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استاد

سقوطی و ضربه شارپی در فوالد ترمومکانیکال
وجود هر نوع ترک در لولههای پرفشار انتقال گاز بالقوه خطرناک بووده و مويتوانود
باعث انفجار گردد .بنابراین ایمني سازه و مقاومو ن در مقابور رشود تورک نور ،
اهمی ویژهای در طراحي خطوط لوله دارد .در تحقیق حاضور بوه منظوور ارزیوابي
رفتار دینامیکي فوالد  ،API X70نزمو هوای ضوربه شوارپي و ضوربه سوقوطي در
دمای صفر درجه سانتيگراد روی نمونههای اسوتاندارد انجوا شود .نتوایص حاصو ه
نشا داد كه درصد شکس نر (برشي) ،بعنوا مهمترین شاخصه مقاومو فووالد
تح بارگذاری دینامیکي ،در ضربه سقوطي حدود  %95اس  .نمونه نزمو شارپي
با جذب انرژی  256ژول ،دارای  %100سطح شکسو نور بوود .شکسو نرواری
نمونهها نشا داد كه شکس  ،از نوع دیمپ وي و در ارور پیونود حفورههوای ریود در
ماتریس ماده بوده اس .

واژه های راهنما  :نزمو ضربه سقوطي ،نزمو ضربه شارپي ،سطح شکس  ،شکس نراری ،فوالد

API X70

 -1مقدمه
مصرف نف در بخش صنع در سال ( )1970میالدی به بیشترین مقدار خود رسید .این میودا بوه تودریص
كاهش پیدا كرد و جای خود را به گاز طبیعي داد .پیشبیني ميشود مصرف گاز طبیعي با نرخ رشد میانرین
 %3برای هر سال ،تا سال ( )2030میالدی به حداكثر مقدار خود برسد .از ننجایي كه منابع گاز طبیعي كشف
شده در حال حاضر در مکا های دور قرار گرفتهاند ،استفاده از روشهای انتقال گاز اجتناب ناپذیر موينمایود.
هماكنو عموميترین و باصرفهترین روش شناخته شده جه انتقال گاز طبیعي از محر تولید به بازار مصرف
(در حجم باال به صورت بدو وقفه) استفاده از لولههای قطور فوالدی ميباشد .ایون لولوههوا توا قبور از دهوه
( )1970با استفاده از فوالدهای نورد گر و نرمالیده شده و پس از این زما با استفاده از فوالدهای تولید شده
به روش كنترل ترمومکانیکال ساخته مي شدند[ .]1در سالهای اخیر ،اسوتفاده از فون نوریهوای جدیود در
روش ترمومکانیکال كنترل شده منجر به تولید ورقهای فوالدی بوا اضوافه كورد میکرونلیاژهوایي همووو
وانادیو و نیوبیم با مقدار پایین كربن گردیده اس .
بیشتر خطوط لولهی نصب شده در خارج از نب (لولههای ساح ي) خطوط لوله انتقال گاز هستند .بدرگترین
خطری كه ممکن اس به وسی ه خط لوله انتقال گاز ایجاد شود ،نسیبهایي اس كه در ارر انفجار بوه وجوود
1
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مينید .در سال ( )1950چند شکس طوالني در خط لولهای با قطر  24ایون در هنروا نزموو بوا گواز در
نمریکا اتفاق افتاد و به عنوا اولین موارد رشد شکسو تورد گسوترده در خوط لولوه ربو گردیود .در سوال
( 5/6 ،)1958كی ومتر از یک خط لوله به قطر  26این در وندوئال در ارر شکس ترد در هنرا نزمو با گواز
(با وجود گذراند موفق چند نزمو فشار) دچار خرابي شد .همونین در اروپا  180متور از یوک لولوه دچوار
شکس ترد گردید .در سال ( )1960مشهورترین مثال از خرابوي لولوه در شورك لولوه تورنس وسوتر  1در
نیومکدیکوی نمریکا روی داد كه شکس ترد در یک خط لوله به قطر  30این و از جنس فوالد ،API X56 2
تقریباً  13كی ومتر گسترش یاف  .پس از این خرابيها ،اینکه كدا نزمو در مقیاس نزمایشراهي ميتواند در
تشخیص شکس ترد طوالني در لوله استفاده شود ،هدف پژوهشهای بسیاری قرار گرف [.]2
شکس های گسترده در دو نوع نر و ترد (كه هردو برای لولههای انتقال گاز خطرنفرین هستند) تقسیمبندی
