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چکيده
اندازهگيري چقرمگي شکست  KICبعنوان معيار شروع ترک (در نوع اول تنش در حالت کرنش صفحهاي) براي رسم
منحنيهاي ارزيابي آسيب ( )FADبراي فوالدهاي پراستحکام خطوط انتقال گاز اهميت ويژهاي دارد .در تحقيق حاضر از
آزمون خمش سه نقطهاي بر روي شش نمونه آزمايشگاهي استاندارد براي محاسبه چقرمگي شکست لوله فوالدي API X65
(با قطر خارجي  1211ميليمتر و ضخامت جداره  11/3ميليمتر) استفاده شده است .از نتايج حاصله ،مقدار چقرمگي شکست
برابر  303 MPa√mبدست آمد .سپس حل المان محدود نمونه خمش سه نقطهاي با استفاده از تئوري اصالح شده شکست
گرسون انجام شد .از طرح المان محدود ،ميزان گشودگي دهانه ترک در حالت بحراني ( )δمحاسبه شد .از اين طرح با
استفاده از روابط مکانيک شکست ارتجاعي خطي مقدار چقرمگي شکست  212 MPa√mمتناظر با مقدار  δبدست آمد.
مقايسه نتايج تجربي و عددي نشاندهنده برابري مناسب مقادير بدست آمده از روشهاي مرسوم تعيين چقرمگي شکست
در دماي محيط است.

کلمات کليدي
چقرمگي شکست ،لوله انتقال گاز ،رشد ترک نرم ،مدل گرسون ،آزمون خمش سه نقطهاي.API X65 ،
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 -1مقدمه
نفت و گاز با هم بيش از  %86انرژي دنيا را فراهم مينمايند
[ .]3اين انرژي بهوسيله خطوط لوله فوالدي و شبکههاي پرفشار
در مسافتهاي طوالني از مکانهاي توليد به مصرفکنندگان
رسانده مي شود .در قرن گذشته روند توسعه صنعت گاز به سمت
استفاده از سامانههاي انتقال پرفشار با کارايي بيشتر براي
ظرفيتهاي باالتر انتقال گازهاي غنيتر بوده است .الزمه اين کار
استفاده از خطوط لولههاي فوالدي با قطر خارجي بزرگتر و
ديواره نازکتر براي حداقل نمودن هزينه وزن در هر متر از خطوط
لوله است .اينگونه سازهها براي تحمل فشار داخلي بين 51 MPa
–  51معادل  51تا  61درصد حداقل تنش اسمي تسليم فوالد
طراحي ميشوند[ .]4در چنين فشار باالي کاري ،ايمني و
بينقص بودن سازه و مقاوت آن در برابر رشد ترک نرم از اهميت
ويژهاي از نظر مهندسين طراح خطوط لوله انتقال گاز برخوردار
است .اگر چه وجود ترک در لولههاي انتقال گاز بسيار نادر است
ولي اينگونه ترکها ممکن است بر اثر خوردگي (نازک شدن
جداره لوله) ،معايب ناشي از جوشکاري ،خستگي (ناشي از
تغييرات فشار داخلي لوله) و يا برخورد جسم خارجي (ابزار
حفاري) در سازه ايجاد شوند.
براي افزايش مقاومت فوالد در برابر رشد ترک ،فرايند نورد کنترل
شده حرارتي به همراه ترکيب ميکرو آلياژي براي ساخت
فوالدهاي پراستحکام لولههاي انتقال انرژي استفاده ميشود.
بدليل وجود ناخالصي در ماتريس فوالد ،آخالهايي به صورت
حفره (عيب) در ماده بوجود ميآيد که باعث کاهش استحکام آن
در مقايسه با حالت بدون عيب ميشود .اين آخالها منشاء اصلي
شکست در مواد نرم هستند .شکست نرم يکي از علل اصلي
گسيختگي در مواد و سازههاي مهندسي است .نحوه رشد ترک
در مواد نرم در بارگذاري کششي (حالت اول شکست) شامل سه
مرحله ايجاد ،رشد و ادغام حفرههاي ميکروسکوپي ناشي از ذرات
ناخالصي مانند سولفيد منگنز و کاربيد آهن است .در مقابل ،رشد
ترک بصورت ترد بر اثر ضخامت زياد سازه ،دماي پايين و يا نرخ
بارگذاري زياد بصورت ترک ميان دانهاي يا مرز دانهاي اتفاق
ميافتد.
براي تعيين مقاومت ماده در برابر رشد ترک از معيار
چقرمگي شکست استفاده ميشود .چقرمگي شکست نشان
دهنده استعداد سازه به شکست ترد است .از آنجائيکه وجود هر
نوع ترک در لولههاي پرفشار انتقال گاز بالقوه خطرناک بوده و
ميتواند باعث انفجار و تلفات جاني و مالي فراوان شود ،طراحي
در برابر رشد ترک در اين سازهها اهميت ويژهاي دارد .در بدترين
موارد وقتي ترک موجود شروع به رشد نموده و ناپايداري رشد
ترک باعث انفجار لوله شود ،مقاومت گسيختگي لوله بايد به

