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ارزیابی اثر تنشهای پسماند بر مقاومت استاتیکی
و چقرمگی دینامیکی ناحیه جوش چند گذر
محیطی در خطوط انتقال گاز طبیعی ایران بر
اساس معیارهای جدید طراحی
مجید سبک روح* ،1سید حجت هاشمی 2و محمدرضا فراهانی

3

 -1گروه مکانیک ،دانشکده مهندسی ،مرکز آموزش عالی محالت ،ايران
 -2گروه مکانیک ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بیرجند ،خراسان جنوبي ،ايران
 -3دانشکده مکانیک ،پردیس فنی ،دانشگاه تهران ،ايران
تاريخ دريافت92/12/20 :

تاريخ پذيرش93/6/5 :

چكيده
نتایــج آزمــون کشــش در ناحیــه جــوش و ناحیــه متاثــر از حــرارت ســازههای جوشــکاری شــده ،بــه دلیــل وجــود ریــز ســاختارهای
متنــوع متالورژیکــی در نقــاط بســیار نزدیــک بــه هــم معتبــر نمیباشــد .بهتریــن روش تخمیــن مقاومــت مــاده در ایــن مناطــق ،تبدیــل
نتایــج آزمــون ســختی بــه مقاومــت تســلیم و مقاومــت نهایــی بهوســیله روابــط تجربــی میباشــد .در ايــن صــورت میــزان کاهــش
تنــش طراحــی ســازه ناشــی از تنشهــای پســماند جوشــکاری بــا دقــت بیشــتری لحــاظ میشــود .در ایــن مطالعــه ســختی ســنجی
در نواحــی مختلــف جــوش ســر بــه ســر لولــه فــوالدی انتقــال گاز طبیعــی ایــران انجــام گرفــت .از ترکیــب نتایــج آزمونهــای ســختی
ســنجی و تنشهــای پســماند(ارزیابی شــده بهوســیله آزمــون کرنــش ســنجی ســوراخ) در نقــاط مشــخص ،معیارهــای بــی بعــد Rya

(حاصــل از تقســیم متوســط تنــش پســماند بــر مقاومــت تســلیم ســازه)( Rym ،حاصــل از تقســیم حداکثــر تنــش پســماند بــر مقاومــت
تســلیم ســازه)( Ru2 ،حاصــل از تقســیم اختــاف تنــش پســماند بــر مقاومــت نهایــی ســازه) و ( Ru3بــر اســاس نســبت اختــاف تنشهــای
پســماند حداکثــر و حداقــل ســه بعــدی بــر مقاومــت نهایــی ســازه) جهــت تعییــن رفتــار مکانیکــی واقعــی ســازه بــرای اولیــن بــار ارائــه
گردیــد .شناســایی حداکثــر معیــار  Ryaو حالــت بحرانــی کاهــش مقاومــت اســتاتیکی(کاهش تنــش طراحــی) در مرکــز درز جــوش
ســطح خارجــی لولــه بــا نتایــج آزمــون کشــش مطابقــت دارد .منطبــق بــودن منطقــه گسســت در آزمــون کشــش بــا ناحیــه حداکثــر
معیــار  ،Rymبیــان کننــده اثــر تنشهــای پســماند بــر رفتــار اســتاتیکی (عــاوه بــر ماهیــت هیدوراســتاتیک تنشهــای پســماند) ســازه
ميباشــد .کاهــش شــدید معیــار  Ru2بــا رونــد تصاعــدی کاهــش مقاومــت بــه ضربــه در راســتای عمــود بــر درز جــوش تطابــق دارد .بــه
نظــر میرســد بــا توجــه بــه اثــر تنشهــای صفح ـهای (در لولههــای جــدار نــازک) ،پارامتــر  Ru2در ارزیابــی مقاومــت فــوالد بــه ضربــه
معیــار مناســبتری از پارامتــر  Ru3باشــد.
كلمات كليدي :جوش محیطی ،خواص مکانیکی ،معیارهای بیبعد  Ru2 ،Rym ،Ryaو Ru3
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

majidsabokrooh@yahoo.com
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ارزیابــی تنشهــای پســماند بــا اســتفاده از تفــرق اشــعه

مقدمه

بررســی رفتــار حیــن ســرویس خطــوط لولــه انتقــال گاز
در حــوزه تنشهــای بــزرگ پســماند ناشــی از فرآینــد
جوشــکاری ،مســتلزم شناســایی توزیــع ایــن تنشهــا و
تاثیــر آن بــر رفتــار متالورژیکــی و مکانیکــی میباشــد.

آزمونهــاي کرنــش ســنجی ســوراخ مرســومترين روش
اندازهگيــري تنــش پســماند اســت و بــراي تعييــن تنــش

پســماند در نزديــك ســطح جســم بــهكار مــيرود .ايــن
روش شــامل نصــب كرنــش ســنج ،ايجــاد يــك ســوراخ

در نزديكــي كرنــش ســنجها و اندازهگيــري كرنــش آزاد

ایکــس پرداختنــد[ .]7ايــن تحقيــق نشــان داد كــه حداکثر
تنشهــای پســماند در راســتای مــوازی منطقــه متاثــر از

حــرارت کنــار جــوش اتفــاق میافتــد .پــادا و همکارانــش
2

تنــش پســماند در جــوش ســر بــه ســر(محیطی) لولــه
فــوالدی فریتــی -مارتنزیتــی گریــد  P91را بــا قطــر 324

و ضخامــت  25/4 mmبــه وســیله آزمــون تفــرق نوتــرون

مــورد بررســی قــرار دادنــد[ .]8نتایــج آنهــا نشــان داد کــه

تنــش پســماند کششــی حداکثــر در ناحیــه مــرزی منطقــه
متاثــر از حــرارت اتفــاق افتــاده اســت.

شــده اســت[ .]1در بررســی یکپارچگــی اتصــال جوشــی

بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع تنــش پســماند و بــا

منظــور رســیدن بــه نتایــج بــا اطمینــان بــاال ،الزم اســت

لولههــای فــوالدی ،در ایــن پژوهــش بــراي اولیــن بــار

شــده و مــورد بررســی گــردد .ایــن موضــوع بــا توجــه بــه

خارجــی  56و ضخامــت  0/780اینــچ مــورد اســتفاده در

کــه در خطــوط لولــه انتقــال گاز طبیعــی اســتفاده

تجربــی ارتبــاط ســختی بــا ریزســاختار و خــواص مکانیکــی

آزمایــش از نــوع درز جــوش مارپیچ(اســپیرال) میباشــد.

