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 در کشور API-5L X60فوالدي رده  عریض هاي سازي تولید ورق بومی
 

 ، امین آسیابانگر، محمد هیزم بر شعبه زاده ، ایمان محمد1رضا آبدیده
 شرکت فوالد اکسین خوزستان

 
 

  چکیده
گردد و با دارا بودن  جزء دسته فوالدهاي میکروآلیاژي استحکام باال محسوب می API X60فوالد 

هاي انتقال  در تولید لوله ، به عنوان فوالد عمدهAPI-5Lم مکانیکی قابل توجهی مطابق استاندارد استحکا
باشد که  شود. فرآیند تولید این دسته از فوالدها، فرآیند نورد کنترل شده می گاز به کار برده می نفت و

هاي فوالدي  این ورق هاي زیادي جهت تولید شود. اخیراً تالش نوعی عملیات ترمومکانیکی محسوب می
 APIهاي فوالدي رده ف بررسی خواص ورقهد ،در داخل کشور صورت گرفته است. در این تحقیق

X60 هاي  تولید داخل اعم از آنالیز شیمیایی، خواص مکانیکی و ریزساختاري و مقایسه آنها با ورق
است. خواص  API-5Lها در استاندارد  فوالدي وارداتی و محدوده ذکر شده براي خواص این ورق

مکانیکی مورد بررسی استحکام تسلیم، استحکام کششی نهایی، قابلیت انعطاف، استحکام ضربه، آزمون 
هاي تولید  دست آمده و تحلیل آنها کیفیت ورقه باشد. با مقایسه نتایج ب سنجی می سختی ضربه سقوطی و

 هاي وارداتی ارائه شده است. ورقها در مقایسه با  داخل ارزیابی شده و نقاط ضعف و قوت این ورق
 

سازي ورق عریض خواص ریزساختاري، بومی، خواص مکانیکی،  API-5L X60هاي فوالدي  ورق کلمات کلیدى:
 فوالدي.
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 مقدمه
هاي مهمی در زمینه متالورژي به تولید فوالدهاي میکروآلیاژي در طی چند دهه گذشته از پیشرفت

پذیري،  ن فوالدها که ترکیب بسیار عالی از استحکام، قابلیت انعطافآید. تولید سالیانه ای می شمار
 پذیري را دارند، درصد باالیی از فوالدهاي مصرفی بازار جهانی را تشکیل پذیري و جوششکلچقرمگی، 

همراه با توسعه احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز، استفاده از فوالدهاي میکروآلیاژي با  .]1[ دده می
هاي تولید لوله و  هزینهتوجه است. با افزایش درجه فوالد ها مدنظر و م باالتر جهت کاهش هزینهاستحکا

جزء دسته فوالدهاي میکروآلیاژي استحکام باال  API X60فوالد  .]2 [فتاجراي خطوط کاهش خواهد یا
، به عنوان  API-5Lگردد و با دارا بودن استحکام مکانیکی قابل توجهی مطابق استاندارد  محسوب می

هاي  شود. فرآیند تولید این دسته از ورق هاي انتقال نفت و گاز به کار برده میفوالد عمده در تولید لوله
باشد. فرآیند  گري پیوسته و سپس فرآیند نورد کنترل شده می فوالدي شامل تولید تختال از طریق ریخته

ها در فوالدهاي میکروآلیاژي  ریز کردن دانههاي  نورد کنترل شده نوعی عملیات ترمومکانیکی و از روش
 :]4[ زیر استنورد کنترل شده شامل مراحل  . فرآیند]3و 4 [است
 پیشگرم کردن اسلب جهت همگن شدن ترکیب و انحالل رسوبات عناصر میکروآلیاژي -1
 هاي نوردي خشن) تغییر شکل در منطقه تبلور مجدد (پاس -2

 هاي نوردي پایانی) مجدد (پاستغییر شکل در محدوده دمایی توقف تبلور  -3
 سرد کردن کنترل شده (در هوا یا توسط آب) -4

 API-5Lاساس استاندارد  جهت مصارف نفت و گاز بر API X60هاي فوالدي  خواص مکانیکی ورق

  .]5 [شده استآورده  1در جدول 
هاي باالیی که  هزینهنیز گذشته و   هاي فوالدي در داخل کشور در به دلیل عدم قابلیت تولید این ورق

