
فوالدهاي زنگ نزن داپلكس گروهي از فوالدهاي زنگ نزن هستند كه عالوه بر مقاومت 
خوب در برابر خوردگي، داراي استحكام مناسب و روش هاي پر انرژی  هستند. خواص 
فيزيكي اين فوالدها مابين فوالدهاي زنگ نزن آستنيتي و فريتي قرار مي گيرد، اما در 
مجموع خواص آنها به فوالدهاي زنگ نزن فريتي و فوالدهاي كربني شباهت بيشتري 
دارد. مقاومت به حفره دار شدن و خوردگي شياري اين فوالدها تابعي از مقدار كروم، 
موليبدن، تنگستن و نيتروژن و مشابه فوالد زنگ نزن آستنيتي ISIA 613 بوده و حتي 
در برخـي داپلكس هـا بهتر از فوالد زنگ نـزن آستنيتي مقـاوم در برابـر آب دريـا 
) oM 6%( عمل مي كنند. تمامي فوالدهاي زنگ نزن داپلكس به صورت مشهودي 
مقاومت به خوردگي تنشي كلريدي بهتري نسبت به فوالدهاي زنگ نزن آستنيتي 
داشته و همچنين استحكام و شكل پذيري و تافنس باالتري از اين رده فوالدها دارند.

بر  با ساختاري مشتمل  داپلكس  نزن  زنگ  فوالدهاي  كه  است  از 80 سال  بيش 
گرفته اند.  قرار  در دسترس صنايع  تجاري  به صورت  )شكل 1(  فريت  و  آستنيت 
قديمي ترين نوع اين آلياژها حاوي كروم، نيكل و موليبدن بوده و اولين نوع كار شده 
اين گروه از آلياژها در سال 1930 در سوئد توليد و در صنايع كاغذسازي استفاده 
شد.آلياژ فوق با هدف مقاومت در برابر خوردگي مرز دانه اي كه عمدتاً در فوالدهاي 
زنگ نزن آستنيتي پركربن تجربه مي شد، توسعه يافت. نوع ريختگي اين آلياژها در 
همين سال ها و در فنالند پا به عرصه صنعت گذاشت و اولين حق امتياز فوالدهاي 
زنگ نزن داپلكس در سال 1936 در فرانسه به آلياژ Uranus 50تعلق گرفت. اولين 
نوع فوالدهاي زنگ نزن داپلكس با هدف بهبود خواص مقاومت در برابر خوردگي 
تنشي كلريدي با نام 3RE60 به وجود آمد و درسال هاي بعد هر دو نوع ريختگي و 
كار شده اين نوع آلياژها در دامنه وسيعي از تجهيزات صنايع از جمله مخازن تحت 

فشار، مبدل هاي حرارتي و پمپ ها استفاده شد.

شكل -1 نمونه اي از ساختار فوالدهاي زنگ نزن داپلكس و مقايسه آن با فوالدهاي زنگ نزن آستنيتي 
و فريتي و اثر نيكل بر ساختار

اولين فوالدهاي زنگ نزن داپلكس توليد شده در عين عملكردي مناسب، داراي 
از  ناشي  ديده  حرارت  نواحي  بودند.  شده  جوشكاري  حالت  در  هايي  محدوديت 
جوشكاري )HAZ( به علت درصد باالي فريت، تافنس و مقاومت به خوردگي كمتري 
نسبت به فلز پايه داشتند و اين موضوع محدوديت استفاده از اين آلياژها را در حالت 
جوشكاري نشده و آن هم تنها در برخي كاربردها به همراه داشت. در سال 1968 
وجود  به  را  نزن جديد  زنگ  فوالدهاي  ايجاد  زمينه  فوالدسازي،  صنايع  پيشرفت 
آورد. از جمله استفاده از نيتروژن به عنوان عنصر آلياژي در فوالدها امكان پذير شد. 
نيتروژن با افزايش تافنس و مقاومت به خوردگي ناحيه HAZ مشكل جوشكاري 
فوالدهاي زنگ نزن داپلكس را بر طرف نموده و همچنين با توجه به نقش آستنيت 

زا بودن نيتروژن، اثر تخريبي فازهاي بين فلزي كاهش يافت.
آلياژي  نقش  به  توجه  با  داپلكس  نزن  زنگ  فوالدهاي  گروه  دومين  ترتيب  بدين 
دربرابـر  مقاومت  با  زنگ نزن  فوالدهـاي  بـه  صنايع  نياز  شد  بازار  وارد  نيتروژن 

