هب انم خدا

Comparison between effectiveness of ultrasonic peening on
fatigue and corrosion fatigue behavior of welded steel pipe
Abstract
Corrosion fatigue refers to the process in which a metal fractures prematurely under
condition of simultaneous corrosion and repeated cyclic loading. Tensile residual stresses
caused some manufacturing processes are the main reason of decreasing in life of
structures under cyclic loading and corrosive environments. Applying ultrasonic peening is
one of the promising and effective methods for enhancing fatigue behavior of materials. On
the other hand, it has some positive effects on corrosion resistance of metals. In this work,
effect of ultrasonic impact treatment on fatigue and corrosion fatigue behavior of A106-B
welded steel pipe provided by Sarkhoon and Qeshm IRAN gas refinery, has been
investigated. Obtained fatigue and corrosion fatigue results compared. It was demonstrated
that UIT is more effective on corrosion fatigue life than fatigue life.
Keyword: Fatigue, Corrosion fatigue, Welding, Ultrasonic impact treatment, residual
stress.
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مقایسه تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی و خستگی خوردگی
لولههای فوالدی جوشکاری شده
چکیده
خستگی خوردگی فرایندی است که طی آن ،فلز به دلیل اثر همزمان بارهای دورهای و محیط خورنده بهصورت ناگهانی دچار شکست می-
گردد .تنشهای پسماند کششی ناشی از فرایندهای ساخت و تولید ،یکی از اصلیترین دالیل کاهش عمر سازههای تحت بار بهحساب می-
آیند .یکی از روشهای نوین ،در حال پیشرفت و مؤثر جهت بهبود خواص خستگی مواد ،اعمال عملیات ضربه فراصوتی است ،از سمت دیگر
تأثیرات مثبتی بر مقاومت خوردگی فلزات خواهد گذاشت .در این مطالعه تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی و خستگی
خوردگی لولههای فوالدی جوشکاری شده فوالد  A106-Bتهیهشده توسط پاالیشگاه گاز سرخون و قشم ،مورد ارزیابی قرارگرفته است.
اعمال عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی خوردگی بیش از رفتار خستگی مؤثر بود.
واژههای کلیدی :خستگی ،خستگی خوردگی ،جوشکاری ،عملیات ضربه فراصوتی ،تنش پسماند.
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مقدمه
خستگی فرایندی است که طی آن ماده در اثر قرار گرفتن در معرض بارهای تکرارشونده ضعیف شده و این موجب ایجاد خسارات
موضعی و تصاعدی در سازه میگردد .مقدار تنش اسمی که باعث این خسارات میشود حتی ممکن است بسیار کمتر از استحکام آن
ماده باشد ) .(Kim and Laird, 1978خستگی خوردگی هنگامی رخ میدهد که سازه بهطور همزمان تحت بار دورهای و محیط خورنده
قرار میگیرد .تقریباً همه سازههای مهندسی در حین عمر کاریشان در همچنین شرایطی قرار میگیرند .محیط ،نقش قابلتوجهی در
خستگی مواد ساختمانی استحکام باال نظیر فوالد ،آلیاژهای آلومینیوم و تیتانیوم بازی میکند ).(Syrett and Acharya, 1979
جوشکاری یکی از گستردهترین روشهای اتصال در صنایع مدرن بشمار میرود .علیرغم اینکه شکست در سازههای فوالدی بهوفور
رخ میدهد که  08تا  08درصد آنها ناشی از خستگی است ،اما هرساله  08درصد فوالدهای تولیدی در جهان جهت ساخت سازههای
فوالدی مورداستفاده قرار میگیرد ) .(Danqing, Dongpo, Houngyang, Lingxing, 2010ازاینرو ،مسئله خستگی برای طراحی و
نگهداری سازههای فوالدی جوشکاری شدهای که در معرض بارهای دورهای قرار دارند ،ازجمله پلها ،جرثقیلها ،خط لولهها ،کشتیها،
مخازن تحتفشار و غیره یک موضوع مهم تلقی میگردد.(Gunther, Kuhlmann, Durr, 2005) .
پرواضح است که اتصاالت جوشکاری شده در مقایسه با فلز پایه ،استحکام خستگی پایینتری دارند ،که این موضوع از تمرکز
تنشها ی موضعی ناشی از حضور شیارها و وجود تنشهای پسماند کششی زیاد سرچشمه میگیرد .شیارها هم میتوانند به دلیل
هندسه اتصال و هم به دلیل نقصهای جوش مانند زیر برش و آخالهای سربارهای ایجاد گردند .تنشهای پسماند کششی به دلیل
انقباض فلز جوش در حین سرمایش و انجماد به وجود میآیند ).(Pedersen, Mouritsen, Andersen, Wenderby, 2009
همچنین این تنشها میتوانند بهواسطه عملیاتی نظیر ریختهگری ،نورد ،برشکاری ،ماشینکاری و غیره ایجادشده و با افزایش سرعت
رشد ترک ،موجب کاهش عمر قطعات گردند).(Shalvandi, Hojjat, Abdullah, Asadi, 2013
مشکالتی همچون خستگی ،خوردگی و سایش به شرایط سطحی بستگی دارند .بسیاری از فناوریهای اصالح سطح جهت بهبود خواص
مکانیکی و رفتار مواد مورداستفاده قرار میگیرند ) .(Yang, Zhou, Ling, 2012در راستای افزایش خواص خستگی اجزاء جوشکاری
شده امکان دارد سه پارامتر تحت تأثیر قرار گیرند :کیفیت جوش ،هندسه موضعی ،و تنشهای پسماند .عملیاتی موسوم به عملیات پس
از جوشکاری میتوانند یک یا چند پارامتر از پارامترهای مذکور را تحت تأثیر قرار دهند .این فرایندها به دو دسته کلی تقسیمبندی
میشوند؛ روشهای اصالح هندسه جوش و روشهای مبتنی بر تنش پسماند .از رایجترین این روشها عبارتاند از :سنگزنی ،کوبش با
گلوله و ذوب مجدد بهوسیله تنگستن گاز خنثی ).(Galtier, Stanikov, 2004; Kirkhope, Bell, Caron, 1999
یکی از جهات در حال پیشرفت در استفاده از انرژی پرقدرت مافوق صوت در کاربردهای صنعتی ،اعمال ضربه مافوق صوتی بر مواد،
اجزا و سازههای جوشکاری شده بهعنوان عملیات پس از جوشکاری است .این روش تأثیرات مفید زیادی را در فلزات و آلیاژها به وجود
میآورد ،که شامل افزایش مقاومت مواد به شکستهای وابسته به سطح مانند خستگی ،خستگی فرسایشی و خوردگی توأم با
تنش1است .در طی مراحل مختلف گسترش این فناوری ،فرایند کوبش مافوق صوتی به نامهایی همچون عملیات مافوق صوتی ،عملیات
ضربه مافوق صوتی و همچنین کوبش ضربهای مافوق صوتی شناختهشده است ).(Kurdryavstev, Kleiman, 2006