ها در داخل  هاي زیادي در جهت تولید این ورق گردید، تالش صرف خرید آن از خارج از کشور می
فوالد خوزستان  شرکت(داخلی  کشور صورت گرفت و نهایتاً با همکاري دو شرکت بزرگ فوالدسازي

ن تحقیق هدف بررسی ها تولید شد. در ای و فوالد هرمزگان) با شرکت فوالد اکسین خوزستان، این ورق
تولید داخل اعم از آنالیز شیمیایی، خواص مکانیکی و  API X60هاي فوالدي رده  خواص ورق

ها در  ریزساختاري و مقایسه آنها با ورق فوالدي وارداتی و محدوده ذکر شده براي خواص این ورق
کششی نهایی، قابلیت تحکام است. خواص مکانیکی مورد بررسی استحکام تسلیم، اس API-5L استاندارد

باشد. الزم به ذکر است در این تحقیق  سنجی می ، استحکام ضربه، آزمون ضربه سقوطی و سختیانعطاف
 گیرد. میلیمتر مورد بررسی قرار می 12با ضخامت  خارج کشورهاي فوالدي ساخت داخل و  خواص ورق
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 روش تحقیق
شرکت از دو  شده مینأتهاي  دي از تختالتولی API X60هاي  به منظور بررسی و مقایسه خواص ورق

یک شرکت  ساختاي وارداتی ه (فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان) با ورق ساز برجسته کشور فوالد
 هاي ورق بررسی و مقایسه خواص به منظور .شدندتولید  شدهبه روش نورد کنترل تختالدو گروه  هر ،یچین

ضخامت . انجام شدکانیکی، ریزساختاري و آنالیز شیمیایی هاي م ، تستبا ورق وارداتی سازي شده بومی
 گري پیوسته، ریخته ها توسط فرآیند پس از تولید تختال میلیمتر بود. 12 ها تولید داخل و ورق وارداتی ورق

ه عملیات نورد این فوالدها در شرکت فوالد اکسین خوزستان و توسط یک قفسه نوردي چهار غلتکه و ب
میلیمتر، و  245ضخامت تختال تولیدي توسط شرکت فوالد خوزستان  ی انجام شد.صورت رفت و برگشت

به  C1150˚در دماي  ها تختالابتدا  میلیمتر بود. 200ضخامت تختال تولید شده توسط شرکت فوالد هرمزگان 
مرحله کنترل شده تحت عملیات نورد قرار گرفتند. نورد به روش و سپس  دقیقه پیشگرم شدند 220مدت 

میلیمتر کاهش  98میلیمتر به  200و 245انجام شد و ضخامت از  C980˚تا  C1090˚ول نورد از دماي ا
میلیمتر رسانده شد. این مرحله از  12میلیمتر به  98یافت (ناحیه تبلور مجدد). در مرحله دوم ضخامت از 

م عملیات نورد، انجام شد (ناحیه توقف تبلور مجدد). پس از اتما C780˚تا  C880˚نورد در دماي 
کاري با  یند خنکآدرجه رسانده شد و ادامه فر 550تولیدي توسط پاشش آب به دماي حدود  هاي ورق

 آورده شده است. 2نورد کنترل شده در جدول فرآیند هوا صورت گرفت. شرایط و پارامترهاي 
 بر رويومتري ، آزمون کوانتخارجو ساخت داخل هاي تولیدي  ترکیب شیمیایی ورق به منظور تعیین

 گرفت. انجام محصوالت 
، از ها سازي نمونهبراي آمادهآزمون کشش در جهت عمود بر راستاي نورد انجام شد.  ها بر روي ورق

م، استحکام کششی نهایی هاي کشش، استحکام تسلی آزمون نتایجاز  شداستفاده  ASTM A370 استاندارد
 .ها استخراج گردید ورقپذیري انعطافو قابلیت 

از نیروي  . در این آزمونصورت پذیرفتسنجی  آزمون سختی ،ها جهت بررسی مقاومت سطحی نمونه
kg1 سنجی شده و  ویکرز استفاده گردید. براي هر نمونه از سه نقطه سختی سنجی و از روش سختی