خوردگـيتنشي كلريدي و قابليت ساخت عالي در دهه 1970،
با توسعه صنايع فرا ساحل نفت و گاز در درياي شمال رو به 
فزوني گذاشت و بدين ترتيب فوالد زنگ نزن داپلكس 2205 
به عنوان پر مصرف ترين نوع در صنايـع نفت و گاز فراساحل
شناخته شـد. استحكــام باالي اين آليـاژ كاهش ضخـامت
و در نتيجـه كـاهش وزن سكوهــاي دريايي را امكان پذير 

مي كرد كه اين موضوع در نوع خود مشوق اصلي توسعه استفاده از اين نوع آلياژها بوده است.
مشابه ساير گروه هاي فوالدهاي زنگ نزن، مقاومت به خوردگي فوالدهاي زنگ نزن 
داپلكس نيز به عناصر آلياژي موجود در فوالد بستگي دارد.توسعه فوالدهاي زنگ 

نزن داپلكس ادامه داشته و اين فوالد ها به پنج دسته كلي زير تقسيم مي شوند:
• Lean Duplex مانند 2304 كه حاوي موليبدن نيستند

• Standard Duplex مانند 2205 پر مصرف ترين فوالد زنگ نزن داپلكس با بيش از %80 مصرف
• Cr Duplex 25 مانند  Alloy 255 با PREN كمتر از 40

افزايش  و  با 26-25 درصد كروم   2507 مانند   Super Duplex (PREN 40-45(•
موليبدن و نيتروژن نسبت به دسته قبل

• Hyper Duplex فوالدهاي زنگ نزن داپلكس  با PREN بيش از 45
عدد مقاومت در برابر حفره دار شدن از معادله زير محاسبه مي شود:

PREN=Pitting Resistance Equivalent Number =5Cr+3.3(%Mo+0.5%W) +16%N

فوالدهاي زنگ نزن داپلكس مقاومت به خوردگي  بااليي در اكثر محيط هايي كه 
فوالدهاي استاندارد آستنيتي استفاده مي شوند، از خود نشان مي دهد.از طرفي 
برخي استثناها استفاده از اين نوع آلياژها را در اولويت قرار مي دهد. به عنوان مثال 
درصد باالتر كروم فوالدهاي زنگ نزن داپلكس مزيتي در محيط هاي اسيدي اكسيد 
كننده است. همچنين مقدار كافي موليبدن و نيكل مقاومت الزم در برابر محيط هاي 
متوسط اسيدهاي احيا كننده را در پي دارد. مقدار باالي كروم، موليبدن و نيتروژن، 
مقاومت به خوردگي شياري و حفره دار شدن را در فوالدهاي زنگ نزن داپلكس 
برابر  در  مقاومت  داپلكس  نزن  زنگ  فوالدهاي  گانه  دو  افزايش مي دهد. ساختار 
خوردگي تنشي كلريدي را بهبود بخشيده ودر صورتي كه ساختار حاوي 25 تا30 
درصد فريت باشد اين فوالدها بسيار مقاوم تر از فوالدهاي زنگ نزن آستنيتی316 و 

AISI 304 در برابر اين نوع خوردگي عمل مي كنند.
از طرف ديگرساختار فريت مستعد به تردي هيدروژني است و در نتيجه فوالدهاي 
زنگ نزن داپلكس در محيط هايي كه امكان نفوذ هيدروژن به درون فلز وجود دارد 

از منظر تردي هيدروژني مناسب نيستند.
در شكل2 مقايسه اي در رابطه با مقاومت در برابر خوردگي شياري و حفره دارشدن 

فوالدهاي زنگ نزن داپلكس با فوالدهاي زنگ  نزن آستنيتي آمده است.

 

شكل -2 خوردگي فوالدهاي زنگ نزن داپلكس و فوالدهاي زنگ نزن آستنيتي در محلول جوشان 50% 

اسيد استيک و درصد هاي متفاوت اسيد فرميک

)Duplex Stainless Steel(مقدمه اي بر فوالدهاي زنگ نزن داپلكس
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مهندس داریوش ماسوری 

کارشناس ارشد برجسته شرکت نفت و گاز پارس



تقدیر کمیسیون انجمن های علمی از انجمن 

انجمن خوردگی  از  نامه ای  ايران طی  انجمن های علمی  كميسيون 
تهيه و تدوين  و  فارسی  زبان  ترويج  به دليل تالش در زمينه  ايران 
واژه های معادل فارسی در حوزه فرهنگ خوردگی تقدير كرد. اين نامه 
خطاب به رياست انجمن خوردگی ايران و با امضای دبير كميسيون 

انجمن های علمی می باشد. 

