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چکیده
 آلیاژ، برای این منظور.اغتشاشی بر مقاومت به خوردگی فوالد زنگنزن دوفازی کمآلیاژ بررسی شده است-  اثر جوشکاری اصطکاکی،در این پژوهش
 ریزساختار نمونههای فلز پایه و جوش با استفاده از پراش. جوشکاری شد150 mm/min  و سرعت پیشروی800 rpm مذکور در سرعت چرخشی
 رفتار خوردگی این نمونهها با استفاده از آزمونهای.) مورد مطالعه قرار گرفتSEM ( ) و میکروسکوپ الکترونی روبشیXRD( پرتو ایکس
) و آمپرمتر با مقاومت داخلی صفرEIS(  طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی، پالریزاسیون پتانسیودینامیک،)OCP( اندازهگیری پتانسیل مدار باز
اغتشاشی موجب کاهش اندازه دانه-  نتایج نشان داد که جوشکاری اصطکاکی. موالر اسید سولفوریک مورد بررسی قرار گرفت0 /1 ) در محلولZRA(
 افزایش مقاومت به خوردگی به تبلور مجدد و بازیابی دانههای فریت.فازهای فریت و آستنیت و بهبود مقاومت به خوردگی ناحیه اغتشاش شده است
.اغتشاشی مرتبط دانسته شد که موجب بهبود پایداری الیه رویین شده است- و آستنیت در حین فرآیند جوشکاری اصطکاکی
. ریزساختار، مقاومت به خوردگی، فوالد زنگنزن دوفازی کمآلیاژ،اغتشاشی-  جوشکاری اصطکاکی:واژههای کلیدی

Effect of Friction Stir Welding (FSW) on Corrosion Resistance of
Lean Duplex Stainless Steel
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Materials Engineering Department, Malek -Ashtar University of Technology
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Abstract
In the present study , the effect of friction stir welding (FSW) on the corrosion behavior of lean duplex stainless steel was
investigated. The alloy was welded using a rotation speed of 800 rpm and welding speed of 150 mm/min. The
microstructures of the base and weld metals were evaluated using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron
microscopy (SEM ). Corrosion behavior of the specimens was investigated using open circuit potential (OCP),
potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and zero-resistance ammeter (ZRA) tests in
0.1 M sulfuric acid. Results revealed that FSW decreased the grain size of the α and γ phases and improved the corrosion
resistance of the stir zone (SZ). This was attributed to the grain refinement and recrystallization during the FSW that resulted
in improving the stability of the passive film.
Keywords: Friction stir welding, Lean duplex stainless steel, Corrosion resistance, Microstructure.
E-mail of corresponding author: sarlak67@gmail.com
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جامد توسعه یافته است [ .]2روش جوشکاری اصطکاکی -

مقدمه

5

ریزساختار فوالدهای زنگنزن دوفازی شامل فازهای فریت

اغتشاشی (  )FSWیک فرآیند اتصال حالت جامد است که

و آستن یت با مقادیر تقریباً برابر است .این فوالدها خواص

توسط انجمن جوشکاری ( 6 )TWIانگلستان در سال 1991

مطلوب هر دو نوع فوالد زنگنزن آستنیتی و فریتی مانند

ابداع و توسعه یافت [ .]4جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی

استحکام کششی باال ،چقرمگی در دماهای پایین و مقاومت

باعث تغییر شکل پالستیک شدید و افزایش دمای ناحیه

به خوردگی عالی بخصوص در برابر خوردگی تنشی

اغتشاش ( 7 )SZو اطراف آن میشود .این باعث تغییر قابل

در محیطهای حاوی کلرید ر ا دارند [.]1

توجه ریزساختار شامل اندازه دانه ،نوع مرزدانه ،انحالل یا

فوالدهای زنگ نزن دوفازی بر اساس مقدار معادل مقاومت

درشت شدن رسوبات و فروپاشی یا توزیع مجدد بافت

به حفره دار شدن ( 2 )PRENبه طور کلی به سه دسته

میشود [ .]5در ابتدا ،جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی

کمآلیاژ ،آلیاژ متوسط و پرآلیاژ (فوالد زنگنزن سوپر

محدود به مواد با دمای ذوب پایین از قبیل آلیاژهای

دوفازی) دسته بندی میشوند .فوالدهای زنگنزن دوفازی

آلومینیوم و منیزیم بود [ ، ]4اما در ادامه مطالعاتی درباره

()SCC

1

کم آلیاژ به دو دلیل عمده مورد استفاده وسیع قرار میگیرند:
اول ،استحکام باالتر در مقایسه با فوالدهای زنگنزن فریتی
و آستنیتی که سبب کاهش وزن سازه میشود ،و دوم،

جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی فوالدها نظیر فوالد کم -
کربن و فوالد آلیاژی با  %12کروم ،فوالد کربنمتوسط
 ، ] 5[ AISI 1010فوالد پرکربن  ، ]6[ SK4فوالد فوق -

ترکیب شیمیایی اصالح شده این مواد (نیکل کم و مولیبدن

پرکربن [ ، ] 7فوالد زنگ نزن آستنیتی  304Lو  ، 316Lفوالد

زیاد) که سبب ارزانتر بودن آنها شده است .با وجود

زنگ نزن سوپرآستنیتی ، Al 6XN

کاربردهای وسیع فوالدهای زنگ نزن دوفازی کمآلیاژ،

) DH-36 ، A945و  ، ]5[ C-Mnفوالد زنگ نزن فریتی

جوشکاری این مواد باعث بروز برخی مشکالت نظیر تغییر

[ ]9[ AISI 409M ، ]8و  ، ]10[ 430فوالد زنگنزن دوفازی

ریزساختار و تعادل فازی ،کاهش خواص مکانیکی ،تشکیل

 ]11[ SAF 2205 ، ]4[ SAF 2507 ، ]11[ 329و

ترکهای ناشی از انجماد ،تسریع تردی هیدروژنی و

[ ]2صورت پذیرفت و تاکنون ادامه دارد .تحقیقات اخیر در

همچنین تشکیل فازهای ترد بینفلزی میشود .مقادیر

ارتباط با فوالدهای زنگ نزن دوفازی نشان میدهد که

فریت بیشتر و دانههای درشتتر از دیگر رویدادهای

جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی میتواند جوشهایی بدون

ناخوشایند هستند که هم مقاومت به خوردگی و هم

عیب در آنها ایجاد کند .این مقاالت گزارش کردند که

خواص مکانیکی اتصال جوش داده شده را کاهش میدهند

همانند مشاهدات صورت گرفته در آلومینیوم ،جوشکاری

[ . ]2جوشکاری ذوبی سبب افزایش نسبت فریت به

اصطکاکی -اغتشاشی منجر به بازیابی دانهها در ناحیه

آستنیت در ناحیه ذوب ( 3 )FZو ناحیه متاثر از حرارت

اغتشاش این فوالدها شده است [.]4

( 4 )HAZمیشود [ .]3از سوی دیگر ،رشد دانههای ناحیه

نواحی مختلف جوش ،مشخصات ریزساختاری متفاوتی از

جوش و اکسیداسیون سطحی از مشکالت بسیار جدی

قبیل اندازه دانه و دانسیته نابجایی ،تنش پسماند و بافت ،و

جوشکاری ذوبی فوالدهای زنگ نزن دوفازی کمآلیاژ

توزیع و اندازه رسوب از خود نشان می دهند .از این رو،

است  .برای اجتناب از این مشکالت ،روش اتصال حالت

انتظار میرود که نواحی مختلف ریزساختار ،مقاومت به

HSLA-65 (ASTM
409

LDSS

خوردگی متفاوتی داشته باشند [ .]5شماری از محققین
1

Stress Corrosion Cracking
Pitting Resistance Equivalent Number
3
Fusion Zone
4
Heat Affected Zone
2

5

Friction Stir Welding
6
The Welding Institute
7
Stir Zone
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مطالعاتی

درباره

خوردگی

فوالدهای

جوشکاری

توزیع عناصر و آنالیز آنها از نوع

25

Seron EPIPHOT300

اصطکاکی -اغتشاشی شده ، ]10[ 409L ، ]13 , 12[ 304L

استفاده شده است.