ميشوند .شکس ترد با سرع بسیار زیادی حدوداً بین  365تا بیش از  914متر بر رانیه در لولوه گسوترش
ميیابد .رشد ناگهاني و چندگانه شکس ترد در طول لوله در این حال طبیعي اس  .معموالً شکس ترد در
لولهها در ارر برهم كنش شکس و امواج تنشهای االستیک (حاصر از انفجار) با الرویي سینوسي گسوترش
ميیابد .سطح شکس به جد لبههای باریک در داخر و خوارج ضوخام لولوه ،نشوا دهنوده شکسو تورد
(ك یواژ) اس و تغییر شکر مومسا ك ي همراه با گسترش شکس وجوود نودارد .بور خوالف شکسو تورد،
شکس نر با سرع كمتری حدوداً بین  120تا  240متر بر رانیه گسترش ميیابود .شکسو در یوک خوط
مستقیم در طول لوله و تنها در یک مد شکس پیشرف ميكند .سطح شکس در تما ضخام لوله از نوع
برشي اس و نازک شد ضخام به طور مح ي مشاهده ميشود[.]2
سرع رشد ترک ناشي از انفجار ،ظاهر سطح شکس  ،الروی گسترش شکس و تعداد شکس ها همري
به میدا چقرمري فوالد لوله بستري دارند .اگر لوله دارای چقرمري مناسب باشد ،هر شکستي كوه در ن رخ
دهد به سرع متوقف خواهد شد .بدین منظور در حال حاضر انجا نزمو های ضربه شارپي و ضربه سقوطي
در دمای صوفر درجوه و تعیوین انورژی شکسو و درصود شکسو برشوي در اسوتاندارد  APIموورد تاكیود
اس [2و .]3از ننجا كه بخش عمدهای از خطوط لوله انتقال گاز طبیعي از جنس فوالد  API X70ميباشود،
ضروری اس در مورد این نوع فوالد اطالعاتي نظیر خواص مکانیکي (استحکا تسو یم ،اسوتحکا كششوي و
حداكثر ازدیاد طول نسبي ) ،تركیب شیمیایي ،رفتوار شکسو و چقرمروي بدسو نیود و بوا اسوتاندارد API
مقایسه شود .به منظور ارزیابي رفتار دینامیکي فوالد  ،API X70نزمو های ضربه شوارپي و ضوربه سوقوطي
روی نمونههای استاندارد انجا شد .در نزمو ضربه شارپي انرژی الز برای شکس نمونه اسوتاندارد (حواوی
شیار Vشکر) و همونین درصد سطح شکس برشي در مقطع شکس نمونه اندازهگیری ميشود .در نزموو
ضربه سقوطي سطح شکس نمونه استاندارد (با ضخام كامر لوله و حاوی شیار  Vشکر) بررسي ميشوود.
در این تحقیق نتایص حاصر از نزمو ها ارائه و با استاندارد  APIمقایسه خواهد شد .همونین سوطح شکسو
نمونهها با استفاده از تصاویر شکس نراری بحث و بررسي ميگردد.

Transwestern Pipeline Co.
American Petroleum Institute
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 -2معرفی فوالد مورد آزمایش
ماده مورد استفاده در این تحقیق لوله فوالدی با قطر خارجي 1422و ضخام اسمي  19/8می يمتر ميباشد
كه به روش اسپیرال (مارپی ) فر دهي شده و به وسی ه جوشکاری زیرپوودری در شورك لولوه و تجهیودات
سدید تولید شده اس  .كویر (كالف) مورد استفاده جه ساخ لوله از جونس فووالد بوا گریود API X70
اس كه یک فوالد كم نلیاژ پراستحکا ( )HSLAمي باشد .فوالدهای  HSLAتوسط عم یوات ترمومکوانیکي
تولید ميشوند كه از نورد كنترل شده و سرد كرد سریع تشکیر شده اس  .ریدساختار فووالد  API X70در
شکر ( )1نشا داده شده اس  .همانرونه كه در این شکر مشاهده ميشود رید ساختار این فوالد بطور عمده
از فری سوزني و مقادیر كم فری چند وجهي به همراه مقادیر جدیي سمنتی /پرلی رید تشکیر شده اس .
فری سوزني بر خالف فری چند وجهي غیر هم محور اس و از رشد فری در داخر دانههوای نسوتنی در
جه های مخت ف به وجود نمده اس  .ریدساختار فری سوزني بوه هموراه مقوادیر كوم فریو چنود وجهوي
ریدساختار مط وب فوالدهای خط لوله بوده و دستیابي به استحکا و چقرمري باال را تضمین ميكند[4و.]5

