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 چکیده:
 

خطوط لوله جداری و در به ویژه  با محیط هااثر متقابل آن به دلیلطبیعی مواد  و تخریب تدریجی به صورت گیخوردامروزه 

تواند فرآیند تولید را با مشکل مواجه کرده یا حتی تلفات جانی به دنبال افتد که این امر میمغزی صنعت حفاری اتفاق می

اهمیت نیروها آالت خورده شده تحت تأثیر انواع یابی استحکام لولهداشته باشد. از این رو شناخت رفتار خوردگی و ارز

های عددی، شیوه اجزاء محدود زمینه با توجه به پیشرفت تحلیل این های قابل اعتماد دریابد که یکی از روشای میویژه

لیل ترکیدگی قرار داده و های سالم و دارای انواع عیوب خوردگی را در اثر فشار داخلی مورد تحاست. تحقیق حاضر لوله

مورد  استانداردها درتجربی توسعه یافته های نیمهتأثیر ابعاد عیوب خوردگی بر استحکام باقیمانده لوله را در مقایسه با روش

پالستیک دوخطی تحلیل گردیده و از معیار استحکام تسلیم در مقایسه -ها با فرض رفتار االستیکدهد. لولهمطالعه قرار می

مایزز قطعه برای ارزیابی شکست بهره گرفته شد. همچنین پارامترهای فشار، جنس ماده و ابعاد عیوب به صورت نش فونبا ت

همبستگی خوبی میان نتایج بدست آمده های سالم تحلیل ترکیدگی لولهبعد بیان گردید تا امکان بسط نتایج فراهم شود. بی

افزایش طول  ،های خورده شدهدر مورد لوله مشخص ساخت. از طرف دیگر APIآزمایشگاهی -از مدل عددی و رابطه تحلیلی

، در حالیکه عمق خوردگی بیشترین تأثیر را بر فشار شکست لوله عیوب خوردگی منجر به کاهش مداوم استحکام لوله شد

و در نتیجه داشت ی تمرکز تنش در نواحی اطراف نقص را به دنبال پدیدهکاهش پهنای خوردگی در حقیقت . همچنین داشت

 DNV RP-F101و  RSTRENG ،0.85dL استانداردهایاز آنجا که افتاد. های پالستیک زودتر اتفاق ی تغییرشکلبه ناحیه ورود

 با این وجودبینی شده توسط آنها باالتر بود. ، فشار بحرانی پیشگرفتندمیاستحکام نهایی ماده را به عنوان معیار تنش جریان در نظر 

تقریبًا در تمام موارد فشار باالتری را  0.85dLی تر و شیوههای محتاطانههمواره پاسخ RSTRENGن این سه روش، نگرش از میا

 ها تخمین زد.نسبت به سایر روش

 .RSTRENGگرش پالستیک، تنش جریان، ن-تجربی، تحلیل االستیکهای نیمهخوردگی، اجزاء محدود، روشکلمات کلیدی: 
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 مقدمه .1

وجود  فراوانی. عوامل استبسیار سخت  آالت صنعتیزمین برای انواع لوله در عمق چند هزار متری و کاری محیطی شرایط

انواع مختلف  با وجود که این پدیده ترین مشکالت، خوردگی استتوانند مشکل ایجاد کنند و یکی از جدیدارند که می

 دهد،های مختلفی خود را نشان میبه شکل این معضل. رسدر میبه نظ ناپذیراجتنابهمچنان  از قطعات، حفاظتهای روش

دارد.  ای که داللت بر کاهش ضخامت موضعییا خوردگی حفره دیواره کاهش یکنواخت ضخامتخوردگی عمومی به همراه  مانند

 اندازد.می ا را به خطرهتولید، تأسیسات و حتی زندگی انسانفرآیند مغزی شده و  ی یاخوردگی باعث تخریب تدریجی لوله جدار

و استحکام  هگیری کردجهت اجتناب از خطا و حصول اطمینان از ایمن بودن عملیات، باید خوردگی را شناسایی و اندازه

 .را تعیین نمود هالوله باقیمانده

های اتماین فرآیند،  حیندر . با محیط است هااثر متقابل آن به دلیلطبیعی مواد  و خوردگی همان تخریب تدریجی

باعث تضعیف ساختار و در نهایت شکست خواهد شد. خوردگی تقریباً به این مسئله شوند که از سطح جدا می معموالً فلز

در اعماق چاه یا سطح و باالی زمین بر  تواناین پدیده را میشود که شامل کلیه فلزات و آلیاژهاست. ور میکلیه اجزاء حمله

اصلی صنایع  هایتهدیدیکی از  کند. خوردگیمنهدم و فرآیندها را قطع می راجهیزات سطوح داخلی و خارجی دید که ت

 .]1[شودبار ناشی از خوردگی در خطوط لوله مشاهده میهای فاجعههای از شکستنمونه 1در شکل  .رودبه شمار مینفت 
 

  

 

 ]1[ها اتفاق افتاده بر روی لوله آسیب خوردگیهایی از نمونه -1شکل 
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های آزمایشگاهی برای تعیین استحکام باقیمانده و تأثیر انواع در مطالعات فراوانی از روش اجزاء محدود و داده

، ترکیدگی ]2[ماک و همکاران ها استفاده شده است.خوردگی و ابعاد عیوب بوجود آمده بر خواص مکانیکی و استحکام لوله

خارجی را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق از روش اجزاء محدود  دارای خوردگی X60و  X52خطوط لوله از جنس فوالد 

کرنش -ها و استخراج نمودارهای تنشپالستیک در کنار مطالعات آزمایشگاهی برای شناخت رفتار ترکیدگی لوله-االستیک

ایاالت  AGA NG-18های مختلف لوله و عیب، این نتیجه بدست آمد که کدهای حقیقی استفاده شد و با بررسی هندسه

هایی با عیوب طولی یا کارآمدی بیشتری در زمینه ارزیابی خوردگی خارجی لوله ]4[کانادا CSA-A245.1و  ]3[متحده آمریکا

کاهش فشار ترکیدگی مورد بررسی قرار گرفت. فکته و  برمحیطی بزرگ دارند. همچنین تأثیر عمق و پهنای خوردگی 