 ]14[ AISI 409 Mو خوردگی فوالدهای فرآیند

آزمونهای الکتروشیمیایی بر اساس سیستم سه الکترودی و

اصطکاکی -اغتشاشی شده  ، ]15[ 316Lفوالد هیدروتوربین

در دمای  25 ± 1 ˚Cو در محلول  0/1موالر اسید

[ ]16و  ]17[ UNS S32205داشته اند ،اما تحقیقات

سولفوریک انجام شد .برای همه آزمونهای الکتروشیمیایی

محدودی در زمینه بر رسی رفتار خوردگی فوالدهای

(به غیر از آزمون آمپرمتر با مقاومت داخلی صفر) الکترود

زنگ نزن دوفازی جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی شده

مرجع از نوع  Ag/AgClاشباع از  KClو الکترود کمکی

صورت گرفته است .مگنانی و همکارانش [ ]18از افزایش

سیم پالتین انتخاب شد .قبل از انجام آزمونها ،نمونهها

مقاومت به خوردگی فوالد  2205و کاهش خواص

پس از لحیم شدن به یک سیم مسی روکش دار در رزین

خوردگی فوالد  2101پس از انجام جوشکاری

اپوکسی مانت سرد شدند .سپس با کاغذهای مرطوب

اصطکاکی -اغتشاشی گزارش داده اند .بر این اساس در

سنباده  600 ، 320 ، 240 ، 80و  1200گریت سنبادهزنی

پژوهش حاضر ،جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی فوالد

شدند و پس از شستشو با آب مقطر ،چربیزدایی با الکل و

زنگ نزن دوفازی کمآلیاژ در سرعتهای چرخشی و

خشک کردن با خشککن مورد ارزیابی قرار گرفتند .از

پیشروی ثابت انجام می شود و رفتار خوردگی ناحیه

دستگاه  Advanced Electrochemical Systemمدل

اغتشاش این فوالد بررسی میگردد.

 Parstat 2273برای انجام آزمونهای الکتروشیمیایی
استفاده شد .برای ارزیابی رفتار خوردگی از آزمونهای

روش تحقیق
در این تحقیق از ورق فوالدی از جنس فوالد زنگنزن
دوفازی کمآلیاژ به ضخامت  1/5میلیمتر استفاده شد و
ترکیب شیمیایی این فوالد در جدول  1ارایه شده است .از
روش جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی برای اتصال نمونهها
به صورت لب به لب و با ابزاری از جنس آلیاژ تنگستنی
رینیوم دار با قطر شانه  16میلیمتر استفاده شد .جوشکاری
در سرعت چرخشی ثابت  800 rpmو سرعت پیشروی
 150 mm/minانجام شد و نمونه  2حاصل شد.
جهت شناسایی فازهای موجود در نمونهها از روش پراش
پرتو ایکس (  1 )XRAاستفاده شد و مدل دستگاه مورد
استفاده در این روش از نوع  Phlipsبوده است .برای
تصویرگیری از میکروسکوپ الکترونی روبشی (  2 )SEMاز
نوع  Philiphs XL300و برای تهیه الگوهای مربوط به

اندازهگیری پتانسیل مدار باز ( ،3 )OCPپالریزاسیون
پتانسیودینامیک  ،طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
( 4 )EISو آمپرمتر با مقاومت داخلی صفر (  5 )ZRAاستفاده
شد .محدوده پتانسیل انتخابی در آزمون پالریزاسیون
پتانسیودینامیک از  - 250تا  1300میلیولت نسبت به
پتانسیل مدار باز و با نرخ روبشی  1 mv/sانتخاب شد.
آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محدوده
فرکانس  100کیلوهرتز تا  10میلیهرتز و در دامنه ولتاژ
10میلیولت در پتانسیل صفر نسبت به پتانسیل مدار باز
انجام گرفت و نتایج به صورت منحنیهای نایکوئیست و
باد ثبت شد.
به منظور بررسی خوردگی گالوانیکی بین فلز پایه و نمونه
جوش از آزمون آمپرمتر با مقاومت داخلی صفر استفاده
شد.

