
 
 
 
 
 
 
 

 

 به نام خداوند جان و خرد

  علوم و فناوری اهی نوین رهیافت

 11واحد ، 5پالک ، خیابان قدیر، جنب دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادیتهران، 

 021-66011061تلفکس:  021-66011056تلفن: 

 info@a-sciences.comپست الکترونیکی: 

 )یا ترکیدگی در جوش(جوشکاری فوالدهای زنگ نزننام دوره: 

 

 صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهیصنایع مرتبط: 

کارشناسی و باالترسطح شرکت کنندگان:   

متالورژی عمومیپیش نیاز:   

 

 محتوی دوره:

 بندی فوالدهای زنگ نزن.دسته  -1

 متالورژی جوشکاری فوالدهای زنگ نزن مارتنزیتی. -2

معرفی آلیاژهای فوالدهای زنگ نزن مارتنزیتی استاندارد، متالورژی فیزیکی و مکانیکی فوالدهای زنگ نزن 

، ترکیدگی در جوش،  پیش گرم، دمای HAZمارتنزیتی، تحوالت فازی در فلز جوش، تحوالت فازی در 

 .پاسی و عملیات حرارتی پس از جوش، انتخاب الکترودبین 

 .متالورژی جوشکاری فوالدهای زنگ نزن فریتی -3

معرفی آلیاژهای فوالدهای زنگ نزن فریتی استاندارد، متالورژی فیزیکی و مکانیکی فوالدهای زنگ نزن 

، رسوبات در فلز FZ، پیش بینی ریزساختار FZفریتی، تحوالت فازی در فلز جوش و تشکیل مارتنزیت در 

، ، تردی دمای باال، HAZ، تشکیل مارتنزیت و رشد دانه در HAZجوش، ترک انجمادی، تحوالت فازی در 

 .تاثیر جوشکاری بر مقاومت به خوردگی، عملیات حرارتی پس از جوش، انتخاب الکترود

 متالورژی جوشکاری فوالدهای زنگ نزن آستنیتی -4

عرفی آلیاژهای فوالدهای زنگ نزن آستنیتی استاندارد، متالورژی فیزیکی و مکانیکی فوالدهای زنگ نزن م

، پیش بینی ریزساختار و تخمین FZو مودهای انجمادی، ترک انجمادی در  FZآستنیتی، تحوالت فازی در 

انتخاب الکترود مناسب  و دالنگ و WRCبوسیله دیاگرام های ریزساختاری شیفلر،  FZمیزان دلتا فریت در 

، انواع تردی در جوش و منطقه ی اطراف HAZ، تحوالت فازی در FZبرای جلوگیری از ترک انجمادی در 

 .آن، تاثیر جوشکاری بر مقاومت به خوردگی، انتخاب الکترود
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 متالورژی جوشکاری فوالدهای زنگ نزن دوپلکس -5

متالورژی فیزیکی و مکانیکی فوالدهای زنگ نزن  معرفی آلیاژهای فوالدهای زنگ نزن دوپلکس استاندارد،

شامل عدم باالنس فریت و آستنیت و تشکیل رسوبات در آن، کنترل باالنس  FZدوپلکس، تحوالت فازی در 

، ترک انجمادی، تردی در جوش،  تاثیر جوشکاری بر  HAZفریت و آستنیت در جوش، تحوالت فازی در 

 مقاومت به خوردگی، انتخاب الکترود. 

 متالورژی جوشکاری فوالدهای زنگ نزن رسوب سخت شونده -6

معرفی آلیاژهای فوالدهای زنگ نزن رسوب سخت شونده استاندارد، متالورژی فیزیکی و مکانیکی فوالدهای 

،  تاثیر HAZو  FZزنگ نزن  رسوب سخت شونده ی مارتنزیتی، آستنیتی و شبه آستنیتی، تحوالت فازی در 

 خوردگی، عملیات حرارتی پس از جوش، انتخاب الکترود. جوشکاری بر مقاومت به 

 

 

 

 

 


