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چكيده
ارزيابيهايي كه در مورد استحكام خطوط لوله انجام ميشوند ،نﻘش مهمي در طراحي و بهره برداري ايمن از اين سازهها دارند .خطوط لوله گاهي در معرض
تغيير شكلهاي خمشي و كششي قرار ميگيرند و اين تغيير شكلها جوش محيطي آنها را كه ميتوانند عيبها و تركهاي ريزي در درون خود داشته باشند،
تحت كشش قرار ميدهد .بنابراين ارزيابي ميزان مﻘاومت جوش محيطي در برابر رشد تركها و شكست از اهميت خاصي برخوردار است .در اين تحﻘيق،
چﻘرمگي با معيار  KICبراي ماده جوش محيطي خطوط لوله انتﻘال گاز ايران مطابق استاندارد  ASTM E1820تعيين شده است .براي اينكار آزمايشهاي
تك نمونهاي با استفاده از نمونههاي آزمايش از نوع كششي فشرده با شيارهاي جانبي و داراي تركهاي خستگي جهت تعيين منحني مﻘاومت در برابر رشد ترك
با استفاده از روش نرمي باربرداري انجام شده است .جهت ساخت نمونههاي آزمايش ،قطعاتي از بدنه لوله  API X65جدا و مطابق جوشكاري محيطي كه در
ساخت خطوط لوله انتﻘال گاز ايران انجام ميشود ،به همديگر جوش داده شدند .سپس نمونههاي نهايي با استفاده از قطعات جوشكاري شده ساخته شدند .پس
از انجام آزمايشها و محاسبات لازم ،مﻘدار عددي  KICبراي ماده جوش محيطي  ١٦٦ MPam1/2محاسبه شد.
واژههاي كليدي :خطوط لوله انتﻘال گاز طبيعي ،جوش محيطي ،چﻘرمگي شكست ،روش نرمي باربرداري.
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Abstract

Structuralintegrity assessments of pipelines play a key role in the design and safe operation of these structures. Pipelines are
sometimes subjected to bending and tensile deformations, which places the girth welds in tension. Girth welds may contain weld
imperfections and small flaws. Therefore, assessment of girth weld resistance against crack propagation and fracture is very
important. In this study, the KIC toughness has been determined for girth weld metal of API X65 gas pipeline, following the ASTM
E1820 standard. The fracture toughness tests employed sidegrooved and fatigue precracked compact tension specimens, which
were made by plates extracted from the original pipe and welded to each other under the same welding condition as that employed
for girth welding during construction of main natural gas transmission pipeline in Iran, to determine the crack growth resistance
curves based upon the unloading compliance method using the single specimen technique. From these, KIC value of 166 MPam1/2
was obtained for girth weld metal.
Keywords: Natural Gas Transmission Pipelines, Girth Weld, Fracture Toughness, Unloading Compliance Method.
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فشار پاييني صورت ميگرفت .با جوش دادن لولهها به همديگر بوسيله

امروزه كشورهاي زيادي از خطوط لوله جهت انتﻘال نفت و گاز
طبيعي استفاده ميكنند .در ساخت اين سازهها ،لولهها را كه معمولا"
بهطول استاندارد  ١٢متر توليد ميشوند ،كنار هم قرار ميدهند و با
جوشكاري به همديگر متصل ميكنند .اين جوش چون در راستاي
محيط لولهها انجام ميشود به جوش محيطي ١معروف است .جوشكاري
محيطي در زمانهاي قديم توسط آهنگران و با گداختن و چكشكاري
انتهاي لولهها انجام ميشد .اين روش اتصال فلزات به همديگر،
جوشكاري آهنگري ناميده ميشد .استفاده از فرايند جوشكاري با قوس
الكتريكي جهت اتصال لولهها از حدود سال  ١٩٢٠ميلادي آغاز شد.
قبل از رايج شدن اين روش ،لولههاي مورد استفاده قطر كوچكي
داشتند و جريان سيال از درون لولهها بدليل امكان نشتي از اتصالات با

Girth weld
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قوس الكتريكي ،استفاده از لولههاي با قطر زياد و برقراري جريان سيال
با فشارهاي بالا ممكن شد ] .[١امروزه در ايران جوشكاري لولههاي
انتﻘال گاز با قوس الكتريكي و استفاده از الكترود روكشدار انجام مي
شود .در خيلي از كشورها استفاده از الكترود فلزي تحت پوشش گاز
محافﻆ براي اين كار رواج دارد .در بعضي كشورها نيز ،جوشكاري پاس
ريشه با استفاده از الكترود تنگستني تحت پوشش گاز محافﻆ و
پاسهاي بعدي با استفاده از الكترود روكشدار انجام ميشود ].[٢
تركهايي كه در جوش محيطي بوجود ميآيند ،تحت تاثير
تنشهاي طولي موجود در خطوط لوله رشد ميكنند و موجب شكست
آنها ميشوند .در واقع تنشهاي طولي چون عمود بر جوش محيطي
هستند ،موجب بارگذاري مد اول در آن ميشوند .مد اول بارگذاري
خطرناكترين مد بارگذاري و عامل اصلي بسياري از شكستهاي بوجود
آمده در كاربردهاي مﺨتلﻒ صنعتي است .عوامل مﺨتلفي ميتوانند
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تعيين تجربي چقرمگي شكست ﺟوش مﺤيطي در خطوط لوله انتقال گاز با روش نرمي باربرداري

تعيين تجربي چﻘرمگي شكست جوش محيطي در خطوط ...