3

X-ray Diffraction
Scanning Electron Microscopy

1
2

Open Circuit Potential
Electrochemical Impedance Spectroscopy
5
Zero-Resistance Ammeter
4
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جدول  .1ترکیب شیمیایی آلیاژ (درصد وزنی).
Cu

Al

Ti

W

Ni

Mo

Cr

S

P

Mn

Si

C

Fe

0 /09

0 /06

0 /51

0 /1

5

0 /2

21 /5

0 /02

0 /03

0 /1

0 /06

1

باقیمانده

از سل سه الکترودی که الکترود کمکی از سیستم حذف

نسبتاً باال در ناحیه اغتشاش متحمل میشوند و به همین

می شود و به جای آن از سیم زمین در اتصال استفاده

دلیل زمینه برای وقوع پدیده تبلور مجدد فراهم میشود

می شود برای انجام این آزمون بهره گرفته شد .الکترود

که به همین دلیل بسیاری از محققین این ناحیه را ناحیه

کاری به نمونههای جوش و سیم زمین به فلز پایه اتصال

تبلور مجدد نیز نامیدهاند [ .]5از مشخصههای اصلی این

یافتند و الکترود مرجع بین این دو الکترود و به فاصله

ناحیه ریز شدن دانه بندی فلز و هممحور بودن دانهها است

مساوی از آنها قرار گرفت .همچنین به منظور حذف اثر

[ .]19میتوان دید که اندازه دانههای ناحیه اغتشاش

نسبت سطح کاتد به آند در این آزمون ،سطوح فلز پایه و

کاهش و میزان تغییر شکل اعمالی به نمونه نیز افزایش

نمونه جوش برابر در نظر گرفته شد .در این آزمون مقادیر

یافته است [ 5و  .]11جدول  2اندازه دانه نمونهها را

پتانسیل گالوانیکی (  ) EGو چگالی جریان گالوانیکی ( )iG

نشان می دهد.

بین فلز پایه و نمونه جوش به وسیله آمپرمتر با مقاومت
داخلی صفر اندازهگیری شد و نمودارهایی از پتانسیل و

جدول  .2اندازه دانه فازهای آستنیت و فریت در نمونههای  1و .2

چگالی جریان گالوانیکی بر حسب زمان حاصل شد .از

نمونه

آستنیت ( )μm

فریت ( )μm

عالمت جریان برای تعیین کاتد یا آند بودن الکترود کاری

نمونه 1

8

10

(فلز جوش) استفاده می شود .اگر اتصال سل سه الکترودی

نمونه 2

0 /6- 0 /9

1- 1 /5

مطابق آنچه که ذکر شد باشد ،در صورتی که عالمت
جریان مثبت باشد یعنی که الکترونها از فلز جوش

الگوی پراش پرتو ایکس نمونههای  1و  2در شکل 2

(الکترود کاری) به پتانسیواستات منتقل میشوند و نمونه

نشان داده شده است و نمودارها حاکی از وجود دو فاز

جوش دچار خوردگی میشود و در صورتی که عالمت

فریت و آستنیت برای هر دو نمونه بود .با توجه به باال

ج ریان منفی باشد الکترونها در جهت عکس حرکت کرده

رفتن دما در حین جوشکاری ،احتمال تشکیل فازهای

و فلز پایه خورده شده است.

مضری چون سیگما در نمونه  2وجود داشت ،اما نتایج
الگوهای پراش پرتو ایکس حاکی از عدم تشکیل فازهایی

نتايج و بحث

مثل سیگما بوده یا اینکه مقدار آنها کمتر از  %5است.