ميزان کافي باشد تا سريعا ترک را در کمترين تعداد از بخشهاي
خطوط لوله متوقف نمايد .اين مساله امنيت خطوط لوله گاز را
تضمين خواهد نمود .بنابراين بدست آوردن عامل چقرمگي
شکست در اين دسته از لولههاي فوالدي اهميت ويژهاي براي
طراحي خطوط لوله انتقال گاز دارد.
در اين تحقيق با توجه به محدوديت (نازک بودن جداره لوله) در
استخراج نمونهاي با ابعاد مناسب براي تعيين تجربي چقرمگي
شکست ( KICدر نوع اول تنش در حالت کرنش صفحهاي) به
روش مستقيم ،براي تعيين اين عامل از روش تعيين مقدار
چقرمگي شکست نرم ( )JICاستفاده شده است .در واقع براي
محاسبه مستقيم  KICنياز به نمونه آزمايشگاهي با ضخامت
حدود  41سانتيمتر است که در لولههاي جدار نازک امکانپذير
نيست .بنابراين از  JICبه عنوان تخميني از چقرمگي شکست نرم
در آستانه شروع ترک استفاده شد [ .]1لندس و بگلي [ 8و  ]5از
نخستين کساني بودند که با استفاده از تعريف نرخ رهايي انرژي
موفق به اندازهگيري  Jشدند .آنها نمونههاي متعدد آزمايشگاهي
را با ابعاد هندسي و مواد يکسان ولي ترکهايي با طولهاي
متفاوت ساختند .هر يک از نمونهها را تحت بار قرار داده و نمودار
نيرو بر حسب تغيير مکان آنها را بدست آوردند .مساحت زير
منحني هريک برابر  ،Uيعني انرژي جذب شده توسط هر نمونه
است .سپس تغييرات جابجايي در مقابل طول ترک در حالت
تغيير مکان ثابت را رسم نمودند [ .]5يکي ديگر از راههاي
محاسبه چقرمگي شکست استفاده از روابط نيمه تجربي با
استفاده از اطالعات آزمون ضربه شارپي است .براي محاسبه
چقرمگي شکست در حالت کرنش صفحهاي بر روي فوالد لوله
انتقال گاز با گروه  API X65در کشور کره جنوبي توسط  Jongو
همکارانش [ ]6انجام شد .آنها اين آزمون را در دماهاي مختلف
(از  -41تا  01درجه سانتيگراد) با درصد پيش کرنشهاي
مختلف (از  1%تا  )51%انجام دادند .مقدار  KICبدست آمده در
دماي محيط بدون پيش کرنش در تحقيق اشاره شده برابر با
 316 MPa√mبوده است (با استفاده از نتايج آزمون ضربه
شارپي).