سبب ايجاد تنشهاي طولي در خطوط لوله شوند .يك عامل ،انبساط
حلﻘوي لوله در اثر تنش حلﻘوي است .تنش حلﻘوي ،تنش ناشي از عبور

مﻘدارجابجايي بازشدگي نوك ترك ٢با روش تكنمونهاي محاسبه شده
و سپس براي تعيين  KICاز رابطه رياضي موجود بين دو معيار فوق

گاز با فشار بالا از درون خطوط لوله است .تنش طولي همچنين ممكن
است در اثر تغييرات دمايي بوجود آيد .اگر دماي محيط از دماي محيط
در هنگام جوشكاري لولهها به مﻘدار قابل توجهي تغيير كند ،تنش
طولي در خط لوله بوجود خواهد آمد .در مواردي خطوط لوله به دلايل
گوناگون دچار خمش ميشوند و تنشهاي طولي در اثر اين خمشها
ايجاد ميشوند .بعنوان مثال ،خطوط لوله ممكن است تحت تاثير
عواملي مانند زلزله يا تكانهاي زمين قرار گيرند .اين نيروها در تركيب
با وزن لولهها موجب ايجاد تنشهاي خمشي در آنها ميشوند .مطالعات

استفاده شده است .از بين مراجع داخلي ،هاشمي و كيميابﺨش ][٨
مﻘدار  KICبدنه لوله  API X65را  308 MPam1/2تعيين كردهاند.
در تحﻘيﻘي ديگر ،مﻘدار  KICدرزجوش اين لوله توسط فرهي و هاشمي
] 265 MPam1/2 ،[٩محاسبه شده است .محﻘﻘان داخلي ياد شده در
تحﻘيق خود از روش چندنمونهاي و نمونه آزمايش خمشي با شيار واحد
در لبه استفاده كردهاند.
در تحﻘيق حاضر براي اولين بار چﻘرمگي ) (KICماده جوش
محيطي خطوط لوله انتﻘال گاز ايران با استفاده از لوله فولادي API

انجام شده نشان ميدهند انجام حفاري و گودبرداري بمنظور ساخت
كانال يا ساختمان و يا عمليات مربوط به ساخت معدن در مجاورت

 X65به قطر  ٤٨اينچ )  ١٢١٩ميلي متر( و ضﺨامت جداره  ٢٢ميلي-
متر كه يكي از پركاربردترين لولهها در صنعت انتﻘال گاز ايران است،

خطوط لوله ،از عوامل ديگري هستند كه ميتوانند موجب ايجاد
تنشهاي خمشي در اين خطوط شوند .گاهي ممكن است جرياني از

تعيين شده است.

آب ،مانند آب باران يا سيلاب به زير لولهها نفوذ كند و مﻘداري از خاك
موجود را با خود به مكاني ديگر انتﻘال دهد .در چنين وضعيتي نيروي
تكيهگاهي اعمالي از خاك به لوله در نﻘطه مورد نظر كاهش مييابد و
لوله در آن نﻘطه دچار خمش خواهد شد .در اثر تنشهاي خمشي مورد
اشاره ،معمولا" قسمت بالايي لوله )موقعيت ساعت  (١٢تحت تنش
فشاري و قسمت پاييني )موقعيت ساعت  (٦تحت كشش قرار ميگيرند.
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به همين دليل بيشتر تركها در خطوط لوله در قسمت پاييني
)موقعيت ساعت  (٦رشد ميكنند ] ٣و  .[٤بديهي است ماده جوش
محيطي خطوط لوله بايد از چﻘرمگي كافي برخوردار باشد تا بتواند در
برابر رشد تركها از خود مﻘاومت لازم نشان بدهد.

همانطور كه در شكل  ١مشاهده مي شود ،بدنه لوله ،درزجوش ٣و

جوش محيطي سه قسمت تشكيل دهنده يك خط لوله هستند .از
درزجوش در كارخانه لولهسازي جهت شكل استوانهاي دادن به ورقهاي
فولادي و ازجوش محيطي در محل ساخت خط لوله جهت اتصال لوله-
هاي مجاور بههمديگر استفاده ميشود .بدليل كاربرد گسترده لوله
 API X65در كشورهاي مﺨتلﻒ ،تحﻘيﻘات زيادي درباره خواص
مكانيكي اين لوله انجام شده و چﻘرمگي بدنه و درزجوش آن مورد
بررسي قرار گرفته است .اما مﻘدار عددي چﻘرمگي ) (KICماده جوش
محيطي خطوط لوله انتﻘال گاز ايران تاكنون در هيچ تحﻘيﻘي تعيين

تحﻘيﻘات جهت بررسي شكست خطوط لوله بعد از سال ١٩٥٠
ميلادي آغاز شد .در آن زمان بيشتر لولههاي مورد استفاده ،ترد و فاقد

نشده است .با توجه به اين موضوع ،ماده مورد بررسي در تحﻘيق حاضر،
ماده جوش محيطي انتﺨاب شده است.

هاي ديگر چﻘرمگي مانند  KICمورد توجه قرار گرفتند ] .[٢به دليل
اينكه با معلوم بودن طول ترك موجود در يك جسم با استفاده از مﻘدار

براي ساخت نمونههاي آزمايش ،ابتدا با استفاده از برش هوا-گاز
قطعاتي از بدنه لوله  API X65جدا و جهت جوشكاري به همديگر
آماده شدند .پس از پخزني سطوح با زاويه  ٣٠درجه ،جوشكاري با
همان روشي كه در ساخت خطوط لوله انتﻘال گاز ايران صورت مي-
گيرد ،انجام شد .بدين منظور ،علاوه بر كنترل يكسان بودن تمام
متغيرهاي مربوطه ،جهت انجام فرآيند جوشكاري از يك جوشكار فعال
در ساخت خطوط لوله انتﻘال گاز استفاده شد .جوشكاري با استفاده از
قوس الكتريكي و الكترود روكشدار در چهار پاس ريشه ،گرم ،پركن و

چﻘرمگي لازم بودند .پس از مشاهده چندين مورد شكست ترد ،انجام
آزمايش ضربه شارپي براي بررسي چﻘرمگي خطوط لوله در صنعت نفت
و گاز رايج شد ] .[٣مهمترين مزيت آزمايش شارپي سادگي ساخت
نمونه و انجام آزمايش است .اما نتايج اين آزمايش به دليل عدم وجود
ترك در نمونه آزمايش و ناگهاني بودن بار وارد بر آن نميتواند چﻘرمگي
شكست مواد نرم را با دقت كافي پيشبيني كند .به همين دليل معيار-

