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  هاي چدني نشكن سايز بزرگ، انتخاب برتر در خطوط آبرساني با فشار كاري باال لوله
   آلمان واقع در ارتفاعات كوهستان آلپرنيروگاه فورالبرگ :مورد كاوي

  **رضا خيرانديش علي- *محمدرضا رستگارنيا
  سازي ايران  شركت لوله و ماشين تضمين كيفيتكارشناس**- رئيس توسعه بازار*

  چكيده

 .باشد   در خطوط آبرساني مي    لولهبهينه جنس   ترين عامل در انتخاب       ها، مهمترين و اصلي    اخت علمي و آگاهي از خصوصيات فني انواع لوله        شن
دهي مناسب خط آبرساني در  تواند سبب انتخاب اصولي نوع لوله و نهايتا تضمين سرويس ميها  هاي ذاتي لوله بيان ديگر درنظر داشتن ويژگي به

  . ره عمر آن گرددطول دو
 متـر از سـطح دريـا، بـا     1343و براي آبرساني به توربين آن در ارتفـاع  آلمان  2فورالبرگدر منطقه  1كلوستري مگاواتي   16در ساخت  نيروگاه     

 1600 و   1400هاي چـدني نـشكن سـايزهاي          توجه به مالحظات امنيتي و شرايط دشوار اجراي خط در منطقه كوهستاني و مرتفع آلپ از لوله                
مطالعـات مركـز تحقيقـات نيروگـاه        طبـق    . اسـتفاده شـده اسـت       متري از سرچـشمه    5/323 و با اختالف ارتفاع       كيلومتر 107متر به طول      ميلي

هـاي چـدني نـشكن در مقابـل           سرعت باالي مونتاژ لوله   : هاي فوالدي عبارتند از       ها در مقابل لوله     ترين داليل انتخاب اين لوله      ، اصلي فورالبرگ
هـاي چـدني      هاي فوالدي و محدوديت در منطقه اجراي پروژه به دليل شرايط نامناسب جوي، استحكام باالي لولـه                  باالي جوشكاري لوله  زمان  

 هزينـه   وعدم نياز به حفاظت كاتـديك       هاي خريد لوله،      هاي چدني نشكن سايز بزرگ نسبت به هزينه         هاي نصب لوله    نشكن، پايين بودن هزينه   
 انتخاب بعـد   اين.هاي الكتريكي به دليل يكپارچه نبودن سيستم و وجود واشر در اتصال    و نهايتا عدم تأثيرپذيري از ميدان     ن  آباال و سختي اجرا     

قدر زيـاد باشـد كـه     در واقع چقرمگي شكست جنس لوله بايد آن. انجام آزمايش و اطمينان از سازوكار شكست چدن نشكن صورت گرفت از
 .ديدگي جدي در لوله گـردد       صورت نشتي نشان دهد قبل از اينكه رشد ترك ناپايدار سبب آسيب             بتدا خود را به   اروي جداره لوله    يك ترك باز    

سازي   توليد شركت لوله و ماشين چدني نشكنهاي  اين آزمايش در مورد لوله.شود اين سازوكار به نام نشتي قبل از شكست بحراني شناخته مي
  .  استايران نيز با موفقيت به انجام رسيده

    .، نشتي و شكست بحرانيهاي نصب لوله، حفاظت كاتديك انتخاب بهينه جنس لوله، چدن نشكن، هزينه :ي كليديها واژه
  :كلوسترينيروگاه 

يـك   درصدي در توليـد بـرق،        10ش  افزاي واقع شده، يك نيروگاه بادي است كه جهت          راين نيروگاه كه در منطقه فورالبرگ     
از  مترمكعبـي  800يك مخـزن  الزم است آب از     آب گيري از نيروي    جهت بهره . ساخته شده است  نيروگاه آبي در كنار آن      

با توجه به فشار اسـتاتيكي حاصـل بـه دليـل اخـتالف              .  متري انتقال يابد   5/323 كيلومتري و با اختالف ارتفاع       107فاصله  
  . نيروگاه از حساسيت بااليي برخوردار است، انتخاب جنس لوله جهت انتقال آب به و همچنين دبي مورد نيازارتفاع زياد

  :انتخاب جنس خط آبرساني
 فشاري لوله خطوط پروژه در مورد 3 ابنسند گروهاز آمده بدست تجارب و نيروگاه تحقيقات مركز مطالعات مبناي بر

 .گردد تأمين نشكن يچدن هايلوله وسيله هب صلب نقاط بدون  و پذير انعطاف سيستمالزم است يك  ،كلوستري نيروگاه
 اين اما گرديد بررسي نيز جايگزين حل راه عنوان به جوشي با اتصاالت فوالدي لولهاستفاده از  در مورد اين موضوع،