ل عیوب خوردگی خارجی را بر فشار ترکیدگی خطوط انتقال نفت و گاز از جنس فوالد ، تأثیر نسبت پهنا به طو]5[وارگا

X60  وX65 های آزمایشگاهی به روش اجزاء محدود مورد مطالعه قرار دادند که نتایج بدست آمده در انتها بر اساس داده

 ]8[ DNV RP101، ]7[الح شدهاص ASME B31.8، ]ASME B31.8 ]6تجربی نظیر سنجی شد. کدهای استاندارد نیمهصحت

به عنوان  ]9[بعدی تشریح گردید. در ادامه معیار کاستنرمعرفی شدند و نقص نسبی آنها در عدم تحلیل پهنای عیوب سه

 گرفت، پیشنهاد شد.روشی مناسب که پهنای خوردگی را نیز در نظر می

ا تحت بارگذاری چندمحوری به روش اجزاء های دارای عیوب خوردگی ر، مچالگی پالستیک لوله]11[لیو و همکاران

محدود مورد مطالعه قرار دادند. بدین منظور از روش حل مبتنی بر تکرار برای حل تغییرشکل پالستیک محض لوله 

های فوالدی تحت تنش محوری و ای خارجی اتفاق افتاده در لوله، آسیب خوردگی حفره]11[پور و ملکرزرجبی استفاده شد.

های بوجود آمده به طور همزمان ممکن بود منجر به از اخلی را به روش عددی مورد مطالعه قرار دادند. حفرهفشار ثابت د

کار افتادگی موضعی لوله در ناحیه اطراف حفره شوند که این مسئله بروز نشتی یا گسیختگی را به دنبال داشت. تمرکز 

 گردید.ی عنوان شد که در اثر ایجاد حفره پدیدار میبرداری و پارگی لوله نیز عامل دیگرتنش و در ادامه ترک

ها آن است که کل قطعه به اجزای کوچک تقسیم مزیت اصلی استفاده از روش اجزاء محدود در تحلیل خوردگی لوله

مونه ها تنها خوردگی مربوط به ناحیه خاصی از قطعه را به عنوان نگیرد، در حالی که سایر روششده و مورد مطالعه قرار می

و از جمله سایر مزایای سازند را مقدور می های تقریبیدستیابی به پاسخهای عددی روش کنند. در حالت کلیبررسی می

 تحلیل قطعات دارای شرایط هندسی گوناگون اشاره نمود.امکان استفاده از شرایط مختلف بارگذاری و  توان بهآنها می

های انجام شده، روش تحلیل عددی به خوبی تقریبًا در تمام پژوهشدهد که مطالعات پیشین در مجموع نشان می

توانسته است مسائل دارای هندسه پیچیده، اعم از خطی و غیرخطی را با دقت مطلوب، به روش مستقیم یا مبتنی بر تکرار 

تأثیر عیوب دهد که پیش از این، توجه کمتری به توسعه یک مدل عددی برای بررسی ها نشان میحل نماید. بررسی

های جداری و مغزی معطوف شده، در شرایطی که نیروهای محوری نیز با فشارهای خوردگی بر استحکام باقیمانده لوله

های محدودی از ابعاد ای از این مطالعات تنها بخشعمده قسمتکنش داشته باشند. به عالوه داخلی یا خارجی نیز برهم

تر( اغلب از دقت های سادههای نمونههای توسعه یافته )به ویژهشود مدلن امر باعث میاند که اینظر قرار داده هندسی را مد

ها به وسعت در صنعت تجربی سالباالیی برخوردار نباشند. الزم به ذکر است که اگرچه استانداردهای مبتنی بر مطالعات نیمه

اند که میزان این ها همواره دارای خطاهایی بودهشکست لولهی اند، به دلیل ماهیت غیرخطی و پیچیدهمورد استفاده قرار گرفته

رود مدل اجزاء محدود مطرح شده در این انحراف معیار در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب انتظار می

های مختلف استخراج گردد. تحقیق، این مشکل را مرتفع نماید تا نمودارهایی برای بیان رفتار از کار افتادگی خوردگی لوله

 .استبر فشار شکست  هندسه نقصو  جنس مادههدف این پژوهش ارزیابی استحکام باقیمانده و یافتن تأثیر پارامترهای 
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 تئوری تحقیق .2

به  تنها اند وبعضی از آنها بسیار ساده که های خورده شده وجود داردهای متفاوتی برای بررسی استحکام باقیمانده لولهروش

از پیچیدگی بیشتری اجزاء محدود  سازیاساس مدل ها برروش سایره کاندازه و عمق نقص بستگی دارند، در حالی

گیرند که برای نشأت می هاییشیوهزیرا از  ،شوندها به فشار و خوردگی داخلی محدود میترین روشبرخوردارند. معروف

توانند می که نمودتوان شناسایی به سختی میرا های خوردگی مکانیزم زای ابخش عمده شوند.خطوط لوله استفاده می

است. در مورد چند نوع از  ضروریزمانی بسیار کوتاه شوند. بنابراین پایش مداوم خوردگی  طی قطعه نقص جدی منجر به

. اما در مورد کافیست که از دست دادن وزن و کاهش قطر برآورد گردد تنها ،خوردگی یکنواختمانند  هاخوردگی

متفاوتی وجود دارند که  هایشیوهتر است. پیچیده عیوببه واسطه نقش شکل و عمق  مشکل ،موضعی هایخوردگی

 .نمایندگیری وستیک، الکترونیکی و مکانیکی اندازهکهای آتوانند ابعاد ترک را با استفاده از روشمی

های خورده شده های تعیین استحکام باقیمانده لولهعه روشتر اشاره شد، مطالعات وسیعی به توسبر اساس آنچه پیش

اند. سنجی کردههای عددی یا آزمایشگاهی صحتهای خود را با روشاند که نتایج مدلتحت فشار اختصاص یافته

های این بخش به طور عمده شامل دو فاکتور تأثیر عیوب خوردگی با ابعاد مختلف بر فشار شکست با توجه به پژوهش