همایش خوردگی در محیط های دریایی و پوشش های سطحی

اولين همايش خوردگی در محيط های دريايی و پوشش های سطحی 
توسط دانشگاه صنعتی اميركبير و انجمـن خوردگی ايران به مدت 
2 روز در تاريخ 20 و 21 ارديبهشت ماه در واحد بندرعباس دانشگاه 

صنعتی اميركبير برگزار می شود. 
محورهای اين همايش عبارتند از: خوردگی سازه های بتنی، خوردگی 
سازه های فلزی، خوردگی در محيط های دريايی، پوششهای مقام در برابر 
خوردگی، نانو پوششهای مقاوم در برابر خوردگی، جدايش كاتديک، اثرات 
خوردگی در نيروگاهها و سكوها و شناورهای دريايی، اثرات خوردگی در 

پااليشگاهها و اثرات خوردگی در مجتمع های پتروشيمی.
آدرس دبيرخانه: تهران، دانشگاه صنعتی اميركبير

corrosion@aut.ac.ir :پست الكترونيک
شماره تماس تهران: 021-66414113

شماره تلفن بندر عباس: 0761-6674715

چیستان
انجمن خوردگی ايران در نظر دارد در هر فصل 
مسابقه علمي با عنـوان » چيستـان« به صورت 
الكترونيكی برگزار نمايد. عالقمنـدان می توانند 
برای پاسخ هــای خـود را به پست الكتـرونيكی 

 info@ica.ir  .انجمنارسال نمايند

چيستان مربوط به فصل بهار 1391:
 H2S روش های علمی در كاهش خوردگی فوالدهای كربنی ناشی از
SO2, NaCl و H2O را شرح داده و از جوايز نفيس انجمن خوردگی 

ايران بهره مند گرديد. 
به  انجمــن  اينترنتـی  پايگـاه  به  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت 

نشـــانی www.ica.ir مراجعه نماييد. 

برنامه آموزشی انجمن خوردگی در اردیبهشت ماه

مركز آمـوزش انجمـن خـوردگی ايران 
با توجه استقبال كم نظير از دوره های
الكتروشيمی، اقدام به برگزاری اين دوره

توسط آقای دكتر نشاطی رئيس پژوهشكده 
حفاظت صنعتی پژوهشگاه صنعت نفت در تاريخ 13 و 14 ارديبهشت 
ماه نموده است. عالقمنـدان جهت كسب اطالعــات بيشتر می توانند 
به پايگاه اينترنتی www.ica.ir مراجعه و يا با مركز آموزش انجمن  

حاصل نمايند. 8-88344287 )داخلی 3 و 8(

چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

بزرگترين گردهمايی مديران و كارشناسان خطوط انتقال نفت و گاز 
المللی رازی، تهران  9-8 مهرماه 1391، در مركز همايش های بين 

برگزار می گردد. 
محورهای كنفرانس به شرح زير است: 

ـ مديريت خطوط لوله نفت و گاز
ـ مواد و روش های نوين ساخت لوله

ـ طراحی و اجرای خطوط لوله نفت و گاز
ـ بهره برداری، نگهداری و تعميرات خطوط لوله

ـ حفاظت، مانيتورينگ و كنترل خوردگی
ـ خطوط لوله دريايی

عالقمندان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتی 
www.iranpipetech.com مراجعه نمايند. 

اولین کنفرانس بین المللی

 نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

در  نيروگاهی  و  پتروشيمی  گاز،  نفت،  المللی  بين  كنفرانس  اولين 
هتل  المللی  بين  همايش های  مركز  در   1391 تيرماه   29 تاريخ 
المپيک تهران با محوريت سه پنل مهندسی نفت، مهندسی شيمی و 

نانو فناوری برگزار خواهد شد. 
عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر می توانند به پايگاه اينترنتی 

www.icogpp.com مراجعه نمايند.  
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تقدیر از انجمن خوردگی ایران دوره های آموزشی آتی  اخبار انجمن  اخبار انجمن