)Stress Corrosion Cracking (SCC
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از تفاوتها و مزایای مهم این روش نسبت به روشهای سنتی میتوان به سهولت ،دقت و سرعت آن اشاره نمود بهعالوه روشهای
کالسیک تنها مبتنی بر تنشزدایی است اما روش مدرن عملیات ضربات مافوق صوت ،عالوه بر تنشزدایی ،هندسه پنجه جوش از قبیل
شعاع و زاویه آن را بهبود بخشیده و موجب کاهش تمرکز تنش در این نواحی خواهد شد؛ همچنین در برخی موارد میتوان با اعمال
تغییر شکلهای پالستیک شدید تنشهای فشاری زیاد اعمال کرده که باعث بسته شدن ترکها و حفرات میگردد که از مهمترین
ویژگی این روش در افزایش عمر کاری قطعات محسوب میگردد .شکستن دانههای سطحی و بازآرایی دانهها در ابعاد نانو و در پی آن
افزایش سختی سطح و قابلاستفاده بودن برای قطعات حجیم ،از دیگر مزایای این روش میباشند ).(Statnikov, 1999
در این مقاله ،به بررسی اثر عملیات ضربه مافوق صوتی بر عمر خستگی و خستگی خوردگی لولههای جوشکاری شده از جنس
فوالد  A106-Bقشم که ازجمله قطعات پرکاربرد در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی میباشند ،تهیهشده توسط پاالیشگاه گاز سرخون و
قشم ،در محیط شبیهسازیشده پاالیشگاهی ،پرداختهشده و تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی و خستگی خوردگی باهم
مقایسه میشوند.
مبانی نظری پژوهش
در این بخش ،به مبانی نظری و سازوکارهای بهبود رفتار خستگی فلزات بهواسطه اعمال عملیات ضربه فراصوتی پرداخته خواهد
شد .بهطورکلی ،تجهیزات عملیات ضربه فراصوتی شامل یک منبع تغذیه با فرکانس و ولتاژ باال ،مبدل فراصوت ،متمرکز کننده و ابزار
ضربهزننده است .شکل (1راست) ،سازوکار عملکرد کوبش فراصوتی را بهصورت نمادین نشان میدهد .مبدل فراصوت  ، Iنیرو را منبع
تغذیه دریافت کرده و امواج ایستای  Iدر نوک ایجاد میگردد .سپس دامنه این امواج در متمرکز کننده  IIتقویتشده و به ابزار ضربه-
زننده  IIIمنتقل میگردد .ارتعاش نوک ابزار بر روی سطح قطعهکار ضربه وارد میکند (امواج  )IIو موجب اعمال تغییر شکل پالستیک
بر سطح میگردد (ناحیه  .)IVبهعنوان یک نتیجه این تغییر شکل پالستیک ،تنش پسماند فشاری بر روی سطح قطعه اعمال میشود
که مقدار آن بهتدریج در الیههای زیرین کاهش مییابد .نفوذ انرژی ارتعاشی (موج  )0حرکت الیههای زیرین تحت تأثیر تنشهای
پسماند کششی ناشی از فرایندهای قبلی تسهیل کرده و به رهاسازی آنها کمک میکند .شکل (1چپ) ،ابعاد تقریبی ناحیه تحت
عملیات ضربه فراصوتی در نمونه جوشکاریشده را نشان میدهد ).(Abdullah, Maleki, Eskandari, 2012

