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  گازی توربینآلیاژ زنگ نزن مارتنزيتی  بهینه سازی مقاومت به خوردگی

 و بررسی در محیط خورنده حاوی يونهای كلر
  

  2حامد ثابت  ، 1سید علی قدوسی

 
 ایران -البرز -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گروه مهندسی مواد ومتالورژی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج 1

 شرکت سازه های صنعتی آذراندر سوپروایزر ساخت تجهیزات 
 ایران -البرز -گروه مهندسی مواد ومتالورژی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرجدانشیار  2

 

 :چكیده 

 و پاالیش گاز، نفت، صنایع در استفاده مورد دوار تجهیزات ترین پرکاربرد از یكی گازی های توربین

 مورد و سوالر آمریكایی شرکت تولید مارس، نوع توربین. باشد می ایران عزیزمان کشور پتروشیمی

 تعویض نیازمند شدید، خوردگی به توجه با که هاست توربین این از یكی ابوذر، نفتی سكوی در استفاده

 بر سعی مقاله این در. ایم آن نموده تعمیر به اقدام تحریم، شرایط به توجه با که بوده 3گاز خروجی بخش

 زنگ فوالد جوشكاری برای آسنتیتی پرکننده فلز از استفاده مزایای و فرآیند این های چالش که آنست

مشابه  اثراتبا شرایط مختلف تهیه و تحت   در این راستا نمونه هایی .شود شمرده بر 014 مارتنزیتی نزن

 محیط کاری اصلی قطعه و با استفاده از آب دریای مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت.

 

 مقاومتی اقتصاد نزن، زنگ فوالد جوشكاری، ،اتتعمیر خوردگی، گازی، توربین : های كلیدی واژه 
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 مقدمه ـ1

مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی  توربین گازی یكی از پرکاربرد ترین تجهیزات

کشورمان ایران است. این توربین ها در بخش هایی مانند سكوهای نفتی فراساحل استفاده فراوانی دارند و 

از سوخت گااز ببیعای اسات.     هدف از استفاده از آنها، تامین نیروی برق مورد نیاز سكوی نفتی با استفاده

یكای از معروفتارین و پرکااربرد تارین آنهاسات کاه        5سوالر آمریكایی تولید شرکت 4توربین نوع مارس

کیلووات می باشد. در فرآیند تولید برق در ایان تاوربین هاوا باه داخال آن راه       14604ارای توان اسمی د

ساب  چارخش   تولیادی  یافته و پس از فشردگی زیاد و سوخت به آن افزوده شده مای ساوزد و گااز دا     

هزار کیلاوگرم بار    144درجه سانتیگراد و دبی حدود  084و نهایتاً گاز خروجی با دمای  ی گرددمژنراتور 

( از بخش خروجی توربین خارج می شود. واضح است برخورد حجام زیاادی از   1ساعت )جدول شماره 

مولكولهای گاز با دمای باال سب  بروز خوردگی های شادید شاده کاه ناوع گااز خروجای کاه ناشای از         

شماتیك بخش های مختلف قطعات این ( 1دیده را تشدید می نماید. در شكل )ق می باشد نیز این پاحترا

توربین مورد بحث در این مقاله یكی از تجهیزات ماورد اساتفاده در ساكوی     توربین نشان داده شده است.

مدت زماان   کیلومتری غرب جزیره خارك در خلیج فارس می باشد که با توجه به 54نفتی ابوذر واقع در 

جهات  با توجه به شارایط تحاریم   شده بود که  6نسبتاً زیاد سرویس دچار خوردگی در ناحیه خروجی گاز

  تعمیر در اختیار اینجان  قرار گرفت.

به شدت دچار خوردگی بوده به نحوی که   7در بازرسی چشمی مرحله اول، قطعه خروجی توربین

مانع از بازدید مناس  و برآورد میزان آسی  بوده اند، لذا اثرات پوشش داخلی و ورق بدنه آسی  دیده 

( قطعه مورد نظر را پس از دو مرحله ماسه پاشی 2تمیزکاری گردید. شكل )  8قطعه با فرآیند بالستینگ

بر روی قطعه صورت  9نشان می دهد. در این مرحله بازرسی چشمی دقیق تر همراه با بازرسی مایع نافذ

عیوب بسیاری ناشی از خوردگی و اکسیداسیون ورق بدنه قطعه مشاهده شده که این عیوب در . گرفت

