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 روش ارزیابیSH جهت تعیین شاخصSCG
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Failure modes in PE pipe

Ductile

Failure

Brittle

Failure

. رخ می دهدزمان کوتاه در تنش زیاد تحت 
کشیدگی بسیار زیاد در نزدیکی محل )

(شکست

کشیدگی در نزدیکی محل شکست مشاهده  
نمی شود

Creep)از پارگی خزشی 

rupture )حاصل می شود.
از رشد تواند ناشی می 

یا  ( SCG)آهسته ترک 
Stress Crackingباشند.

یع می تواند ناشی از رشد سر
Impactیا ( RCP)ترک 

.باشند

زمانهای  در 
با نرخ طوالنی
m/s0.1کمتر از 

و دماهای باالدر 
بارگذاری پایین

کوتاهزمانهای در 
کمتر از بانرخ 

m/s300

پاییندماهای در 
باالبارگذاری و 

Experimental Study of Stress Cracking in High Density Polyethylene Pipes, Thesis, 2005. 
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ضربهسطح شکست ترد ناشی از 
زبرپوسته پوسته و دارای بافت 

SCGسطح شکست ترد ناشی از 

فیبریبافت دارای 

Experimental Study of Stress Cracking in High Density Polyethylene Pipes, Thesis, 2005. 
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رشدییعنشکستدراصلیهایمکانیسمازیکیتوانمیاتیلنیپلیهایلولهعمرطولارزیابیبرای

.گیردقراربررسیموردرا(SCG)ترکآهسته

عمر لوله های پلی طول 

به مقاومتاتیلنی، تابعی از 

(  SCG)رشد آهسته ترک 

.این مواد می باشد
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tie molecules

Craze 

propagation

(lateral growth 

of craze)

Craze-crack 

transition

Increase of 

the internal craze surface

Stretching and 

failure of fibrils

Mechanism of SCG

گره  بازشدنِتوانایی 

خوردگی های پلیمر، 

مت  تعیین كنندة مقاو

.  استSCGبه 
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مانندمرسومیهایآزمونPENT،FNCTوNPTوترکآهستهرشدبرابردرمقاومتارزیابیبرای

.شوندمیگرفتهبکارموادبندیطبقه

نمونه ها بعد از قالب گیری با 
ابعاد مشخص تهیه و بعد از ناچ 

زدن تحت تنش کششی در 
قرار میگیرد و در هوا 80دمای 

زمان آزمون تا شکست نمونه 
. ثبت می شود

نمونه ها بعد از قالب گیری با 
ابعاد مشخص تهیه و بعد از ناچ 
محیطی تحت تنش کششی در 

در محلول محرک  80دمای 
قرار میگیرد و زمان آزمون تا 

. شکست نمونه ثبت می شود

چهار ناچ محوری به طول قطر 
0.22تا 0.18لوله و به عمق 

ضخامت ایجاد شده و نمونه 
تحت تست هیدرواستاتیک در 

. قرار میگیرد80دمای 
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کشدمیطولسالچندینحتییاوماهچندینهاآزموناین.

لحاظازهاآزموناینلذااست،گردیدههاتستاینشدنترطوالنیبهمنجرموادتقویتدیگرطرفاز

.باشدنمیمناسبقیمتیوزمانی

...اما
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CRB
Strain

Hardening

می توان به منظور كاهش زمان آزمون را آزمون نسبتاً جدید دو روش اما 

.بکار گرفت
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SCGجهت تعیین شاخص SHارزیابی روش 
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Strain Hardening as a measure for SCG

R.A.C. Deblieck et al, Polymer, 2011, 52, 2979-2990

Crystallinity/

morphology

Natural Draw Ratio

Strain hardening

لغزش الیه های 
هر  رخ داده و بلوری

دو فاز بلوری و 
آمورف در تحمل بار 

.نقش دارندو كرنش 

درربیشتبلوریفاز
.داردنقشبارتحمل

های بلوری دچار الیه 
شکست و باز شدن  

شوند و تاخوردگی می 
ول  مولکتحمل كننده بار 
گره  های پل زن و 

.  می باشدها خوردگی



13

کرنشیکنندگیسختمدولیاناحیهایندرنمودارشیب(Gp)خوردگیگرهبازشدنِتواناییازمعیاری

کشیدگینسبتباالیدرکرنش-تنشمنحنیازواستپلیمرذاتیخاصیتیککهبودهزنپلهایمولکول

.آیدمیدستبهسانتیگراددرجه80باال،دمایدرطبیعی

بنابراینGpهایآزمونجایگزینوباشدترکآهستهرشدبهمقاومتارزیابیبرایمناسبیمعیارتواندمی

.باشدSCGتعیینمدتطوالنی

سازدمیپذیرامکانراموادبینتمایزامکانکرنشی،کنندگیسختمدولمقدار.

