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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب ،سازمان کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پکی   .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  بکه  تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  عنکوان  بکه  و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شکده  بینی پی  موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  بکرا   المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان . نماید

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می اا آن عملکرد

  .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 ب رانیاستاندارد ا سازمان ملیبا  ییآشنا

 ج کمیسیون فنی تدوی  استاندارد

 و گفتار پی 

 1 اد  و دامنه کاربرد 1

 9 مراجع الزامی  9

 3 رده بند   3

 2 الزامات  2

 11 و دما اا آزمونه  3

 19 کنتر  تولید کارخانه   6

 19 آزمون اا  کنتر  محصو  کارخانه   3

 13 انبارش  3

 13 گیار  نام  2

 13 نشانه گیار  و نصب برچسب 19

 16 تعیی  آسودگی از تن  در کش  (الزامی)پیوست الف 

 C˚119 12 ما در د داغر  در آب عیی  مانایی فشات (الزامی)پیوست ب 

 99 تعیی  استحکام مح  اتصا  دو انتها  نوار درزگیر (الزامی)پیوست پ 



 و  

 ش گفتاريپ

مکورد اسکتفاده در   محک  اتصکا  لولکه      درزگیراکا الزامات مواد سکازنده   - یکیالست درزگیراا  "استاندارد

تکدوی  شکد. ایک      1333نخسکتی  بکار در سکا     " ولکانیکده : السکتی   1قسمت  - ب و فاضحبکاربرداا  آ

  اکا  استاندارد براساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمیسکیون 

 یملک  تکۀ یکم اجکحس  افکدامی  و  یکصکد و  یکهزار در و اولی  بار مورد تجدیدنظر قرار گرفتبرا   مربو 

 3 مکاد    یک  بنکد  استناد بهای  استاندارد  ن یا تصویب شد. 3/19/1329 مور  مریپلشیمیایی و  استاندارد

 عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ران،یا یصنعت قاتیتحق و استاندارد مقررات مؤسسۀ و  یقوان اصح  قانون

 د. شویمنتشر م رانیا یمل استاندارد

 

خکدمات،   و علکوم  ع،یصنا نۀیزم در یجهان و یمل  اا شرفتیپ و تحوالت با یاماانگ و یامگام حف   برا

  یک ا  یتکم و اصح   برا که  شنهادیپ ار و شد خوااد نظر دیتجد لزوم مواقع در رانیا یمل  استاندارداا

 ، یبنکابرا  . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  یفن ونیسیکم در نظر دیتجد انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده یمل  استاندارداا دنظریتجد  یآخر از امواره دیبا

 است.  1333سا  : 3221-1استاندارد ملی ایران شماره ای  استاندارد جایگزی  

 

 :است ریز شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد  یا ۀیته  برا که  منبع و ماخی

DIN EN 681-1: 2006, Elastomeric seals – Material requirements for pipe joint seals 

used in water and drainage applications – Part 1: Vulcanized rubber 
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مورد محل اتصال لوله  يدرزگيرهاالزامات مواد سازنده   – يکيالست درزگيرهاي

 ولکانيده: الستيک 1قسمت  – فاضالب و استفاده در کاربردهاي آب
 

 و دامنه کاربرد هدف  1

 یالستیک درزگیراا ساخت الزامات مواد مورد استفاده در  تعیی  ،استانداردقسمت از ای  اد  از تدوی     

  :است ریز کاربرداا برا   1ولکانیده

 (؛ C˚39 دما  )تاسرد آشامیدنی  گیار  برا  آبرسانیِ آب اا  لوله سامانه (1

  (؛C˚119 دما  آشامیدنی و غیرآشامیدنی )تا داغگیار  برا  آبرسانیِ آب  اا  لوله سامانه (9

وسته تا یان پی)جر 3، آب باران و زاکشی9جمع آور  و انتقا  فاضحب  برا گیار  لوله  اا سامانه (3

 . (C˚23 دما  تا 2ان متناوبیو جر C˚23دما  

 (. 3)جدو   شود می انجاماا  درزگیراا برمبنا  نوع، کاربرد و الزامات آن اا  متفاوت 3گیار  نام

  کاربردبه واسطه جاب شده یا تکمیلیارگونه الزامات . شود میز ارائه ین یینها  ااریدرزگ  برا کلیالزامات 

و طر   ریدرزگ، اندسه ریدرزگاز خوا  موادِ  یاتصا  به عنوان تابع  مح  اا ییخا ، با توجه به کارا

مشخص ( گیار    سامانه لولهاا یژگیو  مرتبطِ محصو  )استاندارداا  مح  اتصا  لوله، در استاندارداا

اا الزامات کارایی مح  اتصا   آنای  استاندارد باید امراه با استاندارداا  مرتبطِ محصو  )که در  .شود می

 ( استفاده شود. شود میمشخص 

استفاده در تمام خطو  لوله ساخته شده از آا ، فوالد،  برا  6اتصا  ای  استاندارد برا  درزگیراا  مح 

 سفا ، سیمان تقویت شده با الیا ، بت ، بت  مسلح، پحستی  و پحستی  تقویت شده با الیا  کاربرد دارد. 