اکثر قسمتهای بدنه که تحت نیروی ناشی از دبی زیاد عبور سیال )گاز( دا  بوده قابل مشاهده بوده است 

اند.  لیكن این عیوب در قسمتهایی که دارای اتصاالت و خطوط جوشكاری بوده به شدت افزایش یافته

ناحیه اتصال ل  به ل  ورق محیطی بدنه دچار  ،همانگونه که به وضوح مشاهده می گردد (3شكل )
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شده است. رفع و جلوگیری از آسی  در  "راه به در"خوردگی شدیدی شده و به اصطالح به بور کامل 

 این ناحیه، به عنوان مهمترین چالش در تعمیر قطعه ، مورد بررسی قرار گرفت. 

ام آزمایش اسپكترومتری نشری و بررسی نمونه ای از ورق محیطی بدنه قطعه، مشخص گردید انج با

درصد  13که آلیاژ مورد استفاده در ساخت آن از نوعی فوالد زنگ نزن مارتنزیتی با درصد کروم حدود 

كال مگاپاس 254استحكام تسلیم در محدوده  فوالدهای زنگ نزن مارتنزیتیدر  می باشد. 014موسوم به 

تمپر )رده های کربن باال( توسط این فوالدها  –مگاپاسكال در حالت کوئنچ  1044)در شرایط آنیل( تا 

این آلیاژها  [1]بدست می آید.  مقادیر باالی سختی نیز جهت بهبود مقاوت سایشیو قابل دسترسی است 

مقاومت به خوردگی در  معموالً برای کاربردهایی انتخاب می شوند که به ترکیبی از استحكام باال و

شرایط اتمسفر نیاز باشد. به خابر مقدار کم کروم و مقدار کم عناصر آلیاژی در فوالدهای زنگ نزن 

مارتنزیتی، این فوالدها نسبت به سایر گروه ها ارزان تر هستند. به بول کلی، مقاومت به خوردگی 

 12-10، چون مقدار کروم آن نسبتاً کم )فوالدهای زنگ نزن مارتنزیتی به خوبی سایر گروه ها نمی باشد

درصد وزنی( و میزان کربن آن زیاد است )در مقایسه با اکثر فوالدهای زنگ نزن مقاوم به خوردگی( 

لیكن با توجه به موارد ذکر شده در خصوص دبی زیاد عبور سیال از خروجی توربین و تنش های بسیار 

لیكن پر واضح است  ،در ساخت قطعه فوق توجیه می گرددناشی از آن، استفاده از این متریال مهندسی 

میلی متر برای این کاربرد و با توجه  3محاسبات مهندسان براح در خصوص استفاده از ورقی به ضخامت 

به شرایط جوی خلیج فارس و وجود آالینده های خورنده مانند یون کلر در هوای ورودی به سیستم 

بوده و  GTAWروش جوشكاری قطعه اصلی نیازمند بهینه سازی است. توربین، صحیح و کافی نبوده و 

ساختار متالوگرافی حاصل مارتنزیت تمپرشده به همراه ذرات ریز کاربیدی در زمینه و مرز دانه ها بوده 

پس از جوشكاری جهت بدست آوردن  10است که نشان دهنده انجام عملیات حرارتی آبدهی و بازپخت 

 كنواخت و مقاوم در برابر سایش ناشی از عبور سیال هوا می باشد.ساختار تا حد امكان ی

در بررسی های صورت گرفته استفاده از فلز پرکننده آستنیتی به جای فلز پرکننده مارتنزیتی اولیه به 

دلیل استفاده از الكترود آستنیتی مقاومت ذاتی بیشتر فوالدهای آستنیتی در  عنوان راهكار به ذهن می رسد.