ها از دقت های تحلیلی توسعه یافته هستند. به هر حال، این روشبینی استحکام بر اساس مدلهای آزمایشگاهی و پیشادهد

های دارای تجربی تعیین فشار ترکیدگی لولههای نیمهترین شیوههای کاربرد مربوط به خود برخوردار هستند. رایجو حوزه

داخلی مدنظر قرار  فشار هستند. در تمام حاالت تنها DNV RP-F101و  ASME B31.8 ،RSTRENGآسیب خوردگی شامل 

 گردند.در محاسبات لحاظ می عیوب یعنی طول و عمق دو بعدفقط  گرفته و

خطوط لوله گاز تهیه شد. مطالعات تجربی برای دارند که  ASME B31.8ریشه در استاندارد  تجربیهای نیمهروش

وابسته به  NG-18ی این موضوع منتج به معرفی معادله .ندهای خورده شده انجام شدهجهت درک بهتر مکانیزم شکست لول

اساس  بر B31.8 استاندارد گردد.ها از مفهوم یکسانی استفاده میچقرمگی گردید که امروزه در اینگونه روشتنش جریان و 

، معیار با این وجوداند. تحت فشار قرار گرفتهحد شکست  که تا توسعه یافت با ابعاد واقعی های خورده شدهلوله هایآزمون

B31.8 لوله مساوی با استحکام تسلیم  محیطی )حلقوی(حداکثر تنش به عنوان مثال، . گیردفرضیاتی را نیز در نظر می

 (SMYS)درصد حداقل تنش تسلیم مشخص شده  111در  B31.8 معیار در () ، تنش جریانبه عالوه. شودفرض می

در نهایت اینکه ، امکان اثبات یکپارچگی لوله فقط تحت فشار داخلی وجود دارد. از طرف دیگربرآورد گردیده است. 

و کمتر از  81تواند بیشتر از عمق محل خورده شده نمی. به عنوان مثال، های قابل بررسی وجود دارددیتی در نقصومحد

 درصد ضخامت دیواره باشد. 11

عمق و گستره طولی خوردگی را  2شکل  .است استوار گیری گستره طولی محل خورده شدهازهاساس اند این روش بر

توان بصورت تقریبی را می خوردگیدهد اما گستره پیرامونی )جنبی( آن را لحاظ نکرده است. مساحت قسمت پوشش می

(( فرض 2ی )لی )معادله(( یا مستطی1)ی در این کد شکل عیب بسته به طول آن بیضوی )معادله. نمودمحاسبه 

 قرار داشته باشد. 8/1تا  1/1در محدوده  . هر دو رابطه تنها در حالتی برقرار هستند که نسبت ]2[گرددمی
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 ]2[ محور طولی لولهدر امتداد  گستره طولی محل خورده شده -2شکل 

(1) 

 

(2) 

 
به ترتیب قطر خارجی، ضخامت، طول عیب، عمق عیب و فشار ترکیدگی بوده و  و  a، ، ، در این روابط 

)فاکتور فولیاس برای لحاظ کردن تأثیر پارامترهای هندسی در محاسبات( به ترتیب به صورت نشان داده  و  

دهد که این مدل برای فوالدهایی با استحکام بسیار تنش جریان نیز نشان می هستند. تعریف (4( و )3) شده در معادالت

 باال مناسب نیست.
 

(3)  

(4) 

 
 

معرفی شده  خوردگی( به ترتیب برای در نظر گرفتن عمق میانگین و مساحت مؤثر 6( و )5روشی بر اساس معادالت )

( در 6( و )5ی )روند. الزم به ذکر بوده که تفاوت دو معادلهمی( به عنوان تنش جریان به کار 7ی )است که در آنها رابطه

( برای جمع اثر چندین عیب 7ی )گردد. به عبارت دیگر، رابطهبوده که در واقع عمق متوسط عیب تعریف می مفهوم 
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ی ترکیدگی را بر اساس معادله توسعه یافته است که فشار 0.85dLگیرد. بر این مبنا، روش خوردگی مورد استفاده قرار می

 نماید.( محاسبه می8)
 

(5) 

 

(6) 

 

(7)  

(8) 

 
 

 ( صادق هستند.8( تا )5( برای تعیین فاکتور فولیاس در روابط )11( و )9روابط )
 

(9) 

 

(11) 

 
 

نی بیپیششکست محاسبه تنش محیطی  باشکست را  بوده واصلی  B31روش  به بسیار شبیه RSTRENGروش 

نیز  RSTRENG . در روشر نظر گرفتن هندسه عیب توسعه یافت( با اصالح نحوه د11ی )این شیوه مطابق معادله .کندمی

 شود.( محاسبه می11( و )9با توجه به معادالت ) ( و فاکتور 7ی )تنش جریان بر اساس معادله
 

(11) 

 
 

ها بر روی سنجی شده است که این آزمونهای ترکیدگی صحتزمونبا انجام حجم وسیعی از آ DNV RP-F101مدل 

. این مدل برای متر اجرا شده بودندمیلی 4/914تا  1/291و به قطر  X65تا  API 5L X42هایی از جنس فوالدهای نمونه

ی دارای هاگی لوله( برای تعیین فشار ترکید12ی )های دارای یک یا دو عیب خوردگی مناسب بوده که معادلهارزیابی لوله

 ( شامل هندسه عیب و بنابراین فاکتور 13ی )بر اساس رابطه Qدر این رابطه پارامتر  یک آسیب ارائه گردیده است.

 قطر میانگین است. بوده و 

(12) 
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(13) 

 
 

های فراوان، همچنان نیاز به و با وجود اجرای آزمون ( استفاده کردهاز استحکام نهایی ماده ) F101-DNV RPمدل 

 .]2[شوندخوردگی طولی استفاده می عیوبهای فوق جهت بررسی کلیه روشمطالعه بیشتر در این زمینه وجود دارد. 