  :شد گذاشته كنار پروژه در زير داليل به انتخاب
 

1  . Klosterle 
 
2. Voralberger 
3. Ebensand 



 محل تفعرم موقعيتدليل  بهو  شودمي طوالني بسيار مونتاژ زمان با اتصاالت جوشي، فوالدي لوله خطوط نصب جهت - ١
 .توان استفاده كرد به اين روش مي مونتاژ براي  سالماه 6حداكثر از ) هوا سردي و برفوجود  (اجرا

 سايز تر ازباال(بزرگ سايزهاي در ويژه  بهو اندكوهستاني مناطق براي خوب استحكام دارايي نشكن چدن هايلوله - ٢
 . تر است نصب به خريد لوله پايين يهاهزينهنسبت   در مقايسه با لوله فوالدي،)متر  ميلي1000

 فوالدي لوله خطوط، اما است پذيرامكان كوهستاني شرايط دراي  با اتصال فشاري سركاسه هالوله شدن معلقانعطاف و  - ٣
 بستر تأمينريسه نمودن و  امكان.(روند كار به توانندنمي كوهستاني شرايط چنين در شوندمي جوشكاري بستر در كه

 .)نيست فراهم طوالني

۴ .شود نوسازي بايد پيوسته خوردگي حفاظت سيستم زمين روي شونده نصب فوالدي لوله خطوط در - 

هاي   و بر اثر ميدانهستند باال الكتريكي پيوستگي داراي با اتصال جوشي به لحاظ يكپارچگي، فوالدي لوله خطوط۵ - 
 اتصال فشاري با چدني لوله خطوط .گيرند  با سرعت بيشتري مورد آسيب خوردگي قرار مي موجود در منطقهالكتريكي

 لوله خطوط با مقايسه در و گردندمي الكتريكي جريان در جدايش سبببه دليل وجود واشر الستيكي،  اي كاسه سر
 .ندارند زمين در قرارگيري جهت خاص پارامترهايرعايت  به نياز ،فوالدي

 كار بهنيز  DN500 و DN400هاي  لوله ،مكمل خطوط براي،  DN1600 و DN1400 هايلوله كنار در پروژه اين در
   .دهد كه در سراشيبي و دامنه كوهستان آلپ واقع شده است ، محل اجراي اين پروژه را نشان مي1تصوير . اند رفته
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 صورت به تست فشار حداكثر با EN545 استاندارد ها را بر اساس لوله ضخامت كالس و اسمي اندازه 1شماره  جدول
  .است داده حقيقي

 نمايي از محل اجراي پروژه در دامنه كوهستان آلپ.1تصوير 
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  فشاركاري و ديواره ضخامت – اسمي هاياندازه: 1 شماره جدول                       

Max.PEA (EN545)  PEA (bar) لوله كالس  DN 

56 24.1 K9 400 
51 9.4 K9 500 
42 27.3 K10 1400 
54 30.2 K11 1400 
58 33.1 K12 1400 
63 37.5 K13 1400 
37 24.1 K9 1600 

  
  ها  نيروگاه خطوطمالحظات امنيتي در

 همچنين. گيرندمي قرار زمين بار و كاري فشار از ناشي  و ديناميكياستاتيكي هايتنش تحت ها لوله كلوستري نيروگاه در
ر بارهاي متغي. دارد وجود كاري فشار درصد 20 تا حداكثر )4فشار سرج(قوچ ضربه علت به ناهمگون ديناميك از ناشي بار

 لوله خطوط. شود تحمل خط  بكار رفته درمواد و لوله خود توسط بايد خط دهي سرويس زمان مدت در آن و مجموع
 لوله خطوط اجراي و مطالعه جهت. باشند خطرات برابر در باالئي امنيتي پتانسيل داراي بايد آبي هاي نيروگاه براي فشاري
 B 5012 استاندارد با مطابق اتريش در. دارد وجود جهاني صهعر درمختلفي  تجارب ،آبي هاي نيروگاه براي فوالدي
هاي فني  ويژگي ،ها در بررسيدر كنار خصوصيات معمول اما الزم است  دارد وجود خط لوله شكل تغيير و تنش مدارك
 توسط  لولهشكست سازوكار به مربوط موارد  كاملي ازشناخت است الزمدر واقع . گيرد قرار نظر نيز مد  مادهخاص
 كه است بزرگ آنقدر شكست چقرمگي در اين بررسي بايد مشخص شود كه .نوين حاصل شود گيري اندازه هاي روش