جدیــد جهــت ارزیابــی اثــر واقعــی تنشهــای پســماند بــر

ســر بــه ســر لولــه در صنعــت انتقــال گاز طبیعــی و بــه

عنایــت بــه حساســیت ویــژه جــوش ســر بــه ســر

خصوصیــات فــوالد در مــورد اســتفاده کامــا مشــخص

جــوش محیطــی لولــه فــوالدی گریــد ایکــس (70بــا قطــر

1

خطــوط انتقــال گاز طبیعــی ایــران) بــه منظــور بررســی

میشــود ،اهمیــت بیشــتری دارد[ .]2لولــه فــوالدی مــورد

مطالعــه شــده اســت .همچنیــن در ايــن طراحــی معیارهای

ویژگــی و حساســیت فوالدهــای کــم کربــن پــر مقاومــت

نمونههــای لولــه تولیــد شــده هــم اکنــون در خطــوط لولــه

رفتــار اســتاتیکی و دینامیکــی ناحیــه جــوش چنــد پاســه

بررســی عمليــات جوشــكاري تــا حــد زيــادي بــر مبنــاي

متاثــر از حــرارت و فــوالد پایــه بررســی شــده اســت.

پرفشــار انتقــال گاز طبیعــی ایــران بــه کار م ـیرود[.]3

اطالعــات بــه دســت آمــده از روشهــاي آزمــون و خطــا

انجــام ميگيــرد .ایــن نتایــج در تحلیــل رفتارهــای
مکانیکــی و متالورژیکــی جــوش بــه ویــژه در مبحــث
تنشهــای پســماند اســتفاده میشــود[ .]4بــا توجــه

محیطــی لولــه فــوالدی ترمومکانیــکال در نواحــی جــوش،

آزمایش

جوشــکاری(بر اســاس دســتورالعمل ویــژه جوشــکاری )3بــر

روی دو قطعــه  50 cmلولــه فــوالدی اســپیرال ایکــس 70

بــه عوامــل تاثیرگــذار و همچنیــن وســعت کاربــرد جــوش

بــا قطــر  56و ضخامــت  0/780اینــچ بر اســاس اســتاندارد

خصوصیــات متالورژیکــی و مکانیکــی صــورت گرفتــه

بــه ترتیــب بــا ســه قطــر الکتــرود  4 ،3/2و  5از ریشــه تــا

ســر بــه ســر لولــه ،پژوهشهــای مختلفــی بــرای ارزیابــی
اســت .هامونــد و همکارانــش در مطالعــهای جامــع بــه

بحــث و بررســی خصوصیــات و شــرایط جــوش ســر بــه

ســر خطــوط انتقــال گاز پرداختنــد[ .]5ایــن بررســی
در پژوهــش دیگــری توســط همیــن تیــم بــا محوریــت

هدســون ادامــه یافــت[ .]6رابیــن و همکارنــش در خطــوط
لولــه ایکــس  70بــا قطــر  1016و ضخامــت 26/2 mm

بــا آگاهــی از خــواص مکانیکــی و متالورژیکــی فــوالد بــه

4

در  9پــاس ،شــامل پــاس ریشــه ،گــرم ،پرکــن و ســطح و

ســطح ،توســط فرآینــد جوشــکاری قوســی الکتــرود دســتی
پوشــشدار 5صــورت گرفــت .جــدول( )1آناليــز شــميايي
لولــه آزمايــش را نشــان ميدهــد.

1. HSLA (High Strength Low Alloy) Steel
2. HAZ
)3. WPS (Welding Procedure Specification
4. API (American Petroleum Institute), AWS (American Welding
)Society
)5. SMAW (Shielded Metal Arc Welding
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جدول  1درصد عناصر وزنی موجود در ترکیب شیمیایی لوله فوالدی مورد آزمایش [.]3
نام
عنصر

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

B

Ca

Cu

Mo

N

Nb

Ti

V

Al

درصد
وزنی

0/053

0/19

1/6

0/012

0/0008

0/01

0/17

0/0001

0/0023

0/01

0/024

0/0047

0/043

0/023

0/044

0/042

در ایــن مطالعــه ابتــدا آزمایــش کرنــش ســنجی ســوراخ

آمــده در مناطــق مختلــف در جــدول( )2ارائــه شــده

ترتیــب در منطقــه متاثــر از حــرارت و در فواصــل ،10 ،4

در پاسهــای انتهایــی درصــد بیشــتری را نســبت بــه

طبــق اســتاندارد 1بــر روی ســطح خارجــی لولــه بــه
 43 ،22و  75 mmاز لبــه درز جــوش و همچنیــن بــر روی

اســت .همانگونــه کــه مشــخص اســت ،فازهــای ســخت
پاسهــای اولیــه بــه خــود اختصــاص میدهــد .آزمــون

پــاس وســط و کنــار درز جــوش انجــام شــد .ســپس ایــن

کشــش بــر روی نمونــه تخــت عمــود بــر درز جــوش

درز جــوش و منطقــه متاثــر از حــرارت در فواصــل  22و

جــوش ســر بــه ســر(در راســتای محیطــی) بــر اســاس

آزمایــش در شــعاع داخلــی لولــه در ســه نقطــه بــر روی

 55 mmاز لبــه جــوش صــورت گرفــت .شــکل  1نقــاط

ارزیابــی تنشهــای پســماند بــر روی ســطوح خارجــی
و داخلــی لولــه را نشــان میدهــد[ .]4در شــکل 2
تنشهــای پســماند محیطــی و محــوری ســطوح داخلــی و
خارجــی لولــه رســم شــده اســت .همــان طــور کــه در ایــن

نمــودار مشــخص اســت ،مقــدار حداکثــر تنــش و ســطح
متوســط توزیــع تنشهــا در ســطح خارجــي لولــه بیشــتر

از ســطح داخلــي آن اســت.