 KICماده ،مي توان مﻘدار تنش قابل تحمل آن را تعيين نمود ،اين
معيار چﻘرمگي امروزه كاربرد وسيعي در طراحي و ارزيابي مﻘاومت مواد
در برابر رشد ترك و شكست پيدا كرده است ] .[٥از بين مطالعاتي كه
جهت تعيين مﻘادير  KICدر خطوط لوله انتﻘال گاز انجام گرفته مي-
توان به تحﻘيق لي و همكاران ] [٦اشاره نمود .آنها مﻘادير  KICبدنه و
درزجوش لوله  API X65را بهترتيب  300 MPam1/2و 267
 MPam1/2تعيين كردهاند .مﻘادير  KICمحاسبه شده توسط يانگ و
همكاران ] [٧نيز براي بدنه و درزجوش همان لوله ،بهترتيب 282
 MPam1/2و  250 MPam1/2ميباشند .در هر دو تحﻘيق ياد شده،
نمونه آزمايش مورد استفاده از نوع خمشي با شيار واحد در لبه ١بوده و

سطح انجام شد .براي پاس ريشه از الكترود  ٦٠١٠و براي سه پاس
ديگر از الكترود  ٧٠١٨استفاده شد .شكل هندسي جوش نيز به صورت
لب به لب  Vشكل انتﺨاب شد .مﻘادير بيشينه و كمينه پهناي ماده
جوش بترتيب برابر  ٢٨و  ٥ميليمتر اندازهگيري شدند .ساير مشﺨصات
جوشكاري در جدول  ١نشان داده شده است .در شكل  ٢نيز صفحات
جوشكاري شده مشاهده ميشوند .پس از اتمام عمليات جوشكاري،
آزمون نفوذ مايع ٤جهت كسب از كيفيت جوشكاري انجام شد و ايراد
خاصي مشاهده نشد.

بجاي محاسبه مستﻘيم  KICيك معيار ديگر چﻘرمگي يعني
2

)Crack tip opening displacement (CTOD
Seam weld
4
)Penetration test (PT
3

)Single edge – notched bend (SENB
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آزمايشهاي كشش ،براي تعيين مﻘادير استحكام تسليم و
استحكام نهايي مطابق استاندارد  [١٠] ASTM E8و شارپي جهت
تعيين مﻘدار انرژي ضربه ماده جوش محيطي مطابق استاندارد
 [١١] ASTM E23انجام شدند .در شكل  ٣مشﺨصات هندسي نمونه
ساخته شده براي آزمايش كشش نشان داده شده است .مطابق
استاندارد ،ضﺨامت نمونه آزمايش كشش بايد برابر ضﺨامت ماده در
كاربرد خاص خود ) ٢٢ميلي متر در تحﻘيق حاضر( باشد ] .[١٠بنابراين
جهت رفع انحناي قطعات مورد استفاده براي ساخت نمونههاي آزمايش
كشش ،از ماشينكاري صرفنظر شد و قطعات با پرس تبديل به نمونه-
هاي تﺨت شدند .برطبق استاندارد  [١٢] API 5Lتغيير شكل
پلاستيك ناشي از پرس در ساخت نمونه آزمايش كشش قابل صرفنظر
كردن است .البته با توجه به قطر زياد و انحناي كم لوله مورد بررسي،
ميزان اين تغيير شكل در تحﻘيق حاضر ناچيز ميباشد .مطابق
استاندارد ،ماده جوش بايد در وسط نمونه عرضي آزمايش كشش قرار
داده شود و برجستگي سطح جوش با ماشينكاري برداشته شود،
بطوريكه سطح نمونه صاف و تﺨت باشد ] .[١٢پس از ساخت نمونهها،
آزمايشهاي كشش با نرخ بارگذاري  ٣ميلي متر بر دقيﻘه انجام شدند.
انرژي لازم براي شكست ترد ماده ،يكي ديگر از خواص مكانيكي آن
است .روش رايج براي اندازه گيري اين انرژي ،آزمون ضربه شارپي است.
در اين آزمايش ،نمونه تهيه شده در اثر سﻘوط چكشي از ارتفاع معين
ميشكند و انرژي لازم براي اين شكست در نشانگر دستگاه ثبت مي-
شود .نمونه استاندارد آزمايش شارپي ،مكعب مستطيلي با طول ٥٥
ميلي متر و پهنا و ضﺨامت  ١٠ميليمتر است كه شياري در يك وجه
آن با زاويه  ٤٥درجه ايجاد شده است ] .[١١اين نمونه بصورت تيري در
حالت افﻘي روي تكيهگاه دستگاه قرار ميگيرد و بار بصورت ضربه به
پشت شيار وارد ميشود .در شكل  ٤موقعيت نسبي جوش محيطي و
نمونه آزمايش شارپي و در شكل  ٥يكي از نمونههاي ساخته شده
آزمون شارپي در تحﻘيق حاضر نشان داده شده است .مﻘادير عددي
تعيين شده براي خواص مكانيكي ماده جوش محيطي در جدول ٢
مشاهده ميشود.
آساني نسبي انجام آزمايشهاي كشش و شارپي و دشواري
آزمايشهاي تعيين چﻘرمگي موجب شده است تعدادي از محﻘﻘين
سعي نمايند با استفاده از نتايج مطالعات تجربي به

كميت

مﻘدار

واحد

ولتاژ جريان
شدت جريان
سرعت جوشكاري

 ٢٢الي ٢٥
 ٨٠الي ١٢٠
 ٨٠الي ١٣٠

V

دماي پيشگرم
دماي بين پاسي
نرخ گرماي ورودي

١٠٠
 ١٠٠الي ٢٥٠
 ١٠الي ٢٠

A
mm/min
°C
°C
kJ/cm
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 -٣تعيين خواص مكانيكي ماده مورد مطالعه

ﺟدول  -١مشخصات ﺟوشكاري انجام شده در تﺤقيق

ﺟوش مﺤيطي

شكل  -٢تصوير ﺻﻔﺤههاي ﺟوشكاري شده

شكل  -٣مشﺨصات هندسي و ابعاد بر حسب ميليمتر نمونه آزمايش كشش

ﺟوش مﺤيطي

بدنه لوله

نمونه شارپي
شكل  -٤موقعيت نسبي ﺟوش مﺤيطي و نمونه آزمايش شارپي

ﺟوش مﺤيطي

بدنه لوله
درزﺟوش

شكل  -٥تصوير يك نمونه شارپي ساخته شده
شكل  -١تصويري از يك خط لوله انتقال گاز

١٣

تعيين تجربي چﻘرمگي شكست جوش محيطي در خطوط ...