استحاله [ از سوی دیگر، 2خوردگی نسبت به انواع بدون کروم )فریتی و مارتنزیتی( بوده است.] مقابل

آستنیت به مارتنزیت، هیدروژن را در یك حالت فوق اشباع در مارتنزیت به دام می اندازد و لذا با توجه 

به جهت حد حاللیل استفاده از فلز پرکننده آستنیتی به جای نوع مارتنزیتی  ،به حد حاللیت کم و نفوذ باال

فلز پرکننده آستنیتی چقرمگی  و درصدی در انرژی ضربه 34افزایش حدود  [3] است.آن بهینه تر بیشتر

 مقاومت به ایجاد ترکی را به ارمغان می آورد که از دیگر دالیل استفاده از این نسبت به نوع مارتنزیتی،
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است. استفاده از فلز پرکننده آستنیتی کم کربن، حساسیت ناحیه تحت تاثیر حرارت را نوع فلز پرکننده 

درصد  12که معموالً در اثر تشكیل کاربید های کروم در مرز دانه و تشكیل منابق فقیر از کروم )زیر 

ترین حالت ممكن در وزنی( بوجود می آید، بربرف خواهد کرد. رسوب جوشهای آستنیتی نیز در بهینه 

مد نظر قرار  WRC-1998درصد فریت اولیه مناس  است که در این خصوص دیاگرام  8تا  3محدود 

 گرفته است.
  

 تحقیق روش و مواد ـ2

خصوصاً درز اتصال ل  به ل  که  جهت بررسی نحوه بهینه سازی مقاومت به خوردگی ناحیه جوش،  

 هب 014ترکی  شیمیایی فوالد استاندارد  با سه نمونه از ورق شدیدترین مشكالت خوردگی را داشت،

    مونتاژ و آماده سازی گردید. برشبه صورت اتصال ل  به ل  درجه  64و پخ  میلیمتر 12ضخامت 

 نمونه ها پس از تمیزکاریبا استفاده از شعله پالسما و نحوه پخ زنی روش سنگ زنی بوده است.  نمونه ها

مورد  12دستورالعملو تحت  11الكترود دستیبا استفاده از فرآیند جوشكاری آنها  الكل،با استفاده از 

و نمونه شماره  و مشابه با نمونه اصلی مارتنزیتی E410-15 الكترودبا  2و  1تایید انجام گرفت. نمونه های 

بوده و مطابق  الكترودها تولید شرکت آما جوشكاری شد. آستنیتی E308L-16الكترود  بوسیله 3

پس از جوشكاری، آزمون مواد نافذ  دستورالعمل سازنده خشك کردن آنها پیش از جوشكاری انجام شد.

بخش  برای ابمینان از عدم وجود عیوبی مانند مك و ترك بر روی قطعات انجام شد که نتایج رضایت

 .بوده است

که بوسیله  2نمونه شماره  ، همانند قطعه اصلی،جهت مقایسه تاثیر عملیات حرارتی پس از جوشكاری

شكاری شده بود تحت عملیات حرارتی آبدهی و بازپخت مطابق دستورالعمل ها جو E410-15الكترود 

دقیقه نگهداری  04درجه سانتیگراد به مدت  1444[ برای آستنیته کردن نمونه در دمای 0قرار گرفت. ]

به درجه سانتیگراد  644در دمای . در مرحله دوم برای بازپخت ئنچ گردیدشده و سپس در روغن کو

مورد  As Weldبه صورت  3و  1ساعت نگهداری شده و در هوا سرد شد. لیكن نمونه های  2مدت 

 بررسی های آزمایشگاهی قرار گرفت.

 
 نتايج و بحث -3
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مرز ناحیه فلز پایه،  چهار ناحیهدر  ،ASTM E92ببق استاندارد  با روش ویكرز در بررسی سختی 

بدست آمد.  4، ناحیه تحت تاثیر حرارت و فلز جوش سه نمونه، نمودار شكل 13تحت تاثیر حرارت

به به جهت استفاده از الكترود مارتنزیتی دارای بیشترین سختی  1همانگونه که مشخص است، نمونه 

ویكرز بوده است.  234زان بمیدارای کمترین سختی  3ویكرز در ناحیه جوش بوده و نمونه  384میزان

به جهت عملیات حرارتی  2دارای بیشترین اختالف اعداد سختی در نواحی مختلف بوده و نمونه  1نمونه 

 دارای کمترین نوسان بوده است.