شکل  -1سازوکار عملکرد عملیات ضربه فراصوتی (راست) .سطح مقطع قطعه اعمال عملیات شده بهصورت نمادین (چپ)).(Abdullah et al, 2012
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پیشینه پژوهش
درزمینه تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار مکانیکی فلزات مختلف
ٔ
در این بخش به تاریخچه و مطالعات و پژوهشهای انجامشده
پرداخته خواهد شد.
مطالعات صورت گرفته بر اعمال عملیات ضربه فراصوتی بر فلزات از سال  1008میالدی در ایاالتمتحده ،اتریش و شوروی سابق
آغاز شد .این تحقیقات بیشتر تئوری بوده و عمدتاً بر نشان دادن تأثیرات مفید فراصوت بر شکلپذیری و استحکام فلزات متمرکزشده
بودند .در همان زمان ،برای اولین بار تالشهایی برای بهبود هندسه اتصاالت جوشکاریشده از طریق عملیات تغییر شکل بهوسیله
فراصوت انجام شد .مشکل اصلی ،طراحی تجهیزاتی برای اعمال عملیات ضربه فراصوتی بود .در دهه  08و  08میالدی ،پیشرفتهایی
درزمینه طراحی این تجهیزات در ایاالتمتحده و شوروی سابق حاصل شد .تحقیقات ویژهای بهخصوص در موسسه فیزیک فلزی در
ٔ
کیف اوکراین انجام شد .با فناوری در دسترس ،این موسسه شروع به تمرکز بر بهبود رفتار خستگی جوشها کرد؛ اما به دلیل مرزهای
سیاسی ،این یافتهها در کشورهای شرقی اروپایی نگهداشته میشوند .فقط پس از سقوط کمونیسم ،فواید عملیات بهینهسازی جوش
توسط کوبش فراصوتی در غرب نیز بهتر شناخته می گردد که منجر به همکاری نزدیک موسسه فیزیک فلزی صنایع غربی میشود .در
حال حاضر ،تحقیقات عمدتاً بر گسترش کاربردهای بهینه و کاربرپسند کوبش فراصوتی برای صنعت متمرکزشده است .برخی پژوهش-
های انجامشده به شرح زیر است ).(Liu, 2013
در پژوهش انجامشده بر رفتار خستگی استحکام دهندهها و صفحات پوششی جوشکاریشده از جنس فوالد  ،A588بهبود عملکرد
خستگی به واسطه بهبود مقطع پنجه جوش ،تغییر در ریزساختار و اعمال تنش فشاری سودمند در ناحیه پنجه جوش گزارششده است.
همچنین اذعان شده که این عملیات آستانه رشد ترک و حد خستگی را بدون تغییر در شیب نمودار عمر -تنش باال میبرد (Roy,
).Fisher, Yen, 2003