بــه منظــور بررســی خــواص شــیمیایی در هــر پــاس

و منطقــه متاثــر از حــرارت ،آنالیــز شــیمیایی در هــر
منطقــه توســط دســتگاه کوانتومتــر بــر اســاس اســتاندارد

2

محیطــی (در راســتای طولــی لولــه) و نمونــه گــرد از درز
اســتاندارد انجــام شــد .نتایــج نشــان میدهــد مطابــق
3

اســتاندارد نســبت مقاومــت تســلیم بــه مقاومــت کششــی

کمتــر از  0/9اســت .همچنیــن گسســت در منطقــه درز
جــوش اتفــاق نیفتــاده اســت(جدول  .)3آزمــون شــارپی با
ضخامــت کامــل  10 mmدر ســه ناحیــه جــوش ،متاثــر از

حــرارت و فلــز پایــه مطابــق بــا اســتاندارد 4انجــام گردیــد.

نتایــج آزمونهــای ضربــه نشــان میدهــد کــه بــا حرکــت
از ســمت فلــز پایــه بــه ســوی مرکــز درز جــوش ،انــرژی

شــارپی کاهــش یافتــه اســت(جدول .]4[)4

ســختی ســنجی در مقطــع عمــود بــر درز جــوش محیطــی

بــا اســتفاده از روش برینــل انجــام گرفــت .شــکل  3محــل

بهدســت آمــده اســت .الزم بــه ذكــر اســت کــه درصــد

قرارگیــری نقــاط آزمایــش را نشــان میدهــد .بــه منظــور

پاسهــا و فاصلــه از شــعاع داخلــی ،کاهــش مییابــد.

بــه دســت آوردن مقاومــت تســلیم ،واحــد ســختی از

عناصــر میکــرو آلیــاژی بــه ویــژه وانادیم بــا افزایــش تعداد

مقایســه مقادیــر اندازهگیــری شــده بــا اســتاندارد و

کربــن نیــز در منطقــه جــوش در حــدود  3الــی  4برابــر

برینیــل بــه ویکــرز تبدیــل شــد .ایــن آزمایــش مطابــق بــا

بــه طــرف پــاس نهایــی رونــد کاهشــی داشــته اســت.

ویکــرز نشــان میدهــد.

فلــز پایــه ميباشــد و در منطقــه جــوش از پــاس ریشــه

همچنیــن از آزمایــش متالوگرافــی بــر اســاس اســتاندارد
جهــت بررســی درشــت ســاختار و ریــز ســاختار مناطــق
مختلــف درز جــوش اســتفاده گردیــد و مشــخص شــد كــه

مناطــق مختلــف جــوش دارای خوردگــی بیشــتر ،ســطح
انــرژی باالتــری دارنــد[ .]4درصــد فازهــای بــه دســت

اســتاندارد 5ســختی جــوش را درحــد مجــاز و زیــر 348

1. ASTM E 837
2. ASTM A415-08
3. EN 895, ASTM E 8M
4. EN 875
5. ASTM E10

ب

الف
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شکل  1محل آزمایش کرنش سنجی سوراخ روي الف) سطح خارجی لوله و ب) سطح داخلی لوله [.]4

جدول  2درصد فازهای به دست آمده در مناطق مختلف [.]4
پاس

فاز های تیره :مارتنزیت و پرلیت()%

فازهای روشن :آستنیت ،فریت و کاربید کمپلکس()%

ریشه

44

56

مناطق اطراف ریشه

60

40

گرم

65

35

مناطق اطراف گرم

33

67

پرکن

62

38

مناطق اطراف پرکن

47

53

سطح

75

25

مناطق اطراف سطح

59

41

جدول  3نتایج آزمون کشش [.]4
نسبت استحکام تسلیم
به استحکام کششی
نهایی

درصد تغییر طول
نسبی

استحکام کششی نهایی ()MPa

استحکام تسلیم ()MPa

نمونه آزمایش

0/89

20

712

633

تخت (عمود بر ناحیه جوش
محیطی)

0/84

13

599

505

گرد (از ناحیه جوش محیطی)

جدول  4نتایج آزمون ضربه شارپی [.]4
انرژی شارپی ()J
میانگین

انرژی شارپی ،آزمایش
سوم()J

انرژی شارپی ،آزمایش
دوم()J

انرژی شارپی ،آزمایش
اول()J

نمونه آزمایش

45

54

48

33

جوش (شیار در راستای محیطی لوله)

50

36

51

63

جوش (شیار در راستای محوری لوله)

129

114

150

123

منطقه متاثر از حرارت (شیار در راستای محوری لوله)

395

408

376

400

فوالد پایه (شیار در راستای محیطی لوله)
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0

شکل  2توزيع تنشهای پسماند در سطوح خارجي و داخلي لوله الف) محیطی داخل لوله ،ب) محیطی خارج لوله ،ج) محوری داخل لوله
و د) محوری خارج لوله[.]4

شکل  3مقطع مورد بررسی درز آزمایش سختی سنجی.

همچنیــن اختــاف ســختی جــوش و فلــز پایــه مطابــق بــا

جــوش نیــز دارای کمتریــن میــزان ســختی اســت .مقاومــت

و  )5بــه ترتیــب میــزان ســختی در نواحــی مختلــف جوش

روابــط زیــر بــه مقاومــت تســليم و مقاومــت كششــي نهايــي

اســتاندارد کمتــر از  100ویکــرز ميباشــد .شــکلهای(4
و متاثــر از حــرارت را بــر حســب معیــار ســختی برینــل

نشــان میدهــد .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،در

بیــن مناطــق مختلــف درز جــوش ،پــاس پرکــن دارای
بیشــترین میــزان ســختی و منطقــه متاثــر از حــرارت کنــار

اســتاتیکی در مناطــق مختلــف جــوش و فلــز پایــه توســط

تبديــل ميشــود[ 9و :]10
()1

()2

=
Y S 2HV + 1 0 5

UTS = 3.45BHN
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شکل  4نمودار سختی سنجی درز مناطق مختلف جوش.
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شکل  5نمودار سختی سنجی درز مناطق اطراف جوش.