ريزساختار
تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از ریزساختار فلز

رفتار خوردگی

پایه (نمونه  )1و ناحیه مرکزی اغتشاش نمونه جوش

منحنیهای پتانسیل مدار باز نمونههای  1و  2در شکل 3

(نمونه  )2در شکل  1نشان داده شده است .در این

نشان داده شده است .مشاهده میشود که نمونهها از همان

تصاویر فاز روشن ،فاز آستنیت و فاز تیرهرنگ ،فاز فریت

ابتدا در پتانسیل مدار باز هستند و این امر نشان دهنده

است .با توجه به تصویر ب از شکل  ، 1مشاهده میشود

مقاومت به خوردگی باالی نمونهها به علت حضور و

که مواد تغییر شکل بسیار شدیدی را همراه با حرارت
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شکل  .1تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی؛ الف) نمونه  1و ب) نمونه .2

شکل  .2الگوی پراش پرتو ایکس؛ الف) نمونه  1و ب) نمونه .2

تشکیل سریع الیه رویین در تماس با هوا قبل از

افزایش پتانسیل خوردگی نمونه  2نسبت به نمونه  1را

غوطهوری در محلول است [.]20

رقم زده است.

مقادیر پتانسیل مدار باز اولیه و پتانسیل مدار باز نهایی
نمونه  2نسبت به نمونه  1بیشتر است که نشان دهنده
مقاومت به خوردگی بیشتر نمونه  2نسبت به نمونه 1
است .هر چه پتانسیل مدار باز اولیه مثبتتر باشد  ،الیه
رویین تشکیل شده در هوا مقاومتر است [ .]21همه
منحنیها رفتاری مشابه داشته و به طرف پتانسیلهای با
مقادیر منفی کمتر میل میکنند که نشان از تشکیل خود به
خودی و پیوسته الیه رویین روی سطح نمونههای مختلف
دارد بهنحوی که از خوردگی بیشتر آنها جلوگیری می -
کند .چنین رفتاری توسط شریف [ ]20در مورد نوعی از

شکل  .3تغییرات پتانسیل مدار باز بر حسب زمان نمونههای  1و .2

فوالد زنگ نزن دوفازی در محلول اسید سولفوریک 10
درصد گزارش شده است .مشاهده میشود که کاهش

شکل  4منحنی پالریزاسیون پتانسیودینامیک نمونههای 1

اندازه دانه در نمونه  2منجر به تشکیل الیه رویین پایدارتر

و  2را نشان می دهد .همانطور که مشاهده میشود

و افزایش مقاومت به خوردگی آن شده [ 22و  ]23و

منحنیها رفتاری شبیه به هم داشته و شامل یک ناحیه
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وسیع رویین برای ه ر دو نمونه است .این ناحیه وسیع

نمونه  2نسبت به نمونه  1نجیبتر است که میتواند

رویین از حدود  +50میلیولت نسبت به پتانسیل خوردگی

نشاندهنده رفتار خوردگی بهتر نمونه جوشکاری

شروع میشود و تا حدود پتانسیل  +850میلیولت ادامه

اصطکاکی -اغتشاشی شده نسبت به فلز پایه باشد .البته در

پیدا میکند تا اینکه شکست رخ می دهد .افزایش ناگهانی

کل ،تفاوت پتانسیل قابل مالحظه نیست.

جریان در ناحیه رویین گذرا میتواند به دلیل خوردگی یا
اکسیداسیون  Cr3+به  Cr6+درالیه رویین یا آزادسازی گاز

جدول  .3مقادیر پتانسیل و چگالی جریان خوردگی به دست آمده از

اکسیژن و یا مجموعه ای از این عوامل باشد .در اینجا،

آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک.

افزایش جریان اولیه شاید به علت واکنش

اکسیداسیون Cr

چگالی جریان خوردگی

نمونه

پتانسیل خوردگی ()V

و افزایش جریان شدید پس از آن ناشی از آزادسازی گاز

نمونه 1

- 0 /305 ±0 /007

10 /77 ±0 /275

اکسیژن است [ .]24این ناحیه وسیع ،نشان دهنده مقاومت

نمونه 2

- 0 /270 ±0 /006

5 /06 ±0 /084

به خوردگی باالی نمونهها نسبت به حمالت مخرب اسید
سولفوریک به سطح است .چنین رفتاری در مورد سایر
فوالدهای زنگ نزن دوفازی در محیط اسید سولفوریک نیز
گزارش شده است [ 25و .]26