گاه  دارا  تکیهدرزگیراا   برا  مثا ،) 3ترکیبیامچنی  ای  استاندارد برا  اجزاء الستیکیِ درزگیراا  

 بی  3کاربرد دارد. در مورد درزگیراا  کامپوزیتی ساخته شده از مواد  با سختی غیرترکیبیو ( پحستیکی
2

IRHD 36  تاIRHD 23 ِفقط وقتی  19و آسودگی از تن  11، مانایی فشار 19طو  تا پارگی ازدیاد، الزامات

 سهم داشته باشد. شوند که جزء الستیکی در عملکرد درزگیر  یا پایدار  بلندمدت درزگیر  اِعما  می

                                                 
1- Vulcanized rubber  

2- Sewerage  

3- Drainage  

4- Intermittent flow 

5- Designation  

6- Joint  

7- Composite  

8- Hardness  

9- International Rubber Hardness Degrees  

10- Elongation at break  

11- Compression set  

12- Stress relaxation  
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، نیز مشمو  ای  استند  ی  حفره بسته به عنوان بخشی از طراحی خود ادرزگیراا  مح  اتصا  که دار

 . شوند میاستاندارد 

 

   يمراجع الزام 1

ب ی  ترتی  استاندارد به آن اا ارجاع شده است. بدیاست که در مت  ا یمقررات  ر حاویز یمدارک الزام   

 .شود می  استاندارد محسوب یاز ا یآن مقررات  جزئ

آن   بعد  دنظراایه ااوتجدیخ انتشارارجاع داده شده باشد،اصححیباذکرتار یکه به مدرک یدرصورت   

خ آن اا ارجاع شده است ،امواره یکه بدون ذکرتار یست .درموردمدارکیران نیا ی  استانداردملیموردنظرا

 ان اا مورد نظر است.  بعد  ه اایدنظر و اصححی  تجدیآخر

 است: ی  استاندارد الزامیا  ر برایاستفاده از مراجع ز   

 

روش  -انرمداغ سختی الستی  ولکانیزه یا گیر  اندازهروش  -الستی  ، 632استاندارد ملی ایران شماره  1-1

  آزمون

تعیی  خوا  تن  کرن   -ولکانیزه یاترموپحستی   ،الستی ، 362استاندارد ملی ایران شماره  1-1

  روش آزمون-کششی

شدگی  ایی و پیرداغآزمون اا  مقاومت -انرمداغالستی  ولکانیزه یا ، 3131استاندارد ملی ایران شماره  1-9

   تسریع شده

  نامگیار  الستیکها و التکسها، 2336استاندارد ملی ایران شماره  1-9

 -اا  منسوباا  نمونه گیر  برا  بازرسی براساس ویژگی رویه، 6663-1استاندارد ملی ایران شماره  1-5

  ا فهرست تمهیدات براساس حد کیفی پییرش برا  بازرسی انباشته -قسمت او 

قابلیت مصر  محصوالت غیرفلز  در تماس با آب مصرفی  -آب ، 3131شماره استاندارد ملی ایران  1-6

 اا بر کیفیت آب انسان با توجه به تأثیر آن

تعیی  مانایی فشار  دردمااا   - انرمداغولکانیده یا  الستی ،، 3693استاندارد ملی ایران شماره  1-1

  روش آزمون -پایی  یا باال محیط،

  روش آزمون -تعیی  اثرمایعات –الستی  ولکانیده ، 3696شماره استاندارد ملی ایران  1-8

  دستورالعم  اا  انباردار  محصوالت الستیکی -الستی ، 2223استاندارد ملی ایران شماره  1-4

  اا  نمونه گیر  برا  بازرسی به وسیله متغیراا رویه، 11226استاندارد ملی ایران شماره  1-11

اا  ساز  و تثبیت شرایط آزمونهکار عمومی آمادهروش –الستی ، 12233شماره  استاندارد ملی ایران 1-11

  اا  آزمون فیزیکیبرا  روش
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2-12 ISO 816, Rubber, vulcanized - Determination of tear strength of small test pieces 

(Delft test pieces)  

2-13 ISO 1431-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Resistance to ozone cracking 

– Part 1: Static strain test 

2-14 ISO 2285, Rubber, vulacanized or thermoplastic – Determination of tension set at 

normal and high temperatures 

2-15 ISO 3302, Rubber - Dimensional tolerances for use with products  

2-16 ISO 3384, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of stress 

relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures 

2-17 ISO 3387, Rubbers – Determination of crystallization effects by hardness 

measurements 

2-18 ISO 4661-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Preparation of samples and 

test pieces - Part 1: Physical tests 

2-19 ISO/TR 7620, Rubber materials - Chemical resistance 

2-20 ISO 7743, Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of compression 

stress – strain properties 

2-21 ISO 9691, Rubber - Recommendations for the workmanship of pipe joint rings - 
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 يبند رده 9

در  ردهو پنج  3درزگیراا  مح  اتصا  لوله در جدو   مورد استفاده در ساختمواد  رده سختی برا ش  

 . اندمشخص شده  2جدو  

  .باشد 1مواد باید در محدوده اا  مشخص شده در جدو   اسمیسختی 

 

  بندي سختي رده -1جدول 

 41 81 11 61 51 91 رده

 23تا  36 33تا  36 33تا  66 63تا  36 33تا  26 23تا  IRHD 36محدوده، 
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 الزامات  9

 مواد 9-1

 کليات 9-1-1

یا  درزگیرا  باشد که ممک  است اثر زیان آور بر سیا  در حا  انتقا  یا عمر  عار  از ار ماده دبای درزگیر