 گردید. آن به عنوان عدد سختی نهایی ذکر میانگین
انواع داخلی و هاي تولیدي و مقایسه بین  ت ورقآزمون ضربه نیز به منظور ارزیابی انرژي شکس

گیري انرژي شکست استفاده شد. نمونه  . در این بررسی از روش شارپی به منظور اندازهشدانجام خارجی 
 انجام گرفت.  ASTM A370ها طبق استاندارد  سازي

ي و در هاي تولید روي نمونه Uها نیز به کمک آزمون خمش  پذیري ورقبررسی قابلیت انعطاف
 ASTMها جهت این آزمون با استفاده از استاندارد سازي نمونه نورد صورت گرفت. آمادهعمود بر جهت 
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E290-09 پذیري مقایسه  انعطاف قابلیت ،درجه 180ها پس از آزمون خمش  انجام شد. از روي ظاهر نمونه
 شود. می

داف مهم در آزمون ضربه سقوطی یکی از اهها آزمون ضربه سقوطی نیز انجام شد.  بر روي تمام ورق
 API سازي و نحوه انجام این تست براساس استانداردباشد. نمونه بررسی تغییر رفتار نرم به ترد فوالد می

RP 5L3  انجام شد. براساس استانداردAPI 5L بایست  ، حداقل مقدار قابل قبول شکست نرم در نمونه می
  .درصد باشد 85

زنی و تحت سمباده هاي داخلی و خارجی یی از ورقها نهایی، نمونه به منظور بررسی ریزساختار
) مطابق LIMهاي فریت با روش خطی (دند. اندازه دانهش% اچ 2ته، توسط محلول نایتال پولیش قرار گرف

 تعیین گردید. ASTM E112استاندارد 

 
 نتایج و بحث 
 آنالیز شیمیایی

ورق تولید داخل با هاي  ی ترکیب شیمیایی ورقبررسنتایج حاصل از آنالیز کوانتومتري مربوط به 
 ASTM A751آورده شده است. استاندارد مرجع در این تست  5و  4، 3ل اودر جد ساخت خارج

سازي سطحی شدند. زنی و آمادهها قبل از انجام تست جهت تعیین ترکیب شیمیایی، سنباده باشد. نمونه می
، ، کربنAPI X60 ردهدد، عناصر آلیاژي اصلی در فوالد گرهمانطور که در این جداول مشاهده می

ساخت  هاي ورقباشد. از مقایسه جداول آنالیزي  م میسیلیسیم، منگنز، کروم، نایوبیم، وانادیم و تیتانی
در محدوده ورق توان دریافت که عناصر مربوط به هر سه  ، می API-5Lبا استاندارد  داخل و خارج

بین  ترکیب شیمیاییباشند. در مقایسه  یید میأت مورد ترکیب شیمیاییهاي تولیدي از نظر  استاندارد بوده و ورق
 . است ورق وارداتیکمی بیشتر از  از کشور، درصد کربن تولیدات داخلتولیدات داخل و خارج 

 
 واص مکانیکیخ

 آزمون کشش

هاي  ل نسبی نمونهازدیاد طودرصد و  ینتایج آزمون کشش که شامل استحکام تسلیم، استحکام کشش
 آورده شده است.  6ول در جدباشد  مینورد عمود بر راستاي تولید داخل و خارج در جهت  هاي ورق

 هاي ورقنتایج آزمون کشش متشکل از استحکام تسلیم، استحکام کشش نهایی و ازدیاد طول نسبی 
 استاندارداز مج در محدودهبسیار به هم نزدیک بوده و  ساخت شرکت چینیورق و ساخت داخل 

  ها است. ورقفرآیند تولید مطلوب این موضوع بیانگر شرایط باشد.  می
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 سنجی آزمون سختی

 شود، می . همانطور که مالحظهشده استآورده  6 در جدولنتایج مربوط به آزمون سختی سنجی 
ساخت هاي  ورقسختی ویکرز بوده و  192متوسط  داراي سختی یشرکت چینساخت ورق فوالدي 

ي ساخت داخل، کوچکتر بودن ها ورق دلیل باالتر بودن سختیباشد.  ویکرز می 205و  203 حدود خلدا
 باشد.  ریزساختار آنها می