ﺟدول  -٢خواص مكانيكي اندازه گيري شده ماده ﺟوش مﺤيطي
ماده
جوش محيطي

استحكام نهايي
)(MPa
٦٨٤

استحكام تسليم
)(MPa
٥٩٦

با توجه به اينكه تنشهاي طولي خطوط لوله موجب بارگذاري مد اول
در جوش محيطي ميشوند ،بايد جهت نمونههاي آزمايش ماده جوش
محيطي به گونهاي باشد كه تنش وارده بر آن در حين انجام آزمايش
همراستا با تنش طولي خطوط لوله باشد .به همين دليل جهتهاي

انرژي ضربه
)(J
٧١

برقراري روابط مﺨتلﻒ بين كميتهاي فوق اقدام نمايند .با استفاده از
اين روابط ،چﻘرمگي ) (KICبا معلوم بودن مﻘدار انرژي شارپي و
استحكام تسليم ماده تعيين ميشود .معروفترين رابطه در اين زمينه،
رابطه ) (١است كه به رابطه رولﻒ– نواك– بارسوم معروف است ] ١٣و
.[١٤
) (١

CVN
 0.01
YS

2

= 0.64

YS

KIC 2
CVN
) (٢
= 0.52
 0.02
YS
YS
در رابطه هاي ) (١و ) CVN ،(٢انرژي ضربه شارپي بر حسب ژول،
 YSاستحكام تسليم برحسب مگاپاسكال و  KICچﻘرمگي ماده بر-
حسب  MPam1/2ميباشند.

 - ٤آزمايش هاي تعيين KIC
براي اينكه بتوان چﻘرمگي مادهاي را با روش مستﻘيم و مطابق
استاندارد  ASTM E399تعيين نمود ،لازم است نامساوي رابطه )(٣
برقرار باشد ].[١٦
) (٣

( B  2.5

دررابطه ) B ،(٣ضﺨامت نمونه آزمايش YS ،استحكام تسليم ماده
مورد بررسي و  KICچﻘرمگي آن ميباشد .رابطه ) ،(٣شرط لازم
برقراري وضعيت كرنش صفحهاي مطابق استاندارد ASTM E399
است .با توجه به ضﺨامت محدود لوله مورد استفاده و پيشبيني عدم
برقراري نامساوي  ،٣آزمايشهاي تعيين چﻘرمگي مطابق با استاندارد
 [١٧]ASTM E1820انجام شدند .شكل  ٦هندسه و ابعاد نمونههاي
آزمايش مورد استفاده براي تعيين چﻘرمگي را نشان ميدهد .اين نوع
نمونه آزمايش چﻘرمگي ،بدليل كوچك بودن و كششي بودن نيروي
وارده بر آن ،نمونه كششي فشرده ١نام دارد .همانطور كه در شكل ٦
مشاهده ميشود ،نمونهها با ضﺨامت ) (Bو پهناي ) (Wبترتيب برابر
 ٢٠و  ٤٠ميليمتر ساخته شدند.

شكل  - ٦هندسه و ابعاد )برحسب ميلي متر( نمونههاي آزمايش CT
)Compact tension (CT

١٤

لوله ١

لوله ٢

KIC

يك رابطه ديگر رابطه ) (٢است كه توسط رابرتز و نيوتن پيشنهاد شده
است ].[١٥

KIC 2
)
YS

نمونههاي آزمايشها در تحﻘيق حاضر مطابق شكل  ٧انتﺨاب شدند.

1

ﺟوش مﺤيطي
شكل  -٧ﺟهتهاي نمونههاي آزمايشها

پس از ساخت نمونههاي اوليه آزمايش چﻘرمگي ،تركي در امتداد
شيار موجود در آنها با پديده خستگي ايجاد شد .فركانس بارگذاري و
مﻘادير كمينه و بيشينه نيروي متناوب اعمالي جهت ايجاد ترك
خستگي ،بترتيب برابر  ١٠هرتز ١ ،كيلونيوتن و  ١٠كيلونيوتن انتﺨاب
شد .در شكل  ٨ترك خستگي به وجود آمده روي يكي از نمونهها نشان
داده شده است .در آخرين مرحله ساخت نمونهها ،شيارهاي جانبي در
راستاي رشد ترك به منظور برقراري وضعيت كرنش صفحهاي و انتشار
ترك در مسير مستﻘيم ايجاد شدند .ضﺨامت نمونهها در محل شيار
مطابق توصيه استاندارد ٠/٨ ،برابر ضﺨامت اوليه ) ١٦ميلي متر(
انتﺨاب شد .آزمايشهاي تعيين  KICبصورت تك نمونهاي و استفاده از
شيوه نرمي باربرداري جهت تﺨمين طول ترك در مراحل مﺨتلﻒ رشد
آن ،با دستگاه سنتام مدل  STM  150به ظرفيت  ١٥تن و با نرخ
بارگذاري  ٣ميليمتر بر دقيﻘه انجام شدند .براي سنجش جابجايي
دهانه ترك ٢از يك كليپ گيج ٣با محدوده اندازهگيري  -١الي  ٤ميلي-

متر و دقت  ٠/٠٠١ميليمتر استفاده شد .در شكل  ٩نمودار نيرو 

جابجايي بدست آمده نشان داده شده است .همانطور كه در اين شكل
مشاهده ميشود ،فرايند بارگذاري -باربرداري  ١٥مرتبه تكرار شده و از
اين تعداد ٨ ،سيكل قبل از رسيدن نيرو به مﻘدار بيشينه خود انجام
شده است .مﻘدار كاهش نيرو در هر سيكل نيز  %٢٤الي  %٢٨نيروي
بيشينه آن سيكل است.