استاندارد های جدارنازک در مبحث مقاومت مصالح است، مبتنی بر تنش محیطی ایجاد شده در لوله بیانگر( که 14) رایج یمعادله

API Bulletin 5C3 رود.های سالم بکار میهای تجربی نیز انطباق دارد و در مورد لولهبوده که با آزمون 

(14) 
 

. در این روش شکل نمودبینی پیش تحلیل اجزاء محدودتوان با استفاده از آالت خورده شده را میفشار شکست لوله

های مدور با گوشه 3شکل مطابق  شوند. خوردگیرض و عمق آن لحاظ میسازی شده و حداکثر طول، عمدل عیبهندسی 

شرایط  افزاری وخوردگی، حجم محاسبات، امکانات سختبه شکل  تقسیمات شبکهو تعداد  هاالمان. تراکم شودمدل می

ان تحلیل عیوب توان سرعت باال، سادگی و امکمزیت اصلی استفاده از روش اجزاء محدود را می .]1[بستگی دارد تحلیل

ای با توزیع نامنظم بسیار چندگانه و پیچیده از لحاظ هندسی برشمرد. این مزیت به ویژه برای تحلیل عیوب خوردگی حفره

بندی شده و مورد بررسی قرار های اجزاء محدود، کل مدل شبکهشود. از طرف دیگر در تحلیلکارآمد و مفید دانسته می

نمایند. با استفاده از این ای خاص از خوردگی را به عنوان نمونه ارزیابی میها عمومًا ناحیهگیرد، در حالیکه سایر روشمی

و از مکانیزم تخریب پالستیک به  دادهمدنظر قرار  های بزرگ راغیرخطی بودن مواد و جابجایی توانروش همچنین می

 .نمودعنوان معیار شکست استفاده 

 

 
 خوردگی داخلیی با الوله اجزاء محدود مدل -3شکل 

 

 خواص ماده .3

گر ابتدا خواص مکانیکی ماده شامل مدول االستیسیته، افزار تحلیلبه منظور انجام یک تحلیل اجزاء محدود در نرم

شود که با برای تحلیل انتخاب می X60فوالد در این تحقیق کرنش باید تعریف شوند. -ضریب پواسون و خواص نمودار تنش

ای همسانگرد در نظر گرفت. بدین معنی که خواص مکانیکی آن در هر نقطه توان آن را مادهاخت لوله میتوجه به روش س

 .]1[ارائه شده است 1ی این فوالد در جدول دهندهاز جسم در امتداد تمام جهات یکسان است. درصد وزنی عناصر تشکیل
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 ]1[)درصد وزنی(  X60ی فوالد دهندهترکیب شیمیایی عناصر تشکیل -1جدول 

 C Si Mn P S V Nb Ti Al Mo Ni Cr Cu عنصر

 113/1 111/1 111/1 228/1 118/1 11/1 152/1 172/1 115/1 11/1 63/1 22/1 117/1 مقدار

 

شود. بر اساس این مدل، نمودار شوندگی همسانگرد دوخطی بهره گرفته میبرای اعمال پالستیسیته از مدل سخت

های اول و دوم به ترتیب تحت عناوین مدول االستیسیته دو خط مستقیم بیان شده که شیب خطکرنش ماده توسط -تنش

تعریف شده و مدول  2شوند. استحکام تسلیم، نهایی و مدول مماسی ماده مطابق جدول و مدول مماسی تعریف می

 .]1[شونددر نظر گرفته می 3/1گیگاپاسکال و  217االستیسیته و ضریب پواسون به ترتیب 
 

 ]X60 ]1خواص مکانیکی فوالد  -2جدول 

 خاصیت
 استحکام تسلیم

 )مگاپاسکال(

 استحکام نهایی

 )مگاپاسکال(

 ی دوخطیمدول مماسی در مدل پالستیسیته

 )گیگاپاسکال(

 2186/4 44/638 63/572 مقدار

 

 

 سازی مسئلهمدل .4

ها در تولید، طراحی، مهندسی معکوس و لیلمطابق نیاز موجود در صنعت، در عصر حاضر که سرعت عمل و تسهیل تح

سازی و امکان کنترل کیفیت قطعات مکانیکی مورد نیاز است، از روش اجزاء محدود به دلیل دقت باال، سادگی مدل

 شود.ه استفاده میسازی مسائل پیچیدشبیه

اند دیگر مرتبط شدهدر یک سیستم اجزاء محدود، مدل مورد بررسی توسط تعدادی گره که به شکل مناسب با یک

ای های هندسی به گونهها منطبق بر مدلها و گرههای اجزاء محدود، توزیع مناسب المانشود. در ایجاد شبکهشناسایی می

ها یا تمرکز بر روی سطوح ی کلی الماناست که کمترین خطای محاسباتی را در پی داشته باشد، در نتیجه تعیین اندازه

های خارجی خود به یکدیگر ارتباط دارند و های یک مدل اجزاء محدود تنها از طریق گرههم است. الماندارای انحنا بسیار م

ی مورد تحلیل را پوشش دهد. زمانی ها باید به بهترین نحو و با بیشترین دقت ممکن، کل مدل هندسی سازهی آنمجموعه

دهند. بندی مسئله تحمیل کرده همراه خود تغییر شکل میها را تحت شرایطی که فرمولکنند، المانها حرکت میکه گره

یابی شده های گرهی درونهای هر نقطه از درون المان با استفاده از جابجاییبه بیان دیگر، در روش اجزاء محدود جابجایی

های اجزاء یلدر این پژوهش جهت انجام تحل .]12[شودها پاسخ کل سیستم تعیین میو با ترکیب نتایج مربوط به المان

شود. هر تحلیل عددی اجزاء محدود در کل شامل استفاده می 17ی افزار انسیس ورکبنچ نسخهای از نرممحدود سازه

بندی، اعمال بار و قیود جابجایی و تنظیمات است که سازی هندسی، تعریف خواص فیزیکی و مکانیکی، شبکهمراحل مدل

 شوند.ها در ادامه تشریح میاین بخش
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 سازی هندسی. مدل1-4

هایی با قطر پیش از شروع یک تحلیل عددی اجزاء محدود، مدل هندسی مسئله باید ایجاد گردد. بدین منظور ابتدا لوله

در این پژوهش با توجه به  شوند.سازی میمدل 2116ی افزار سالیدورکز نسخهخارجی و ضخامت معین در محیط نرم