ديدگي  صورت نشتي نشان دهد قبل از اينكه رشد ترك ناپايدار سبب آسيب ابتدا خود را بهروي جداره لوله يك ترك باز 
   .شود كست بحراني شناخته مياين سازوكار به نام نشتي قبل از ش. جدي در لوله گردد

اطمينان  رفته كار به چدني هاي لوله  ميزان استحكام و نشكن بودنابتدا الزم است ازمورد خصوصيات معمول فني ماده در 
هاي مختلف محصول از قبيل  شده و ويژگي توليد EN545 استاندارد  انتخاب شده طبقنشكن چدن لوله. حاصل شود

همچنين . گردد  الزامات اين استاندارد توسط توليدكننده تأييد ميبا اره و قطر خارجي مطابقاستحكام، كرنش، ضخامت جد
ارائه شده توسط  ركامدنيز بر اساس  متالورژيكي ساختار و شيميائي تركيب مانند نيروگاهمورد درخواست  الزامات

  .شود توليدكننده، تأييد مي
  :گاه كلوسترينيروهاي چدني نشكن   لولهمكانيزم شكستبررسي 

 1400 سايز اسمي اندازه هايلوله روي بر شونده اعمال نيروهاي بزرگتريناين پروژه ر دهاي انجام شده،  طبق بررسي
 فشار تست خط و  شدهbar 5/32 درحدود) PMA (قوچ فشار با همراه كاري فشاردر اين سايز  .شودمي واردمتر  ميلي

)PEA(برابر  bar 5/37 در ايجاد   شكست بحراني قبل از كه پيشتر نيز اشاره شد، بررسي نشتي همانطور.شودمي 
در  باز تركرشد  كه باشد بزرگ آنقدر شكست چقرمگيدر واقع اگر  .اطمينان از كارايي لوله در اين شرايط مؤثر است

 صورت بهشود  ترك رشدبر اثر  فوري ديدگي آسيبقبل از آنكه سبب باشد و  پايدار ترك رشد حوزه درجداره لوله 
                                           

4 .Surge pressure 



در صورت بروز مشكل در  بر اين اساس .عملكرد لوله در اين شرايط مناسب خواهد بود، دهد نشان را خودش نشتي
 ،پايدار  رشد تركحوزه در .افتد شود و فرآيند شكست تا حد ممكن به تأخير مي  نشتي ظاهر ميابتداخطوط لوله فشاري، 

   .شود ظاهر مي نشتي صورت بهها  آزمايش در لذا و سدرمي خارجي سطح به داخل از كننده رشد ترك
 الزم شكست بررسي سازوكار منظور به. گيردمي صورتو در حال كار  بار تحت ماده روي بر شكست از قبل نشتي ناليزآ

 الزم اطمينان از صحت آزمايش جهت. گردد بررسي آن رفتار بر روي بدنه لوله) عمدي ترك (عيب يك ايجاد با است
  . خير يا است تشخيص قابل نشتي آيا كه شود بررسيبعد از آن  و برسد ديواره ضخامت برابر شش به ترك طول است

5  تواندنمي  K IC برايي مقدار هيچگونهمتر  ميلي 500 سايز تا ASTM E399 مطابق با استاندارد جنس لوله مورد در
 چقرمگي K IC مقدار به جايدر اين حالت . دارد بستگي فريتي زمينه ساختار باالي چقرمگي به امر اين. شود درنظر گرفته

 صورت به دهي،  دوران سرويسجهت اطمينان از الزامات امنيتي. شود نشان داده مي KQ گردد كه با لحاظ ميماده  شكست
عمليات توان با انتخاب مواد مناسب و اجراي سيكل   در واقع مي.گرددمي بررسي  تحت بار لوله شكست مكانيزم خاص

به عنوان مثال در مورد . كرد تهيه استاندارد الزامات با با خواص مكانيكي مطلوب و مطابق اينمونه حرارتي تعريف شده،
اي با   لولهبهينه حرارتي عمليات و مناسب قراضه آهن انتخاب گيرد، با متر كه بيشتر تحت بار قرار مي  ميلي1400لوله سايز 

 به شكل تكميل مراحلبا اجراي  و توليد متالورژي اوري دانشفن بامطابق  تن 5 دودح وزن ومتر   ميلي24ضخامت جداره 
 به توجه با ترك كه رودمي انتظار نشكن چدن هاي لوله در .بايدمي افزايش توجهي قابل صورت به ماده ارزش مناسب،
 مقطع سطح كاهش بلكه ،)الستيكا خطي شكست مكانيزم (نكند عمل تنش تمركزمكانيزم  طبق فقط بودن نشكن خاصيت