بر طبق استاندارد ،كمترين تعداد سيكلهاي بارگذاري  باربرداري
تكرار شده قبل از رسيدن نيرو به مﻘدار بيشينه ،بايد  ٨مرتبه باشد.
همچنين مﻘدار كاهش نيرو در هر سيكل نبايد از  %٥٠نيروي بيشينه
آن سيكل بيشتر باشد ] .[١٧براي انجام محاسبات لازم جهت تعيين
چﻘرمگي با استفاده از اطلاعات موجود در نمودار نيرو -جابجايي ،نياز
است ابتدا طول اوليه ترك ) (a0تعيين شود .اين طول برابر مجموع
طول شيار ماشينكاري شده ) ١٨ميلي متر در تحﻘيق حاضر( و طول
ناحيه خستگي ميباشد .بعد از انجام آزمايش ،جهت دسترسي به
سطوح شكست بمنظور اندازهگيري طول اوليه ترك ،نمونهها پس از
نگهداري به مدت زمان كافي درداخل نيتروژن مايع ،بلافاصله در
)Crack mouth opening displacement (CMOD
Clip gage

2
3

شده در يكي از نرمافزارهاي تحليل تصوير بررسي ميشوند .بر طبق
استاندارد ،طول اوليه مربوط به رشد ترك از انتهاي سطح صاف و هموار

) (٧

ايجاد شده در اثر خستگي اندازهگيري ميشود .بدين منظور نه نﻘطه با
فاصلههاي مساوي در راستاي ضﺨامت نمونه انتﺨاب ميشود .ميانگين
طول دو نﻘطه نزديك به سطوح جانبي نمونه و ميانگين طول هفت
نﻘطه باقي مانده محاسبه ميشود .ميانگين دو عدد محاسبه شده برابر
طول اوليه ترك فرض ميشود .مطابق استاندارد ،طول ناحيه خستگي
بايد از مﻘادير  ١/٣ميلي متر و  ٠/٠٥برابر ضﺨامت نمونه آزمايش )يك
ميلي متر در تحﻘيق حاضر( بيشتر باشد و طول اوليه ترك بايد عددي
بين  ٠/٤٥برابر الي  ٠/٧برابر پهناي نمونه آزمايش ) ١٨و  ٢٨ميلي متر
در اين تحﻘيق( باشد ] .[١٧سطح خستگي و شكست يكي از نمونه هاي
آزمايش در شكل  ١١نشان داده شده است .پس از اندازه گيريها و
انجام محاسبات لازم ،طول ناحيه خستگي و طول اوليه ترك بترتيب
برابر  ٢/٣و  ٢٠/٣ميليمتر محاسبه شدند .پس از معلوم شدن طول
اوليه ترك ،مﻘدار كميت  b0با استفاده از رابطه  ٤برابر  ١٩/٧ميلي متر
محاسبه شد.
)(٤
b0 = W  a0
در آزمايشهايي كه هدف اصلي آنها تعيين مﻘدار  JICاست و رسم
كامل منحني تغييرات انتگرال  Jنسبت به رشد ترك در اولويت بعدي
قرار دارد ،سيكلهاي بارگذاري  باربرداري را در مراحل اوليه آزمايش
با فاصله كمي تكرار ميكنند و سپس فاصله سيكلها را به تدريج
افزايش ميدهند .اين كار موجب ميشود  JICبا دقت بيشتري محاسبه
شود .مطابق استاندارد ،فاصله بين سيكلها نبايد از ٠/١٩٧) ٠/٠١b0

ميلي متر در تحﻘيق حاضر( بيشتر باشد و ميانگين فاصلهها بايد نزديك
به  ٠/٠٩٨٥) ٠/٠٠٥b0ميلي متر در تحﻘيق حاضر( باشد ] .[١٧در اين
تحﻘيق فاصله بين سيكل ها از عدد  ٠/٠٦٥ميليمتر آغاز شد و بتدريج
افزايش يافت ،بطوريكه بيشينه اين فاصله در آخرين سيكل به عدد
 ٠/١٤٦ميليمتر رسيد .ميانگين فاصلهها در  ١٥سيكل انجام شده برابر
 ٠/٠٩٦ميليمتر محاسبه شد .درمرحله بعدي ،مﻘادير نرمي كه برابر
نسبت تغييرات جابجايي به تغييرات نيرو در هر سيكل است ،با استفاده
از رابطه  ٥براي هر پانزده سيكل بارگذاري – باربرداري محاسبه شدند.
∆V
) (٥
= Ci
∆P i
در رابطه  V ،٥و  Pبه ترتيب مﻘدار افزايش جابجايي و افزايش نيرو
در هر سيكل هستند .به دليل اينكه راستاي نيروي وارد بر نمونه
آزمايش از مركز ثﻘل آن عبور نميكند ،نمونه در حين آزمايش دوران
ميكند .اين دوران باعث بوجود آمدن خطا در مﻘادير نرمي محاسبه
شده ميشود .براي رفع اين خطا ،نرمي محاسبه شده با رابطه  ٥را با
استفاده از رابطههاي ) (A2.14و ) (A2.15استاندارد ASTM
 [١٧]E1820اصلاح ميكنند .پس از اصلاح مﻘادير نرمي ،پارامتر  uiبا
استفاده از رابطه ) (٦براي هر سيكل تعيين شد.
1
= ui
) (٦
(Be ECci ) + 1