خط  درونآشامیدنی  آب درمعرضکه  ترکیبیدرزگیراا   یِاجزا  الستیک برا  داشته باشد. 1اتصا لوله یا 

  .استالزامی  9-1-2بند  الزامات، رعایت استندلوله 

درمقاب  سیا  فاضحب و گازاا  حاص  از آن باید مطاب  با استاندارد  الستی بند  مقاومت شیمیایی  رده

ISO TR 7620  باشد. 1از گونه  

 اثر بر کيفيت آب 9-1-1

صورت موقت یا دائمی در تماس با آب است، بر  درزگیر  که به، آشامیدنی داغآب سرد و کاربرداا  برا  

تأیید درزگیر از نظر بهداشتی باید توسط مراجع ذیصح   کیفیت آب نباید تأثیر منفی داشته باشد. ارزیابی و

یا استاندارداا   3131 ایران شماره ملی از قبی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطاب  با استاندارد

 ECیا  WHOراانما  ارائه شده توسط  ،NSF 61 استاندارد ،BS 6920استاندارد  نظیر المللی بی 

Council Directive 98/83/EC .انجام شود  

  الزامات درزگير نهايي 9-1

 رواداري هاي ابعادي 9-1-1

 مشخص شود. ISO 3302اا  مناسب در استاندارد  روادار  اا باید از رده

  معايب و نقايص 9-1-1

  .اثر گیارند ریدرزگتوانند بر کارکرد  ید که منباش نقایصی یا معایباز   د عاریبا راایدرزگ

 ر باشد:یبوده و به شر  ز ISO 9691د مطاب  با استاندارد یص باینقا  دسته بند

استاندارد  1-1-2 بندسروکار دارند، مطاب  با آنچه که در   ریکه با عم  درزگ یدر نواح یوب سطحیع -الف

ISO 9691 درنظر گرفته شوند. نقص بایدف شده، یتوص 

    بنداز  Bقسمت سروکار ندارند، مطاب  با آنچه که در   ریکه با عم  درزگ یدر نواح یوب سطحیع -ب

 درنظر گرفته شوند ف شده، باید نقصیتوص ISO 9691استاندارد  2-1-9-1

 
-9-1-2 بنداز  Aقسمت سروکار ندارند، مطاب  با آنچه که در   ریکه با عم  درزگ یدر نواح مهم یِوب سطحیع -1 يادآوري

نفع مورد  اا  ذ  گروه  یبباید   امر یا .درنظر گرفته شوند نقصبه عنوان د نتوان یم ،ف شدهیتوص ISO 9691استاندارد  1

 اا بستگی دارد.ریدرزگمعیاراا  پییرش، به ترتیب به نوع یا طر   و تواف  قرار گیرد

 

                                                 
1- Fitting  



 3 

در  نقصبه عنوان  توانند می، ف شدهیتوص ISO 9691استاندارد  9-2بند با آنچه که در عیوب درونی، مطاب   -1 يادآوري

پییرفتنی برا  نیرو   حدودتعیی  شود. مقادیر  ISO 7743مطاب  با استاندارد  تواند مید. نیرو  فشار  ننظر گرفته شو

 اا بستگی دارد.ریدرزگ، به ترتیب به نوع یا طر  مقادیر نفع مورد تواف  قرار گیرد. ای    ذ اا گروهبی   بایدفشار  

 
  سختي 9-1-9

د یباشود،  ی  مییتع 632 ملی ایران شمارهاستاندارد کرو در یمطاب  با روش آزمونِ م یکه سخت یانگام

 .باشد 3و  9و  االزامات داده شده در جد با مطاب 

 
روش آزمون صورت  بوده و روش آزمونِ میکرو به عنوان مرجع استفاده شود، در ای مناسب  درزگیراگر ابعاد  – يادآوري

 به کار برده شود.  تواند می 632 شماره ایران ملیاستاندارد ر متعار  د

 

  برش خورده برا  ساخت درزگیر،  اکسترود شده نوارتری  طو  ی   یا در امتداد بزرگ، ریدرزگ  ی  برا

  اا  د درون رواداریباشد. ار مقدار با IRHD3   از ید بینبا یر حداق  و حداکثر سختی  مقادیتفاوت ب

  رد.یمشخص شده قرار گ

 تا پارگيطول  ازدياداستحکام کششي و  9-1-9

ایران  ملیاستاندارد د مطاب  با روش مشخص شده در یبا تا پارگیاد طو  یازد درصد و یاستحکام کشش

ترجیح داده  9باید استفاده شود. نوع  2و  3، 9، 1انواع  شک  یدمبل  اا آزمونه تعیی  شوند. از 362 شماره

 ، نوع دمب  در گزارش نتایج آزمون باید قید شود. 9در صورت عدم استفاده از نوع  .شود می

  باشند. 3و  9و  االزامات داده شده در جد با مطاب باید  تا پارگیازدیاد طو  درصد استحکام کششی و 

 مانايي فشاري در هوا 9-1-5
 اتيکل   9-1-5-1

، انجام  انگام کاربر ریدرزگ یِدر جهت فشردگباید تا حد امکان  گیر  اندازهه شود، یته درزگیراگر آزمونه از 

  شود.