شکل -1ریدساختار میکروسکوپ نوری از فوالد  API X70بکار رفته در تحقیق حاضر []4

در تولید فوالد  API X70عناصر نلیاژی را نميتوا به مقدار زیاد به تركیوب اضوافه كورد ،زیورا قاب یو
جوشکاری فوالد كاهش ميیابد .درصد كربن معموالً پایین نره داشته ميشود (كمتر از  0/1درصود وزنوي) و
فقط منرند به مقدار بیشتری (معموالً بین  1/4تا  1/9درصد وزني) اضافه ميشود تا چقرمروي فووالد بهبوود
یابد[ .]1نتایص اندازه گیری تركیب شیمیایي فوالد مورد نزمایش به همراه مقادیر استاندارد (جهو مقایسوه)
در جدول ( )1داده شده اس [.]6
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جدول -1تركیب شیمیایي فوالد ]6[ API X70
درصد وزني

عنصر

درصد وزني مجاز
در استاندارد API 5L

كربن معادل ()CE

0/320

0/430

كربن

0/050

0/240

منرند

1/500

1/400

فسفر

0/008

0/025

گوگرد

0/015

0/015

تیتانیو

0/018

0/060

سی یسیو

0/200

-

نیوبیو

0/050

-

كرو

0/010

-

مولیبد

0/240

-

وانادیو

0/040

-

نیکر

0/187

-

مس

0/010

-

خواص كششي فوالد  API X70در جه محیطي و طولي لوله با استفاده از  3نمونه كششي با مقطع گرد
بدس نمد .این نمونهها به قطر  14و طول سنجه  50و قطر سنجه  8می يمتور پوس از جداسوازی قطعوات
اولیه از لوله و ماشینکاری دقیق با دستراه تراش با كنترل كامپیوتری تهیه شد .برای انجا نزمو از دسوتراه
نزمو كشش زوئیک 1و فکهای گوهای (جه حداقر لغدش) استفاده گردید .تح یر دادههوا پوس از انجوا
نزمو ها و جمع نوری اطالعات نزمو كشش از نیروسنص و حسرر اندازهگیری تغییر طول (متصر بوه رایانوه
دستراه) انجا شد .نتایص بدس نمده در جدول ( )2نشا داده شده و با مقادیر پیشنهادی در استاندارد API
قابر مقایسه ميباشند[2و.]7
جدول -2خواص كششي فوالد  API X70در دو جه محیطي و محوری لوله[2و]7
مدول
یانگ

استحکا
تس یم

استحکا
كششي

)(GPa

)(MPa

)(MPa

نسب
استحکا تس یم به
استحکا كششي

ازدیاد طول نسبي
(در  50می يمتر)

محیطي

191

528

603

0/88

16/4

محوری

222

570

619

0/92

13/8

جه استخراج
نمونه

مقادیر الدا شده در استاندارد )API 5L (2007

حداقر

485

570

-

حداكثر

635

760

0/93

Zwick Z600E

1
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 -3تشریح نمونههای آزمایشگاهی و روش انجام آزمون
از ننجایي كه بیشترین تنش وارده بر لوله در راستای محیطي ميباشد ،اگر تركي در لوله بوجود نید عموماً در
راستای طولي (مد اول شکس ) رشد خواهد كرد .بنابراین مقاطع فوالدی اولیه براساس استاندارد  APIاز
موقعی ساع  3لوله نسب به خط جوش (در جه محیطي) توسط شع ه هوا برش مطابق شکر ( )2جدا
شد.