) (B  B
B

Be = B 

در رابطه ) B ،(٧و  BNبه ترتيب ضﺨامت اوليه و ضﺨامت كاهش يافته
نمونه آزمايش بعد از ايجاد شيارهاي جانبي )بترتيب  ٢٠و  ١٦ميليمتر
در تحﻘيق حاضر( ميباشند .بعد از جاگذاري مﻘادير فوق ،مﻘدار
ضﺨامت موثر برابر  ١٩/٢ميليمتر محاسبه ميشود .پس از تعيين متغير
 uiمﻘادير طول ترك در هر سيكل با استفاده از رابطه ) (٨تعيين شد.
مﻘدار رشد ترك در هر سيكل از تفاضل طول ترك در آن سيكل با
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دستگاه كشش قرار داده شدند و با اعمال نيروي لازم بصورت ترد
شكسته شدند .تصوير يك نمونه آزمايش پس از شكست ترد در شكل
 ١٠نشان داده شده است .براي محاسبه طول اوليه ترك از سطح
شكست نمونهها ،عكس با كيفيت بالا گرفته ميشود .عكسهاي تهيه

در رابطه  E ،٦مدول يانگ برابر  Cci ،210 GPaمﻘدار اصلاح شده
نرمي در هر سيكل و  Beضﺨامت موثر است .ضﺨامت موثر در نمونه
هاي آزمايشي كه داراي شيارهاي جانبي هستند با استفاده از رابطه )(٧
محاسبه ميشود.

طول اوليه ترك معلوم ميشود.
ai
= 1.000196  4.06319 ui + 11.242
W
2
ui  106.043 ui 3
) (٨
+ 464.335 ui 4  650.677ui 5
براي محاسبه مﻘادير انتگرال  Jدر هر سيكل ابتدا ضريب شدت
تنش ) (Kو قسمت پلاستيك انتگرال  (JPL) Jبا استفاده از روابط )(٩
و ) (١٠تعيين شدند.
Pi

ai
= Ki
1 f
(BB W) 2 W

)( ٩
)(١٠

γi-1
) (a a
bi-1 i i-1

1

ηi-1
Ai-1,i
BN bi-1 pl

JPLi = Jpl(i-1) +

i-1,i

در رابطههاي ) (٩و ) Pi ،(١٠و  Aplبه ترتيب مﻘادير نيروي بيشينه
هرسيكل و افزايش مساحت ناحيه پلاستيك در زير نمودار نيرو 
جابجايي بين مرحلههاي  i_1و  iهستند.

ai
W

 i-1 ،fو  γi-1ضرايب

هندسي بيبعدي هستند كه مﻘادير آنها با استفاده از رابطههاي
) (A2.3و ) (A2.8استاندارد  [١٧] ASTM E1820براي هر
سيكل تعيين ميشوند .مﻘدار انتگرال  Jبراي هر سيكل از رابطه )(١١
محاسبه ميشود.
)(١١

Ki 2
(12 ) + JPLi
E

= Ji

در رابطه )  ،(١١ضريب پواسون و برابر  ٠/٣است .در جدول  ٣مﻘادير
محاسبه شده براي نرمي اصلاح شده ،رشد ترك ،ضريب شدت تنش،
قسمت پلاستيك انتگرال  Jو مﻘدار كل انتگرال Jنشان داده شده است.
همانطور كه در جدول  ٣مشاهده ميشود  JPLسهم عمدهاي از مﻘدار
كل  Jرا به خود اختصاص داده است و هر چه طول ترك بيشتر مي-
شود ،اين سهم نيز افزايش مييابد .بنابراين رفتار ماده بهوضوح از
مكانيك شكست الاستيك  -پلاستيك تبعيت ميكند.

١٥
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براي رسم نمودار  Jaهمانطور كه در شكل  ١٢نشان داده شده
است ،ابتدا خطي گذرنده از مبدا مﺨتصات با نام خط احداث ٤و با
معادله  J = 2Yaرسم ميشود .در اين معادله  Yاستحكام تسليم
موثر نام دارد و مﻘدار آن برابر ميانگين مﻘادير استحكامهاي تسليم و

ترك خستگي

نهايي است .با استفاده از دادههاي جدول  ٢مﻘدار  Yبرابر ٦٤٠

شكل  -٨تصوير يك نمونه  CTبا ترك خستگي

مگاپاسكال تعيين ميشود .در ادامه ،دو خط موازي با خط احداث از
نﻘاط  ٠/١٥و  ١/٥روي محور افﻘي رسم ميشوند .اين دو خط خطوط
منع ٥نام دارند .سپس نﻘاطي كه براي مﻘادير رشد ترك و انتگرال
Jمحاسبه شدهاند ،در صفحه مﺨتصات وارد ميشوند .بر طبق استاندارد،
فﻘط نﻘاطي كه بين خطوط منع قرار دارند ،نﻘاط معتبر محسوب مي
شوند .اين نﻘاط در شكل  ١٢بصورت توپر نشان داده شدهاند .با استفاده
از نﻘاط توپر ،يك منحني تواني برازش ميشود .معادله منحني برازش
شده در تحﻘيق حاضر J = 206.7 (a) 0.439 ،است .در آخرين
مرحله ،از نﻘطه  ٠/٢روي محور افﻘي خطي موازي با خط احداث با نام
خط آفست  ٠/٢ميليمتر رسم ميشود .مﻘدار  Jمربوط به محل برخورد
اين خط با منحني برازش شده برابر مﻘدار چﻘرمگي مشروط )(JQ
است JQ .در اين تحﻘيق برابر  ١٢٠kJm2تعيين شده است .اگر رابطه
) (١٢برقرار باشد JQ ،برابر  JICخواهد بود .رابطه  ١٢شرط برقراري
وضعيت كرنش صفحهاي در استاندارد  ASTM E1820است.
JQ
Y