 C˚115 و C˚19،  C˚11 دماهاي مانايي فشاري در   9-1-5-1

 ،C˚93 دمااا  در، 3693 ایران ملیاستاندارد مطاب  با روش مشخص شده در   فشار ییانگامی که مانا

C˚39  وC˚193  با استفاده از آزمونه کوچ  از نوع وB الزامات داده شده در  با مطاب شود، باید  تعیی  می

  باشد. 3و  9و  اجد

به تهیه کرد،  آنفشار  را از  اا  آزمونه مانایی که نتوان قر کوچ  باشد  آنقدر درزگیرسطح مقطع  اگر

 ISO 2285را با استفاده از روش مندرج در استاندارد  درزگیر کششی ییتوان مانا می ،جایگزی  عنوان روشی

ی فشار  یمانا الزاماتبا امان شرایط )بجز کرن ( و آزمون باید  صورت . درای درصد تعیی  کرد 39با کرن  

  انجام شود.
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 -C˚11 در دماي پايين مانايي فشاري در   9-1-5-9

 دما  در، 3693 ملی ایران شمارهاستاندارد مطاب  با روش مشخص شده در   فشار ییانگامی که مانا

C˚19-  با استفاده از آزمونه کوچ  از نوع وB  مانایی ، شود میتعیی   ( دقیقه39 ± 3) 1بازیابی زمانو

الزامات  با مطاب باید و زاکشی فاضحبی آبرسانی آب سرد، مورد استفاده در کاربرداا   درزگیراا  فشار ِ

  د. نباش 3داده شده در جدو  

 تسريع شده در هوا 1پيرسازي 9-1-6

 بند) پارگی تاازدیاد طو  درصد استحکام کششی و  ( و3-9-2 بنداا  تهیه شده برا  تعیی  سختی ) آزمونه

  اا ، در دمااا و زمان3131 ملی ایران شمارهاستاندارد در اوا مطاب  با آون  ( باید با روش متعار 2-9-2ِ

 قرار گیرند:  پیرساز تحت آزمون زیر 

روز در دما   3به مدت الف( درزگیراا  مح  اتصا  برا  کاربرداا  آبرسانی آب سرد، فاضحب و زاکشی 

C˚39  شوند. پیرساز دچار  

دچار  C˚193روز در دما   3، به مدت داغب( درزگیراا  مح  اتصا  برا  کاربرداا  آبرسانی پیوسته آب 

 شوند.  پیرساز 

الزامات داده شده در  با مطاب باید  تا پارگیازدیاد طو  درصد استحکام کششی و  تغییرات در سختی و

 د.نباش 3و  9و  اجد

  فشردگي آسودگي از تنش در  9-1-1

  اا با استفاده از آزمونه C˚93 دما  در، ISO 3384در استاندارد  Aد مطاب  با روش یاز تن  با یآسودگ

  شود.، تعیی  اییداغو  یکیط مکانیشرات یپ  از تثبشک    استوانه ا کوچ ِ

روزه  199آزمون   روز و برا 3و  3، 1ساعت،  3پ  از در چهار نوبت روزه  3آزمون   د برایاا با گیر  اندازه

از باید   خط راستِ برازش شده یروز انجام شود. بهتر 199و  39، 3، 3، 1ساعت،  3پ  از در ش  نوبت 

بدست  یب امبستگی  شود؛ و ضراییتع یزمان یتمیاس لگاری  مقیون با استفاده از ی  رگرسی  تحلیطر

باشد. الزامات  33/9و  23/9کمتر از د ینباروزه به ترتیب  199روزه و  3برا  آزمون اا    ی  تحلیآمده از ا

  ند.آیراست بدست می  و از ای  خط 3و  9و  اروزه در جد 199و  3

، ISO 3384استاندارد  9-3 بندبا استفاده از دستگاه توصیف شده در پاراگرا  او ِ  پیوسته گیر  اندازهبرا  

  .آید میروز بدست  199روز و  3اا در  گیر  اندازهاز  3و  9و  اروزه در جد 199و  3الزامات 

اا  زیر  در دمااا و زمان 3و  9و  االزامات داده شده در جد با مطاب باید  فشردگیآسودگی از تن  در 

 باشد: 

                                                 
1- Recovery 

2- Ageing 
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روز در دما   3الف( درزگیراا  مح  اتصا  برا  کاربرداا  آبرسانی آب سرد، فاضحب و زاکشی به مدت 

C˚(9 ± 93)   روز در دما   199و به مدتC˚(9 ± 93) . 

 C˚(9 ± 93)روز در دما   3به مدت ، داغب( درزگیراا  مح  اتصا  برا  کاربرداا  آبرسانی پیوسته آب 

 . C˚(9 ± 193)روز در دما   3و به مدت  

و با استفاده از ابزار مناسبِ  دهحف  ش ،حی  ک  دوره آزمون باید درون روادار  مشخص شدهدما  آزمون 

 شود.  بررسیپیوسته  صورت بهثبت 

 در نظر گرفته شود.  1یآزمون نوعروزه باید به عنوان  199آزمون 

 ، انگام کاربر ریدرزگ باید در جهت فشردگیِ تا حد امکاناا  گیر  اندازهشود،  یه میته ریدرزگاگر آزمونه از 

 انجام شوند.