شکل -2موقعی نمونههای نزمایشراهي در لوله با درز جوش مارپی []2

پس از برش قسم های حرارت دیده توسط اره لنگ ،نمونهها جه نماده سازی نهایي به كارگاه ساخ
نمونه شرك لوله و تجهیدات سدید منتقر گردید .با انجا مراحر برش ،ماشینکاری و سنگ زني نمونهها
نماده ایجاد شیار گردید .در شکر ( )3ابعاد نمونه نزمو ضربه شارپي نشا داده شده اس  .نمونه ضربه
شارپي دارای ضخام  10می يمتر ،شیار Vشکر (با زاویه  45درجه) به عمق  2می يمتر و شعاع ریشه 0/25
می يمتر اس  .این شیار توسط دستراه مخصوص شیارز شارپي (به روش خا كشي) روی  3نمونه ایجاد
گردید .در ك یه نمونهها شیار در راستای طولي لوله ایجاد شد .پس از اتما مراحر ساخ  ،ابعاد نمونهها،
صافي سطح و مركدی شیار نمونهها براساس استاندارد  ASTM E23كنترل و از كیفی مناسب نمونهها
اطمینا حاصر گردید .نزمو ضربه شارپي در دمای صفر درجه سانتیرراد روی ماشین استاندارد (Zwick-
) Roellبا ظرفی  750ژول (در نزمایشراه كنترل كیفی شرك لوله سازی اهواز) انجا شد .در این ماشین
سرع پاندول حین اصاب با نمونه نزمایشراهي  5/5متر بر رانیه ميباشد .جه كنترل دمای نمونهها در
دمای صفر درجه سانتيگراد از سرد كننده نرمیکو 1با محیط سرد الکر و نمایشرر دمای دیجیتال با دق
 0/1درجه سانتيگراد استفاده گردید .مطابق استاندارد  ASTM E23برای محیط سرد با واسط مایع ،نمونه

Armico

1
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باید مدت زما  5دقیقه یا به ازای هر می يمتر ضخام  30رانیه در محفظه قرار گیرد تا از همدمایي
یکنواخ ن با محیط سرد اطمینا حاصر شود .همونین مطابق این استاندارد خروج نمونه از محفظه
دمایي ،قرار داد نمونه در ماشین و برخورد ضربهز به نمونه حداكثر باید ظرف  5رانیه انجا شود[.]8

شکل -3ابعاد هندسي نمونه نزمو ضربه شارپي []8

در شکر ( )4ابعاد نمونه نزمو ضربه سقوطي نشا داده شده اس  .برخالف نمونه ضربه شارپي كه
دارای ضخام مشخص 10می يمتر اس  ،نمونه نزمو ضربه سقوطي دارای ضخام واقعي لوله (19/8
می يمتر) ميباشد[ .]9جه تهیه نمونه ضربه سقوطي ابتدا قطعات توسط پرس صاف شده و پس از
ماشینکاری و رسید به اندازه استاندارد ،شیار زني نمونه با اسکنه به شعاع ریشه  0/025و عمق شیار 5
می يمتر انجا گردید .پس از نرهداری نمونه به مدت  30دقیقه در داخر محفظه سرد كننده با محیط گازی
جه رسید به دمای صفر درجه سانتي گراد ،نزمو ضربه سقوطي روی ماشین ضربه با ظرفی 30000
ژول انجا شد (در نزمایشراه كنترل كیفی شرك لوله و تجهیدات سدید) .در این ماشین جر وزنه سقوط
كننده  1000كی وگر  ،ارتفاع سقوط  3متر و سرع وزنه حین اصاب با نمونه نزمایشراهي  7/5متر بر رانیه
ميباشد.