 ی زیر جهت بررسی موضوع ایجاد شدند:های هندسی مطابق سه دستهدلاهداف در نظر گرفته شده، م

)بدون هیچگونه عیوب خوردگی( به منظور ارزیابی  3هایی با قطر خارجی و ضخامت متعدد مطابق جدول لوله (1

 های تحلیلیتوانایی مدل اجزاء محدود بر مبنای نسبت قطر به ضخامت لوله تحت فشار داخلی در مقایسه با روش

 بینی فشار ترکیدگی.پیش

جهت  4هایی با قطر خارجی، ضخامت و عیوب خوردگی داخلی دارای ابعاد تصادفی متنوع بر اساس جدول ( لوله2

 تجربی در مقایسه با نتایج مدل اجزاء محدود.های نیمهسنجش توانایی روش

یوب خوردگی داخلی به صورت پارامتری متر به منظور اعمال عمیلی 79/13و ضخامت  459ای با قطر خارجی ( لوله3

بعدسازی و بسط نتایج به نمودارهای کلی که برای هر جنس لوله و هر اندازه عیوبی قابل استفاده و سپس بی

 شود.باشد. توضیحات بیشتر در این زمینه در ادامه ارائه می

گردد تا فرض جدار نازک برای آنها برقرار باشد. از طرف دیگر انتخاب می 15ها بیشتر از نسبت قطر به ضخامت لوله

بعد ها نسبت به استحکام آنها بیها الزم است فشار شکست لولهبه منظور ارزیابی تأثیر عیوب خوردگی بر افت استحکام لوله

چهار گوناگون مورد استفاده قرار داد. بنابراین  هایهای ساخته شده از جنسر لولهشود، تا نتایج را بتوان برای شناخت رفتا

 بعد تعریف گردید:فاکتور بی

( برای درجات مختلف فوالد بعد به صورت نسبت فشار شکست به استحکام تسلیم ماده )فشار ترکیدگی بی (1

 گی لوله را فارق از جنس آن در نمودارها و جداول بیان نمود.توان فشار منتهی به از کار افتادکه بدین ترتیب می

( که از آن برای تعیین تأثیر عمق خوردگی بعد خوردگی به صورت نسبت عمق نقص به ضخامت لوله )عمق بی (2

د نظر توان هرگونه لوله با ضخامت مورنسبت به ضخامت لوله در شرایط مختلف استفاده خواهد شد. بنابراین می

 شوند.در این تحقیق در نظر گرفته می 75/1و  5/1، 25/1های نسبی را مورد ارزیابی قرار داد. عمق

( نسبت به نصف محیط سطح مقطع w( که به منظور بیان تأثیر عرض خوردگی )بعد )پهنای عیب بی (3

بدین ترتیب قطر لوله جهت تفسیر انواع نتایج . داخلی لوله استبیانگر قطر  Dرود. در این رابطه لوله به کار می

در  3/1و  2/1، 1/1، 15/1، 11/1اند. در این پژوهش پهناهای بعد شدهحاثز اهمیت نخواهد بود، زیرا نتایج بی

بدان معنی است که  با توجه به تعریف پارامتر  3/1بعد شوند. به عنوان مثال، پهنای بینظر گرفته می

ی محیطی منطبق بر سطح مقطع درجه زاویه 361درجه از کل  54ی کمان ردگی پهنایی با اندازهنقص خو

 لوله را به خود اختصاص داده است.
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 های سالم و ارزیابی توانمندی مدل اجزاء محدود ها برای تحلیل ترکیدگی لولهمشخصات هندسی لوله -3جدول 

  متر(( )میلیLطول لوله ) متر(( )میلیt) ضخامت متر(( )میلیDقطر خارجی ) ردیف

1 3/114 21/5 6/228 9/21 

2 3/114 35/6 6/228 1/18 

3 1/127 59/5 1/254 7/22 

4 1/127 52/7 1/254 9/16 

5 7/139 21/6 4/279 5/22 

6 7/139 72/7 4/279 1/18 

7 3/168 32/7 6/336 1/23 

8 3/168 94/8 6/336 8/18 

9 8/177 91/6 6/355 7/25 

11 8/177 19/9 6/355 4/19 

11 7/193 33/8 4/387 3/23 

12 1/219 71/6 2/438 7/32 

13 1/219 2/11 2/438 6/21 

14 5/244 94/8 1/489 4/27 

15 1/273 89/8 1/546 7/31 

16 1/273 4/11 1/546 9/23 

17 4/298 52/9 8/596 3/31 

18 4/298 4/12 8/596 1/24 

19 7/339 65/9 4/679 2/35 

21 7/339 1/13 4/679 1/26 

21 4/416 1/11 8/812 5/36 

22 4/416 6/12 8/812 3/32 

23 1/473 1/11 2/946 8/42 

24 1/473 3/12 2/946 3/38 

25 1/473 3/18 2/946 9/25 

26 1/518 1/11 1116 6/45 

27 1/518 1/16 1116 5/31 

28 1/546 7/12 1192 1/43 

29 1/546 9/15 1192 4/34 

31 3/622 5/13 1245 1/46 
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 تجربیهای نیمهسنجی توسط روشهای دارای عیوب خوردگی مختلف برای صحتمشخصات هندسی لوله -4جدول 

 ردیف
 قطر خارجی لوله

 متر()میلی

 طول لوله

 متر()میلی

 ضخامت لوله

 متر()میلی

 عمق عیب

 متر()میلی

 طول عیب

 متر()میلی

 پهنای عیب

 متر(میلی)