ســپس جهــت بــرآورد پیــش خــور شــدن مقاومــت

اســتاتیکی ســازه و مقاومــت بــه ضربــه در مناطــق

ســختی اســت.
در شــکل  7بــه منظــور مقایســه بهتــر اثــر تنشهــای

مختلف(،شــکلهای  6الــی  )9رســم گردیــد .شــکل 6

پســماند بــر مقاومــت اســتاتیکی ســازه ،عــدد بیبعــد

(نســبت جمــع تنشهــای پســماند ســطحی بــر مقاومــت

تســلیم) و  Ryaدر ســطوح داخلــی و خارجــی لولــه ترســیم

نمــودار تغییــر مقاومــت تســلیم و عــدد بــی بعــد

Rya

1

تســلیم) در ســطوح داخلــی و خارجــی لولــه را بــا فاصلــه

گرفتــن از درز جــوش نشــان میدهــد .ایــن عــدد بیبعــد

معــرف ارزیابــی نســبت میانگیــن تنشهــای پســماند

ســطحی بــر مقاومــت تســلیم بهدســت آمــده از آزمــون

Rym

(2نســبت تنــش پســماند کششــی حداکثــر بــر مقاومــت

گردیــده اســت.

1. Residual Stress, Yield Strength, Average
2. Residual Stress, Yield Strength, Maximum
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شکل  7مقایسه اثر تنشهای پسماند بر مقاومت استاتیکی سازه در سطوح داخلی و خارجی لوله.
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شکل  8تغییر مقاومت نهایی و نسبت تفاضل تنشهای پسماند سطحی بر مقاومت نهایی در سطوح داخلی و خارجی لوله.
0
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شکل  9مقایسه اثر تنشهای پسماند بر مقاومت به ضربه در سطوح داخلی و خارجی لوله.

همانگونــه کــه مالحظــه میشــود شــیب نمــودار

Rym

0

0/4
0/3
0/2
0/1
0/0

S1-S2

0/6
0/5

بحث و بررسی

نســبت بــه  Ryaدر منطقــه جــوش تندتــر اســت.

ارتباط نتایج سختیسنجی با نتایج آزمونهای کوانتومتری و

در داخــل لولــه تنهــا در یــک نقطــه محــل ،تنــش

متالوگرافی

پســماند محیطــی بــه صــورت کششــی اســت .شــکل()8
تغییــر مقاومــت نهایــی و عــدد بیبعــد  1 Ru2در ســطوح

داخلــی و خارجــی لولــه را بــا فاصلــه گرفتــن از درز

جــوش نشــان میدهــد .ایــن عــدد بــی بعــد معــرف

نســبت تفاضــل تنشهــای پســماند دو بعــدی بــر
مقاومــت نهایــی بهدســت آمــده از آزمــون ســختی اســت.

بــه منظــور مقایســه بهتــر اثــر تنشهــای پســماند بــر
مقاومــت بــه ضربــه ســازه ،عــدد بیبعــد (2 Ru3نســبت
تفاضــل تنشهــای ســه بعــدی بــر مقاومــت نهایــی) بــا

 Ru2در ســطوح داخلــی و خارجــی لولــه در شــكل  9رســم

شــده اســت .در درز جــوش و مناطــق اطــراف جــوش،

نمودارهــای المانهــای دو بعــدی و ســه بعــدی بــر

هــم منطبــق اســت و بــا فاصلــه گرفتــن بیشــتر از درز

جــوش نمــودار دو بعــدی کاهــش بیشــتری از خــود نشــان
میدهــد.

همانگونــه کــه در شــکل( )4مشــاهده مــی شــود ،میــزان
ســختی از پــاس ریشــه بــه طــرف پاسهــای بعــدی
افزایــش مییابــد .ایــن موضــوع میتوانــد ناشــی از

عواملــی همچــون افزایــش قطــر الکتــرود ،شــدت جریــان
الکتریکــی ،ســرعت جوشــکار و بــه صــورت مجمــوع

حــرارت ورودی باشــد .همچنیــن بــا افزایــش تعــداد
پاسهــا ،تعــداد جهــات و نــرخ فروکــش حرارتــی هــم
تغییــر مینمایــد .ســختی از نقط ـهای بــه فاصلــه 5 mm

از پــاس ریشــه بــه نقطــه بعــدی در فاصلــه،7 mm

دارای نــرخ رشــد قابــل مالحظ ـهای اســت کــه ناشــی از
افزایــش گریــد الکتــرود  6010از پــاس اولیــه بــه 8010

در پــاس بعــدی اســت .همچنیــن در فاصلــه 12 mm
از پــاس ریشــه ،افــت شــدید  %17در کاهــش ســختی

دیــده میشــود .در ایــن منطقــه عــرض منطقــه امتــزاج

جوشــکاری بــه صــورت ناپیوســته و ناگهانــی بــا افزایــش
1. Residual Stress, Ultimate Strength, Difference
2. Residual Stress, Yield Strength, Maximum

32

زاویـهای در حــدود  30درجــه همــراه اســت .بــا توجــه بــه

اینکــه در پاسهــای نهایــی از بزرگتریــن قطــر الکتــرود
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یکنواخــت تشــکیل شــده اســت[ .]4ایــن نواحــی نشــان
دهنــده مناطــق پــر انــرژی اســت کــه تحــت اثــر محلــول

اســتفاده شــده و ســرعت جوشــکاری بــه علــت نهایــی بودن

حکاکــی(در شــرایط یکســان) میــزان خوردگــی بیشــتری

در ایــن قســمت مشــهودتر میباشــد .پاییــن بــودن میــزان

از انرژی ترمودینامیکی ناشــی از اســتحاله برشــی تشــکیل

پــاس متفــاوت اســت؛ تاثیــرات عملیــات حرارتــی و بازیابــی
ســختی در نقطــه آخــر را میتــوان بــه قــرار گرفتــن آن در
منطقــه گــرده جــوش و تفــاوت در حــرارت ورودی و نــرخ
تغییــرات انتقــال حــرارت نســبت داد .شــکل( )5نمــودار

رونــد تغییــرات ســختی در منطقــه متاثر از حرارت را نشــان

در آن اتفــاق افتــاده اســت .ایــن انــرژی میتوانــد ترکیبــی
مارتنزیــت و انــرژی مکانیکــی ناشــی از حضــور تنشهــای

پســماند باشــد .جالــب اســت کــه در نقــاط نزدیــک بــه

هم(کــه در شــرایط پاســی یکســانی ایجــاد گردیــده) ،نيــز
ایــن حالــت مشــاهده ميشــود .بنابرایــن بــا توجــه بــه