برگزاری کنفرانس سایر اخبار

برگزاری سمینار سایر اخبار

برگزاری همایش  اخبار انجمن

چیستان  اخبار انجمن



کنفرانس ملی کاربرد نانوتكنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

 
اولين كنفرانس ملی كاربرد نانوتكنولوژی در صنايع نفت و پتروشيمی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  ميزبانی  به  سال 1391  ماه  تاريخ 4خرداد  در 
واحد ماهشهر برگزار خواهد شد. محورهای اين كنفرانس نانو مواد، نانو 
ساختارها، نانو ذرات، نانو پوشش ها، نانو كامپوزيت ها، نانو كاتاليست 
ها، نانوالياف و نانوسيم ها، كاربردهای نانو در حوزه انرژی و صنايع نفت، 
گاز و پليمر، كاربرد نانو در محيط زيست و آالينده ها و نانو لوله های 
كربنی می باشند. عالقمندان جهت كسب اطالعات  می توانند با شماره 
تلفن 2338571-0652)دبيرخانه كنفرانس( تماس گرفته يا به پايگاه 

اينترنتی www.mubnano.com مراجعه نمايند.

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

اولين كنفرانس ملی صنعت بتن در تاريخ 4 و 5 خرداد سال 1391 به 
ميزبانی مركز بين المللی علوم و تكنولوژی پيشرفته و علوم محيطی 
اين كنفرانس  برگزار خواهد شد. محورهای موضوعی در  در كرمان 
تعمير، تقويت و بهسازی لرزه ای سازه های بتنی، طراحی و اجرای 
آنها، فناوری های نوين در صنعت بتن، افزودنی ها و مواد كمكی در 
ها  كاربرد سنگدانه  و  توليد  پايدار،  توسعه  و  بتن  دوام  اين صنعت، 
در بتن، انواع سيمان و نقش آنها در توسعه پايدار، مديريت كنترل 
كيفی در صنعت سيمــان و بتن و ماشين آالت صنعتی می باشند. 
عالقمندان جهت كسب اطالعات تكميلی می توانند با شماره تلفن-

پايگاه  به  يا  گرفته  تماس  كنفرانس(  )دبيرخانه   0341-2478397
اينترنتی www.icst.ac.ir مراجعه نمايند.

گردهمایی پیمانكاران برجسته کشور 

صنعتی  »نقش  محوريت  با  كشور  برجسته  پيمانكاران  گردهمايی 
سال  ماه  ارديبهشت  پانزدهم  مورخ  ملی«  اقتصاد  رشد  در  سازی 
ايران  1391 در مركز همايشهای صدا و سيمای جمهوری اسالمی 
كشور  رتبه  عالی  مسئولين  با حضور  همايش  اين  شود.  می  برگزار 
از  و جمعی  استانداری ها  بحران،  مديريت  سازمان  كشور،  وزارت  از 
مديران  از  تن  و همچنين 800  اسالمی  نمايندگان مجلس شورای 
توانند جهت كسب  برگزار می گردد. عالقمندان می  برجسته كشور 
اطالعات بيشتر با خانم محمدی، شماره تماس 81020 داخلی 176 

و 146 تماس حاصل نمايند. 

پوشش های محافظ در محیط های خورنده

كـارگـاه آموزشـی پوشش هــــای محافـظ در
محيط های دريايی توسط دانشگاه صنعتی اميركبير
و انجمن خوردگی ايران در تاريخ 24 ارديبهشت 1391

برگزار می گردد.
جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتی

انجمن به نشانی www.ica.ir مراجعه نماييد. 

برگزاری همایش توسط باشگاه پژوهشگران جوان

ارديبهشت   15 تاريخ  در  نانو  فناوری  و  علوم  ملی  همايش  اولين 
دانشگاه  در  جوان  پژوهشگران  باشگاه  همت  به   1391 سال  ماه 
برگزار خواهد شد. محورهای موضوعی در  اهواز  واحد  اسالمی  آزاد 
مكانيک،  نانو  الكترونيک،  نانو  فيزيک،  نانو  مواد،  نانو  كنفرانس  اين 
در  نانو  داروسازی،  و  پزشكی  نانو  شيمی،  مهندسی  و  نانوشيمی 
نانو  زيست،  محيط  در  كشاورزی،نانو  علوم  در  نانو  شناسی،  زيست 
باشد.  می  مديريت  و  اقتصاد  در  نانو  و  محاسبات  و  رياضيات  در 
عالقمندان جهت كسب اطالعات تكميلی می توانند با شماره تلفن               
پايگاه  به  يا  گرفته  تماس  همايش(  3348397-0611)دبيرخانه 

اينترنتی forum.bpj.ir/ahvaz-nano مراجعه نمايند.