Strainناحیهرویبرماتمرکزبنابراین Hardeningباشدمی.
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:شدهقالبگیرینمونه

.شودمیآنیلسانتیگراددرجه120درساعت1بمدت•

.شودمیخنککندیبهاتاقدمایتاسپس•

شده با ضخامت مشخصفیلم قالبگیری 
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ISO 18488-2015پانچ نمونه
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تعیین دقیق ضخامت نمونه

mm0.05±0.3نمونهضخامت•
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 مدولSH تغییر ضخامت می تواند تحت تاثیر

.مقداری انحراف نشان دهد

 نگام نمونه در ه( آدیاباتیک)به دلیل گرمایش ذاتی

تغییر شکل پالستیک 

تاثیر ضخامت آزمونه

T. Kuipers, Analysis of the Strain Hardening test for polyethylene, Master 

Thesis, Utrecht University, (2014), confidential
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:اكستنسیومتر نوری

تعیین دقیق تغییر طول•

نمونهآسیب دیدگی عدم •

رنشانه گذاری برای اكستنسیومت
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ºC80دمای تنظیم نمونه در تستر در 
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measurement at room temperature
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measurement at 80 ºC

L. Kurelec et al. Polymer, 2005, 46, 6369-6379

No Discrimination Discrimination

Inhomogeneous deformation

at room temperature

تاثیر دمای آزمون
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mm/min2±20: سرعت تست
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E.J.W. van der Stok, Plastic Pipes Conference PPXIX, 2018

تاثیر سرعت كشش

یلیخیاترپایینخیلیاگرکششسرعت

یمباشددقیقهبرمیلیمتر20±2ازباالتر

داشتهچشمگیرتاثیرSHمدولبرتواند

.باشد
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Calculation of <Gp> based on 

stress-strain curve
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Gp میشیب در ناحیه کرنش سخت کنندگی در واقع

.باشد

Gpغییر باید در ناحیه ای تعیین گردد که نمودار دارای ت

.فرم یکنواخت می باشد

λبهترین ناحیه با یکنواختی مطلوب λتا 8 = = 12

.می باشد

Pipe grade

Blow molding grade

)
1

( 2


  ptrue GC

.هستند صرفنظر می شود 8.5کمتر از λاز نمونه هایی که دارای: نکته

M. McCarthy, Poster Plastic Pipes XIV, 2008

L. Kurelec et al. Polymer, 2005, 46, 6369-6379

ISO 18488-2015
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Rudy A.C. Deblieck , Polymer 52 (2011) 2979e2990 

SABIC® Vestolen A6060R

SABIC® Vestolen A RELY 5922R

FNCT  8760 h excluded from regression
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SCGتعیین شاخص جهت CRBارزیابی روش 
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مشخصابعادباایاستوانهنمونهرویبرسیکلیتنشاعمالباومحیطدمایدرCRBآزمون

.گیردمیانجام

باسینوسیتصوربهکهاست(خستگیتستهمچون)سیکلیبارتستاینبودنسریعاصلیدلیل

𝜎𝑚𝑖𝑛 یاK1min/K2maxیابیشینهبهکمینهبارنسبت)R=0.1دامنه
𝜎𝑚𝑎𝑥)10فركانسبا

.شودمیاعمالهرتز
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BS ISO 18489-2015 . تهیه شدندمیلیمتر 13.8و قطر 100با طول نمونه ها قالب گیری شده •

.دور بر دقیقه ناچ دار شدند100نمونه ها با یک تیغه با سرعت •

در دمای 0.1هرتز و نسبت بارگذاری 10تنش به صورت سینوسی با فرکانس •

.سانتیگراد اعمال شده است23
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.گزارش می شود( K∆یا σ∆)بارگزاریتعداد سیکل تا شکست آزمونه بعنوان تابعی از •
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G. Pinter et al. Polymer Testing, 2007, 26, 180

G. Pinter et al. Conference Proceedings Plastic Pipes XV, Vancouver, 2010
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Nf <1200000600000<Nf <1200000Nf <600000

PE100-RCPE100PE80

A. Frank, Polymer Testing 33 (2014) 161–171 

پاسکالمگا12.5طبقه بندی گریدهای مختلف پلی اتیلن بر اساس تعداد سیکل در 

MPaدر، Nf=2.080.000با PE100-RCبرای مقاوم ترین مواد با گرید 

∆𝜎0 = .استساعت 58حدودا زمان شکست،12.5
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درCRBشد،تمامساعت9000ازبعدFNCTترینطوالنیکهوقتی•

∆𝜎0 = بودسیکل1.110.000حدودیشکستسیکلتعداددارای12.5

.باشدمی10فرکانسدرساعت31ازکمترآنزمانکه

(سیکلتعداد)CRBمقابلدرPENTوFNCTهایآزموننتایج

A. Frank, Polymer Testing 33 (2014) 161–171 

باگردیدمشاهدهخطیرابطهیک،نیزPENTوسیکلیCRBمقایسهبا•

.استFNCTازبیشترنتایجبهدستیابیزمانکهتفاوتاین
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افزایشSHمدولوCRBآزموندرسیکلتعدادموادتقویتبا

.یابدمی

(سیکلتعداد)CRBمقابلدرSHآزموننتایج
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G. Pinter et al. Polymer Testing, 2007, 26, 180

G. Pinter et al. Conference Proceedings Plastic Pipes XV, Vancouver, 2010
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جمع بندی
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نوینهایآزمونSHوCRBبرابردرموادمقاومتمیزانمبنایبرSCGبسیارزماندرموادبندیطبقهجهت

.شوندگرفتهبکارتواندمیNPTوPENT،FNCTمرسومهایروشازترکوتاه

آزموندرSHکرنشیکنندگیسختمدول(Gp)زنپلهایمولکولخوردگیگرهبازشدنِتواناییازمعیاریکه

.رودمیبکارSCGارزیابیجهتآید،میدستبهºC80دمایدرکرنش-تنشمنحنیازوبوده

آزموندرCRBیرد،گمیانجاممشخصابعادباایاستوانهآزمونهرویبرسیکلیتنشاعمالباومحیطدمایدرکه

.رودمیبکارموادبندیطبقهوSCGارزیابیجهتآزمونهشکستتاسیکلتعداد

آزموندربویژهاندکیمادهمقدارSHهستندانجامقابلآزمایشگاهدرراحتیبهواستنیازموردآزمونانجامبرای.
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