 -2معرفي فوالد و روش آزمايش
نمونه مورد آزمايش از نوع خمش سه نقطهاي با مشخصات
هندسي مطابق شکل ( )5با عرض ،ضخامت و طول  51 ،51و 81
ميليمتر از جنس فوالد  API X65است.
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جدول ( :)2ترکيب شيميايي لوله فوالدي  API X65و مقايسه آن
شکل
( :)1ابعاد نمونه خمش سه نقطهاي استفاده شده در تحقيق حاضر.

ترکيب شيميايي فوالد مورد آزمايش مطابق جدول ( )5و
خواص مکانيکي آن مطابق جدول ( )0ميباشد.
جدول ( :)1خواص مکانيکي لوله فوالدي  API X65اندازهگيري
شده در جهت محيطي و مقايسه آن با مقادير حداقل و حداکثر
پيشنهاد شده در استاندارد .]2[ API
استاندارد

مقدار

خواص مکانيکي

-

051

)Young’s modulus (GPa

 411الي 811

111

)Yield strength (MPa

با مقادير پيشنهاد شده در استاندارد.]1[ API
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نمايي از نمونههاي آزمون خمش سه نقطهاي در شکل ()0

آورده شده است .شکل ( )3نيز نمايي از دستگاه آزمايش خمش سه
نقطهاي را نشان ميدهد.

شکل ( :)3تصويردستگاه آزمايش خمش سه نقطهاي و قيد و بند
بارگذاري طراحي شده.

شکل ( :)2تصوير نمونههاي استاندارد آزمون خمش سه نقطهاي
قبل از شکست.

در اين مقاله با انجام آزمايش خمش سه نقطهاي روي نمونههاي
نشان داده شده در شکل ( )0مطابق استاندارد]51[ BS 7448
مقدار چقرمگي شکست نرم استخراج ميشود .دستگاه مورد
استفاده در آزمايشگاه ،دستگاه  811کيلو نيوتني زوييک ساخت
کشور آلمان است.
براي بدست آوردن  JICدر ابتدا بايد منحني  J-Rاستخراج و

سپس از روي اين منحني مقدار چقرمگي شکست نرم محاسبه
شود .طبق استاندارد [ ]51براي استخراج اين منحني دو روش
تک نمونهاي و چند نمونهاي وجود دارد .در تحقيق حاضر از
روش چند نمونهاي با طول ترک اوليه  1/53ميليمتر (mm
 a0=1/53و  )a0/W=1/153استفاده شده است.

در آزمون چند نمونهاي طبق استاندارد [ ]51حداقل شش
نمونه آزمايشگاهي الزم است .اين نمونهها بايد داراي ابعاد
هندسي و طول ترک اوليه يکسان باشند ولي تحت بارگذاري تا
جابجاييهاي متفاوت قرار گيرند .طبق استاندارد ،مقدار انتگرال J
(رابطه ( ))5از دو بخش االستيک و پالستيک تشکيل شده است
[:]51
()5

J  Je  J p

بخش االستيک طبق رابطه ( )0بدست ميآيد [:]51
()0

()4

1  2
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 E

بنابراين بخش االستيک برابر است با:

در رابطه ( ،Ap )8قسمت پالستيک از مساحت زير نمودار
نيرو بر حسب جابجايي است .براي محاسبه اين مساحت از روش
ذوزنقهاي در نرمافزار اکسل استفاده شده است .همچنين B
ضخامت نمونه W ،عرض نمونه و  a0طول ترک اوليه است .بخش
پالستيک انتگرال  Jاز رابطه ( )5و مقدار کل انتگرال  Jاز رابطه
( )6بدست ميآيد:
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در رابطه ( P ،)3نيروي نهايي در نمودار حاصل از آزمون
خمش سه نقطهاي است .مقدار ) f(a/Wبا توجه به نسبت
 a0/W=1/153براي تمام نمونهها از جداول مربوطه در استاندارد
[ ]51بدست ميآيد .شکل ( )4نمودار نيرو بر حسب جابجايي
حاصل از آزمون خمش سه نقطهاي با اعمال جابجايي 3/4
ميليمتر را نشان ميدهد.