در پژوهش انجامشده توسط آقای والبریج و همکاران جهت ارائه یک مدل بهمنظور تعیین میزان تأثیر عملیات پس از جوشکاری
کوبش فراصوتی بر عملکرد خستگی اتصاالت لولهای پلها ،افزایش قابلتوجهی در عمر خستگی اتصاالت جوشکاریشده ذکرشده پس از
اعمال عملیات گزارششده است ).(Walbridge, Nussbaumer, 2007
در پژوهش انجامشده توسط آقای شلوندی و همکاران میزان تأثیر تنشزدایی فراصوتی و تنشزدایی حرارتی بر نمونههای از جنس
فوالد ضدزنگ  610موردبررسی قرارگرفته است .در این پژوهش کاهش  60درصدی در میزان تنش پسماند پس از اعمال عملیات
تنشزدایی فراصوتی گزارششده است ).(Shalvandi et al, 2013
در پژوهش صورت گرفته توسط آقای موردیاک و همکاران بر میزان بهبود مقاومت ب ه خوردگی در محلول نمکی آلیاژ زیرکونیوم به-
واسطه اعمال عملیات کوبش ضربه فراصوتی ،افزایش مقاومت به خوردگی به دلیل افزایش ناحیه رویینگی این آلیاژ گزارششده است
).(Mordyuk, Karasevskaya, Prokopenko, 2013
در پژوهش انجامشده توسط آقای گالتیر و همکاران بر تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی فوالدهای استحکام باال
جوشکاریشده بهصورت تی ،افزایش حد خستگی در  2میلیون سیکل به میزان  128درصد گزارششده است ).(Galtier et al, 2004
در پژوهش انجامشده توسط آقای عبداهلل و همکاران بر تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر ورق فوالد ضدزنگ  683جوشکاری شده
بهصورت لببهلب ،عمر خستگی به میزان  180درصد و استحکام خستگی به میزان  21درصد بهبودیافته ،همچنین میزان بهبود
مقاومت خوردگی بهواسطه اعمال عملیات ضربه فراصوتی  188درصد گزارششده است ).(Abdullah et al, 2012

www.Iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

در پژوهش انجامشده توسط آقای لیااو و همکاران بر تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی ورقهای پوستهپوستهشده از
جنس آلومینیوم ،تغییر در سازوکار ایجاد ترک به واسطه اعمال عملیات ضربه فراصوتی ،همچنین اعمال عملیات ضربه فراصوتی موجب
ایجاد تنش پسماند فشاری به مقدار  108تا  288مگاپاسکال بر روی سطح قطعه شده که منجر به افزایش عمر خستگی شده بود
).(Liao, Chen, Bellinger, 2008

روش پژوهش
در این بخش ،به روند آمادهسازی نمونهها و اعمال عملیات ضربه فراصوتی و همچنین روند انجام آزمونهای کشش ،خستگی،
خستگی خوردگی و تحلیل تنش پسماند پرداختهشده است. .
جنس و ابعاد نمونهها
لوله فوالدی  A106-Bبه ضخامت جداره  0/00میلیمتر ،قطر داخلی  120میلیمتر ( 0اینچ) و طول 108میلیمتر با ترکیب
شیمیایی ارائهشده در جدول  1و استحکام تسلیم  238مگاپاسکال و استحکام کششی  310مگاپاسکال توسط پاالیشگاه گاز سرخون و
قشم تأمینشده و طبق استاندارد  ASMEو پارامترهای ارائهشده در جدول  2بهصورت لببهلب به روش قوس الکتریکی با الکترود دستی
پوششدار جوشکاری شدند .سپس  6نمونه دمبلی شکل آزمون کشش و  12نمونه دمبلی شکل آزمون خستگی خوردگی ( 0نمونه
اعمال عملیات شده و  0نمونه اعمال عملیات نشده) ،به ترتیب با توجه به استانداردهای  ASTM E8و  ASTM E466از لوله استخراج
شدند (شکل  .) 2بدین منظور ،ابتدا لوله توسط اره نواری به شکل نوارهای با عرض  20میلیمتر برش دادهشده و سپس نوارها توسط
ماشین فرز بهصورت دمبلی شکل آماده شدند .بهمنظور حذف اثر عملیات برش و ماشینکاری بر میزان تأثیر عملیات ضربه مافوق
صوتی ،این عملیات پس از ساخت و پرداخت نمونهها ،بر پنجه جوش خارجی لوله اعمال گردید.
جدول  -1درصد عناصر آلیاژی موجود در فوالد .A106-B

عناصر

کربن (بیشینه)

منگنز

فسفر (بیشینه)

گوگرد (بیشینه)

سیلیسیوم (کمینه)

درصد وزنی

8/6

8/20 -1/80

8/860

8/860

8/1

عناصر

کروم (بیشینه)

مس (بیشینه)

مولیبدن (بیشینه)

نیکل (بیشینه)

وانادیوم (بیشینه)

درصد وزنی

8/3

8/3

8/10

8/3

8/80

جدول  -2پارامترهای جوشکاری لولهها.