) (μA/cm 2

معموالً افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای آهنی
بازیابی شده به علت بهبود پایداری الیه رویین آنها است
که به دلیل افزایش نرخ نفوذ در ساختارهای ریزدانه رخ
میدهد [ .]22چون بازیابی دانه واکنشپذیری سطح را
افزایش می دهد و سبب تسهیل و تسریع رویین شدن
میشود [ ، ]27به همین دلیل ساختارهای ریزدانه برای
مقاومت به خوردگی در محیطهای رویینکننده مفید
هستند و از این رو ما شاهد بهبود رفتار خوردگی به علت
پایداری بیشتر الیه رویین در نمونه  2نسبت به نمونه 1
هستیم .از سوی دیگر ،بازیابی منجر به افزایش شدید
مرزدانهها میشود [ ]28و چگالی زیاد مرزدانهها با افزایش
اکتیویته الکترون و نفوذ عناصر رویینکننده نظیر کروم و
مولیبدن که در ترک یب آلیاژ در مقادیر باال موجود هستند ،

شکل  .4نمودارهای پالریزاسیون پتانسیودینامیک نمونههای  1و .2

مقادیر پتانسیل خوردگی و چگالی جریان خوردگی از
منحنیها استخراج شده و در جدول  3آورده شده است.
چگالی جریان خوردگی از مقدار  10/77 μA/cm2برای
نمونه  1به مقدار  5/06 μA/cm2برای نمونه  2کاهش
یافته است و بدین ترتیب چگالی جریان خوردگی نمونه
 2از نمونه  1کمتر است .همچنین ،پتانسیل خوردگی

سبب افزایش واکنشپذیری سطح شده و مقاومت به
خوردگی را افزایش میدهد [ 22و  .]23افزایش
واکنشپذیری به همراه مکانهای بیشتر برای جوانهزنی
فیلم اکسیدی روی سطح مواد بازیابی شده به افزایش
سرعت تشکیل الیه محافظ می انجامد [.] 22
در شکل  5منحنیهای نایکوئیست و باد به دست آمده از
آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در پتانسیل
مدار باز برای نمونههای  1و  2آورده شده است.
همانطور که مشاهده میشود هم منحنیهای نایکوئیست
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و هم باد هر دو نمونه رفتاری مشابه دارند که نشان دهنده

افزایش و کاهش داشته اند که به دنبال آن پایداری الیه

وجود رخدادهای الکتروشیمیایی مشابه در سیستم مورد

رویین نمونه  2افزایش پیدا کرده است [.]30

نظر توسط امپدانس است .این رفتار برای سایر فوالدهای
زنگنزن دوفازی نیز توسط دیگران گزارش شده است
[ .]20منحنی نایکوئیست تمامی نمونهها دارای یک حلقه
است که نشان از وجود یک رفتار خازنی (ثابت زمانی )1
دارد .مقاومت این حلقه بسیار باال بوده و در واقع یک
نیم دایره ناتمام است .این حلقه مربوط به الیه رویین
تشکیل شده روی نمونه در اسید سولفوریک است .نکته
قابل توجه در منحنیهای باد نمایش داده شده در شکل ، 5
مقادیر باالی امپدانس در فرکانسهای کم است که به دلیل
وجود الیه رویین محافظ تشکیل شده روی سطح نمونهها
است [ . ]29وجود شیب منفی در منحنی باد به معنای
وجود ثابت زمانی و رفتار خازنی ماده میباشد و مشاهده
میشود که با کاهش اندازه دانه مقادیر امپدانس افزایش
یافته است.
برای تحلیل نتایج به دست آمده از آزمون ،طیفهای
امپدانس به دست آمده با استفاده از یک مدار معادل
الکتریکی مدلسازی شدند که در شکل  6نشان داده شده
است .این مدار معادل شامل یک حلقه است و نتایج به
دست آمده از آزمون و منحنی برازش داده شده برای هر
دو نمونه در شکل  5مقایسه شده است که تطابق مطلوبی

شکل  .5منحنیهای الف) نایکوئیست و برازش آنها و ب) باد و

را نشان می دهد .در مدار معادل شکل  ، 6مقاومت انتقال

برازش آنها برای نمونههای  1و .2

بار ( ) Rfو المان فاز ثابت ( )CPEfمربوط به الیه رویین
به طور موازی با هم بسته شده اند و با مقاومت جبران
ناپذیر محلول (  )Rsسری شدهاند.
جدول  4مقادیر المانهای به دست آمده از مدار معادل را
نشان می دهد .مقدار ظرفیت الیه رویین معموالً از مرتبه
میکروفاراد بر سانتیمتر مربع است و این مطلب در جدول
 4نیز مشاهده میشود .همانطور که مشاهده میشود با
کاهش اندازه دانه ،مقاومت و ظرفیت الیه رویین به ترتیب

شکل  .6مدار معادل الکتریکی مورد استفاده برای نتایج به دست آمده
از آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی.