را از  "فشردگیآسودگی از تن  در "اا  آزمونه  که نتوان قر کوچ  باشد  آنقدر درزگیرسطح مقطع  اگر

را با استفاده از روش  درزگیر "کش آسودگی از تن  در "توان  می ،جایگزی  به عنوان روشیتهیه کرد،  آن

آسودگی از تن  در " الزاماتبا امان آزمون باید  صورت . درای تعیی  کرد پیوست الفدر  مشخص شده

  انجام شود. "فشردگی

 آزمون جایگزی  برا  11-9-2بند  ،بوتیل ایزو کپرن ایزو کوپلیمراا ساخته شده از  درزگیراا برا  

  شود. مشااده

 تغيير حجم در آب 9-1-8

 3پ  از  3696 ملی ایران شمارهاستاندارد ر حجم در آب مطاب  با روش مشخص شده در ییانگامی که تغ

 با مطاب ، باید شود میتعیی   دمااا  زیر درشده  ییزدا ونیآب ا یاا در آب مقطر  آزمونه  روز غوطه ور

  باشد. 3و  9و  االزامات داده شده در جد

 . C˚39دما   ،کاربرداا  آبرسانی آب سرد، فاضحب و زاکشیالف( درزگیراا  مح  اتصا  برا  

 . C˚23دما  ، داغب( درزگیراا  مح  اتصا  برا  کاربرداا  آبرسانی پیوسته آب 

 آزمون جایگزی  برا  11-9-2بند  ،بوتیل ایزو کپرن ایزو کوپلیمراا ساخته شده از  درزگیراا برا  

  شود. مشااده

 ازن بهمقاومت  9-1-4

 در جدو  م شده یط تنظی، تحت شراISO 1431-1ازن مطاب  با روش مشخص شده در استاندارد  بهمقاومت 

  . شود می، تعیی  9

 

 

                                                 
1- Type test 
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 آزمون مقاومت به ازنشرايط  -1جدول 

 مقدار  شرايط آزمون

g/l  غلظت ازن
3-19×(3 ± 39) 

 C˚ (9 ± 29)  دما

-h (9  1دای زمان پی  تن 
9+  39) 

-h (9  قرارگیر  زمان در معرض
9+  23) 

 IRHD 33  % (9 ± 99)تا  IRHD 36درصد ازدیاد طو   

                        IRHD 36  تاIRHD 33  % (9 ± 13) 

                        IRHD 36  تاIRHD 23  % (1 ± 19) 

 (33 ± 19) %  رطوبت نسبی

 

مونتاژ شده    الستی  ولکانیز شده درزگیراا  ازن بهط باال، مقاومت یدر صورت انجام آزمون مطاب  با شرا

 .باشد 2و  3و  االزامات داده شده در جد با طاب مباید  ا اتصاالتیلوله  با

د امان الزامات را ی، باشوند میو محافظت   که تا زمان نصب بطور مجزا بسته بند الستیکی درزگیراا 

g/lنکه غلظت ازن یبراورده کنند، بجز ا
  باشد. ی( م93 ± 3) ×3-19

 داغاستحکام پارگي درزگيرهاي محل اتصال براي آبرساني آب  9-1-11

با مطاب  استحکام پارگی باید  ،شود میانجام  ISO 816روش مندرج در استاندارد  باآزمون  انگامی که

 باشد. 2داده شده در جدو   الزامات

 آزمون جایگزی  برا  11-9-2بند  ،بوتیل ایزو کپرن ایزو کوپلیمراا ساخته شده از  درزگیراا برا  

   شود. مشااده

 داغمانايي فشاري در آب براي درزگيرهاي محل اتصال به منظور آبرساني آب  9-1-11

 د.نباش 2داده شده در جدو   الزاماتبا مطاب   دمواد بای

ذکر شده در بنداا   الزاماتبه جا   ،بوتیل ایزو کپرن ایزو کوپلیمراا شده از  تولید درزگیراا فقط برا  

  کرد. تعیی در پیوست ب  ارائه شدهروش  بامی توان را فشار  در آب  ییناما، 19-9-2و  2-9-3،  2-9-3

 3ولکانيدهپيش  دو انتهاي نوار درزگير 9متصل نمودنبه هم    9-1-11

 مح  اا  اتصا  دو انتها  نوار درزگیر باید ولکانیزه شود.    9-1-11-1

 

                                                 
1- Pretension 

2- Splice 

3- Prevulcanized 
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 هاي اتصال دو انتهاي نوار درزگير استحکام محل   9-1-11-1

بدون  سطح مقطع مح  اتصا  ، انگامی کهدر پیوست پ ارائه شدهبا استفاده از روش  آزمونپ  از 

  .داشته باشدوجود نباید در آن مشهود   ییجدا، شود میمشااده  ییبزرگنما

 الزامات اختياري براي درزگيرهاي محل اتصال به منظور آبرساني آب سرد، فاضالب و زهکشي 9-9

 کليات 9-9-1

باید  ،باشند 3-3-2و  9-3-2 اا در بند ارائه شده اختیار ِ تکمیلیِ مطاب  با الزامات درزگیراا که در صورتی

  شود(. مشااده 19شوند )بند نشانه گیار  صورت مناسب  به

 -C˚15در دماي پايين در  کارايي 9-9-1

با استفاده از آزمونه  -C˚93در دما   ISO 815در استاندارد  ارائه شدهروش  مطاب  باآزمون  انگامی که

 الزاماتبا مطاب  باید  درزگیراافشار   یی، ماناشود( دقیقه انجام 39 ± 3)بازیابی به مدت و  Bکوچ  نوع 