جنس الکترود

اندازه الکترود

قطبیت

شدتجریان

پاس رویه

E-7018

 6/2میلیمتر

DCEP

 38 -08آمپر

پاس پرکن

E-7018

 6/2میلیمتر

DCEP

 38 -08آمپر

پاس ریشه

E-6010

 2/0میلیمتر

DCEP

 08 -138آمپر
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الف)

ب)

شکل  -2الف) نمونه آزمون خستگی و خستگی خوردگی استخراجشده مطابق با استاندارد .ب) نمونه آزمون کشش استخراجشده مطابق با
استاندارد

اعمال عملیات ضربه فراصوتی
همانطور که گفته شد ،جهت حذف اثر فرایند برش و ماشینکاری بر میزان تأثیر عملیات ضربه فراصوتی ،این عملیات پس از
فرایند برش و ماشینکاری نمونهها ،بر پنجه جوش اعمال گردید .فرکانس کاری عملیات  28کیلوهرتز و بیشینه توان ابزار اعمال 1288
وات بود .ضربه زنندهها  3پین از جنس فوالد بلبرینگ به قطر  0میلیمتر بودند که بهطور مستقیم به مبدل مافوق صوت متصل
میشدند .منبع تغذیه مافوق صوت از جنس  MPI Ultrasonic Swissبود که بهطور خودکار توان مصرفی ضربه زنندهها را تنظیم
مینمود (شکل  .)6عملیات ضربه مافوق صوت بر روی پنجه جوش خارجی نمونهها به مدتزمان  1دقیقه برای هر نمونه اعمال گردید.

شکل  -3نحوه اعمال عملیات ضربه فراصوتی بر لوله فوالدی جوشکاری شده (راست) .تجهیزات مورداستفاده در اعمال عملیات (چپ).

آزمون کشش
بهمنظور تعیین استحکام تسلیم نمونههای جوشکاری شده و تعیین میزان بار جهت انجام آزمون خستگی خوردگی ،آزمون کشش بر
 6نمونه اعمال گردید .پارامترهای آزمون کشش در جدول  6آورده شده است .با توجه به اطالعات ارائهشده در جدول ،میانگین استحکام
تسلیم برای لوله فوالد جوشکاری شده  608/0مگاپاسکال محاسبه شد.
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جدول  -3پارامترهای آزمون کشش.

مدل دستگاه

شماره نمونه

IDTNT
DTU-900mh
68کیلونیوتن

1

نرخ بارگذاری
mm/s
0

نیروی تسلیم
KN
20/00

سطح مقطع
mm2
01/00

تنش تسلیم
Mpa
602/0

2

0

20/30

01/00

608/1

6

0

20/60

01/00

600/0

آزمون خستگی و خستگی خوردگی
آزمونهای خستگی برای  12نمونه ( 0نمونه اعمال عملیات شده و  0نمونه اعمال عملیات نشده) بر طبق نتایج بهدستآمده از
آزمون کشش انجام گردید .نسبت تنش 2و فرکانس بارگذاری بر طبق استاندارد  ASTM E467به ترتیب بهصورت  8/80و  10هرتز
تنظیم شدند .بازههای تنشی اعمالی بهصورت نسبتهای مختلف  %08 ،%00و  %00استحکام تسلیم در نظر گرفتهشده و برای هر بازه
دو آزمون انجام گرفت که به نامهای آزمون  1و آزمون  2در جدول  3نامگذاری شدهاند .با توجه به مساحت سطح مقطع نمونهها ،نیروی
کمینه و بیشینه تعیینشده و بر روی دستگاه آزمون خستگی دارتک با ظرفیت اعمال نیروی  08کیلو نیوتن تنظیم شدند.
آزمون خستگی خوردگی نیز مشابه با آزمون خستگی انجام شد؛ بهجز اینکه در این آزمون از فرکانس بارگذاری  1هرتز استفادهشده
و محیط انجام آزمون ،محیط شبیهسازی پاالیشگاهی بود که در ادامه توصیف خواهد شد.
سامانه اعمال محیط خورنده
محیط خورنده توسط یک سامانه گردش سیال بر روی نمونهها حین انجام آزمون خستگی اعمال گردید .سامانه طراحی و
ساختهشده در شکل  3نشان دادهشده است .سامانه شامل یک مخزن با ظرفیت تقریبی  2/0لیتر حاوی محیط خورنده و یک محفظه
دربرگیرنده نمونه بود .محلول خورنده پس از رسیدن به دمای موردنیاز توسط گرمکن تعبیهشده درون مخزن ،از طریق لوله انتقال
توسط یک پمپ  08وات به محفظه ارسالشده و از طریق شیر تنظیم دبی خروجی محفظه ،به درون مخزن برگردانده میشد .از یک
همزن نیز بهمنظور همگنسازی محلول استفاده گردید .محلول خورنده ،شبیهسازی محیط گاز ترش پاالیشگاهی بود .در این محلول
بهجای گاز سمی و خطرناک سولفید هیدروژن از بلورهای سدیم تیوسولفات استفاده گردید (Tsujikawa, Miyasaka, Veda, Ando,
) .Yamada, 1993محتوی محلول مورداستفاده عبارت بود از :محلول  18درصد وزنی سدیم کلرید  +محلول آبی  8/81تا  8/1موالر
سدیم تیوسولفات با  6/0 pHو دمای  08درجه سانتیگراد .الزم به ذکر است  pHمحلول توسط محلول  1موالر اسید سولفوریک و
محلول  1موالر سود سوزآور ،به میزان موردنیاز تنظیم شد .محفظه دربرگیرنده نمونه ،یک تیوب به قطر  38میلیمتر و ارتفاع  08میلی-
متر از جنس پلکسیگالس بود که از باال بهصورت چپگرد و از پایین بهصورت راستگرد رزوه شده بود.

