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Ιδιαιτερότητα του αζώτου κατά
τη συγκόλληση 

ανοξείδωτων σύνθετων 
(DUPLEX) χαλύβων

Στο άρθρο αυτό γίνεται μια σημαντική

περιγραφή της επίδρασης του Αζώτου

για την κατανομή των φερριτικών και

ωστενιτικών φάσεων σε διάφορες πε-

ριοχές (ζώνες) που προκύπτουν κατά

τη συγκόλληση σύνθετων (Duplex) χα-

λύβων «DIN» W-Νο 1.4462 και υπερσύν-

θετων (Superduplex) W-Νο 1.4501.

Επίσης εξετάζεται η επίδραση του Αζώ-

του επί της διατρητική αντιδιαβρωτιής

ικανότητας της συγκόλλησης (pitting –

resistance).

Τέλος κατά τη συγκόλληση με TIG

(WIG) διαπιστώνεται απώλεια Αζώτου,

η οποία θα αποκατασταθεί με εναζώτω-

ση τόσο από το Αέριο προστασίας τό-

ξου, όσο και από το Αέριο προστασίας

Ρίζας (συνοδείας). Εικόνα 1. Επίδραση Αζώτου στο τριστοιχειακό σύστημα με Fe 70% - Cr – Ni. 



1. Εισαγωγή

Οι ωστενιτο-φερριτικοί σύνθετοι

(Duplex) χάλυβες με ή χωρίς

Άζωτο είναι γνωστοί από το

1933.

Ο «πίνακας 1» περιέχει τη

χημική ανάλυση ορισμένων

κραμάτων σύνθετων (Duplex)

και υπερσύνθετων

(Superduplex) χαλύβων. Το

Άζωτο που περιέχεται στους

παραπάνω χάλυβες,

αποδείχτηκε σαν ένα πολύτιμο

στοιχείο κραμάτωσης, γιατί

αφενός μεν προκαλεί τη

σταθεροποίηση της ωστενιτικής

υφής κατά τη συγκόλληση,

αφετέρου αυξάνει την

αντίσταση έναντι διατρητικής

διάβρωση (pitting) και επί πλέον

δε περιορίζει σημαντικά το

φαινόμενο διαχωρισμού των

ενδομεταλλικών φάσεων και

μειώνονται οι δυνατότητες

εμφάνισης ψαθυρότητας στη

συγκόλληση. Χαρακτηριστικό

είναι ότι το Άζωτο έχει

διαφορετική διαλυτότητα

μεταξύ των φάσεων ωστενική –

φερρίτη, συνεπώς η αξιολόγηση

της επίδρασης του Αζώτου ως

στοιχείο κραμάτωσης θα είναι

ανάλογη. Παρακάτω

περιγράφεται η επίδραση του

Αζώτου στη συγκόλληση

ωστενιτο-φερριτικών σύνθετων

(Dyplex) χαλύβων, σε

συνδυασμό με την

ανθεκτικότητα έναντι τοπικής

διάβρωσης.

2. Αναλογία  φερρίτη (δ)

ωστενίτη (γ) στη συγκόλληση.

Για καλύτερη κατανόηση της

επίδρασης της αναλογίας δ/γ

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,

λαμβάνοντας υπόψη και την

παρουσία του αζώτου,

χρησιμοποιείται το

τριστοιχειακό σύστημα

ισορροπίας Σιδήρου – Χρωμίου

– Νικελίου (Fe – Cr – Ni) με 70%

Σίδηρο «εικόνα 1». Στην εικόνα

1 φαίνεται η εκλεγόμενη θέση
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Εικόνα 2. 

Μακροπροβολή ενός

πάσου συγκόλλησης

υλικού

X2CrNiMoN225 

(W – N – 1.4462).

Ηλεκτρόδιο Φ 2,5mm.

Γραμμική Ενέργεια

7KJ/Cm. 

Πίνακας 1. 
Εκλεγόμενοι
φερριτικοί ωστενιτικοί
σύνθετοι χάλυβες.