  باشد. 3در جدو   ارائه شده

در دما  ، تغییر سختی شود میانجام  ISO 3387در استاندارد  ارائه شدهروش  مطاب  باآزمون  انگامی که

C˚93-  باشد. 3در جدو   ارائه شده الزاماتبا مطاب  باید  

 تغيير حجم در روغن 9-9-9

باید پ  اا  تغییرحجم آزمونه تعیی  شود. 3696 ملی ایران شمارهاستاندارد  مطاب  باروغ  باید  بهمقاومت 

 شود. تعیی   C˚39دردما   3 و 1 اا  استاندارد شماره روغ  ور  در ساعت غوطه 39از

  باشد. 3با الزامات داده شده در جدو   مطاب  دتغییر حجم در روغ  بای

 

 استفاده شود.  IRM903که از  شود مینباشد، توصیه  موجود 3که روغ  شماره  درصورتی – يادآوري
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ي براي گذار لوله يها سامانهمورد استفاده در  درزگيرهاي الستيکيمواد  يبرا يکيزيالزامات خواص ف -9جدول 

 کاربردهاي آبرسانيِ آب سرد، فاضالب، آب باران و زهکشي 

 الزامات براي رده هاي سختي WG و WA ، WCع انوا

 واحد مشخصه
 استاندارد

  روش آزمون
 41 81 11 61 51 91 بند

 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 3-9-2 632ملی  IRHD اسميرواداري مجاز سختي 

 2 2 2 2 2 2 2-9-2 362ملی  MPa حداقل استحکام کششي

 199 193 999 399 333 299 2-9-2 362ملی  % ارگيطول تاپدياد حداقل از

       3-9-2   حداکثر مانايي فشاري

 13 13 13 19 19 19 9بند  3693ملی  % C˚19ساعت در  11

 99 99 99 99 99 99 9بند  3693ملی  % C˚11ساعت در  19

 69 69 39 39 29 29 3 3693ملی  % -C˚11ساعت در  11

       6-9-2 3131ملی   C˚11روز در  1، سازي پير

 -3+/3 -3+/3 -3+/3 -3+/3 -3+/3 -3+/3  632ملی  IRHD حداکثر تغيير سختي

حداکثر تغيير استحکام 

 کششي
 -99 -99 -99 -99 -99 -99  362ملی  %

 -29+/19 -29+/19 -39+/19 -39+/19 -39+/19 -39+/19  362ملی  % حداکثر تغيير ازدياد طول

       ISO 3384 2-9-3  حداکثر آسودگي از تنش

 C˚19 %   13 12 13 16 13 13در  روز 1

 C˚19 %   12 99 99 93 93 96در روز  111

 حداکثر تغيير حجم در آب

 C˚11روز در  1
3696ملی  %  2-9-3 3/+1- 3/+1- 3/+1- 3/+1- 3/+1- 3/+1- 

 زایی مشااده نشود ایچ ترک ،نمایی بدون بزرگ ISO 1431-1 2-9-2 -- مقاومت در مقابل ازن

 الزامات تکميلي اختياري

          حداکثر مانايي فشاري

 39 39 39 69 69 69 9-3-2 3693ملی  % -C˚15ساعت در  11

          تغيير سختيحداکثر 

 -- -- -- +C˚15- % ISO 3387 2-3-9 13+ 13+ 13ساعت در  168

3696ملی   روغنحجم در حداکثرتغيير  2-3-3       

          C˚11ساعت در  11

 ±19 ±19 ±19 ±19 ±19 ±19   % 1روغن استاندارد شماره 

 -3+/39 -3+/39 -3+/39 -3+/39 -3+/39 -3+/39   % 9استاندارد شماره روغن 
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ي براي گذار لولهالزامات خواص فيزيکي براي مواد درزگيرهاي الستيکي مورد استفاده در سامانه هاي  -9جدول 

  C˚111تا دماي  داغکاربردهاي آبرسانيِ آب 

 الزامات براي رده هاي سختي WF و WE و WB ، WDع انوا

 واحد مشخصه
 استاندارد

 روش آزمون
 41 81 11 61 51 بند

 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 3-9-2 632ملی  IRHD اسميرواداري مجاز سختي 

 2 2 2 2 2 2-9-2 362ملی  MPa حداقل استحکام کششي

 199 199 139 999 939 2-9-2 362ملی  % ارگيطول تاپدياد حداقل از

      3-9-2   حداکثر مانايي فشاري

 13 13 13 13 13 9بند  3693ملی  % C˚19ساعت در  11

 99 99 99 99 99 9بند  3693ملی  % C˚115ساعت در  19

      6-9-2 3131ملی   C˚115روز در  1، سازي پير

 -3+/3 -3+/3 -3+/3 -3+/3 -3+/3  632ملی  IRHD حداکثر تغيير سختي

حداکثر تغيير استحکام 

 کششي
 -99 -99 -99 -99 -99  362ملی  %

 -29+/19 -29+/19 -39+/19 -39+/19 -39+/19  362ملی  % حداکثر تغيير ازدياد طول

      ISO 3384 2-9-3  حداکثر آسودگي از تنش

 C˚19 %   13 13 13 13 13در  روز 1

 C˚115 %   39 39 39 39 39در  روز 1

 حداکثر تغيير حجم در آب

3696ملی  % (C˚45 1روز در  1  2-9-3 3/+1- 3/+1- 3/+1- 3/+1- 3/+1- 

 زایی مشااده نشود ایچ ترک ،نمایی بدون بزرگ ISO 1431-1 2-9-2 -- مقاومت در مقابل ازن