)(١٢

شكل  -٩منﺤني تغييرات نيرو بر حسب ﺟابجايي در راستاي نيرو

B  10

ضﺨامت نمونه آزمايش ) (Bبرابر  ٢٠ميليمتر است .طرف راست
نامساوي نيز پس از جاگذاري مﻘادير عددي تعيين شده ،برابر ١/٨٧٥
ميليمتر محاسبه ميشود .بنابراين رابطه ) (١٢برقرار است و مﻘدار JQ
محاسبه شده برابر  JICاست .در نهايت مﻘدار  KICبا استفاده از رابطه
) (١٣برابر  ١٦٦ MPam1/2تعيين ميشود.
2
) KIC = JIC E⁄(1
)(١٣

شكل  - ١٠تصوير يك نمونه  CTپس از شكست ترد
شكل  -١٢داده هاي تجربي  Jaبراي ماده ﺟوش مﺤيطي

 -٥بﺤث و نتيجه گيري
سطح خستگي
شكل  -١١سطح خستگي و شكست نمونه آزمايش CT

براي تعيين چﻘرمگي ) (KICمواد دو روش مستﻘيم و غير مستﻘيم
وجود دارد .روش مستﻘيم با استفاده از استاندارد ASTM E399
انجام ميشود .در اين روش ،ضﺨامت نمونه آزمايش بايد به حد كافي
1 Construction

line
lines

١٦

2 Exclusion

پس از نورد كنترل شده منجر به توليد ريزساختار ريزدانهاي با فاز غالب
فريت سوزني ميشود .اين نوع ريزساختار نﻘش مهمي در استحكام و
چﻘرمگي بالاي فولاد دارد .همچنين بعنوان يك الزام و جهت توليد
محصولي با خواص مكانيكي همگون سعي ميشود درزجوش اين لولهها
نيز از نظر خواص مكانيكي تا حد ممكن شبيه بدنه لوله باشد.

امكانپذير ميشود .بعنوان مثال چنانچه خواسته شود چﻘرمگي فولاد
ساختماني با استحكام تسليم  ٣٥٠ MPaو چﻘرمگي ٢٠٠ MPam1/2
با روش مستﻘيم بدست آيد ،نياز به ساخت نمونه آزمايشي با ضﺨامت
 ٨١٦ميلي متر خواهد بود ] .[١٨تهيه نمونه آزمايش با اين ابعاد و
آزمايش شكست آن بسيار دشوار و پرهزينه خواهد بود .در بعضي موارد
بدليل ضﺨامت محدود يك سازه ،برقراري نامساوي ) (٣امكان پذير
نيست .بعنوان نمونه ضﺨامت لازم براي ماده جوش محيطي مورد
مطالعه در تحﻘيق حاضر با توجه به مﻘادير محاسبه شده براي استحكام

سيكل

اين ملاحظه ميشود كه تعيين چﻘرمگي ماده جوش محيطي با روش
مستﻘيم امكانپذير نيست .در چنين مواقعي از روشهاي غيرمستﻘيم

اول
دوم
سوم
چهارم

CC ×108
)(mN1
٠/٩٥٧١
٠/٩٦٢٢
٠/٩٧١٥
٠/٩٨١٥

a
)(mm
٠/٠٣
٠/٠٩
٠/١٦
٠/٢٤

پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
يازدهم
دوازدهم
سيزدهم
چهاردهم
پانزدهم

٠/٩٩٣١
١/٠٠٥١
١/٠١٢٤
١/٠٢٩٤
١/٠٤٥٩
١/٠٥٨١
١/٠٧٥٥
١/٠٩٥٩
١/١١٥٩
١/١٤٣٩
١/١٦٥١

٠/٣٣
٠/٤٢
٠/٤٩
٠/٦١
٠/٧٤
٠/٨٢
٠/٩٦
١/٠٩
١/٢٤
١/٤٢
١/٥٦

تسليم و چﻘرمگي آن ١٩٤ ،ميلي متر است .اين در حالي است كه
ضﺨامت لوله مورد استفاده در تحﻘيق حاضر  ٢٢ميلي متر است .بنابر-

تعيين  KICاستفاده ميكنند .يعني چﻘرمگي بر اساس يك معيار ديگر
مانند  JICرا با استاندارد  ASTM E1820تعيين ميكنند و سپس با
استفاده از رابطه موجود بين اين دو معيار ،مﻘدار  KICرا محاسبه مي-
كنند .اين روشي است كه در تحﻘيق حاضر از آن استفاده شده است.
بطور كلي تعيين مستﻘيم چﻘرمگي ) (KICبدنه و جوشهاي خطوط
لوله انتﻘال گاز به دليل جدار نازك بودن آنها و عدم امكان برقراري
نامساوي رابطه ) (٣در دماهاي عادي امكانپذير نيست ].[١٩
در تحﻘيق حاضر ،چﻘرمگي ) (KICماده جوش محيطي خطوط لوله
انتﻘال گاز ايران برابر  ١٦٦ MPam1/2تعيين شد .بدليل اينكه
چﻘرمگي اين ماده براي اولين بار محاسبه ميشود و جوشكاري محيطي
انجام شده در كشورهاي ديگر نيز از لحاظ روش جوشكاري و متغيرهاي
مرتبط ،متفاوت با جوشكاري انجام شده در كشور ايران ميباشند ،امكان
مﻘايسه نتيجه تحﻘيق حاضر با تحﻘيق ديگري وجود ندارد .با توجه به
اين موضوع براي اينكه بتوان نتيجه بدست آمده را ارزيابي نمود ،مﻘادير
بدست آمده براي استحكام تسليم و انرژي شارپي جوش محيطي از
جدول  ٢در رابطههاي ) (١و ) (٢قرار داده ميشود .مﻘدار  KICبا
استفاده از رابطه  ١برابر  ١٥٨ MPam1/2و با استفاده از رابطه )(٢
برابر با ١٣٥ MPam1/2محاسبه ميشود .اختلاف كم موجود بين
مﻘادير فوق با مﻘدار عددي تعيين شده در اين بررسي ميتواند دليلي
براي درستي نتيجه بدست آمده در پژوهش حاضر باشد.
همانطور كه در قسمت مﻘدمه اشاره شد مﻘادير چﻘرمگي محاسبه
شده براي بدنه لوله  API X65توسط مراجع ] [٧] ،[٦و ] [٨بترتيب
 ٢٨٢ MPam1/2 ،٣٠٠ MPam1/2و  ٣٠٨ MPam1/2ميباشد .اين
مﻘادير براي درزجوش لوله توسط مراجع ] [٧] ،[٦و ] [٩بترتيب
 ٢٥٠ MPam1/2 ،٢٦٧ MPam1/2و  ٢٦٥ MPam1/2محاسبه شده
است .همانطوركه مشاهده ميشود مﻘادير فوق اختلاف زيادي با
چﻘرمگي محاسبه شده براي جوش محيطي در تحﻘيق حاضر
) (١٦٦ MPam1/2دارند .بدنه و درزجوش لولههاي انتﻘال گاز در
كارخانههاي لولهسازي تحت نظارت و استانداردهاي سﺨتگيرانه توليد
ميشوند .ورقهاي مورد استفاده در ساخت اين لولهها از گروه فولادهاي
كمآلياژ پراستحكام هستند .استحكام بالا ،قابليت جوشپذيري مناسب،
چﻘرمگي ضربه بالا و دماي انتﻘال شكست نرم به ترد پايين از ويژگي-
هاي اصلي اين نوع فولادها است .براي ساخت اين فولادها از روش نورد