Stress ratio
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شکل  -4شکل نمادین سامانه آزمون خستگی خوردگی (راست) .شکل واقعی سامانه آزمون خستگی خوردگی (چپ).

آمادهسازی نمونهها
جهت آمادهسازی نمونههای خستگی خوردگی 12 ،درب از جنس تفلون رزوه شده بهصورت راستگرد بهاندازه عرض نمونه
سوراخکاری شده و نمونههای دمبلی شکل از آنها عبور داده شد .جهت آببندی محل ورود نمونه به درب از مخلوط موم زنبورعسل 3و
کلیفون به نسبت  6به  1و رزین پلیاستر استفاده گردید .تصویر نمادین محفظه دربرگیرنده نمونه و نمونه واقعی آزمون خستگی
خوردگی در شکل  0ارائهشده است.

Beeswax
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3

شکل  -5شکل نمادین محفظه دربرگیرنده نمونه (راست) .نمونه آمادهشده آزمون خستگی خوردگی (چپ).

آزمون تحلیل تنش پسماند به روش مافوق صوت
آزمون تحلیل تنش پسماند به روش غیر مخرب فراصوتی برای لوله جوشکاری شده در دو طرف جوش انجام گردید .بدین منظور
یک طرف جوش اعمال عملیات شده و طرف دیگر بدون اعمال عملیات مورد آزمون قرار گرفت .اجزا مورداستفاده در تحلیل تنش به
روش فراصوت عبارت بودند از :جعبه فراصوت ،4رایانه ،دو مبدل فراصوت با بسامد  0مگاهرتز که یکی از آنها فرستنده و یکی گیرنده
بوده و هر دو بر روی یک گوه 5ساختهشده از پلکسیگالس سوار شده بودند (شکل  .)0همچنین جهت جفت شدن بهتر مبدلها و
قطعه ،از ژل مافوق صوت استفاده شد.

شکل  -6تجهیزات مورداستفاده در آزمون تحلیل تنش پسماند.

Ultrasonic box
Wedge
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5

با استفاده از مبدلهای فراصوت با بسامد  0مگاهرتز میتوان تنش پسماند را تا عمق  1میلیمتر زیر سطح اندازه گرفت .فاصله نقاط
تحلیل تنش بر روی لوله  0میلیمتر در نظر گرفته شد و نزدیکترین نقطه به خط جوش  0/0میلیمتر بود.
نتایج و بحث
در این بخش نتایج آزمونهای خستگی اتمسفری ،خستگی خوردگی شامل نمودار عمر -تنش آزمون خستگی اتمسفری و خستگی
خوردگی و نتایج آماری مدل رگرسیون خطی و همچنین نتایج مربوط به تخمین تنش پسماند در دو طرف خط جوش ارائه میگردد.
یکی از مستعدترین مناطق برای ایجاد ترک خستگی منطقه پنجه جوش است .ترکهای ایجادشده در این مناطق منجر به ایجاد
تمرکز تنش میشود .هنگامیکه ترکها از سطح شروع به رشد در عمق قطعه میکنند ،سطح مقطع قطعه کاهش پیداکرده ،تنش زیاد
شده و منجر به شکست نهایی میگردد .بنابراین ،میتوان گفت که حذف ترکها و به تعویق انداختن رشد آنها یکی از راههای مؤثر
برای افزایش عمر خستگی قطعات بشمار میرود.
همانطور که گفته شد ،آزمون خستگی در درصدهای مختلف استحکام تسلیم برای نمونهها انجام شد .همانطور که در شکل 0
مشاهده میشود ،علیرغم برخی مطالعات صورت گرفته ،مانند مطالعه صورت گرفته بر فوالد ضدزنگ ،(Abdullah et al, 2012) 683
که اعمال عملیات ضربه فراصوتی موجب جابجایی محل شکست شده بود ،در این مطالعه ،شکست در تمام نمونههای آزمایششده
(اعمال عملیات شده و نشده) ،از ناحیه اتصال فلز جوش به فاز پایه یا ناحیه متأثر از حرارت 6صورت گرفت ،که میتوان با توجه به
یکطرفه بودن جوش و عدم دسترسی اپراتور به درون لوله در محیط واقعی جهت جوشکاری و اعمال عملیات ضربه فراصوتی ،عدم تأثیر
این عملیات بر منطقه شکست را استنباط نمود.