رسم منحنی تافل به روش اکستراپالسیون انتخاب شد. جهت بررسی مقاومت به خوردگی، آزمون 

دستگاه  انجام و آماده سازی بوده است. برای ASTM G1, G3روش  استاندارد مورد استفاده در این

   ساخت کانادا و نوع نرم افزار متصل جهت بررسی   PARSTATبا برند 2253آزمون، پتانسیواستات 

از جنس فلز  16، الكترود شمارنده15کالومل اشباع 14الكترود مرجع بوده است. Power Suiteداده ها 

محلول   میلی متر بوده است. 44و فاصله آنها  1به  3نسبت سطح اند به کاتد  انتخاب شد. نجی  پالتین

آزمون برای بهترین شرایط نزدیك به محیط خورنده اصلی،آب دریای مصنوعی ساخته شده بر اساس 

 انتخاب شد.  ASTM D1143استاندارد 

در برابر جریان وارده، برای  رسم منحنی تافل و بررسی ولتاژ بین آند و کاتد در هرلحظه دستگاه برای

0.5mvs هر اسكن در
گرم بر میلی لیترو جرم معادل  8/5در نظر گرفته شده دانسیته تنظیم گردید و   1-

برای آماده سازی نمونه ها  تنظیم گردید. OCPنسبت به  250mv±گرم می باشد. اسكن دستگاه در 23

می نماید لیكن برای حذف اثر زبری تا حد امكان، را پیشنهاد  644سنباده آماده سازی سطح تا استاندارد 

میلی متر  14آماده سازی نمونه ها را تا حد پولیش ادامه دادیم. سطح نمونه ها جز یك مربع با مساحت 

در مرکز مربع آزمون قرار  مربع با الك پوشیده شد و حتی االمكان سعی شد تا ناحیه اصلی فلز جوش

 (6)شكل ر مشكالت خوردگی در آن ناحیه شدت بیشتری داشته اند. گیرد زیرا همانگونه که قبال ذک

به ترتی  بیشترین  2و  1، 3نشان داد که نمونه های  خوردگینتایج حاصل از آزمون سنجش پتانسیل 

دانسیته جریان خوردگی که بهترین پیش بینی نحوه خوردگی را بدست مقاومت به خوردگی را داشته اند. 

µA/cm 1.821به میزان  1نمونه  می دهد، برای
µA/cm 4.502به میزان  2نمونه ، 2

به  3نمونه و برای   2

9.048x10میزان 
-1

 µA/cm
نیز نتایج مشابهی را داشته است.  (mpy)خوردگی  نرخاعداد  بوده است.  2

شرایط بسیار که با فلز پرکننده آستنیتی جوشكاری شده بود دارای  3همانگونه که انتظار می رفت نمونه 
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که پس از جوشكاری با فلز پرکننده  2مقاومت به خوردگی می باشد لیكن علی رغم انتظار، نمونه مناس  

ه، یكنواخت تری بودسختی و میكروسكوپی  و دارای ساختار همارتنزیتی مورد عملیات حرارتی قرار گرفت

تورالعمل های کاری قبلی مانند ه و در واقع بر خالف دسدارای کمترین شرایط مقاومت به خوردگی بود

در شرایط مناس  تری  As Weldسازنده الكترودها، جوش با فلز پرکننده مارتنزیتی در شرایط  اتپیشنهاد

 (3. )جدول نسبت به نمونه عملیات حرارتی شده قرار دارد

. آماده سازی گردید  ASTM E3نیز مقطع جوش نمونه ها تحت استاندارد در بررسی متالورژیكی 

 بوده است.  Vilellaاچ گردید. محلول اچ مورد استفاده  ASTM E407سپس بر اساس استاندارد 

، ساختار فلز پایه دانه های فریت به همراه ذرات ریز کاربیدی در زمینه و مرز دانه ها بوده 1در نمونه 

پر شده به همراه مارتنزیت تم ،آن HAZدر ناحیه  و رشته های نازك فریت دلتا قابل مشاهده بود. است

فریت دلتا مشاهده شده و ذرات کاربید همچنان ریز و در دانه ها و مرز آنها پخش می باشند و نهایتاً  رجزای

بدیهی است  ( 5)شكلدر ناحیه جوش، ساختار مارتنزیتی به همراه کاربیدهای پراکنده در زمینه رویت شد.

مارتنزیت تمپر شده به همراه ذرات ریز کاربید در  ، به جهت عملیات حرارتی، در هر سه تاحیه2در نمونه 

و در  1ساختار فلز پایه مشابه نمونه ،  3و نهایتاً در نمونه  (8)شكل زمینه و مرزهای دانه ها قابل رویت بود

 آن، مارتنزیت تمپر شده به همراه جزایر فریت دلتا مشاهده شده و نهایتاً در ناحیه جوش، HAZناحیه 

به همراه ذرات ریز کاربیدی به صورت پراکنده در ساختار و گاهاً ساختار مارتنزیتی به  ساختار آستنیتی

 (0)شكلهمراه ذرات ریز کاربیدی مشاهده شد.