نتایج به دست آمده از آزمون طیفسنجی امپدانس
الکتروشیمیایی نشان داد که مقاومت و پایداری الیه رویین

Time Constant

1

با جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی افزایش یافته است.
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بهبود پایداری الیه رویین با استفاده از جوشکاری

است که در کوپل ارایه شده این مطلب به وضوح نمایان

اصطکاکی -اغتشاشی توسط مگنانی و همکارانش برای

است [ .]32 , 31با توجه به مقادیر کم چگالی جریان

فوالد زنگ نزن دوفازی  2205گزارش شده است [.]18

گالوانیکی که در محدوده نا نوآمپر بر سانتیمتر مربع است
و تغییرات کم و تقریباً ثابت پتانسیل گالوانیکی ،خوردگی

جدول  .4مقادیر المانهای به دست آمده از مدار معادل.
نمونه

CPEf-T
) (μF.cm -2

n

) Rf (Ω.cm 2

Rs
)(Ω.cm2

نمونه 1

16 ×10- 5

0 /87

52916

4 /2

نمونه 2

6 ×10- 5

0 /85

150000

42 /76

گالوانیکی در کوپل تشکیل شده کم و قابل اغماض
هست.

منحنیهای پتانسیل و چگالی جریان گالوانیکی به دست
آمده از آزمون آمپرمتر با مقاومت داخلی صفر در شکل 7
نشان داده شده است .با توجه به اینکه در آزمون
پالریزاسیون پتانسیودینامیک مقدار پتانسیل خوردگی برای
نمونه  1از نمونه  2کمتر بود ،بنابراین انتظار میرود که
نمونه  1در کوپل گالوانیکی مذکور نقش آند را ایفا کند .از
شکل  7مشاهده می شود که مقادیر چگالی جریان

شکل  .7منحنیهای پتانسیل و جریان گالوانیکی.

گالوانیکی در محدوده نانوآمپر بر سانتیمتر مربع است که
در تحقیقات قبلی هم گزارش شده است [ .]31چگالی
جریان گالوانیکی منفی است و به همین دلیل نمونه 1
نقش آند را داشته و خورده شده است و نمونه  2در نقش
کاتد بوده و حفاظت میشو د .چگالی جریان گالوانیکی در
دقایق اولیه دچار یک تغییر ناگهانی از مقادیر مثبت به
مقادیر منفی میشود که ناشی از تماس اولیه ماده با
محلول است [ .]32دادههای به دست آمده در دقایق اولیه
قابل استناد ن یستند چون هنوز سیستم به حالت تعادل
نرسیده است ،اما با گذشت زمان مشاهده میشود که
چگالی جریان گالوانیکی رفتهرفته کاهش مییابد تا به
حالت تعادل می رسد که این افت چگالی جریان ناشی از
رشد الیه رویین روی سطح نمونه  1است [ .]33پتانسیل
گالوانیکی روندی بهتدریج صعودی دارد و این افزایش
پتانسیل به تشکیل و افزایش ضخامت الیه رویین مرتبط
دانسته میشود [ .]34از مشخصههای خوردگی یکنواخت
و سیستمهای رویین ،دامنه کم تغییرات پتانسیل و جریان

نتیجهگیری
اثر جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی بر رفتار خوردگی
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 ) 1اندازه دانه فوالد زنگ نزن دوفازی کمآلیاژ پس از
جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی ریزتر شده و فاز مضری
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آستنیت و فریت را کاهش داده و سبب افزایش مقاومت
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به فلز پایه شده است.
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