شکل  -7نمونههای آزمون خستگی پس از انجام آزمون (راست) .نمونههای آزمون خستگی خوردگی پس از انجام آزمون (چپ).

)Heat affected zone (HAZ
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با توجه به نمودارهای عمر -تنش رسم شده در شکل  ،0بهطورکلی افزایش عمر خستگی را بهواسطه اعمال عملیات ضربات فراصوتی
برای بازه تنشی  680( 1مگاپاسکال) 00 ،درصد ،بازه تنشی  623( 2مگاپاسکال) 06 ،درصد و بازه تنشی  632( 6مگاپاسکال)160 ،
درصد میتوان مشاهده کرد که بهصورت میانگین افزایش  00/0درصدی در عمر خستگی خوردگی و افزایش  00درصدی در عمر
خستگی اتمسفری حاصلشده است .این افزایش در عمر خستگی به دلیل حذف تنشهای پسماند کششی مضر ناشی از جوشکاری در
ناحیه اتصال فلز جوش به فلز پایه ،اعمال تنشها ی سودمند فشاری که موجب کاهش بار تحمل شده توسط این ناحیه در دورههای
بارگذاری شده و بستن ترکهای به وجود آمده بهواسطه فرایند جوشکاری یا کند کردن رشد آنها و افزایش سختی و جلوگیری از ایجاد
ترکهای سطحی ،است .بهعالوه ،میتوان گفت در صورت دسترسی به ناحیه ریشه جوش و اعمال عملیات بر آن ناحیه این درصد
میتواند به درصدهای باالتر افزایش یابد.
350

400

340
330

300
290

بدون عملیات

280

با عملیات

بازه تنش (مگاپاسکال)

310

بازه تنش (مگاپاسکال)

320

350

300
بدون عملیات
تحت عملیات

خطی (بدون عملیات)

270

خطی (بدون عملیات)

خطی (با عملیات)

260

خطی (تحت عملیات)

250

200

250
30

10
15
20
25
تعداد چرخه تا شکست ()X1888

5

300

0

100
200
تعداد چرخه ها تا شکست ()X1000

شکل  -8نمودار عمر -تنش آزمون خستگی خوردگی (راست) .نمودار عمر -تنش آزمون خستگی (چپ).

بیشتر ترکها از ناحیه سطح یا زیر سطح سازهها و قطعات ایجاد میشوند و به دلیل تنشهای کششی رشد میکنند .به دلیل تنش
پسماند فشاری ایجادشده در یک عمق مشخص توسط عملیات ضربه فراصوتی ،تنش کششی اعمالی حین بارگذاری دورهای ،و تنش
فشاری پسماند ایجادشده توسط عملیات ،همدیگر را خنثی کرده و منجر به کاهش سطح تنش کلی و درنتیجه افزایش استحکام
خستگی مواد و افزایش عمر خستگی آنها میگردند .بر اساس رابطه گودمن:
  fat
m 
   fat  
 ts 
  ts




()1
   m   fat  n   m


که  ،σmتنش میانگین ،σ a ،تنش متناوب ،σfat ،حد خستگی و  n=σfat/σtsضریب حساسیت به تنش گفته میشود ،میباشند.
هنگامیکه تنش پسماند با تنش میانگین معادل در نظر گرفته شود ،رابطه ( )1خواهد شد:

 a  fat  1 

 a   fat  n   m   r 

()2

که پارامتر  ،σrهمان تنش پسماند است که نقش تنش میانگین را بازی میکند .بنابراین  ،Δσaتغییر استحکام خستگی به دلیل وجود
تنش پسماند است که بهصورت رابطه ( )6تعریف میگردد:
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()6
 a  n   r
مطالب گفتهشده نشان میدهند ،هنگامیکه ضریب حساسیت به تنش افزایش یابد ،تأثیر تنش میانگین بر استحکام خستگی نیز
بیشتر می شود و افزایش تنش پسماند فشاری موجب افزایش استحکام خستگی خواهد شد .در آزمونهای انجامشده در این مقاله،
هنگامیکه بار متناوب به بیشینه تنش کششی میرسد ،تنش پسماند فشاری میتواند نقش کاهنده مقدار کلی تنش را بازی کرده و
درنتیجه الیه سطحی فلز را در سطح تنش پایینتری نگه دارد .شکل  0تصویر نمادین حالت گفتهشده را نشان میدهد.

شکل  -9تنش پسماند و بارگذاری چرخهای قبل و بعد از برهمکنش.