شکل -4ابعاد هندسي نمونه نزمو ضربه سقوطي[]9
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بر اساس استاندارد  APIفوالدی دارای چقرمري الز و معتبر اس كه در دمای صفر درجه سوانتي گوراد در
نزمو ضربه سقوطي بیش از  %85مقطع دچار شکس نر و در نزمو ضربه شارپي انرژی میانرین شکسو
نمونهها از  54ژول بیشتر باشد] .[2بررسي ناحیه شکس نر به همراه بررسي انرژی شارپي جهو شکسو
نمونه ها اطمینا كامر از عد رشد ترک ترد و كنترل رشد ترک نر در لوله فوالدی را حاصر خواهود كورد.
شکر ( )5میدا تطابق نتایص نزمو های ضربه سقوطي و ضربه شارپي با نزمو مقیواس واقعوي بورای فووالد
 API X52در دماهای مخت ف را نشا ميدهد[ .]10همانطور كه در این شکر دیده ميشود ،نتایص حاصر از
نمونه نزمو ضربه سقوطي (به دلیر ضخام برابر با جداره لوله) نددیکتر به نزمو لولوه (نزموو انفجوار در
مقیاس واقعي) ميباشد.

شکل -5مقایسه درصد شکس برشي(نر ) در سه نزمو (شارپي ،ضربه سقوطي و نزمو با مقیاس واقعي)
در دماهای مخت ف برحسب درجه فارنهای برای فوالد ]10[API X52

 -4تعیین درصد سطح شکست نرم (برشی) در نمونهها
سطح شکس نمونههای نزمایش شده در شکر ( )6نشا داده شده اس  .در سطح شکس نمونههای نزمو
شارپي مطابق شکر ( -6الف) شکس ترد مشاهده نرردید  ،بنابراین كر مقطع دچوار شکسو نور گردیوده
اس  .همونین میانرین انرژی شکس نمونههای شارپي برابر 290ژول محاسبه گردید كه چند برابر حوداقر
انرژی ذكر شده ( 54ژول) در استاندارد  APIميباشد .در بررسي سطح شکس نزمو ضوربه سوقوطي بورای
محاسبه درصد شکس نر برای نمونههای با ضخام بدرگتر از 19می يمتر ،مطابق شوکر ( -6ب) بایود بوه
مقدار  19می يمتر از باال و پایین نمونه چشم پوشي كرد[ .]9بر این اساس درصد شکس نور انودازهگیوری
شده  %95تخمین زده شد كه باالتر از مقدار مشخص شده ( )%85در استاندارد  APIميباشد.
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شکل -6الف) شکس نر در تما سطوح شکس نمونههای ضربه شارپي ،ب) اندازهگیری سطح شکس نر
با چشم پوشي از  19می يمتر از طرفین در نمونه ضربه سقوطي

 -5بررسی ماکروسکپی و میکروسکپی مقطع شکست نمونهها
در سطح شکس نمونه ضربه شارپي مطابق شکر ( ،)7دو ناحیه متماید شامر شکس كص (مورب یا برشي) و
شکس مسطح (یا تخ ) قابر تشخیص اس  .در ناحیه مسطح كه در نددیکي و زیر شیار اولیه و همونین در
مركد نمونه ميباشد ،رشد ترک در مد اول شکس اتفاق افتاده اس  .دلیر ن غالوب بوود شورایط كورنش
صفحهای در این نقاط ميباشد .ناحیه برشي و مد دو شکس در نددیک لبههای نمونه دیده ميشود .دلیور
ن نید كاهش قیودات و نددیکي شرایط بارگذاری به حال تنش صفحهای اس  .در محر اصواب چکوش بوا
نمونه (مقابر شیار اولیه) تغییر شکر پالستیک زیادی مشاهده مويشوود و عور سوطح شکسو در محور
اصاب چکش افدایش یافته اس  .تما سطح نمونه از نوع شکس نر ميباشد و ارری از شکس ترد (سوطح
براق یا كریستالي) مشاهده نميشود.

شکل -7ماكروگراف از سطح شکس نمونه نزمو ضربه شارپي
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الکترونوي روبشوي (SEM-

جه بررسي دقیقتر سطح شکس  ،شکسو نرواری بوا اسوتفاده از میکروسوک
 )DSM960Aانجا شد .همانرونه كه در شکر ( )8مشاهده ميشوود ،تصواویر شکسو نرواری نمونوه ضوربه
شارپي در قسم های مخت ف نمونه نمایانرر شکس حفرهای (نر ) ميباشد .این حفرهها در بخش  Aدایوره-
ای و در بخش  Bكشیده و كوچکتر هستند .در دو بخش  Bو  Cنمونه ميتوا تركیب حفرههای بسته (نشا
دهنده مد اول شکس ) و حفرههای كشیده(نشا دهنده مدهای برشي) رامشاهده نمود .در بخش  Aحفرهها
عمیق و در بخش  Cدارای كمترین عمق و بصورت مسطح ميباشوند .هومچنوین در بخوش  Bنمونوه تغییور
صفحه گسترش شکس بصورت یک شکاف قابر مشاهده اس  .درصد شکس برشوي در ایون نمونوه %100
گدارش شده اس كه تصاویر نشا داده شده در شکر ( )8مؤید این برنورد ميباشد.