   Ap
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در رابطه ( υ ،)0ضريب پواسون E ،مدول يانگ و  Kضريب
شدت تنش است که از رابطه ( )3بدست ميآيد [:]51
()3
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براي محاسبه بخش پالستيک انتگرال ( Jرابطه ( ))8الزم
است قسمت پالستيک از مساحت زير نمودار نيرو بر حسب
جابجايي بهدست آيد:

()5
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a
p  2.3 kN, f    3.4  K  40.4 MPa m
W 
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 -3آزمون چند نمونهاي خمش سه نقطهاي





ضريب شدت تنش طبق رابطه ( )4و بخش االستيک انتگرال
 Jاز رابطه ( )1بدست ميآيد:

kJ
m2

A p  37.1 kN .mm  J p  1735.07

kJ
J  J e  J p  1735.07  7.07  1742.15 2
m

در روش چند نمونهاي بر اساس استاندارد [ ]51ميزان
اندازهگيري رشد ترک به صورت چشمي انجام ميشود .به اين
صورت که بعد از انجام آزمايش ،نمونه داخل نيتروژن مايع به
مدت پانزده دقيقه قرار ميگيرد .سپس نمونه در حالت ترد
شکسته ميشود تا مرز شکست ترد و نرم مشخص شود .سپس
عکس برداري از سطح شکست و محاسبه ميزان رشد ترک انجام
ميشود .در شکل ( )1نمايي از سطح شکست نشان داده شده
است.

شکل ( :)1نمودار نيرو بر حسب جابجايي حاصل از انجام آزمون خمش
سه نقطهاي با جابجايي  1/1ميليمتر.

شکل ( :)5سطح شکست نمونه با جابجايي  1/1ميليمتر براي

اندازهگيري رشد ترک فيزيکي.

API X65

براي اندازهگيري مقدار رشد ترک در سطح شکست از
نرمافزار پلوکومپ استفاده شد .اندازهگيري رشد ترک نيز (در
منطقه شکست نرم) در نه نقطه به فاصلههاي مساوي در امتداد
جبهه ترک (طبق استاندارد) و محاسبه ميانگين آنها به عنوان
رشد ترک فيزيکي  ∆apانجام ميشود .در جدول ( )3اندازه رشد
ترک در اين نه نقطه آورده شده است .بنابراين يکي از نقطههاي
منحني  J=5540/51 ،J-Rو ∆a=0/41است
.

با توجه به جدول ( )4منحني  J-Rبراي فوالد مورد آزمايش
طبق شکل ( )8بدست ميآيد.

جدول ( :)3مقادير رشد ترک محاسبه شده به کمک نرمافزار در
نمونهاي با جابجايي اعمالي  1/1ميليمتر.
موقعيت نقطه روي
سطح شکست

رشد ترک به ميليمتر

5
0

0/45
0/40

3
4
1
8
5
6
3
ميانگين

0/43
0/41
0/43
0/31
0/33
0/35
0/31
0/41

شکل ( :)6نمودار  J-∆aبراي نمونههاي آزمون خمش سه نقطهاي.

معادله منحني تواني برازش شده روي منحني  JR-∆aعبارتست از:
56

()3

در آزمون چند نمونهاي يا بايد طول پيش ترک نمونهها
يکسان و مقدار جابجايي اعمال شده به نمونهها مختلف باشد و يا
طول پيش ترک نمونهها متفاوت و مقدار جابجايي اعمال شده
يکي باشد .در اين تحقيق از روش اول استفاده ميشود .براي
استخراج منحني  J-Rپنج آزمايش ديگر انجام ميشود (جمعا
شش آزمايش) که مشخصات بارگذاري و نتايج آن در جدول ()4
آورده شده است .تحليل اين پنج نمونه دقيقا مشابه نمونه معرفي
شده است.