 و شد تدارك ديده شده تعريف ترك طول با آزموني نيروگاه تحقيقات مركزبراين اساس در  .همراه داشته باشد به نيز را
دقيقا  داخلي فشار با متناسب ترك رشدجهت بررسي رفتار لوله، . گرفت قرار  معينفشار تحت متر  ميلي400 سايز لوله

 سازگاري پالستيكي پايداري با تركيدگي آزمون در  تحت بارلوله شكست رفتارنتيجه اين بود كه  .فتتحت پايش قرار گر
گيري عرض ترك و  نحوه اندازه ترتيب   به3 و 2تصاوير  .الستيك اخطي شكست مكانيك مفهوم  باتا  داشتبيشتري

  .دهد متر نشان مي  ميلي400در نمونه لوله سايز را وضعيت اشاعه ترك 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
5. K IC توصيف مي 
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 .كند ، مقاومت ذاتي ماده در برابر رشد ترك و شكست در حضور عيوب ساختاري را

سبب ،  قبل از شكستشاعه ترك از داخل به سطح كهنحوه ا.3تصويرگيري عرض ترك      نحوه اندازه.2تصوير
 .گرددنشتي مي



 دادمتر را  ميلي 1600 و 1400 سايز هايلوله نمونه روي بر كار اجازهمتر  ميلي 400 سايز لوله نمونه روي بر تحقيق نتايج
  .شود حاصل اطمينان ها نيز  رفتار شكست اين نمونهاز تا

 بهتر يا و همانند حداقل شكست مكانيزم و شكست استحكام شيميايي، تركيب از لحاظ ماده تيوضع نيز ها در اين آزمايش
 300 حدود ترك طول با متر  ميلي1600 سايزعنوان مثال در مورد لوله  به .متر ارزيابي شد  ميلي400 سايز لوله نمونه از

 الزامات طور كامل تواند به بدست آمد كه مي N/mm2 ١٣٠ از بيشتر  محيطيتنش تحت پالستيكي پايداريمتر،  ميلي
دهنده رابطه رفتار شكست خطي االستيك و پايداري پالستيك   نشان5 و 4 تصاوير .سخگو باشدرا پا دهيسرويس امنيتي

  .باشد متر مي  ميلي1600 و 400هاي سايز  هاي لوله در نمونه
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 متر  ميلي400رابطه رفتار شكست خطي االستيك و پايداري پالستيك در نمونه لوله سايز . 4تصوير 

 متر  ميلي1600رابطه رفتار شكست خطي االستيك و پايداري پالستيك در نمونه لوله سايز . 5تصوير 

 تنش حد االستيك

 محاسبه بر اساس مكانيزم االستيك خطي

 ناپايداري پالستيكمحاسبه بر اساس مكانيزم 

 )mm(طول ترك باز

طي
محي

ش 
تن

2   
N

/m
m

   

 تنش حد االستيك

 محاسبه بر اساس مكانيزم االستيك خطي

 ناپايداري پالستيك بر اساس مكانيزم محاسبه

 )mm(طول ترك باز

طي
محي

ش 
تن

2   
N

/m
m

   



 ١٣٠متر باالتر از  لي مي1600 نشكن كه به عنوان مثال در لوله سايز هاي چدن  محيطي نمونههاي باتوجه به مقادير تنش 

N/mm2به خطي االستيك   از حالت مادهگردد، مكانيزم شكست مالحظه مي 5 و 4طبق تصاويرمانطور كه  بدست آمده، ه
در صورت بروز مشكل در خطوط شود   مي سببهاي چدني نشكن  در لوله اين ويژگي.كند پايداري پالستيك تغيير مي

   .فتدبيفرآيند شكست تا حد ممكن به تأخير  ،دليل پايداري پالستيك و بهشود و  لوله فشاري، ابتدا نشتي ظاهر 
  :سازي ايران هاي چدني نشكن توليد شركت لوله و ماشين بررسي مكانيزم شكست لوله

 و ماشين   شركت لولهسهدر كارخانه شماره  1388از سال متر   ميلي2000 تا 1100هاي چدني نشكن سايز  توليد لوله
  ).6تصوير (غاز شده استاقع در شهرك صنعتي شمس آباد آوسازي ايران 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
متر اين واحد در دو پروژه آبرساني به زابل در استان سيستان و   ميلي1200هاي سايز   توليدات لولها كنون ت

فقيت بكار  كيلومتر با مو30 در استان قم مجموعا به طول حدود )8تصوير ( و مسكن مهر شهر قم)7تصوير (بلوچستان
عالوه مشتري خارجي دائمي شركت، كشور قطر، با توجه به عملكرد مناسب توليدات قبلي  به. گرفته شده است