میدهــد .در منطقــه پــاس ریشــه در ارتفــاع  Yبرابــر 1 mm

اینکــه آزمــون ســختی ســنجی در نقطــه معینــی صــورت

مقــدار ســختی کاهــش مییابــد .نتایــج در منطقــه گــرم

محــل آزمــون کامــا محتمــل اســت(جدول .)2

بــا افزایــش فاصلــه از منطقــه جوشــی(لبه درز جــوش)،

میگیــرد ،متفــاوت بــودن نتایــج آن در نواحــی اطــراف

و پرکــن نیــز همیــن رونــد را دنبــال میکنــد .دقــت

اســتفاده از نتایــج آزمــون ســختی جهــت تخمیــن مقاومت

 10 mmمویــد ایــن ادعاســت .توجــه شــود تغییــر فاصلــه

دارد .در فــوالد پایــه بــا توجــه بــه ســاختار تقریبــا همگون

در بررســی نتایــج سختیســنجی فواصــل  Yبرابــر  6و

در نواحــی جــوش و متاثــر از حــرارت ،اهمیــت ویــژهای

حداقــل ســختی  Xبــه علــت طراحــی  Vشــکل اتصــال

متالورژیکــی ،اســتفاده از آزمــون کشــش بــرای بــه دســت

یکســان اســت .هــر کــدام از ایــن مناطــق تحــت تاثیــر

نواحــی جــوش و متاثــر از حــرارت ،ســاختارها و فازهــای

پــاس مجــاور و ثانویــه ناشــی از جوشــکاری پــاس بعــدی

از آزمونهــای کشــش بــا نمونههــای کوچکتــر نيــز بــه

ســختی منطقــه متاثــر از حــرارت در مناطــق مجــاور بــه

نزدیــک بــه یکدیگــر ،فايــده زيــادي نخواهــد داشــت.

کــه میــزان ســختی در مناطــق اطــراف پــاس ریشــه دارای

مقاومــت(در نواحــی و فازهــای متفــاوت) را مشــخص

بــه فقــدان فروکــش حرارتــی در جهــت ضخامــت لولــه،

ســنجی بــه مقاومتهــای تســلیم و نهایی(بــا اســتفاده از

حــرارت انتخــاب کنــد .ایــن میــزان حــرارت بــا توجــه

در نواحــی مختلــف جــوش و متاثــر از حــرارت میباشــد.

قابــل توجــه اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ایــن

متاثــر از حــرارت کنــار جــوش ،کمتریــن مقاومــت تســلیم

پــاس و عملیــات حرارتــی ناشــی از آن روی ایــن منطقــه

را میتــوان بــه وجــود ســیکلهای حرارتــی شــدید

ســختی در همــان منطق ـهای قــرار گرفتــه کــه گسســت

عناصــر میکروآلیــاژی نســبت داد .در مرکــز درز

درشــت ســاختار از نقــاط تاریــک و روشــن بــا توزیعــی غیر

متاثــر از حــرارت ،بيشــتر اســت .بــا اینکــه ایــن منطقــه

میباشــد و فاصلــه از منطقــه جوشــکاری(لبه درز جــوش)

آوردن مقاومتهــای تســلیم و کششــی کافــی اســت .در

مکانیزمهــاي حرارتــی اولیــه ناشــی از جوشــکاری در

متنوعــی بــا مقاومــت ذاتــی متفــاوت وجــود دارد .اســتفاده

و عملیــات حرارتــی پــاس قبلــی قــرار گرفتهانــد .چنانچــه

دلیــل تفــاوت ســاختارهای متالورژیکــی در نقــاط بســیار

پاسهــای مختلــف ارزیابــی گــردد؛ مشــاهده میشــود

بنابرایــن ،در ایــن نواحــی آزمــون کشــش تنهــا حداقــل

محــدوده پایینتــری اســت .در ایــن منطقــه بــا توجــه

مینمایــد .بــا ایــن توصیــف تبدیــل نتایــج آزمــون ســختی

حــرارت تنهــا میتوانــد مســیر کنــاری را بــرای انتقــال

روابــط مشــخص) بهتریــن روش تخمیــن مقاومــت مــاده

بــه ســرعت جوشــکاری پاییــن و حــرارت ورودی بــاال

همانگونــه کــه در شــکل( )6مشــخص اســت ،در ناحیــه

پــاس اولیــن پــاس جوشــکاری اســت ،بیشــترین تعــداد

دیــده میشــود .کاهــش مقاومــت تســلیم در ایــن ناحیــه

قــرار میگیــرد .نتایــج نشــان میدهــد کمتریــن مقــدار

و از بیــن رفتــن شــرایط اولیــه مقاومــت بخشــی

آزمایــش کشــش در آن اتفــاق افتــاده اســت .تصاویــر

جــوش ایــن مقاومــت حــدود  %30نســبت بــه ناحیــه
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از نظــر عناصر میکــرو آلیــاژی تغییرات گســتردهتری دارد،

بــر خــواص اســتاتیکی ســازه بــرای اولیــن بــار معیــار

در درز جــوش و تحــول مارتنزیــت متعاقــب آن باعــث

وضــوح بیشــتر و مقایســه بــا معیــار  Rymاز ضریــب 0/5

امــا وجــود کربن(ناشــی از ذوب الکتــرود هــای پرکننــده)
شــده ایــن منطقــه از نظــر مقاومــت اســتاتیکی شــرایط

بهتــری داشــته باشــد .بــا ایــن وجــود نســبت مقاومــت
تســلیم مرکــز درز جــوش بــه فــوالد پایــه در حــدود 0/8

اســت .بــا توجــه بــه اختــاف  220 MPaناحیــه متاثــر

Rya

حاصــل از تقســیم متوســط تنــش پســماند(به منظــور
جهــت تعییــن متوســط تنشهــای پســماند در یــک

نقطــه اســتفاده نشــده اســت) بــر مقاومــت تســلیم ســازه
(در نقطــه آزمونهــای کرنــش ســنجی ســوراخ و ســختی
ســنجی) طراحــی گردیــد و منحنــی آن(پــس از ارزیابی در

از حــرارت و فــوالد پایــه میتــوان اســتنباط کــرد کــه

نقــاط ســطوح داخــل و خــارج لولــه) در شــکل( )6ترســیم

ایــن اختــاف را کاهــش داده اســت .در شــكلهای 6

ایــن عــدد بیبعــد طراحــی شــده در محــدوده  +0/6تــا

وجــود کربــن و اســتحاله مارتنزیــت ،حــدود نیمــی از
الــی  9بــا توجــه بــه محــدود بــودن آزمایــش کرنــش
ســنجی ســوراخ در ســطح داخلــی لولــه ،ارزیابــی نتایــج