683

طبق استاندارد [ ]51براي استخراج  JICبايد منحني تواني را
با خطي موازي خط کند شونده  J=3/51σY∆aبا انحراف 1/0
ميليمتر قطع داد .از اين تقاطع  J=456 kJ/m2بدست ميآيد.
سپس با استفاده از رابطه ( )51مقدار چقرمگي شکست قابل
محاسبه است [:]55




()51

1  2
2
J IC  K IC  
 E

از رابطه ( )51مقدار چقرمگي شکست براي فوالد مورد
آزمايش برابر  KIC=316 MPa√mبدست ميآيد.
 -1طراحي اجزا محدود نمونه آزمون خمش سه نقطهاي با

جدول ( :)1مقادير محاسبه شده  Jبر حسب رشد ترک فيزيکي در
شش نمونه آزمون خمش سه نقطهاي.
)J (kJ/m2

)∆a (mm

Specimen No.

5540
5338
5156
501
163
461

0/41
5/54
5/01
1/65
1/81
1/33

5
0
3
4
1
8

طرح گرسون
طراحي اجزا محدود مساله با استفاده از نرمافزار اجزا محدود
آباکوس  8/4انجام شده است [ .]50شکل ( )5مدل هندسي
ايجاد شده در نرمافزار را نشان ميدهد.

براي استفاده از طرح گرسون بايد ابتدا عوامل اين طرح با
استفاده از نتايج آزمون کشش بدست آيد و سپس عوامل بدست
آمده به نرمافزار وارد شود .جدول ( )1عوامل گرسون بدست آمده
از نتايج آزمون کشش براي فوالد  API X65را نشان ميدهد [.]0
جدول ( :)5عوامل گرسون فوالد .]2[ API X65

شکل ( :)2شکل :6نمونه مدل شده با ترکي به طول  5/23ميليمتر.

براي استفاده از نرمافزار آباکوس نياز است که خواص ماده به
نرمافزار معرفي شود .خواص مورد نياز چگالي ،مدول االستيک،
نسبت پواسون ،خواص پالستيک و عوامل گرسون است .شکل
( )6اطالعات پالستيک مربوط به لوله فوالدي  API X65بدست
آمده از آزمون کشش در جهت محيطي لوله براي معرفي به
نرمافزار را نشان ميدهد [.]0
تنش پالستيک ()MPa

کرنش پالستيک ()mm/mm

شکل ( :)3نمودار تنش-کرنش پالستيک در جهت محيطي لوله
فوالدي  API X65ورودي به نرمافزار آباکوس[.]2

با توجه به اينکه نحوه شکست در اين دسته از فوالدها طبق
شکل ( )3از نوع نرم (يا ديمپلي) است ،از مدل خرابي گرسون
براي شبيهسازي رشد ترک استفاده شد.

شکل ( :)1تصوير  SEMاز سطح شکست نمونه خمش سه نقطهاي
حاوي حفرههاي متعدد (نشاندهنده شکست نرم در دماي محيط).
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همانطور که در جدول  1ديده ميشود اين مدل داري 6
عامل ( fc ،f0 ،fN ،sN ،εN ،q2 ،q1و  )ffاست که بايد براي فوالد مورد
نظر کاليبره شوند .اين عوامل به ترتيب نشاندهنده کرنش
متوسط بهم پيوستن حفرهها ،انحراف استاندارد توزيع حفرهها،
کسر حجمي مربوط به ذرات براي بهم پيوستن حفرهها ،کسر
حجمي اوليه حفرهها ،مقدار بحراني (نسبت حجم حفره در لحظه
شروع ادغام حفرهها) ،نسبت حجم حفره در پايان شکست و
عوامل تعديلکننده در تابع تسليم هستند .اين طرح به طور
معمول طرح گرسون -تيورگارد -نيدلمن يا به اختصار مدل
 GTNناميده ميشود .مدل  GTNدر نرمافزارهاي المان محدود
(مانند آباکوس) گنجانده شده است تا استفاده مستقيم از آن
امکانپذير باشد[.]50
پس از تعريف عوامل مورد نياز به نرمافزار و استفاده از نوع
حل ديناميک صريح ،نياز به مشبندي مدل است .براي مشبندي
از المان  CPE4Rکه يک المان جامد چهار گرهاي است ،استفاده
شد .مدلسازي در حالت کرنش صفحهاي انجام شد .ابعاد مش در
نزديک ترک  1/0ميليمتر در نظر گرفته شد .اين عدد به دليل
انتخاب طرح گرسون براي نوع حل و بين  1/51تا  1/01ميليمتر
قابل تغيير است [ 5و  6و  .]53طول مش به عنوان ميانگين
فاصله بين ذرات ناخالصي موجود در ماده موردنظر در نظر گرفته
ميشود .شکل ( )51طرح مشبندي شده را نشان ميدهد.