 

 نتیجه گیری -4

با توجه به وجود عوامل خورنده که قبالً به عرض رسید، استفاده از فلز پرکننده آستنیتی به دلیل وجود 

خوردگی ناشی از آن، کمك می کند تا از میزان حساسیت ناشی از مقادیری نیكل و مقاومت به 

 جوشكاری کاسته شده و نهایتاً نتایجی مناس  بدست آید.

در خصوص سیكل عملیات حرارتی پس از جوشكاری، مقاومت به در برخی تحقیقات انجام شده 

تنها تحت تنش  که پس از جوشكاری 014در فوالد زنگ نزن  (SSC) 17ترك خوردگی تنشی سولفیدی

درجه سانتیگراد و تمپر  044آستنیته کردن در دمای  بود لیكنزدایی قرار گرفته بسیار کمتر از فلز پایه 

[. لیكن در بررسی 0و ] [3حتی مناس  تر از فلز پایه ایجاد نماید ] SCCشرایط مقاومت به  توانستمناس  

ردن و تمپر سب  بدست آوردن نتایج مقاله، عملیات حرارتی آستنیته ک این صورت گرفته موضوع
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بدلیل انرژی ذاتی بیشتر می توانیم شاید  معكوس گردید که خود می تواند موضوع پژوهشی دیگری باشد.

 این موضوع را تو حدودی توجیه کنیم.ساختار مارتنزیتی 

داخلی آن قطعه نهایتاً با استفاده از رنگ های نسوز رنگ آمیزی شده و پوشش مقاومت به خوردگی 

پیرو پایش های صورت  نیز، مشابه با نمونه اصلی اجرا شده و قطعه به سایت نفتی مربوبه ارسال گردید.

سال از زمان آغاز سرویس مجدد قطعه، هیچ مشكلی در کارکرد قطعه  2گرفته تاکنون با گذشت بیش از 

 و یا هیچ نوع خوردگی مخرب، گزارش نشده است.
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 اشكال:جداول و 

 Mars 100( : برخی ابالعات فنی توربین  1جدول )

 
 

 014( : عناصر آلیاژی موجود در فوالد زنگ نزن  2جدول )

 عنصر درصد وزنی

Max 0.15 C 
11.5 ~ 13.5 Cr 
Max 1.00 Mn 
Max 1.00 Si  

--- Ni 
Base Fe 
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 اکستراپالسیون تافلنتایج حاصل از آزمون ( :  3جدول )

 خوردگی نرخ
Mpy (mm/year) 

دانسیته جریان 

µA/cmخوردگی 
2 

 شماره نمونه

6.909x10-1 1.821 1 

1.708 4.502 2 

3.434x10-1 9.048x10-1 3 

 

 

 

 
 Mars 100(:  بخش های مختلف توربین 1شكل)

 

 
 (:  قطعه خروجی توربین، پس از اجرای عملیات ماسه پاشی2شكل)
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 و ابراف اتصاالت درز جوش ورق محیطی بدنه(: خوردگی در ناحیه 3شكل )

 

 

 
 (: نتایج حاصل از آزمون نشتی مایع نافذ0شكل )

 

 

 بر حس  ویكرز 3تا  1سختی نمونه های عدد (: نمودار 4شكل )
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  و نحوه پوشش دهی سطح نمونه آزمایش اکستراپالسیون تافل (:6شكل)

 

 

12

3 

  3تا  1نمونه های  حاصل برای تافل منحنی های(: 6شكل)
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200 µm 50 µm 

200 µm 50 µm 

100 µm 20 µm 

 
 

 )مارتنزیت تمپر شده به همراه جزایر فریت دلتا( در ناحیه متاثر از حرارت 1ساختار میكروسكوپی نمونه شماره (: 5شكل)

 

 
 

 کاربیدی در زمینه و مرز دانه ها()ساختار مارتنزیت تمپر شده و ذرات ریز  2ساختار میكروسكوپی نمونه شماره (: 8شكل)

 

 
 

 در ناحیه جوش )جزایر فریت دلتا در زمینه آستنیت( 3ساختار میكروسكوپی نمونه شماره (: 0شكل)
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