در  3نقطه(بــر خــاف ارزیابــی  7نقطــه در ســطح خارجــی

شــد .همانطــور کــه در ایــن منحنــی مشــخص اســت؛

 -0/6تغييــر ميكنــد و حداکثــر و حداقــل ایــن معیــار

بــه ترتیــب در مرکــز درز جــوش ســطح خارجــی لولــه
و منطقــه متاثــر از حــرارت ســطح داخلــی لولــه اتفــاق

لولــه) صــورت گرفتــه اســت .در ایــن منطقــه افزایــش

افتــاده اســت .همچنیــن اختــاف حداکثــر و حداقــل

بــه نقطــه متناظــر آن در ســطح خارجــی لولــه ،بــه ایــن

اســت ،در صورتــی کــه ایــن اختــاف در ســطح داخلــی

مقاومــت تســلیم نقطــه میانــی از مرکــز درز جوش نســبت

دلیــل اســت کــه فاصلــه لبههــای جــوش در شــعاع
داخلــی لولــه کمتــر بــوده(درز جــوش ســطح داخــل

لولــه از یــک پــاس و درز جــوش ســطح خــارج لولــه از
 3پــاس مــوازی تشــکیل شــده اســت) و ناحیــه متاثــر

از حــرارت کنــار جــوش آن(کاهــش مقاومــت تســلیم)

در منطقــه نزدیکتــری نســبت بــه مرکــز درز جــوش
اتفــاق افتــاده اســت .بــا ایــن وجــود مقاومــت تســلیم

در مرکــز درز جــوش و ناحیــه دور از جــوش(57 mm

از مرکــز درز جــوش) ســطوح خــارج و داخــل لولــه تقریبــا

برابــر اســت و میتــوان رونــد تغییــر مقاومــت تســلیم در
ایــن ســطوح را یکســان در نظــر گرفــت.

معیارهای جدید

معیارهــا بــرای اولیــن بــار از بــی بعــد ســازی نســبت

تنشهــای پســماند اســتحکام محلــی(از تخمیــن
معیارهــای حداکثــر تنــش قائــم و ترســکا اســتفاده

شــده اســت[ ).]11ایــن مقادیــر از نســبت نتایــج آزمــون

تجربــی کرنــش ســنجی ســوراخ بــه اســتحکام فلز(ناشــی
از تخمیــن مقــاوت بــا بهرهگیــری از نتایــج تجربــی
آزمــون ســختی ســنجی) در نقــاط مختلــف اســتنتاج

گردیــده اســت .جهــت ارزیابــی اثــر تنشهــای پســماند

معیــار  Ryaبــر روی ســطح خارجــی لولــه در حــدود 0/4

لولــه بــه حــدود  0/8میرســد .بنابرایــن حالــت بحرانــی

پیــش خــور شــدن مقاومــت اســتاتیکی از نظــر مقــداری
در ســطح خارجــی لوله(مرکــز درز جــوش) اتفــاق افتــاده
اســت .شــکل( )6مقاومــت تســلیم منطقــه جــوش را کمتر

از منطقــه متاثــر از حــرارت نشــان میدهــد .بــه نظــر
میرســد از نظــر تغییــر شــرایط کیفــی و کمــی ،منطقــه

داخــل لولــه حالــت بحرانیتــری دارد .در ایــن منطقــه
 Ryaاز نظــر کیفــی تغییــر عالمــت داده است(متوســط

تنشهــا از حالــت کششــی بــه حالــت فشــاری در آمــده)

و از نظــر کمــی تقریبــا  2برابــر ســطح خــارج لولــه تغییــر
داشــته اســت .مقایســه بیــن نمــودار  Ryaو مقاومت تســلیم

در ســطح خــارج لوله(بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد نقــاط
آزمــون بیشــتری دارد) ،نیــز قابــل توجــه اســت .بیشــترین
اختــاف مقاومــت تســلیم در ایــن ســطح بیــن مناطــق
متاثــر از حــرارت و فلــز پایــه اســت در حالیکــه معیــار

 Ryaبیشــترین اختــاف را در نواحــی جــوش و متاثــر از

حــرارت شناســایی مینمایــد .از نظــر کیفــی نیــز نمــودار

 Ryaنســبت بــه نمــودار مقاومــت تســلیم ،دارای یکنواختــی

بیشــتری اســت كــه نشــان دهنــده رونــد

شماره ،87
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بــا ثباتتــر میــزان تغییــر پیــش خــور شــدن مقاومــت

بــر مقاومــت نهایــی ســازه(در نقطــه آزمونهــای کرنــش

مقاومــت اولیه(ناشــی از ســیکل حرارتــی جوشــکاری)

منحنــی آن پــس از ارزیابــی در نقــاط ســطوح داخــل و

تســلیم ســازه (ناشــی از تنــش پســماند) نســبت بــه تغییــر

میباشــد .بــه منظــور ارزیابــی دقیقتــر اثــر تنشهــای

پســماند بــر پیــش خــور شــدن مقاومــت تســلیم ســازه،
معیــار دیگــری بــه نــام (Rymحاصــل تقســیم حداکثــر

ســنجی ســوراخ و ســختی ســنجی) معرفــی گردیــد و

خــارج لولــه بــه همــراه منحنــی تغییــر مقاومــت نهایــی
در شــکل( )8ترســیم شــد .همانطــور کــه در ایــن شــکل
مشــخص اســت ،منحنــی مقاومــت نهایــی رونــدی مشــابه

تنــش پســماند بــر مقاومــت تســلیم ســازه) در نقطــه

بــا منحنــی مقاومــت تسلیم(شــکل  )6را دنبــال مینمایــد

همــراه معیــار  Ryaدر نمــودار شــکل( )7ترســیم گردیــد.

بنابرایــن میتــوان بــرای مقاومــت نهایــی همــان تحلیــل

آزمونهــای مذکــور تعريــف شــد و جهــت مقایســه

و تنهــا مقــدار آن تــا حــدی افزایــش پیــدا کــرده اســت.