همایش بین المللی عملیات حرارتی و مواد پیشرفته

اولين  و   )ICMH(حرارتی عمليات  بين المللی  همايش  سومين 
11خرداد  الی   NAMIC( 10(پيشرفته مواد  المللی  بين  همايش 
همايش  اين  در  نام  ثبت  می گردد،مهلت  برگزار  اصفهان  در   1391
تا تاريخ 1391/02/20 می باشد، عالقمندان جهت كسب اطالعات 
 www.icmh.ir و    www.namic.ir اينترنتی  پايگاه  به  بيشتر 

مراجعه فرمايند.

برگزاری اجالس کشورهای جنبش عدم تعهد

در  تعهد  عدم  كشورهای جنبش  سران  اجالس  می رساند  اطالع  به 
شهريور ماه 1391 در تهران برگزار می شود. با توجه به اينكه بخشی از 
فعاليتهای كشورهای جنبش عدم تعهد در حوزه علوم و فناوری انجام 
می شود و مركز علم و فناوری جنبش عدم تعهد و ساير كشورهای 
در حال توسعه )S&T Center NAM( برای انجام اين كار ويژه به 
آن  پيشنهادهای  و  طرح ها  می توانند  عالقمندان  است،  آمده  وجود 
دانشگاه/پژوهشگاه و انجمن را برای طرح در اين اجالس به انجمن 

خوردگی ايران  ارسال نمايند تا اقدامات بعدی صورت گيرد. 
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برگزاری کنفرانس سایر اخبار

برگزاری کنفرانس سایر اخبار

برگزاری همایش سایر اخبار

برگزاری همایش سایر اخبار

برگزاری همایش سایر اخبار

برگزاری اجالس  سایر اخبار

برگزاری گردهمایی سایر اخبار



نهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی

ریخته گری، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی، آبكاری و جوش و برش

 صنایع معدنی، آهن و فوالد، فلزات غیرآهنی، لوله و پروفیل

IRAN METAFO

نهمين نمايشگاه بين المللی متالورژی، ريخته گری، آهنگری و ماشين كاری، 
قالب سازی، آبكاری و جوش و برش، صنايع معدنی، آهن و فوالد، فلزات غيرآهنی، 
لوله و پروفيل در تاريخ 12-9 آذر ماه 1391 در محل دائمی نمايشگاه های بين 
المللی تهران برگزار می گردد. نمايشگاه مذكور به عنوان بزرگترين و مهمترين و 

تاثيرگذارترين رويداد در صنايع فلزی كشور محسوب می گردد. 

بیستمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور
)آخرین مهلت ارسال مقاله( 

بيستمين همايش هماهنگی ارگانهای دريايی كشور در تاريخ 20-19 ارديبهشت 
ماه 1391 در جزيره كيش با شعار دريانوردی: جهان پس از يكصد سال، ايران و 
حال و آينده با حضور مقامات ارشد لشگری و كشوری با تشكيل پنل های علمی 
و نمايشگاه دستاوردهای دريايی كشور به ميزبانی سازمان بنادر و دريانوردی 
برگزار می گردد. با توجه به اينكه آخرين مهلت ثبت نام و اعالم اسامی جهت 
هماهنگی امور اجرائی همايش 90/1/30 می باشد، با مراجعه به پايگاه اينترنتی 

DHOD.PMO.IR نسبت به ثبت نام و اعالم اسامی اقدام نمائيد.
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برگزاری نمایشگاه بین المللی برگزاری همایشسایر اخبار سایر اخبار

به اطالع عالقمندان شرکت در کارگاه های آموزشی می رساند:

- مدت زمان برگزاری هر كارگاه يک روز می باشد.
- كارگاه انتخاب پوشش ها برای مناطق خورنده 1391/02/26 ساعت 13:30 الی 17 برگزار می گردد.

- ساير كارگاه ها روز 1391/02/28 برگزار می گردد.
- برای تمامی شركت كنندگان در كارگاه گواهينامه ای به دو زبان فارسی و انگليسی از سوی انجمن خوردگی ايران صادر می شود.

هزينه ثبت نام جهت شركت در هر يک از كارگاههای آموزشی 1/200/000 ريال می باشد.
* جهت ثبت نام به در پايگاه اينترنتی انجمن خوردگی ايران به نشانی www.ica.ir مراجعه نماييد. 

* جهت كسب اطالعات تكميلی با شماره تلفن های 8-88344287 )داخلی 3 و 8( تماس حاصل نماييد.

کارگاه های آموزشی
همزمان با برگزاری سیزدهمین کنگره ملی خوردگی

 26 الی 28 اردیبهشت 1391 ـ دانشگاه تبریز