کاهش تنش پسماند بهواسطه اعمال عملیات ضربه فراصوتی میتواند موجب کاهش میزان خوردگی ناشی از تنش نیز شود،
همچنین با ایجاد تغییر شکل پالستیک سطحی ،حفرات سطحی و زیرسطحی که مکانی برای نفوذ یونهای خورنده کلر هستند ،بسته
میشوند ،ازاینرو فلز در محلول حاوی یونهای کلر مقاومتر میگردد.
با توجه به نمودار رسم شده در شکل  0به روش رگرسیون خطی ،میتوان میزان بهبود استحکام خستگی بهواسطه اعمال عملیات
ضربه فراصوتی را طبق جدول  3و جدول  0محاسبه نمود.
جدول  -4مدل آماری رگرسیون خطی نتایج آزمون خستگی خوردگی.
نمودار عمر برحسب تنش

بدون اعمال عملیات

اعمال عملیات شده

شیب

-8/8800

-8/8860

عرض از مبدأ

600/60

600/30

استحکام در  28888چرخه

200/60

621/30

میزان بهبود

-

%10/0

جدول  -5مدل آماری رگرسیون خطی نتایج آزمون خستگی.
بدون اعمال عملیات

اعمال عملیات شده

نمودار عمر برحسب تنش
شیب

-8/8883

-8/8882

عرض از مبدأ

606/01

602/00

استحکام در  28888چرخه

206/01

612/00

میزان بهبود

-

%13
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همانطور که گفته شد ،در آزمون تحلیل تنش پسماند  ،تنش پسماند ناشی از جوشکاری دو سمت خط جوش به کمک امواج
فراصوت تخمین زدهشده است .همانطور که مشاهده میشود ،بهواسطه اعمال عملیات ضربه فراصوتی در سمت چپ نمودار شکل ،18
میزان تنش پسماند در نزدیکترین نقطه به خط جوش از  268مگاپاسکال در سمت اعمال عملیات نشده به  08مگاپاسکال در سمت
اعمال عملیات شده افت کرده است .همچنین ،با توجه به شکل  ،18و با مقایسه نقاط متقارن در دو طرف خط جوش ،مشاهده میشود
که تأثیر عملیات اعمالشده بر تنش پسماند با دور شدن از خط جوش محو میگردد.
با توجه به نتایج ،اعمال عملیات ضربه فراصوتی موجب اعمال تنش فشاری سودمند شده و برهمکنش تنشهای کششی پسماند و
تنشهای فشاری اعمالی را موجب میگردد ،بنابراین موجب کاهش تنش میانگین تحمل شده توسط سازه حین بارهای دورهای میشود،
ازاینرو عمر خستگی سازه را به میزان قابلتوجهی بهبود میبخشد .از طرفی ،کاهش تنش پسماند میتواند منجر به کاهش میزان
خوردگی ناشی از تنش میشود .افزایش حدوداً صددرصدی عمر خستگی در محیط خورنده گویای این مسئله است.
با مقایسه نمودارهای عمر -تنش مربوط به خستگی و خستگی خوردگی ،مشاهده میشود میزان بهبود عمر خستگی خوردگی به-
واسطه اعمال عملیات ضربه فراصوتی به میزان  31درصد بیشتر از بهبود در خستگی اتمسفری است .این موضوع را میتوان به کاهش
تنش پسماند به واسطه اعمال عملیات ضربه فراصوتی نسبت داد .تنش پسماند در قطعات موجب باالتر رفتن انرژی آن منطقه شده و
درنتیجه افزایش سرعت خوردگی را در پی دارد؛ اعمال عملیات ضربه فراصوتی با کاهش تنش پسماند ،سرعت خوردگی ناشی از تنش
پسماند را نیز کاهش میدهد ،از اینرو ،عالوه میزان تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی خوردگی بیش از خستگی اتمسفری
است.

260
بدون عملیات
210

)(MPa

تحت عملیات

160
110
60
10
60

40

20

فاصله از مرکز جوش )(mm

0

-40

تنش طولی در منطقه اعمال عملیات شده و نشده

اعمال عملیات نشده

اعمال عملیات شده

-20

-40

-60

-90

شکل  -11نمودار مقدار تنش پسماند تخمین زدهشده برحسب فاصله از خط جوش.
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نتیجهگیری
:با توجه به نتایج و تحلیلهای ارائهشده در بخشهای قبل میتوان نتایج ذیل را استنباط نمود
 درصد و افزایش استحکام خستگی در00 اعمال عملیات ضربه فراصوتی موجب افزایش عمر خستگی اتمسفری به میزان
. برای نمونهها مرتبط با این پژوهش شد13  چرخه به میزان288888



 درصد و افزایش استحکام خستگی در00/0 اعمال عملیات ضربه فراصوتی موجب افزایش عمر خستگی خوردگی به میزان
. برای نمونهها مرتبط با این پژوهش شد10/0  چرخه به میزان28888



.میزان تنش پسماند در لوله بهواسطه اعمال عملیات ضربه فراصوتی به یکسوم کاهش یافت
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