افزایــش مقــدار ایــن معیــار نشــان دهنــده کاهــش خواص

مقاومــت تســلیم را در نظــر گرفــت .محــدوده ایــن عــدد

مقــدار تنشهــای پســماند بــه تنشهــای جریــان

در شــکل مشــاهده ميشــود ،ایــن معیــار در درز جــوش

مکانیکــی اســتاتیکی همچــون مقاومــت تســلیم و نزدیکــی
پالســتیک میباشــد .ســطح مقادیــر  Rymدر منطقــه

جــوش و متاثــر از حــرارت کنــار جــوش از نمــودار

Rya

بــی بعــد بیــن صفــر و  0/8میباشــد .همانطــور کــه
ســطح خارجــی لولــه بیشــترین مقــدار را دارد و مقــدار آن

بــا فاصلــه گرفتــن از درز جــوش بــا شــیب بســیار تنــدی

بیشــتر و در فواصــل بیشــتر از درز جــوش ،کمتــر اســت.

مييابــد .ایــن شــیب کامــا بــا رونــد تصاعــدی کاهــش

تنشهــای پســماند  Ryaمعیــار مناســبتری اســت ،امــا

دهنــده اثــر بیشــتر تفــاوت تنــش پســماند(در نقطــه

بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه ماهیــت هیدروســتاتیکی

مقاومــت بــه ضربــه در جــدول  4مطابقــت دارد و نشــان

بــا مــد نظــر قــرار دادن اهمیــت تنشهــای کششــی

آزمــون کرنــش ســنجی ســوراخ) بــر خــواص ضربهپذیــری

رفتــار اســتاتیکی ســازه ،معیــار  Rymنیــز میتوانــد مــورد

اســت و بــا توجــه بــه تغییــر مقاومــت کششــی ،کاهــش

و مشــخص نبــودن اثــر دقیــق تنشهــای پســماند بــر

ارزیابــی قــرار گیــرد .بنابرایــن بــرای پیــروی از رویــه
ضریــب اطمینــان بیشــتر در مهندســی ،اســتفاده همزمــان
معیارهــای (Rymدر مناطــق درز جــوش و اطــراف آن) و Rya

(در نواحــی دورتــر از درز جــوش) در ارزیابــی پیــش خــور

شــدن مقاومــت اســتاتیکی ســازه ،ایمنــی بیشــتری بــه

همــراه خواهــد داشــت .در آزمــون کشــش ،شکســت در

منطقــه متاثــر از حــرارت جــوش(در بیــن نواحــی فــوالد
پایــه) اتفــاق افتــاده اســت کــه منطبــق بــا ناحیــه حداکثر
معیــار  Rymمیباشــد .ايــن مســأله تاییــد مینمایــد کــه

نواحــي درز جــوش ،منطقــه متاثــر از حــرارت و فــوالد پایه
چقرمگــی ســازه رابــه دنبــال دارد .مقاومــت نهایــی نشــان
دهنــده حداکثــر تحمــل تنــش کششــی در ســازه و یکــی

از پارامترهــای تعییــن کننــده چقرمگــی در مــاده اســت.

ایــن کاهــش در داخــل لولــه نیــز همیــن رونــد را دنبــال
مــی نمایــد .روش کرنــش ســنجی ســوراخ ،توانایــی ارزیابــی
تنشهــای ســطحی را دارد و ارزیابــی تنشهــا در راســتای

ضخامــت امکانپذیــر نیســت .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه
جــدار نــازک بــودن لولــه و ارزیابــی تنشهــا بــه صــورت
صفحــهای ،میتــوان از ایــن تنشهــا صــرف نظــر کــرد.

تنشهــای پســماند عــاوه بــر ماهیــت هیدورســتاتیک،

بــه نظــر میرســد همیــن مقــدار انــدک نیــز در اثــر

داخلــی لولــه تنهــا نقطــه ارزیابــی شــده در معیــار اخیــر نیــز

تنــش ســوم صفــر نیــز بــه دو تنــش ارزیابــی شــده بــه

جهــت بررســي اثــر تنشهــای پســماند بــر خــواص

 Ru3بــر اســاس اختــاف تنشهــای پســماند حداکثــر و

بــر رفتــار اســتاتیکی ســازه نیــز اثــر میگذارنــد .در ســطح

بیشــتر از معیــار اولیــه اســت.

ضربهپذیری(ارزیابــی چقرمگــی) ســازه بــرای اولیــن بــار

معیــار  Ru2حاصــل از تقســیم اختــاف تنــش پســماند

حــرارت كاهــش مييابــد .بنابرایــن در حالــت ســه بعــدی،
وســیله آزمــون کرنــش ســنجی ســوراخ اضافــه ميشــود.

حداقــل ســه بعــدی ،بــر مقاومــت نهایــی فلــز طراحــی

ارزيابي اثر تنشهاي پسماند...
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گرديــد و منحنــی آن جهــت مقایســه بــا  Ru2در شــکل

بعــدی افزایــش مييابــد و کمتریــن میــزان ســختی

جــوش و نواحــی نزدیــک بــه جــوش در ســطح خارجــی

ميشــود..

 9رســم شــد .همانطــور کــه مشــخص اســت ،در نقطــه
لولــه ،بــا توجــه بــه عالمــت مختلــف تنشهــای محیطــی

و محــوری 2 ،معیــار بــر هــم منطبــق اســت .امــا در اين دو

پارامتــر در فواصــل دور تــر از هــم فاصلــه گرفتــه و نمــودار
 Ru3بــا شــیب کمتــری کاهــش مييابــد .بــا مقایســه

در منطقــه متاثــر از حــرارت مجــاور جــوش مشــاهده
 -2کاهــش عناصــر میکــرو آلیــاژی همچــون تیتانیــوم و

وانادیــم از پــاس ریشــه بــه طــرف پــاس نهایــی ،ســبب

کاهــش ســختی در درز جــوش میشــود .امــا افزایــش

کربــن و فــاز مارتنزیــت ،کاهــش ســختی را تــا حــدودی

نتایــج ارائــه شــده در جــدول( ،)4ميتــوان گفــت بــا

جبــران نمــوده اســت.