 (1حداقل استحکام پارگي
N ISO 816 2-9-19 99 99 99 99 99 

         (1،1حداکثر مانايي فشاري

 39 39 39 39 39 11-9-2 پیوست ب % C˚111در  روز 11

 شود.  مراجعه 11-9-2بند به ( 1

 ایزوبوتیل  کاربرد دارد.  –( ای  الزام فقط برا  کوپلیمراا  ایزوپرن 9

 

 و دما ها آزمونه  5

  ها آزمونه تهيه  5-1

با استفاده از روش مشخص شده  یید از محصو  نهاید نشده باشد، بایق  گریکه طور د ی، در صورتاا آزمونه

داده شده   اا مطاب  با دستورالعم را نتوان  مناسب  اا آزمونه ه شوند. اگریته ISO 4661-1در استاندارد 

ا یاا    ورقی. اساختاا یا صفحاتی با ابعاد مناسب  اا را از ورق باید آن، تهیه کرد مربو روش آزمون   برا
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ر ینظ یطیو تحت شرا ه شدهیاا تهریدرزگمورد استفاده در ساخت  یالستیکزه یآم 1د از امان بچیصفحات با

 شوند.  ری، قالبگریدرزگد یط تولیشرا

د ی، باسهیارگونه مقا  و برا بچار   مجاز است، برا اا آزمونهمختلف   اا اا اندازه که در آن ییاا آزمون  برا

 کسان استفاده شود. یبا اندازه   ا آزمونه

 آزمون يدما 5-1

 در 12233ایران شماره  ملیاستاندارد د مطاب  با یباشد، باد نشده یق  گریکه طور د یاا، در صورت آزمون

  ( انجام شوند.9 ± 93) ˚C دما 

 

 دو دما  آزمایشگاای استاندارد ارائه شده است. ،در ای  استاندارد -يادآوري 

 

  د کارخانهيکنترل تول 6

د یکنتر  تول. برقرار نگه داردو کرده جاد یاد یتول مؤثر کنتر ِ به منظور مدونا   سامانهد یدکننده بایتول

  استانداردِ یالزامات ا انطباق باکننده باشد، تا از دیوسته انجام گرفته توسط تولیپ ید شام  بازرسیکارخانه با

  نان حاص  شود.یمحصو  اطم

 

 کارخانه محصولکنترل  يآزمون ها 1

 يبردار نمونه 1-1

 یکیمطاب  با   بردار نمونه  اا با استفاده از روش یینها اجزاء  اا9بهر  د رویبا محصو کنتر    اا آزمون

 د:نر انجام شویز  اا از روش

 3یرفتنیت پییفیو سطح ک S2مشخص شده  یبا سطح بازرس 6663-1ایران شماره  ملیاستاندارد الف( 

(AQL )3/9 ای؛ 2اا  ثابت موجود   درصد برا 

( AQL) یرفتنیت پییفیو سطح ک S3مشخص شده  یبا سطح بازرس 11226ایران شماره  ملیاستاندارد ب( 

 .اا  متغیر موجود   درصد برا 3/9

شده  ارائه، AQLترِ سطو  بازرسی و مقادیر  سخت گیرانه ترکیبکننده از تولیدای  الزامات مانع از استفاده 

  .شود می، ن11226یا  6663-1 ملی ایران شمارهاستاندارد  در

                                                 
1- Batch 

2- Lot 
3- Acceptable quality level 

4- Attribute 
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 متداول يها آزمون 1-1

فهرست شده در   اا مطاب  با روشباید ر یز  اا و آزمون 9-9-2و  1-9-2  اابند منطب  بر  اا آزمون

  انجام شوند. 1-3 بندمطاب  با  ییاا آزمونهبا استفاده از  3و  9و  اجد

 یالف( سخت

 یب( استحکام کشش

 تا پارگیاد طو  یپ( ازد

 کاربرد( در صورت) C˚193یا  C˚39 دما  ساعت در 92 به مدت  فشار ییت( مانا

 برد(رکا در صورتث( استحکام مح  اتصا  دو انتها  نوار درزگیر )

 ينوع يها آزمون   1-9 

روز دارند، باید حداق  ساالنه یا با ار تغییر قاب  توجه در  93اایی که دوره ا  فراتر از  اا، بجز آن تمام آزمون

 تولید، انجام شوند.  روش

بدون استثنا،  اا باید تکرار شوند. تمام آزمون روز، در فواص  پنج ساله 93فراتر از اا  دارا  دوره ا   آزمون

 ، انجام شوند.یالستیکآمیزه باید در ابتدا و نیز با ار تغییر قاب  توجه در فرموالسیون 

 

 انبارش 8

ملی ایران استاندارد مراح  بی  تولید و استفاده، درزگیراا باید مطاب  با توصیه اا  ارائه شده در در تمام 

 نگهدار  شوند. 2223 شماره

 به نکات زیر باید توجه شود:

 باشد. C˚13 کمتر ازو ترجیحا  C˚93کمتر از باید  انبارشالف( دما  

فرابنف  زیاد، پرتو ب( درزگیراا باید در مقاب  نور، بویژه نور شدید خورشید و نور مصنوعی با میزان 

 محافظت شوند.