 
 شارپی و آزمون ضربه سقوطی آزمون ضربه

نتایج . صورت گرفت -C° 20هاي موجود طبق روش شارپی و در دماي آزمون ضربه بر روي نمونه
، انرژي چینیشرکت  ي ورق آورده شده است. براي نمونه 6ول در جد ها مربوط به آزمون ضربه ورق

باشد. از   می API-5Lبود که مقدار آن در محدوده ارائه شده توسط استاندارد  j360 دست آمدهه ضربه ب
ها زیاد  شکل نمونه شکست و سطح ماکروسکوپی شکست نیز مالحظه گردید که انرژي شکست نمونه

ورق تولید شده از تختال دست آمده براي ه باشد. انرژي ب ست نرم میبوده و شکست از نوع شک
 گري شده در ورق تولید شده از تختال ریختهو براي  j366 شرکت فوالد هرمزگان  گري شده در ریخته

استاندارد فوالد  مجازدر محدوده  ها نیزر آنیداکه مق گیري شد اندازه j369  شرکت فوالد خوزستان حدود
API X60 باشد. از روي شکست نمونه و سطح ماکروسکوپی شکست نیز مالحظه گردید که انرژي  می

ي ساخت داخل، ها ورق انرژي شکستدلیل باالتر بودن باشد.  شکست باال بوده و شکست از نوع نرم می
نتایج حاصل از آزمون ضربه سقوطی نیز نشان داد تمامی باشد.  کوچکتر بودن ریزساختار آنها می

درصد شکست نرم  95ساخت داخل و خارج کشور داراي سطح مقطع شکستی با بیش از هاي  ورق
 باشند. می

 
  آزمون خمش

صورت داخل کشور و ورق وارداتی هاي تولید  روي ورق درجه 180به صورت  Uآزمون خمش 
صورت چشمی بررسی شدند و ایجاد یا عدم ایجاد ترك یا ه ها پس از خمش کامل ب و نمونهگرفت 
آورده شده است.  6دیگر در اثر خمش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون خمش در جدول عیوب 
پذیري باالیی  هاي ساخت داخل و خارج همگی از قابلیت انعطاف حاکی از این مسئله بود که ورقنتایج 

 د.درجه کامل خم شدن 180هاي آنها بدون شکست در آزمون خمش به صورت  برخوردار هستند زیرا نمونه
 

 يریزساختارهاي  بررسی

باشد که در می پرلیتیـ  یک ساختار فریتی API X60مطابق استاندارد ساختار حاصل از نورد فوالد 
میانگین  نظر را مشاهده نمود.توان ساختار موردارائه شده است. در هر سه عکس می 1شکل  تصاویر
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یانگین اندازه دانه ورق میکرون و م 8-9، حدود هاي تولید داخل تختالتولید شده از  هاي اندازه دانه ورق
همچنین با توجه به تصاویر مشخص است که ریزساختار ورق ساخت باشد. میکرون می 10وارداتی،

 باشد. ج، داراي همگنی بیشتري میخار
 

 گیرى  نتیجه
و خارج  هاي ساخت داخل آنالیز شیمیایی توسط روش کوانتومتري نشان داد که عناصر اصلی در ورق .1

باشد و درصد آنها نیز در محدوده  کشور کربن، سیلیسیم، منگنز، کروم، نایوبیم، وانادیم و تیتانیم می
 مجاز استاندارد است. 

هاي ساخت داخل  نتایج آزمون کشش نشان داد که استحکام تسلیم، کششی و درصد ازدیاد طول ورق .2
 و در محدوده مجاز استاندارد قرار دارند.  باشند و ورق ساخت کشور چین بسیار به هم نزدیک می

باشد و در هاي ساخت داخل تا حدودي باالتر از ورق ساخت خارج می انرژي شکست و سختی ورق .3
 محدوده مجاز استاندارد قرار دارند. 

پذیري باالیی هاي ساخت داخل و خارج کشور از انعطافهاي ورق، نمونهUدر آزمون خمش .4
 درجه خم شدند. 180صورت ه و بدون شکست ب برخوردار بودند

هاي ساخت داخل کوچکتر از ورق خارجی است اما همگنی ساختار در ورق هاي ورقاندازه دانه .5
 خارجی بیشتر است. 