هاي مختلف بر روي محصول جديد  و پس از انجام آزمون) متر چدني نشكن  ميلي1000 تا 100هاي سايز  لوله(شركت
متر نمود   ميلي1400هاي سايز  اقدام به خريداري لولهدي  ميال2011در سال ،  EN 545 و ISO 2531طبق استانداردهاي 

، بني هاجر و وست باي مورد استفاده قرار يرافه، سلوغ شهرهاي ها نيز با موفقيت كامل در طرح آبرساني به كه اين لوله
  .گرفته شده است
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  هاي چدني باد، توليدكننده لولهآ  واقع در شهرك صنعتي شمسسازي ايران  شركت لوله و ماشين3كارخانه شماره .6تصوير
  ميلي متر2000 تا 1100نشكن سايز 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1200اي از لوله سايز  سازي ايران، نمونه اشينهاي چدني نشكن توليد شركت لوله و م هت بررسي مكانيزم شكست لولهج

متر طبق   ميلي110 طول پس از ايجاد يك ترك به. انتخاب گرديد بار 25 و فشار كاري K9، با كالس ضخامت متر ميلي
رد آزمون مو)  بار10حدود ( ممكن در حضور عيبفشارحداكثر ، با ريتوصيه مركز تحقيقات نيروگاه كلوست

تر شدن زمان  شروع به نشتي كرد و با طوالنياول   ثانيه120 درطولدر اين آزمايش نمونه .  گرفتهيدرواستاتيك قرار
شكست اتفاق  دقيقه نيز 10پس از  اما شد،طوريكه آب با شدت بيشتر از محل ترك خارج  آزمون، نشتي بيشتر گرديد به

مشاهده شد كه نشان از كيفيت مناسب و تطابق ي قبل از شكست بحراندر واقع در اين محصول نيز  مكانيزم نشتي . نيفتاد
  .دهند مراحل اين آزمون را نشان مي 11 الي 9تصاوير  .توليدات اين شركت با  استانداردهاي جهاني را دارد
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 بروز نشتي از بدنه نمونه لوله هنگام تست هيدرواستاتيك.10تصوير لوله چدني نشكن نمونهترك ايجاد شده بر روي بدنه.9تصوير

  نشكن هاي چدن طرح آبرساني به مسكن مهر شهر قم لوله.8تصوير متر ميلي1200نشكنهاي چدن طرح آبرساني به زابل لوله.7تصوير
 متر  ميلي1200 



  
  
  
  
  
  
   

  
  

  
  

  :گيري نتيجه

هاي چدني نشكن استفاده  از لوله آلمان به داليل مختلفي ر مگاواتي كلوستري در منطقه فورالبرگ16در ساخت  نيروگاه 
  . شده است

سرعت باالي مونتاژ و عدم نياز به جوشكاري، مقاومت ،  نصب و هزينه پاييناستحكام مطلوب و تحمل فشار باال، سهولت
هاي ميدان الكتريكي به دليل وجود  به خوردگي مناسب بدون نياز به تجهيزات حفاظت كاتديك، تأثيرناپذيري از جريان

را براي مصارف حساس مانند نيروگاه تضمين   و نهايتا مكانيزم شكست بسيار مطمئن كه كاربري مناسب آنر اتصالواشر د
 بررسي مكانيزم شكست با استفاده از روش ايجاد ترك عمدي بر روي بدنه لوله و تحت بار قراردادن آن صورت .كند مي

يك ترك باز روي جداره لوله  كه است بزرگ آنقدر ن چدن نشكشكست چقرمگي دهد كه گرفته است و نتيجه نشان مي
اين . ديدگي جدي در لوله گردد  ترك ناپايدار سبب آسيباشاعهدهد قبل از اينكه  ميصورت نشتي نشان  ابتدا خود را به

د توان چدن نشكن مي تنش تحت پالستيكي پايداريدر واقع  .شود سازوكار به نام نشتي قبل از شكست بحراني شناخته مي
هاي چدني  اين آزمايش در مورد لوله. تأمين كندهاي حساس  را به ويژه در كاربري دهيسرويس امنيتي الزامات طور كامل به

هاي خارجي  سازي ايران نيز انجام شده كه نتيجه آن مشابه نمونه متر توليد شركت لوله و ماشين  ميلي1200نشكن سايز 
    . بخش بوده است رضايت
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له با افزايش زمان تست هيدرو استاتيك بروز نشتي شديد از بدنه لو. 11تصوير
  بدون ايجاد شكست در بدنه
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