شکل -8تصویر میکروسکپي از مركد نمونه نزمو ضربه شارپي

سطح شکس نمونه ضربه سقوطي در شکر ( )9نشا داده شده اسو  .در ایون شوکر در نددیوک شویار
اولیه ،ناحیهای به شکر نوک پیکا (ف ش) مشاهده ميشود .در داخر این ناحیه ،شکس بصورت تورق روی
داده اس كه دارای ظاهر شکس رخ برگي (ترد) اس [ .]11همانطور كه در شوکر ( )9مشواهده مويشوود
سطح شکس در ناحیه پیکاني شکر بصورت براق اس  .ع ایجاد این سطوح جدایش ميباشد .با توجه بوه
ضخیم بود نمونه  ،قید تنش خارج از صفحه در مركد نمونه افدایش یافته و باعث جدایش یا الیه الیه شد
در اندازههای مخت ف ،قبر از شروع ترک اص ي ميشود .پدیده الیه الیه شدگي به خاطر وجود تنش های سه
بعدی در ماده ایجاد مي شود .با الیه الیه شد  ،این تنش ها كاهش یافته و شکس رخ ميدهد ،بنوابراین بوا
افدایش ضخام  ،اندازه و عمق الیه الیه شدگي در مركد نمونه افودایش خواهود یافو  .تموا ایون الیوه الیوه
شدگي دقیقاً در مركد ضخام رخ داده و نمونه را تقریباً به دو قسم مساوی تقسیم كرده اس  .هومچنوین
در محر برخورد چکش به نمونه عر سطح شکس به صورت چشمریری افدایش یافته اس  .در این ناحیه
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رخ برگي (ترد) ميباشد .این نووع

شکل -9ماكروگراف از سطح شکس نمونه نزمو ضربه سقوطي

شکل -10میکروگراف شکس ترد در محر برخورد چکش نمونه نزمو ضربه سقوطي

 -6نتیجهگیری و جمعبندی
با توجه به نزمو ضربه شارپي و نزمو ضربه سقوطي روی فوالد  API X70در دمای صفر درجه سانتیرراد و
بررسي سطح شکس در مقیاس ماكرو و میکرو و مقایسه نتایص كمّي با اسوتاندارد  ،APIمشوخص شود ایون
فوالد دارای چقرمري باالیي ميباشد .بیش از  %95از سطح شکس نمونه ضربه سقوطي دچار شکس نر از
نوع برشي و تما سطح شکس نمونه ضربه شارپي دچار شکس نر شده اس .
سپاسگزاری
از شرك لوله و تجهیدات سدید به جه در اختیار گذاشتن فووالد  API X70و همکواری بوا نقوای مهنودس
ساالریپور در انجا نزمو ضربه سقوطي ،از شرك لوله سازی اهواز (نقوای مهنودس داوودیوا ) بوه جهو
همکاری در انجا نزمو های ضربه شارپي ،و از نقای مهندس س یماني به لحاظ انجا نزمایش كشش تشوکر
ميگردد.
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Abstract
Any crack existence in the high-pressure gas transmission pipelines is potentially dangerous
and can cause pipe explosion. Thus, the safety and structural resistance against crack growth
is very important in pipeline design. In the present study, the Charpy impact test and drop
weight tear test on standard test samples are conducted to evaluate the dynamic behavior of
API X70 pipeline steel. The results showed that the shear fracture area (as the most important
characteristic of steel strength under dynamic loading) was approximately 95% in drop weight
tear test. The Charpy test specimen with average energy of 256 joules had 100% shear
fracture surface. Fractography of the fracture surfaces of the test samples showed that dimple
ductile fracture was the dominant fracture mode in the tested material.