1 9/323 8/647 8/9 18/7 3/156 1/119 

2 9/323 8/647 66/9 76/6 5/216 4/112 

3 9/323 8/647 71/9 93/6 1/251 43/91 

4 9/323 8/647 71/9 44/6 2/295 81/39 

5 9/323 8/647 91/9 31/7 3/233 54/71 

6 9/323 8/647 74/9 72/7 4/167 48/93 

7 9/323 8/647 79/9 79/5 9/187 4/113 

8 9/323 8/647 79/9 18/5 81/91 91/75 

9 9/323 8/647 74/9 14/7 1/161 1/119 

11 518 1116 6/6 56/3 4/382 6/125 

11 518 1116 7/6 12/3 4/214 82/91 

12 518 1116 4/6 15/5 5/261 23/76 

13 518 1116 4/6 42/2 6/238 86/45 

14 518 1116 4/6 93/3 9/315 28/52 

15 518 1116 4/6 55/4 1/349 41/42 

16 721 1441 8 29/5 2/411 11/78 

17 721 1441 8 92/4 7/241 98/69 

18 721 1441 8 35/4 5/367 2/152 

19 721 1441 8 41/4 6/321 2/111 

21 721 1441 8 22/6 8/176 3/129 

 

عریف شده برای آنها در واقع محیطی یا طولی بودن ( عیوب خوردگی که در کنار پهنای تبعد )( طول بی4

و  4/1، 3/1، 2/1، 1/1، 15/1بعد های بیسازد. طولخوردگی ایجاد شده را نسبت به محور لوله مشخص می

بدان معنی است که یک نقص  5/1بعد شوند. به عنوان مثال، طول بیدر این تحقیق در نظر گرفته می 5/1

 ی محیطی لوله ایجاد گردیده است.درجه زاویه 361درجه از کل  91کمان  اندازه با طولخوردگی هم

های مختلف قطر به ضخامت، رفتار ناپایدار و نامشخصی های خورده شده به ازای نسبتنمودارهای فشار شکست لوله

ای با قطر و ضخامت ثابت های اجزاء محدود را بر روی لولهدهند. بنابراین باید جهت استخراج نمودارها، تحلیلرا نشان می

 بعد بیان نمود.متر( انجام داده و سپس نتایج را به صورت بیمیلی 79/13و  459)در اینجا به ترتیب 

نسبت به قطر آن یک عدد ثابت در نظر گرفته شود. علت این امر به طور  4و  3طول لوله بهتر است مطابق جداول 

ها به عنوان مبنا در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، با بزرگتر یا کوچکتر لیلساده آن است که معیار مشخصی برای تمام تح
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ها دستخوش ها و در نتیجه تأثیر تمرکز بارها تقریباً به صورت تابعی ثابت مانده و دقت تحلیلشدن طول لوله تعداد المان

موضعی اعمال بار به حداقل برسد. این طول از ای بزرگ باشد که اثرات گردد. طول لوله باید به اندازهتغییر قابل توجه نمی

بر نماید. به دلیل افزایش داده و حل مسئله را زمانطرف دیگر نباید چنان بزرگ باشد که حجم مدل اجزاء محدود را بی

 شود.همین علت به ازای تمام حاالت، طول لوله معادل دو برابر قطر خارجی آن در نظر گرفته می

های آید. مشخصهها ایجاد شده و مدل نهایی از کسر دو حجم بدست میبیضوی بر روی لوله عیوب خوردگی به صورت

نماهایی از  4گیری و کنترل هستند. شکل هندسی عیوب خوردگی واقع شده در مرکز سطح داخلی به سادگی قابل اندازه

 دهد.این عیوب را نشان می
 

 

 بر مدل هندسی عیوب خوردگی اعمال -4شکل 
 

های تیز و تمرکز تنش جلوگیری به عمل آید. ممانعت از شود که از تشکیل لبهخورده شده به نحوی ایجاد می لولهمدل 

بروز تمرکز تنش به ویژه از آنجا حائز اهمیت است که مقادیر تنش حداکثر ایجاد شده در لوله به عنوان فشار گسیختگی مالک 

 نماید.عه یافته امکان استفاده از شرایط تقارن هندسی را نیز فراهم میعمل قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر، مدل توس
 

 

 بندی مدل هندسی. شبکه2-4

های سالم یا خورده شده پیش از انجام تحلیل اجزاء محدود باید به طور مناسب مدل هندسی ایجاد شده برای لوله

های دارای عیوب خوردگی باید از المانی استفاده هبندی شود. با توجه به وجود انحناهای کوچک در مدل هندسی لولشبکه

افزار بتواند توسط آن حداکثر انطباق با مدل هندسی را اعمال نماید. از طرف دیگر، با توجه به حجم وسیع شود که نرم

ئله را گیرد که روند حل مسمحاسبات و لزوم ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی گوناگون، المانی مورد استفاده قرار می

یک المان چهاروجهی چهارگرهی دارای درجات  5شود که مطابق شکل انتخاب می SOLID285نکند. بنابراین، المان  برزمان

. الزم به ذکر است که برای بهبود تمرکز موضعی ]13[آزادی جابجایی در راستای محورهای مختصات در هر گره است

 سمت یک مرتبه ریزتر شدند.های آن قها بر روی سطح خوردگی، المانالمان
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 ]SOLID285 ]13المان  -5شکل 

دهد. همانطور که گره را نشان می 2386المان و  7167های اجزاء محدود ایجاد شده شامل ای از مدلنمونه 6شکل 

در محل های ریزتر بر روی سطوح دارای انحنای شدیدتر )محل خوردگی( قرار داده شده و گردد، تمرکز المانمالحظه می

 های مورد نظر قرار داده شده است.تر کمیتدر امتداد ضخامت لوله سه گره جهت محاسبه دقیقخوردگی 
 

 

 ها بر محل خوردگی)ب( تمرکز المان                    )الف( نمای مدل کامل                                                          

 ء محدودیک نمونه مدل اجزا -6شکل 
 

 

 . بارگذاری مدل3-4

های بردار جابجایی کلی بندی مدل هندسی تنها به منظور ایجاد ماتریس سختی و مؤلفهدر روش اجزاء محدود، شبکه

شود، بارهای خارجی هستند. در این روش شرایط مرزی یا بارها پذیرد. آنچه منجر به تغییرشکل مدل میسیستم انجام می

ی قیود حرکت و فشار یا نیرو هستند. برای گیرند که به ترتیب در بر گیرندهایی و نیرویی قرار میدر دو دسته نوع جابج
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گردد. همچنین با توجه به فیزیک مسئله و امکان های ترکیدگی فشار یکنواخت بر روی سطح داخلی لوله اعمال میتحلیل