نــازک ،معیــار  Ru2بــرای بررســی رونــد کاهــش مقاومــت

نهایــی بــر مقــدار ســختی ناحیــه جــوش بســیار تاثیرگــذار

توجــه بــه اثــر تنشهــای صفح ـهای در لولههــای جــدار

بــه ضربــه و ارزیابــی چقرمگــی معیــار مناس ـبتری اســت
امــا بــرای بررســی دقیقتــر الزم اســت تعــداد محلهــای

آزمــون ضربــه بــا فاصله گرفتــن از درز جوش ،بيشــتر شــود..
نتیجهگیری

بــرای دســتیابی بــه اتصــال یکپارچــه در جــوش
محیطــی لولههــای قطــور انتقــال گاز طبیعــی ،خــواص
مناطــق جــوش و فلــز پایــه بایــد حتــی االمــکان بــه هــم

نزدیــک باشــد .بــا وجــود اینکــه آزمایشهــای مختلــف

مطابــق بــا اســتاندارد ،کیفیــت و ســامت جــوش را تاییــد
مينمايــد ،امــا بــه منظــور بررســی و تحلیــل دقیقتــر،

ارتبــاط نتایــج آزمــون ســختی ســنجی بــا خــواص

متفــاوت متالورژیکــی و مکانیکــی در جــوش مــورد

ارزیابــی قــرار گرفــت .همچنيــن بــا مــد نظــر قــرار دادن
توزیــع تنشهــای پســماند در مناطــق جــوش و متاثــر

از حــرارت ،نیــاز بــه پارامترهــای جدیــدی کــه بیــان

کننــده رفتــار اســتاتیکی و دینامیکــی ســازه باشــد ،بــه
شــدت احســاس میشــود .بــر ایــن اســاس بــرای اولیــن

بــار معیارهــای  Rya ،Rym ،Ru2و  Ru3بــا اســتفاده از نتایــج

آزمــون ســختی ســنجی (و تبدیــل آن بــه مقاومتهــای
تســلیم و نهایــی) جهــت تحلیــل بهتــر اثــر تنشهــای

پســماند جوشــی بــر خــواص مکانیکــی مــاده معرفــی
شــده و مــورد بررســی قــرار گرفــت.

این نتایج را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:

 -1میــزان ســختی از پــاس ریشــه بــه طــرف پاسهــای

 -3افزایــش قابــل توجــه مقــدار فــاز مارتنزیــت در پــاس
اســت.

 -4در فــوالد پایــه بــا توجــه بــه ســاختار تقریبــا همگــون
متالورژیکــی ،اســتفاده از آزمــون کشــش بــرای بــه دســت
آوردن مقاومتهــای تســلیم و کششــی کافــی اســت.
امــا در نواحــی جــوش و متاثــر از حــرارت بــه دلیــل

ســاختارها و فازهــای متنــوع متالورژیکــی ،آزمــون کشــش
تنهــا حداقــل مقاومــت را مشــخص مینمایــد .اســتفاده از
آزمــون ســختی ســنجی(و تبدیــل آن بــه مقاومتهــای
تســلیم و نهایــی بــه وســیله روابــط مشــخص) بهتریــن

روش تخمیــن مقاومــت مــاده در نواحــی مختلــف جــوش

و متاثــر از حــرارت میباشــد .در ناحیــه متاثــر از حــرارت

کنــار جــوش ،کمتریــن مقاومــت تســلیم دیــده میشــود.

 -5حداکثــر و حداقــل معیــار  Ryaبــه ترتیــب در مرکــز درز

جــوش ســطح خارجــی لولــه و منطقــه متاثــر از حــرارت
ســطح داخلــی لولــه اتفــاق افتــاده اســت .بنابرایــن حالــت

بحرانــی کاهــش مقاومــت اســتاتیکی از نظــر مقــداری در
مرکــز درز جــوش ســطح خارجــی لولــه روي دهــد كــه

بــا نتایــج آزمــون کشــش مطابقــت دارد .از نظــر تغییــر
شــرایط کیفــی و کمــی ،در منطقــه داخــل لولــه ،شــرايط

بحرانیتــر اســت .در ایــن منطقــه  Ryaاز نظــر کیفــی
تغییــر عالمــت داده و اختــاف حداکثــر و حداقــل معیــار
 Ryaبــر روی ســطح داخلــی لولــه دو برابــر ســطح خارجــی
آن اســت.

 -6افزایــش معیــار  Rymنشــان دهنــده کاهــش خــواص

مکانیکــی اســتاتیکی همچــون مقاومــت تســلیم و نزدیکــی
مقــدار تنشهــای پســماند حداکثــر بــه تنشهــای

شماره ،87

36

جریــان پالســتیک میباشــد .ســطح مقادیــر نمــودار

1395-2

Rym

از درز جــوش بــا شــیب بســیار تنــدی کاهــش مييابــد.

نمــودار  Ryaبیشــتر و در فواصــل بیشــتر از درز جــوش

ضربــه در جــدول( )4مطابقــت داشــته و نشــان دهنــده اثر

در منطقــه جــوش و متاثــر از حــرارت کنــار جــوش از

ایــن شــیب کامــا بــا رونــد تصاعــدی کاهــش مقاومــت به

کمتــر از اســت .در آزمــون کشــش ،شکســت در منطقــه

بیشــتر تفــاوت تنــش پســماند بــر خــواص ضربهپذیــری

اتفــاق افتــاده اســت کــه منطبــق بــا ناحیــه حداکثــر

پایــه اســت.

متاثــر از حــرارت جــوش (در بیــن نواحــی فــوالد پایــه)

معیــار

Rym

میباشــد .بنابرايــن ،تنشهــای پســماند

مناطــق درز جــوش ،منطقــه متاثــر از حــرارت و فــوالد

شــایان ذکــر اســت تبدیــل برینیــل بــه ویکــرز بــا

عــاوه بــر ماهیــت هیدورســتاتیک بــر رفتــار اســتاتیکی

محدودیتهايــي رو بــه رو اســت .بــا توجــه بــه اینکــه

در درز جــوش ســطح خارجــی لولــه

مــا حساســیتی در ایــن محــدوده نــدارد ،ايــن مســأله در

ســازه نیــز اثــر میگذارنــد.

 -7معیــار

Ru2

بیشــترین مقــدار را دارد و مقــدار آن بــا فاصلــه گرفتــن

ایــن مقادیــر در محــدوده مشــخصی قــرار دارد و مطالعــه
مقالــه مــورد بررســی قــرار نگرفــت.
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