API X65

مقدار  CTODدر لحظه تخريب اولين المان در حدود 1/36
ميليمتر بدست آمد .با به دست آمدن اين عامل مقدار kJ/m2
 JIC=363از رابطه ( )55محاسبه ميشود[:]5
J IC  m   ys  CTOD

()55

در رابطه ( )55مقدار  mدر حالت کرنش صفحهاي  0و در
حالت تنش صفحهاي  5و  σysمقدار تنش تسليم ماده است
[ .]53سپس با استفاده از رابطه ( )51مقدار چقرمگي شکست
 KIC=035 MPa√mبدست آمد .در جدول ( )8مقايسه نتايج
بدست آمده از روش تجربي و اجزا محدود نشان داده شده است.
جدول ( :)6مقايسه نتايج المان محدود و آزمايش.

شکل ( :)10نمونه مشبندي شده با المان CPE4R
(بدليل تقارن فقط  1/1نمونه کشيده شده است).

با توجه به اينکه مدل گرسون فقط در حل ديناميکي صريح
تعريف شده است ،امکان استخراج  JICو  KICدر اين حل وجود
ندارد (اين عوامل در حل ضمني آباکوس قابل محاسبه هستند).
بدي ن منظور الزم است طرح المان محدود با استفاده از نمودار
تجربي نيرو – تغيير مکان (حاصل از آزمون خمش سه نقطهاي
فوالد لوله  )API X65کاليبره شود (شکل.)55

کميت

آزمايش خمش سه
نقطهاي

طرح اجزا
محدود
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)JIC (kJ/m2

456

363

6/4

)KIC (MPa√m

316

035

3/8

)CTOD (mm

1/45

1/36

5/3

در جدول ( )5مقايسه نتايج تحقيق حاضر با تعدادي از
دادههاي موجود در مقاالت منتشر شده انجام شده است .در
جدول ( ،)5مراجع [ ]51[ ،]54و [ ]58در نوع ترکيب شيميايي
لوله و نحوه محاسبه  CTODبا يکديگر اختالف دارند.
جدول ( :)2مقايسه مقادير  CTODدر چند تحقيق بر روي فوالد
مشابه.
مرجع

)CTOD (mm

[]53
[]54
[]51
[]58
تحقيق حاضر

1/33
1/15
1/14
1/35
1/36

 -5مقايسه نتايج ،بحث و نتيجه گيري

شکل ( :)11مقايسه نمودار نيرو -جابجايي از شبيهسازي و نتايج
آزمايشگاهي روي نمونه آزمون خمش سه نقطهاي با طول ترک 5/23
ميليمتر.

شبيهسازي بر روي نمونهاي با طول ترک  1/53و اعمال
جابجايي  6ميليمتر انجام شد .سپس مقدار گشودگي نوک ترک
بحراني در اولين المان تخريب شده محاسبه و بصورت غير
مستقيم با روابط موجود مقدار چقرمگي شکست محاسبه
ميشود.

