
 

 

مان القاي اكسايش(  ز) OIT 

اتیلن است. این آزمون هم بر روی های پلیهای کیفی در ارزیابی لولهیکی از آزمون OIT آزمون

 .شوداتیلن تولیدشده انجام میهای پلیاتیلن و هم بر روی لولهمواد اولیه تولید پلی

باشد. برای انجام اکسایش میهدف از انجام این آزمون تعیین زمان القای اکسایش و دمای القاء 

 .شوداین آزمون از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی استفاده می

توان گفت به میزان مقاومت نسبی مواد پایدار شده در برابر در تعریف زمان القا اکسایش می

گیری گرماسنجی فاصله زمانی قرار گرفتن وسیله اندازهشود، که بهتخریب اکسایشی گفته می

حت اتمسفر هوا و یا اکسیژن در یک دمای معین و تا مشاهده شروع اکسایش گرمازا نمونه ت

 .شودبرحسب دقیقه تعیین می

دمای القا اکسایش یا دمای شروع اکسایش به میزان مقاومت نسبی مواد پایدار شده در و نیز 

وسیله سنجش گرمایی دمای شروع اکسایش برابر تخریب اکسایش گفته می شود که به

 .شودگرمازای ماده تحت اتمسفر یا اکسیژن برحسب درجه سلسیوس بیان می

سازی شرایط واقعی محیطی با شبیههای کیفی به شمار رفته و از دسته آزمون OIT آزمون

درزمینه پایداری و  اتیلن در زمان فرسودگی و اکسایشاطالعات باارزشی در مورد رفتار پلی

 .دهداتیلن در اختیار تولیدکنندگان قرار میهای پلیحرارتی و اکسایشی لوله

توان به دما، مساحت سطح مورد آزمایش، اتیلن میهای پلیلوله  OIT از عوامل مؤثر بر روی

 .ها در محیط واقعی و غیره اشاره کردمحل قرار گرفتن لوله

ان آشکار و اتیلن بر همگهای پلیخصوص لولهامروزه اهمیت استفاده از محصوالت پلیمری و به

 .باشدواضح می

تواند کاهش پیدا کند، عواملی چون اتیلن تحت تأثیر عوامل مختلفی میهای پلیعمر مفید لوله

 .ضربه، فشار تنش داخلی و خارجی، فرسودگی و غیره

ها به خاطر قرار اتیلن است. این لولههای پلیترین این عوامل عامل فرسودگی لولهیکی از مهم

ایط مرطوب زیرخاک یا در مجاورت هوا، تحت تأثیر نور خورشید، به خاطر عبور گرفتن در شر

 جریان آب و غیره همواره در شرایط فرسودگی و تخریب قرار دارند؛

 



 

 

اتیلن مقاومت این دسته از زمینه ارزیابی کیفی تولیدات پلیترین مسائل دربنابراین یکی از مهم

 .باشندمیمحصوالت در مقابل فرسودگی و تخریب 

اتیلن های پلیاتیلن با داشتن اطالعات کامل در مورد رفتار لولههای پلیتولیدکنندگان لوله

توانند کیفیت محصوالت تولیدی خود را ارتقا داده و باعث تحت شرایط تخریب و فرسودگی می

 .افزایش عمر مفید این محصوالت گردند

مرتبط با تخریب و فرسودگی ون آزم ،  OIT (Oxidation Induction Time)آزمون

سازی شرایط واقعی، پارامترهای باشد که در محیط آزمایشگاه با شبیهمی اتیلنهای پلیلوله

 .دهدالزم را در اختیار متخصصین این امر قرار می

گیری کیفی درجه پایداری مواد مورد در واقع یک روش اندازه  OIT آزمونمیتوان گفت 

می توان جهت بهینه سازی فرموالسیون مواد مورد استفاده در ساخت  آزمایش است که از آن

 .لوله و اتصاالت پلی اتیلنی استفاده نمود

 آزمونبطور کلی و اتیلن و اکسیژن واکنش گرمازا است.واکنش بین پلیالزم به ذکر است که 

OIT است که معیاری  اتیلنهای پلیسازی فرآیند فرسایش لولهیک روش تسریع شده با شبیه

 .دهداتیلن در جو اکسایشی به دست میبرای پایداری حرارتی پلی

جلوگیری از پیری  جهتاتیلن های پلیتولید لوله به مواد اولیه برای هااکسیدانآنتیدر نهایت 

 .شودها اضافه میناشی از اکسایش و افزایش طول عمر آن

 

 


