
د ریز ساختار و ویژگی های مکانیکی پلی اتیلن های نسل جدید با تاکی
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ویژگی های رفتار مکانیکی از نوع داکتیل

هشدار نقیصه های ناشی از رشد ترک قبل از گسترش تا حدشکست( ۱

( SCG, ESC, creep rupture)قابلیت اتالف انرژی مکانیکی باال برای مقابله با نقیصه  های شکننده کننده شامل( ۲

در نتیجه افزایش درجه ایمنی و طول عمر مفید محصول

( RCP, Impact)مقاومت در برابر ضربه و رشد سریع ترک( ۳

مهندسیکابرد هایبرای داکتیلانواع رفتار مکانیکی و اهمیت رفتار 

۳



کوتاه مدتدراز مدت 

انتشار سریع ترک

RCP

نقیصه از نوع داکتیل

Ductile failure

در زمان های طوالنی در زمان های کوتاه

عوامل 

نقیصه زا

(غیر قابل انتظار محصولازکارافتادگی) انواع نقیصه 

(Failure)

رشد اهسته ترک

(SCGوESC)

نقیصه از نوع شکننده

Brittle failure

ترکیدگی موضعی

در اثر فشار)

(و دمای بیش از حد

افزایش بیش از حد قطر 

لوله 

ه انتخاب نامناسب ماده اولی)

(بیا تئوری تسلیم نامناس

۴



افزایش مقاومت در 

برابر انواع 

نقیصه های تغییر 

دهنده رفتار داکتیل

به شکننده در دراز 

مدت به خصوص 

شکنندگی ناشی از 

رشد ارام ترک

SCG, ESC

بهبود مقاومت  

در برابر ضربه 

و انتشار سریع 

ترک

(Impact 

,RCP)

و بهبود رفتار رئولوژیکی

ورفرایند پذیری مذاب به منظ

تولید لوله های با قطر و 

ضخامت باالتر از طریق 

افزایش استحکام مذاب و 

saggingکاهش پدیده

وکاهش پدیده های االستیک 

نامطلوب محدود کننده های 

سرعت تولید

کاهش ضخامت مورد 

نیاز برای هر رده 

فشاری و در نتیجه 

کاهش اثر ضخامت 

به عنوان یک عامل 

تشدید کننده 

نقیصه های از نوع 

شکننده

 CR-PE100و تولیدمولکولیاهداف مهم در طراحی 

۵

افزایش حداقل تنش

قابل تحمل لوله در

( MRS)دراز مدت 

و طول عمر مفید 

سال با ۵۰بیش از 

ضریب اطمینان 

باالتر



اتیلنساختار بلورین پلی 

نقش تعیین کننده 
رابطمولکول های•

بین گره هایدانسیته •

مولکولی

کومونومرحضور •

\
۶



ساختار بلورین پلی اتیلن CR-PE100دو قله ای مولکولیتوزیع وزن 

: نسل جدید اتیلن هایدیگر پلی 

• PE100-HSCR (High Stress Crack Resistance)

• PE100-LS (Low Sagging)

• PE100-RT  (Raised Temperature)

• PE100-RD (Resistance to Disinfectant)

• PE112

۷

Stiffness

Slow Crack Growth 

Resistance(SCG) 
Long term Hydrostatic 

Strength(MRS)

Fracture 

Toughness(RCP)

Melt strength

(No sag)

PE 63

PE 80

PE 100

PE 112



چالش ها و فرصت ها

چالش ها

با ویژگی های CR-PE100چگونه (۱

.  استانداردهای جهانی تولید کنیم

حیح اشنایی کافی با طراحی مولکولی، انتخاب و روش ص( ۱

وناستفاده از کاتالیست ومهندسی واکنش های پلیمریزاسی

ضرروت ها و راه کارها

د تولید شناخت کافی بر اجزا و تجهیزات کنترل کننده فراین( ۲

ونقش هریک در تعیین ساختار مولکولی و تعیین خواص 

محصول شناخت در مورد انواع افزودنیهای مورد نیاز برای گروه های(۳

مختلف

چگونه از ویژگی های محصول وتکرار (۲

.پذیر بودن تولید اطمینان حاصل کنیم

یفی استفاده از دستگاه های اندازه گیری و روش های کنترل ک(۱

جدقیق ازمایشگاه و مهارت کافی در تجزیه و تحلیل نتای

همکاری تنگاتنگ با بخش تولید(۲

خودرنگ CR-PE100با چه روشی (۳

مشکی تولید کنیم

انتخاب دوده مناسب و قابل دسترس(۱

تهیه مستربچ مشکی مناسب از طریق یک کامپاندساز(۲

OEMهمکار به صورت 

تولید مستربچ مشکی توسط واحد پتروشیمی(۳

به کارگیری یک خط تولید لوله

فرصت هاچالش ها و 

چگونه لوله استاندارد تولید کنیم؟(۴

زمینه هایضرورت یک مرکز تحقیق و توسعه قوی با نیروهای متخصص در 

مختلف ۸



فرصت ها

در کشور برای تامین مصرف داخل و رقابت در بازارهای جهانیCR-PE100پتانسیل بسیار باال در تولید ( ۱

وجود نیروهای متخصص، توانا، باهوش و دلسوز در (۲

کشور

فرصت هاو چالش ها

۹



با تشکر از توجه شما