 شوند:قید جابجایی زیر تعریف میدر مجموع سه دسته  7استفاده از شرایط تقارن هندسی، مطابق شکل 

 1ی تقارن بر روی صفحه Z( قید عدم حرکت در راستای 1

 3و  2بر روی دو سطح تقارنی  Y( قید عدم حرکت در راستای 2

بر روی گره منطبق بر انتهای لوله که این قید اضافی در بیشترین فاصله از محل  Xقید عدم حرکت در راستای ( 3

مورد  Xی حرکت جسم صلب در راستای محور به منظور جلوگیری از بروز پدیدهعیوب خوردگی و تنها 

 گیرد.استفاده قرار می

های سالم و دارای عیوب خوردگی داخلی یکسان بوده و شرایط مرزی جابجایی و نیرویی عنوان شده برای تمام لوله

فرض بر آن بوده که های پالستیک را پوشش دهد. شکلی تغییرشود که ورود به ناحیهای دچار تغییر میمقدار بارها به گونه

ی این نوع تحلیل یابد. الزمهفشار داخلی به صورت استاتیکی از صفر آغاز شده و تا مقدار معینی به صورت خطی افزایش می

الستیک در آن است که یک مقدار فشار باال به عنوان حد نهایی در نظر گرفته شده و به محض ایجاد اولین مقادیر کرنش پ

ی ها، فرآیند حل قطع گردد. در این شرایط، فشاری که منجر به ورود لوله به ناحیهلوله به عنوان معیار طراحی لوله

 گردد.ی تسلیم( شده است، به عنوان فشار از کار افتادگی لوله تعیین میهای پالستیک )فراتر از نقطهتغییرشکل

 

تقارنشرایط مرزی جابجایی بر سطوح  -7شکل   

 

 نتایج .5

های محیطی باال شده که عامل شوند. فشار داخلی منجر به ایجاد تنشها در اثر فشار داخلی دچار شکست ترکیدگی میلوله

مایزز برای تعیین شکست به روش اجزاء محدود، از معیار تنش فون ای از تحقیقاتبخش عمدهاصلی شکست هستند. در 

شود. دلیل استفاده از استحکام تسلیم ماده گر( در مقایسه با استحکام تسلیم ماده استفاده میافزار تحلیل)خروجی معمول نرم

 شود.ی خود خارج میهای پالستیک، ساختار به صورت دائم از حالت اولیهآن است که با ورود لوله به ناحیه تغییرشکل

آزمایشگاهی -ه از مدل عددی و فرمول تحلیلی(، همبستگی خوبی میان نتایج بدست آمد14و معادله ) 8بر اساس شکل 

API دهد که با افزایش این شکل به عالوه نشان میدرصد قرار دارد.  36/1تا  49/1آل ی ایدهوجود داشته و خطا در محدوده

های ر لولهیابد که این امر با توجه به ماهیت روابط مبتنی بمجموع کاهش مینسبت قطر به ضخامت لوله، خطای محاسبات نیز در 

  بود. جدار نازک مورد انتظار
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 های سالمارزیابی نتایج تحلیل فشار ترکیدگی لوله -8شکل 

های تأثیر پهنای نسبی عیوب خوردگی داخلی بر فشار شکست ترکیدگی لوله را به ازای طول ،14تا  12های شکل

دهند. آنچه در مورد تمام این نشان می 75/1و  5/1، 25/1های نسبی نسبی معین، به ترتیب با در نظر گرفتن عمق

نه تأثیری بر استحکام آن بوده که افزایش پهنا در صورت ثابت ماندن طول نسبی تقریباً هیچگو ،نمودارها واضح است

ایش ی این نمودارها همان افزایش فشار ترکیدگی را با افزایش پهنای نسبی عیوب خوردگی نم. بخش اولیهباقیمانده ندارد

کنند، آن است که این روند افزایشی فشار های قبلی اضافه مینمودارها به یافته اینتر توجیه گردید. آنچه دهد که پیشمی

رود تنها طول و عمق عیوب ترکیدگی با افزایش پهنای نسبی، تا یک پهنای نسبی معین برقرار بوده و از آن پس انتظار می

ها تأثیرگذار باشند. به هر حال پارامترهای هندسی عیوب هستند که باعث دگی لولهخوردگی بر فشار نهایی شکست ترکی

شوند ضریب تمرکز تنش تا حدی در لوله اتفاق افتاده و بسته به هندسه هیچگاه از مقدار معینی فراتر نرود. در مجموع می

 .ها کاهش یافته استبه ازای تمام موارد، با افزایش طول نسبی استحکام لوله

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5051 

 

 

بعد بعد به ازای مقادیر طول بیبعد عیب خوردگی داخلی بر فشار ترکیدگی بیتأثیر پهنای بی -12شکل 

 25/0مختلف و نسبت عمق به ضخامت 
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بعد بعد به ازای مقادیر طول بیبعد عیب خوردگی داخلی بر فشار ترکیدگی بیتأثیر پهنای بی -13شکل 

 5/0مختلف و نسبت عمق به ضخامت 
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بعد بعد به ازای مقادیر طول بیبعد عیب خوردگی داخلی بر فشار ترکیدگی بیتأثیر پهنای بی -14ل شک

 75/0مختلف و نسبت عمق به ضخامت 
 

های خورده شده مورد ارزیابی ی لولهبر استحکام باقیمانده خوردگی عیوب ا تأثیر پارامترهای مختلف هندسهتا بدینج

شود. ابعاد تجربی معرفی شده در مقایسه با روش اجزاء محدود سنجیده میهای نیمهشیوه قرار گرفت. در ادامه توانایی

ارائه گردید. در این بخش ابعاد لوله نیز تغییر پیدا  4ها در جدول هندسی عیوب مورد بررسی جهت این دسته از تحلیل

های مختلف بتوانند روند روش اجزاء محدود وشرود که نمودارهای مربوط به رتحلیل مختلف انتظار می 21کرده و با انجام 

 را با کیفیت باالیی دنبال کنند، یا به بیان دیگر، مدل عددی قادر باشد نتایجی در همان محدوده را ارائه نماید.