وحيد اصغري ،نﻘدعلي چوپاني و مهدي حنيفي

بزرگ باشد تا شرط برقراري وضعيت كرنش صفحهاي )نامساوي رابطه
) (٣برقرار باشد .برقراري نامساوي ) (٣براي بيشتر مواد با دشواري

كنترل شده ترمومكانيكي استفاده ميشود .اين روش شامل سه مرحله
بازگرم ،نورد كنترل شده و سرد كردن سريع است .سرد كردن سريع

ﺟدول  -٣نتايج آزمايش تعيين چقرمگي شكست ماده ﺟوش مﺤيطي
J
JPl
K
)(kJm2) (kJm2) (MPam1/2
٤٤/٦
٢٥/٩
٦٥/٧
٦٣/٤
٣٧/٧
٧٧/٠
٨٢/٩
٥٠/٩
٨٥/٩
١٠٢/٥
٦٥/٠
٩٣/٠
٩٧/٠
١٠١/٠
١٠٣/١
١٠٣/٨
١٠٢/٣
٩٧/٦
٩١/٠
٨٢/٦
٧٧/٦
٧٦/٦
٧٦/٣

٧٩/٣
٩٥/٣
١١٣/١
١٣١/٠
١٤٨/٠
١٦٤/٢
١٧٨/٣
١٨٩/٢
١٩٦/٥
٢٠٠/١
٢٠١/٣

١٢٠/٠
١٣٩/٥
١٥٩/٢
١٧٧/٧
١٩٣/٣
٢٠٥/٥
٢١٤/٣
٢١٩/٠
٢٢٢/٦
٢٢٥/٥
٢٢٦/٦

بدين منظور ضمن استفاده از جوشكاري اتوماتيك با دستگاههاي
پيشرفته و روش زيرپودري از الكترودهايي با خواص مكانيكي بسيار
خوب براي درزجوش استفاده ميشود چرا كه وقتي قرار است لولهاي از
مرتبه مثلا"  API X65باشد لازم است هم بدنه و هم درزجوش لوله از
نظر نوع و درصد وزني آلياژهاي تشكيل دهنده و خواص مكانيكي
الزامات استاندارد  APIرا براي لوله  X65تامين نمايند .اما هيچكدام
از موارد فوق براي جوشكاري محيطي صادق نيستند .اين نوع
جوشكاري در ايران بهصورت دستي و با استفاده از الكترودهاي پوشش-
دار انجام ميشود .بنابراين اختلاف قابل توجه مﻘدار چﻘرمگي ماده
جوش محيطي با چﻘرمگي بدنه و درزجوش نميتواند موضوع
غيرمنتظرهاي باشد.
با توجه به اختلاف زياد چﻘرمگي بدنه و درزجوش با چﻘرمگي
جوش محيطي ميتوان گفت در خطوط لوله انتﻘال گاز كه با استفاده از
لوله  API X65ساخته شدهاند ،جوش محيطي در مﻘايسه با بدنه لوله
و درزجوش از مﻘاومت كمتري در برابر رشد ترك برخوردار است .به
همين دليل بيشترين شكستها در خطوط لوله انتﻘال گاز ايران در ماده
جوش محيطي اتفاق مي افتند .با توجه به اين موضوع لازم است در گام
اول در بهره برداري از خطوط لوله موجود ،به مﻘاومت كمتر جوش
محيطي در برابر رشد ترك نسبت به بدنه و درزجوش توجه داشت.
مراقبتها و بازديدهاي مربوط به اين جوش با حساسيت و دقت بيش از
پيش انجام شوند و تركهاي موجود در آن در اولويت اول انجام
تعميرات مربوطه قرار گيرند .در گام دوم لازم است ساير روشهاي
١٧

 مورد بررسي،جوشكاري محيطي كه در كشورهاي ديگر انجام ميشوند
و امكان سنجي قرار گيرند و خواص مكانيكي بويژه چﻘرمگي ماده
جوش آنها با چﻘرمگي ماده جوش محيطي ايران در تحﻘيﻘات آينده
 در صورت كسب نتايج لازم از اين بررسيها و با در نظر.مﻘايسه شوند
گرفتن ساير عوامل تاثيرگذار مانند هزينه تمام شده و سرعت انجام
 ميتوان در ساخت خطوط لوله جديد از روشهاي بهتر،پروژهها
.جوشكاري محيطي استفاده نمود

 تقدير و تشكر-٦
از منطﻘه هشت عمليات انتﻘال گاز شركت ملي گاز ايران جهت در
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