در تحقيق حاضر اندازهگيري تجربي چقرمگي شکست KIC
براي لوله فوالدي API X65انجام شد .از آنجائيکه بدليل نازک
بودن جداره لوله ،استخراج نمونهاي با ابعاد مناسب (ضخامت
حدود  41سانتيمتر براي برقراري شرايط کرنش صفحهاي و
شکست ترد نمونه) مقدور نيست ،از نمونه نازک براي محاسبه
 JICبه عنوان تخميني از چقرمگي شکست نرم در آستانه شروع
ترک استفاده شد .همچنين تحليل اجزا محدود نمونه خمش سه
نقطهاي در نرمافزار آباکوس با استفاده از طرح شکست نرم
گرسون انجام شد .از اين مدل مقدار گشودگي دهانه ترک در
حالت بحراني ( )δمحاسبه و سپس مقدار  KICمعادل با آن براي

فوالد مورد آزمايش بدست آمد.
بررسي جداول ( )5و ( )0نشان ميدهد که خواص مکانيکي و
ترکيب شيميايي فوالد مورد آزمايش در محدوده مشخص شده
استاندارد  APIقرار دارد .همچنين اعداد گزارش شده در جدول
( )3نشاندهنده دقت محاسبه مقدار رشد ترک در سطح شکست
نمونه توسط نرمافزار پلوکومپ (تا دو رقم اعشار دقت) است .اين
ميزان دقت با اندازهگيري چشمي (توسط کوليس يا ميکرومتر
بصورت دستي) قابل دستيابي نيست.
نتايج جدول ( )4نشان ميدهد به ازاي جابجايي 6
ميليمتري چکش (براي تمام نمونهها) ،مقدار رشد ترک در 8
نمونه آزمايش شده حداقل  1/33و حداکثر  0/4ميليمتر است.
بديهي است به ازاي رشد ترک بيشتر ( 0/4ميليمتر) ،ميزان
انرژي صرف شده ( 5540کيلو ژول بر واحد سطح) نيز بيشتر
خواهد بود .مجموع اطالعات جدول ( )4و شکل ( )8نشان
ميدهد تعداد الزم زوج نقاط صحيح در محدوده مجاز استاندارد
قرار دارد ،بنابراين برازش منحني تواني  Jبر حسب  ∆aبراي
دادههاي آزمايشگاهي به درستي انجام شده است.
در شکل ( )55مقايسه نمودار نيرو-جابجايي حاصل از
آزمايش خمش سه نقطهاي و شبيهسازي رايانهاي در نمونهاي با
رشد ترکي معادل  1/53ميليمتر نشان داده شده است .انتخاب
اين نمونه براي بررسي درستي حل رايانهاي به دليل جابجايي
بيشتر چکش نسبت به ساير نمونههاي آزمايش شده بوده است.
همان طور که در شکل ( )55ديده ميشود برابري نتايج در بخش
االستيک و بخش نرم شوندگي فوالد (پس از نيروي حداکثر)
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بسيار مناسب است .بين نقطه تسليم و نيروي حداکثر استحکام
ماده به مقدار زيادتري توسط طرح تخمين زده ميشود .در
مجموع شکل ( )55نشان ميدهد که طرح اصالح شده گرسون
قابليت کاليبره شدن روي نمونه کشش تک محوري [ ]0و سپس
انتقال به نمونه آزمون خمش سه نقطهاي با هندسه و بارگذاري
متفاوت براي پيش بيني رشد ترک را دارد.
دادههاي جدول ( )8نشاندهنده برابري قابل قبول نتايج
بدست آمده از روش تجربي و حل اجزا محدود است .در اين
جدول خطاي نسبي در محاسبه  KIC ،JICو ( CTODبه روش
تجربي و نرمافزاري) به ترتيب برابر با  3/8 ،6/3و  5/3درصد
است .عالوه بر اين ،مقدار بدست آمده براي  KICبه روش تجربي
در تحقيق حاضر ( )KIC=316 MPa√mبا نتايج مرجع [ ]6براي
فوالد مشابه برابري بسيار خوبي نشان ميدهد .همچنين مقادير
تجربي بدست آمده براي  CTODدر تحقيق حاضر طبق جدول
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[ ]54-55است.
 -6تقدير و تشکر
از شرکت لوله و تجهيزات سديد به لحاظ در اختيار قرار دادن
فوالد API X65تشکر و قدرداني ميشود .اين تحقيق با استفاده از
امکانات سختافزاري و نرمافزاري دانشگاه بيرجند (در گروه
پژوهشي مطالعات لوله و صنايع وابسته) انجام شده است.
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