیندانهای مربوط به
الکترودهای مختلف(الف) ( E347-Vب) E347-Nb
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جدول  -2نتايج آزمون خوردگی حفرهای مطابق استاندارد  ASTM G48برای مقاطع جوش الکترودهای  E347-Vو E347-Nb
نمونه

وزن اولیه ()gr

وزن ثانويه
()gr

کاهش وزن
()gr

سطح نمونه ()cm2

نرخ خوردگی ()gr/cm2

E347-V

06/7302

06/0267

1/6005

01/1115

1/1616

E347-Nb

31/1121

30/6220

0/2001

00/1631

1/1675

از طرفی بررسی دقیق نتايج جدول  2مشخص مینمايد
که نرخ خوردگی فلزجوش حاصل از الکترود E347-V
حدود  %01کمتر از نرخ خوردگی فلز جوش حاصل از
الکترود  E347-Nbاست .به عبارت ديگر ،در مورد مقايسه
مقاومت دو ساختار فلزجوش نسبت به خوردگی حفرهای و
حفرهدار شدن ،میتوان عنوان نمود که نه تنها فلز جوش
حاصل از الکترود  E347-Vمقاومت کمتری ندارد ،بلکه
نسبت به فرآيند حفرهدار شدن میتواند مقاومتر از الکترود
 E347-Nbباشد.

شکل  5رفتار خوردگی الکتروشیمیايی با رسم منحنی
پالريزاسوویون تافوول فلزجوووش مربوووط بووه الکترودهووای
 E347-Vو  E347-Nbرا نشوووان مووویدهووود .دادههوووای
الکتروشیمیايی استخراج شده مربوط به نمونههای موذکور
از آزمون پالريزاسیون نیز در جدول  5ارا ه شده است.

شکل  -5نمودار پالريزاسیون پتانسیودينامیکی برای فلز جوش حاصل از الکترودهای  E347-Vو  E347-Nbدر محلول  %3/5نمک
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جدول  -5دادههای مستخرج از آزمون پالريزاسیون تافل فلز جوش حاصل از الکترودهای  E347-Vو  E347-Nbدر محلول % 3/5
نمک
نمونه

دانسیته جريان خوردگی
()μA/cm2

پتانسیل خوردگی
()VSCE

شیب آندی
()V/dec

شیب کاتدی
()V/dec

نرخ خوردگی
()mm/year

E347-V

1/7055

-1/010

1/02

1/02

1/110302

E347-Nb

3/2300

-1/212

1/02

1/02

1/133755

همانگونه که در شکل  5مشخص است ،شیبهای
آندی و کاتدی برای هر دو نمونه تقريبا برابر هستند .برابر
بودن شیبهای کاتدی و آندی برای هر دو نمونه به اين
معناست که نرخ واکنشهای کاتدی و آندی روی هر دو
نمونه تقريبا يکسان میباشد[ .]26-22بررسی نتايج
جدول  5مشخص می نمايد که پتانسیل خوردگی
فلزجوش حاصل ازالکترود )-010 mVSCE( E347-V
حدود  02 mVنجیبتر از پتانسیل خوردگی فلزجوش
حاصل از الکترود  )-212 mVSCE( E347-Nbاست.
نجیبتر بودن پتانسیل خوردگی فلزجوش حاصل از
الکترود  E347-Vمیتواند متناظر با مقاومت به خوردگی
کمی بیشتر اين نمونه باشد .اين مطلب در مقايسه
جريانهای خوردگی و همچنین نرخهای خوردگی ،نمود
بیشتری دارد به نحوی که نتايج بهدستآمده از جدول 5
نشان میدهد که دانسیته جريان خوردگی برای فلزجوش
حاصل از الکترود  E347-Vکمتر از فلزجوش حاصل از
الکترود  E347-Nbاست ،به همین صورت نتايج حاصل
(جدول  )5مشخص مینمايد که نرخ خوردگی فلزجوش
حاصل از الکترود  E347-Nbحدود چهار برابر فلزجوش
حاصل از الکترود  E347-Vاست ،هر چند کاهش نرخ
خوردگی فلزجوش حاصل از الکترود  E347-Vرا میتوان از
چند نقطه نظر بررسی نمود؛ اما به نظر میرسد اندازه
دانهها و درصد کاربیدهای تشکیل شده در فلزجوش
نمونههای مختلف از مهمترين عوامل موثر در اين مقدار
اختالف باشند[0و.]20-26
در مجموووع بررسووی نتووايج آزمووونهووای متووالوگرافی
مشخص مینمايند که با جايگزينی عنصر واناديوم به جوای
نیوبیوم در الکترود  E347-16تغییرات ساختاری ملموسوی
در فلزجوش مشاهده نمیگردد و تغییراتی جزيی در درصد

