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  Shrink back در عايق هاي XLPE 

 

Shrink back  در صَرت ترٍز .  در ٍالغ توایل ػایك سین تِ ػمة ًطیٌی از هفصل یا ترهیٌال ّادی هی تاضذ

ایي هطىل لسوتی از هس یا آلَهیٌیَم از پَضص ػایك یا رٍوص خارج هی ضَد وِ در ایي صَرت احتوال 

هی تَاًذ ترای رٍوص واتلْای چٌذ رضتِ ای ًیس اتفاق  Shrink backالثتِ پذیذُ . اتصال وَتاُ ٍجَد دارد

در صَرتی وِ ایي اتفاق ترای رٍوص تیافتذ گرد ٍ خان ٍ رطَتت هی تَاًٌذ تِ لسوتْای زیریي آى ًفَر . تیافتذ

  .ًوایٌذ

 

  : Shrink backعوامل ايجاد 

Shrink back     زهاًی اتفاق هی افتذ وِ در فرایٌذ تَلیذ تٌص ّای

ایٌگًَِ .   هىاًیىی داخلی در هَاد ػایك ٍ یا رٍوص اتفاق هی افتذ

تٌص ّا زهاًی تِ ٍجَد هی آیٌذ وِ ّادی در زهاى ػایك ضذى از 

  داخل ولگی اوسترٍدر تا سرػتی ووی تیطتر از سرػت هَاد رٍب

. حروت وٌذ, ضذُ ای وِ از داخل اوسترٍدر تر رٍی آى هی ًطیٌذ 

در ایٌصَرت ػایك در ٌّگام تَلیذ تر رٍی ّادی حالت وطیذگی پیذا 

حال ٍلتی ػایك سرد هی ضَد در ّویي حالت وطیذگی . هی وٌذ

اوٌَى در هراحل تؼذی تَلیذ وِ ّادی . رٍی ّادی سفت هی ضَد

ػایك ضذُ تِ طَلْای وَتاّتری تمسین هی ضَد در صَرتیىِ اصطىان ػایك تا ّادی آًمذر ون تاضذ وِ  ًتَاًذ 

الثتِ پلیورّای هختلف تراساس . خَاّذ تَد Shrink backآى را در جای خَد ًگِ دارد ًتیجِ اش پذیذُ 

در ایي .  هتفاٍت ػول هی وٌٌذ  Shrink backتفاٍت در ساختار ضیویایی پایِ ای وِ دارًذ در هماتل پذیذُ

 . هَثر تاضذShrink backهَرد ضریة اًثساط پلیوری ًیس هی تَاًذ تر هیساى 

 

  :دلیلی ديگر در به وجود آمدن تنش هاي مکانیکی را می توان به شکل زير توضیح داد

 پَضاًذُ هی ضَد ٍ سپس جْت فؼالسازی فرآیٌذ XLPE، اتتذا ّادی تا  ( CV)در پرٍسِ ٍلىاًیساسیَى پیَستِ 

در ایي حالت حجن هخصَظ ػایك . دهای ایي هجوَػِ در هحیطی تا فطار تاال افسایص دادُ هی ضَد, وراسلیٌگ 

XLPE ػایك , پس از فرآیٌذ پخت . هی تاضذ (دهای هؼوَلی) تسیار تاالتر از حالت ػادیXLPEخٌه هی ضَد  .
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در ضرٍع فرآیٌذ خٌه واری اتتذا ایي سطح تیرًٍی ػایك است وِ سرد ٍ سفت هی ضَد ٍ ایي در حالی است وِ 

هی تاضذ ٍ الثتِ در ایي حالت لسوت  (دهای هؼوَلی )ٌَّز لطر خارجی ػایك تسیار تاالتر از حالت ػادی 

تا خٌه واری تیطتر دهای لسوت داخلی ّن ون ضذُ ٍ ػایك . داخلی ػایك ٌَّز داؽ ، ًرم ٍ هٌثسط هی تاضذ

در ایي ًمطِ سؼی هی وٌذ وِ جوغ ضَد ٍ در ایي زهاى است وِ سطح سفت ضذُ تیرًٍی تا لطری تسرگتر از 

در ًتیجِ ایي فؼل ٍ اًفؼاالت یه ًَع حالت تٌص . حالت ػادی سؼی هی وٌذ جلَی ایي جوغ ضًَذگی را تگیرد

در ضىل زیر دٍ همطغ از یه واتل  . خَاّذ تَدShrink backٍ وطیذگی در ػایك تِ ٍجَد هی آیذ وِ هٌطاء 

تصَیر )ٍ یىی تا تٌص داخلی  (تصَیر سوت راست)یىی تذٍى تٌص داخلی 

 .هطاّذُ هی ضَد (سوت چپ

 

  در فرايند تولید XLPEنحوه  کاهش تنش در عايق 

 تذیي صَرت است وِ Shrink back ٍ در ًتیجِ واّص  XLPEػایك  ( relax)یه رٍش جْت راحت وردى 

در ایي . اضافِ هی ًوایٌذ ( CV) در خط فطار لَی XLPEدر آى یه ًاحیِ حرارتی در ٍسط ًاحیِ خٌه واری 

ایي رٍش تِ طَر لاتل هالحظِ ای تٌص ّای . حالت سطح ػایك گرم ضذُ ٍ در اداهِ هجذدا خٌه هی ضَد

 .هىاًیىی داخلی ػایك را واّص هی دّذ ٍ هَجة افسایص اصطىان تیي ّادی ٍ ًیوِ ّادی داخلی هی ضَد
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