
  دراسة بعض العوامل المؤثرة على لحام المونة لربط الفوالذ مقاوم الصدأ   4،2008،العدد26مجلة الهندسة والتكنلوجيا،المجلد
                                                   ) AISI 316L ( مع الفوالذ منخفض الكاربون)CK15(  

  
 

  الجامعة التكنولوجية / قسم هندسة األنتاج والمعادن       

185  
                                       

  دراسة بعض العوامل المؤثرة على لحام المونة لربط الفوالذ مقاوم الصدأ
)  AISI 316L( الكاربون مع الفوالذ منخفض )CK15(  

  
  منى خضير عباس                  حسين موسى حبيب.د

  مدرس مساعد    أستاذ مساعد                   
  8/1/2007:تاريخ االستالم
  2/8/2007:تاريخ القبول

  لخالصةا
وكـذلك صـفائح غيـر    ) AISI 316L(لصدأ اتم لحام صفائح متشابهة من الفوالذ مقاوم        

 )CK15(والفـوالذ مـنخفض الكربـون    ) AISI316L(لصـدأ  امتشابهة من الفـوالذ مقـاوم   
)(DIN1654  بطريقة لحام المونة باستعمال سبائك مونة غير فعالة ذات اساس نحاس في افران

بغاز االركـون   ملئت )Retort(خاملة وذلك بوضع العينات في حاوية خاصة  ذات اجواء غازية
تم اسـتعمال ثالثـة    .داخل فرن صندوقي ) دقيقة / لتر  1-2(  اللحام وبمعدل جريان فترة اثناء

-DINL-Ag20Cd ( ,)AWSRB CuZn-C(, )AWSRB Cu Zn(انواع من سبائك المونة 
D (اللحام  مع تغيير مدة)  م اجراء ت .مناسبة لكل سبيكة مونة ئق عند درجة حرارةدقا )  5,10

االختبارات الميكانيكية والميتالورجية المختلفة والتي شملت اختبـار مقاومـة القـص المنفـرد     
)Single shear (  واختبار مقاومة القص المـزدوج)Double shear (    واختبـار قـص الشـد
)Tensile shear( مجهرية وحيود االشعة السينية لكـل مـن   فحص البنية ال اجراء باالضافة الى

  . صالت غير المتشابهةوالوصالت المتشابهة وال
اظهرت الوصالت التناكبية المنفردة والمزدوجة من المعادن المتشابهة من الفـوالذ مقـاوم         
مقاومة قص اعلى مما في حالة الوصالت غير المتشابهة مـن الفـوالذ مقـاوم    ) 316L( الصدأ

حققـت سـبيكة المونـة     .ظروف اللحام المستعملة  نفس ذ منخفض الكربون وعندالصدأ والفوال
)RBCuZn-D ( اعلى مقاومة قص للوصالت التناكبية المنفردة والمزدوجة وقص الشد في حالة

مال سبائك المونة االخرى وعند الوصالت المتشابهة وغير المتشابهة مقارنة مع الوصالت بأستع
  . قدقائ)  10،  5(لحام  مدة

                                                    Abstract                                   
Similar Plates of stainless steel (AISI 316L) and dissimilar plates of stainless steel 
(AISI 316L) and low carbon steel (Ck15) are welded by brazing using copper base 
non- active filler metal alloys in furnaces with inert gas atmospheres The 
specimens were inserted in special container called (Retort) filled by inert   
gas(argon) during brazing process with flow rate (1-2 litter / min).  Three types of 
filler metal alloys DINL- Ag20Cd , AWSRB CuZn-C , AWS RB Cu Zn – D were 
used with changing  the brazing time (5 , 10) min at given temperature suitable for 
each filler metal alloy . Many or various mechanical and metallurgical tests were 
carried out including single shear test, double shear test and tensile shear test, in 
addition to the microstructure and x-ray diffraction inspection for each similar and 
dissimilar welds. It was shown that single and double butt joints of the similar 
metals of stainless steel (316L) showed higher shear strength than that of dissimilar 
weld of stainless steel (316L) and Low carbon steel( CK15) .  The brazed joints by 
filler metal alloy (RBCu Zn-D) showed the best shear strength for similar and 
dissimilar metal of stainless steel (316L)and low c brazing time carbon steel 
(Ck15) in comparison with joints brazed by other filler metal alloys at (5, 10) min 
.                                                                                          
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