حجمی فريت و نووع فريوت تشوکیل شوده در ريزسواختار
مشاهده میشود ،همچنین نتايج آزمونهای خووردگی نیوز
مشخص مینمايند که با جايگزينی عنصر واناديم بوه جوای
نیوبیوووم در الکتوورود  E347-16حساسوویت بووه خوووردگی
بیندانهای فلزجوش در محدوده قابل قبول بوده و مقاومت
به خوردگی حفرهای فلزجووش تغییور چنودانی نمویيابود،
همچنین رفتار خووردگی الکتروشویمیايی فلوزجووشهوای
حاصل تفاوت چندانی بوا يکوديگر ندارنود .لوذا در مجمووع
موویتوووان نتیجووه گرفووت کووه از نظوور متووالورژيکی امکووان
جووايگزينی عنصوور وانوواديم بووه جووای نووايوبیوم در الکتوورود
 E347-16میسر بوده و با توجه به قیموت جهوانی کومتور
عنصر و ترکیبات ( فرو آلیاژ) واناديم نسبت بوه نیوبیووم از
نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه میباشد.
نتیجهگیری
در تحقیق حاضر اثر افزودن عنصور وانواديوم بوه جوای
نیوبیوم بر ريزساختار و مقاوموت بوه خووردگی فلوزجووش
الکترود  E347-16مورد بررسی قرار گرفته شد و نتايج زيور
حاصل گرديد:
 -0ريزساختار فلزجوش حاصل از هر دو الکترود
 E347-Vو  E347-Nbشامل فاز آستنیت و فريت
بود.
 -2افزودن واناديوم به جای نیوبیوم در الکترود
 E347-16باعث افزايش درصد حجمی فريت از 0
به  00درصد در ساختار فلزجوش گرديد.
 -3متوسط فواصل بین شاخههای فاز فريت در
فلزجوش حاصل از الکترود  E347-Vحدود
 3میکرون و متوسط فواصل بین شاخههای فاز
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 در مجموع نتايج آزمونهای ريزساختاری و-6
خوردگی مشخص نمودند که امکان جايگزينی
E347-16

عنصر واناديم به جای نايوبیوم در الکترود
.ازنظر متالورژيکی امکانپذير میباشد

سپاسگزاری
نويسوووندگان مراتوووب تشوووکر و قووودرانی خوووود را از
حمايتهای مادی و معنووی شورکت صونعتی آموا جهوت
.انجام اين تحقیق ابراز میدارند

 میکرون5  حدودE347-Nbفريت حاصل از الکترود
.بدست آمد
 میزان حساسیت به خوردگی بیندانهای فلزجوش-2
 مشابهE347-Nb  وE347-Vحاصل از الکترودهای
.بوده در محدوده قابل قبول بود
 افزودن واناديوم به جای نیوبیوم در الکترود-5
 باعث تغییر چندانی در میزان مقاومت بهE347-16
 همچنین،خوردگی حفرهای فلزجوش ايجاد ننمود
رفتار خوردگی الکتروشیمیايی فلزجوشهای حاصل
.تفاوت چندانی با يکديگر نداشتند
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