آن است که  15در قالب شکل  و مدل اجزاء محدود توسعه یافته ASME B31.8های ی نگرشی جداگانههدف از مقایسه

رود با یکدیگر قابل مقایسه باشند. این نمودار اند، بنابراین انتظار مییار شکست ماده را استحکام تسلیم قرار دادههر دو مع

، بر اساس اطالعات ارائه شده دهد.نشان می 4ول تحلیل معرفی شده در جد 21ه ازای تغییرات استحکام باقیمانده را ب

های روش اجزاء ای نزدیک به پاسخدر محدوده ASME B31.8تجربی ات نیمههای حاصل از استاندارد مبتنی بر مطالعپاسخ
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اند تا روند تعقیب نمودار روش اجزاء نظم ترسیم گردیدهها به صورت بیداده. درصد قرار دارند ±11باند خطای  محدود در

نتایج وجود داشته و مدل عددی به گردد که انطباق مناسبی میان محدود توسط استاندارد بهتر نمایش داده شود. مالحظه می

 را دنبال نماید. ASME B31.8بینی شده توسط کد خوبی توانسته است روند پیش
 

 
 ASME B31.8سنجی نتایج روش اجزاء محدود در مقایسه با استاندارد صحت -15شکل 

 

حکام نهایی ماده را به عنوان است DNV RP-F101و  RSTRENG ،0.85dLاستانداردهای نشان داد که از آنجا که  هاتحلیل

بینی شده توسط آنها باالتر بوده، به این معنی که از احتیاط به مراتب کمتری گیرند، فشار بحرانی پیشمعیار تنش جریان در نظر می

بر  های مورد بررسی مبتنیبرانگیزی نتایج ارزیابی روشبه طور چالش 16برخوردارند. شکل  ASME B31.8نسبت به استاندارد 

بدیهی است که فشار بحرانی باالتر . بر اساس این شکل، دهدنشان می ها رای لولهاستحکام نهایی برای برآورد استحکام باقیمانده

ی تر و شیوههای محتاطانههمواره پاسخ RSTRENG. نکته قابل توجه آن است که از میان این سه روش، نگرش گرددبینی پیش

0.85dL  زند.ها تخمین میموارد فشار باالتری را نسبت به سایر روشتقریباً در تمام 

های مورد استفاده تجربی، تمام مدلهای نیمهبه هر حال علیرغم در نظر نگرفتن پهنای عیوب خوردگی توسط روش

ن سازد. همچنین ایهای انجام شده را مشخص میکنند که این امر صحت مطالعات و تحلیلروند مشابهی را دنبال می

تجربی شاید تصمیم اشتباهی نبوده است. مدل عددی های نیمهآید که عدم تأثیر پهنای عیوب در مدلنتیجه بدست می

ها بر سطوح عیوب خوردگی فشار ترکیدگی بحرانی را با کیفیت باال، سرعت مناسب، اما توسعه یافته بر مبنای تمرکز المان

ی از انتخاب معیار شکست بوده است، بنابراین این امر مطابق انتظار ناشنماید که کارانه برآورد میبه صورت محافظه

سنجی مدل ارائه شده جهت تخمین فشار مچالگی یا کشش/فشار محوری شود تحقیقات بعدی به صحتپیشنهاد می

 های خورده شده اختصاص یابد.لوله
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نهایی در مقایسه با مدل اجزاء بینی فشار ترکیدگی مبتنی بر استحکام های پیشمقایسه روش -16شکل 

 محدود توسعه یافته
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 بندیجمع .6

استحکام های جداری و مغزی سالم و دارای عیوب خوردگی مختلف انجام شد تا تحلیل ترکیدگی لوله، پژوهشدر این 

بندی جمع .مشخص گرددشکست بر فشار نیز  هندسه نقصخواص ماده و تأثیر  ولوله مورد ارزیابی قرار گرفته  باقیمانده

 پذیرد:کلی به صورت زیر انجام می

آزمایشگاهی -همبستگی خوبی میان نتایج بدست آمده از مدل عددی و فرمول تحلیلیهای سالم در تحلیل ترکیدگی لوله( 1

API با افزایش  به عالوه مشاهده شد کهدرصد قرار داشت.  36/1تا  49/1آل ی ایدهو خطا در محدوده مشاهده گردید

 یابد.مجموع کاهش مینسبت قطر به ضخامت لوله، خطای محاسبات نیز در 

افزایش طول عیوب خوردگی به طور واضح منجر به کاهش مداوم استحکام لوله شد که بیشترین میزان این کاهش ( 2

 چار تغییر نشد.چندان د 11/1بعد در مورد عیوب دارای پهنای نسبی بیفشار بود.  75/1مربوط به عمق نسبی 

خوردگی کم باشد، ازدیاد طول نسبی آن به ویژه از یک حد مشخص به بعد،  نسبیچنانچه پهنای داد که  نشاننتایج ( 3

تر با افزایش طول منجر به بروز . برعکس، عیوب دارای عرض بزرگنداشتتأثیر قابل توجهی بر فشار ترکیدگی لوله 

 شدند.حالت بحرانی در لوله 

به  وروددر نتیجه واحی اطراف نقص را به دنبال داشت و ی تمرکز تنش در نپدیدهخوردگی در حقیقت  نسبی هنایکاهش پ( 4

ر شکست ترکیدگی دچار افزایش مقادیر فشا افتاد. با افزایش پهنای نسبی نیزهای پالستیک زودتر اتفاق ی تغییرشکلناحیه

 ل نسبی تقریبًا هیچگونه تأثیری بر استحکام باقیمانده نداشت.در حالیکه افزایش پهنا در صورت ثابت ماندن طو، شد

استحکام نهایی ماده را به عنوان معیار تنش جریان در نظر  DNV RP-F101و  RSTRENG ،0.85dL استانداردهایاز آنجا که  (5

همواره  RSTRENGش، نگرش از میان این سه رو با این وجودبینی شده توسط آنها باالتر بود. ، فشار بحرانی پیشگرفتندمی

 .ندها تخمین زدتقریباً در تمام موارد فشار باالتری را نسبت به سایر روش 0.85dLی تر و شیوههای محتاطانهپاسخ
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