توان نمود این است که  ، ساختاري و آنالیز شیمیایی میهاي مکانیکی گیري کلی که از بررسی نتیجه .6
با ضخامت یکسان و ساخت داخل از هر نظر با همتاي خارجی خود  لیمترمی 12هاي با ضخامت  ورق

 یید و پذیرش هستند. ارد مربوطه تطابق داشته و مورد تأاستاند اساسهمچنین بر
 

 مراجع
، انتشارات فدك ایساتیس، تهران، جلد "متالورژي عملیات ترمومکانیکی"ك. دهقانی، ا. مومنی،  ]1[ 

 . 1386اول، 
[2] U. Sharma, GD. Ivey,” Microstructure of Microalloyed Line Pipe Steels”, Proc. Int. 

Conf. on Pipeline, ASME 2000, Canada, Vol. 1, 2000, PP. 193–201. 
[3] F. J. Humphreys, M. Hatherly,” Recrystallization and Related Annealing 

Phenomena”, British, 2004. 
[4] K. Mazanec, E. Mazancova.,” Physical Metallurgy of Thermomechanical 

Treatment of Structural Steels”, Cambridge International Science Publishing, New 
York, 1997. 

[5] ANSI/API SPECIFICATION 5L FORTY-FOURTH EDITION, 2007, 
Specification for Line Pipe. 
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 جهت مصارف نفت و گاز  API X60 هاي فوالدي ورق یکیخواص مکان .1جدول 
 .]API-5L ]5 اساس استاندارد بر

 استحکام تسلیم
)Mpa( 

استحکام کششی 
)Mpa( 

 انرژي ضربه در دماي درصد ازدیاد طول
˚C0 )J( 

 آزمون ضربه سقوطی
)%( 

Min. 415 Min. 520 Min. 20%  Min. 40 <۸۵  
 

 هاي فوالدي  جهت تولید ورق نترل شدهشرایط و پارامترهاي نورد ک .2جدول 
 .در شرکت فوالد اکسین خوزستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .(شرکت چینی)کشور ساخت خارج فوالدي ورق  آنالیز شیمیایی .3جدول 

Al Ni Mo Cr S P Mn Si C 
032/0 011/0 005/0 151/0 001/0 007/0 49/1 2/0 06/0 
  Fe N Ca V Ti Nb Cu 
  Base 0034/0 0013/0  005/0 010/0 07/0 03/0 

 

 .شرکت فوالد هرمزگان گري شده در آنالیز شیمیایی ورق تولید شده از تختال ریخته. 4جدول 
 

Al Ni Mo Cr S P Mn Si C 

03/0 014/0 001/0 156/0 001/0 009/0 459/1 328/0 07/0 
  Fe N Ca V Ti Nb Cu 
  Base 0055/0 0024/0  046/0 013/0 047/0 015/0 
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 .خوزستانشرکت فوالد  گري شده در آنالیز شیمیایی ورق تولید شده از تختال ریخته. 5جدول 

Al Ni Mo Cr S P Mn Si C 

03/0 015/0 003/0 16/0 001/0 008/0 50/1 25/0 08/0 
  Fe N Ca V Ti Nb Cu 
  Base 0048/0 0018/0  037/0 014/0 052/0 02/0 

 
الف) ورق ساخت شرکت چینی،  :هاي ساخت داخل رق خارجی با ورقمقایسه خواص مکانیکی و .6جدول

ج) ورق تولید شده از تختال  ،شرکت فوالد هرمزگان گري شده در ب) ورق تولید شده از تختال ریخته
 .خوزستانشرکت فوالد  گري شده در ریخته

 میانگین سختی
 (ویکرز)

DWTT 
 تست خمش )%(

  انرژي ضربه

)˚C20-( 
درصد 

 ازدیادطول
استحکام 

 )MPa(نهایی
استحکام 

 )MPa( تسلیم
 نمونه

 الف 487 563 38 360 عدم شکست <95 192

 ب 491 570 38 366 عدم شکست <95 203
 ج 493 568 39 369 عدم شکست <95 205

 

 
 هاي ساخت خارج و داخل کشور:هاي متالوگرافی ورق. تصاویر ریزساختاري از نمونه1شکل

، شرکت فوالد هرمزگان گري شده درینی، ب) ورق تولید شده از تختال ریختهالف) ورق ساخت شرکت چ
 .خوزستانشرکت فوالد  گري شده درج) ورق تولید شده از تختال ریخته
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