اا  بخار جیوه و    با قابلیت تولید ازن، در ی  مح  قرار گیرند. المپا اید با ایچ وسیلهپ( درزگیراا نب

اا  الکتریکیِ بی صدا  اا  الکتریکی یا تخلیه توانند باعث افزای  جرقه وسای  الکتریکی با ولتاژ زیاد که می

 .استندشوند، نمونه ا  از ای  وسای  

اا نگهدار  شوند. به عنوان  عار  از کش ، فشار یا سایر تغییر شک ت( درزگیراا باید در شرایطی آسوده 

 اا نباید از ایچ بخشی از محیط خود آویخته شوند.  مثا ، آن

  ث( درزگیراا باید در شرایطی تمیز نگهدار  شوند.

  گذاري نام 4

  شوند. می گیار  نام 3جدو   مطاب  بااا الستیکی برا  خطو  لوله با توجه به کاربرد آن درزگیراا 
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 ها الستيکي براساس نوع، کاربرد و ويژگي درزگيرهاي گذاري نام -5جدول 

 بند الزامات کاربرد نوع

WA 
 آشامیدنی  سرد آبآبرسانی 

  (C˚39 )تا دما 

 و 3جدو  

 تأثیر رو  کیفیت آب
2-1-9 

WB 

 آشامیدنی  داغآب آبرسانی 

  (C˚119 تا دما جریان پیوسته )

 و 2جدو  

 تأثیر رو  کیفیت آب
2-1-9 

WC 
 باران آب و  ، زاکشی، فاضحبغیر آشامیدنیسرد آب آبرسانی 

 (C˚23 تا دما جریان متناوب و  C˚23 تا دما جریان پیوسته )
  3جدو  

WD 

 غیر آشامیدنی  داغآب آبرسانی 

 (C˚119 تا دما جریان پیوسته )
  2جدو  

 آشامیدنی  داغآب آبرسانی  

  (C˚119 تا دما جریان پیوسته )

 ایزوبوتیل  –ایزوپرن  کوپلیمرتولید شده از  درزگیراا 

  و 2جدو  

WE 
 9-1-2 و تأثیر رو  کیفیت آب

 11-9-2 داغفشار  درآب  ییمانا 

WF 

 غیر آشامیدنی  داغآب آبرسانی 

  (C˚119 تا دما جریان پیوسته )

 ایزوبوتیل  –ایزوپرن  کوپلیمرتولید شده از  درزگیراا 

 و 2جدو  

 داغفشار  درآب  ییمانا
2-9-1 

WG 

 باران آب و  ، زاکشیآب سرد غیر آشامیدنی ، فاضحبآبرسانی 

  (C˚23 تا دما جریان متناوب و  C˚23 تا دما جریان پیوسته )

 روغ  بهبا مقاومت 

 و 3جدو  

 روغ  بهمقاومت 

 

2-3-3 

 

 

 استفاده شود: باید  درزگیرااکام  گیار   ناماطحعات زیر برا  

 1شک  Oحلقه ، به عنوان مثا  تعریفالف( 

 ب( شماره ای  استاندارد

 DN 110 :، مثا اسمیپ( اندازه 

 (مراجعه شود 3جدو  به ) WA :ت( نوع کاربرد، مثا 

EPDM :، مثا الستی ث( نوع 
 (مراجعه شود 2336 ملی ایران شمارهاستاندارد به ) 9

 

  O ring  /شماره ای  استاندارد  DN 110/WT/EPDM  – مثال

 

 

                                                 
1- 'O' ring  

2- Ethylene Propylene Dien Monomer  



 13 

 برچسب نصب گذاري و  نشانه 11

 قابلیتبر   گیار نشانه که د. درصورتینگیار  شو دوام و خوانا نشانه صورت با اطحعات زیر باید رو  درزگیر به

 (اا)حاو  درزگیررو  درزگیر یا بسته بند  برچسبی شام  اطحعات زیر باید ، تأثیر منفی گیارد درزگیر 

 نصب شود. 

 اسمیالف( اندازه 

 ب( مشخصات تولید کننده

 (شماره استاندارد WB/50/به عنوان مثا  ) مراه با نوع کاربرد و رده سختیا پ( شماره استاندارد

 ت( فص  و سا  تولید

 (WAL)به عنوان مثا ،  دما  پایی  بهمقاوم برا  درزگیراا   Lبرد، نشانه رکاث( در صورت 

 ( EPDM)به عنوان مثا :  الستی نام ( عحمت اختصار  برا  ج
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 پيوست الف

 )الزامي(

 تنش در کششاز  آسودگيتعيين 

 

 روش اصول 1-الف

 شود.  انجام می ثابت یطولزدیاد ای   در ،زمانا  از  بازهدر  ،رو  آزمونه شده گیر  نیرو  وارد اندازه

 

 وسايل 1-الف

در ی   ،برا  جلوگیر  از سر خوردن آزمونه آج دار، نگهدارنده ف شام  دو  تن  اِعما  وسیله  1-1-الف

  (.1)شک   استطو  ثابت زدیاد ا

اِعما  وسیله  متص  کردنتواند به عنوان مثا  با  که نیرو  وارد بر آزمونه می گیرند قرار میاا طور   ف 

  شود. گیر  اندازه ،کش آزمون به ی  دستگاه  تن 

 ، است. نیرو  خوانده شده درصدِ 9 حدگیر  نیرو با دقت و پایدار  در  اندازه سامانه  1-1-الف

 

 ها آزمونه 9-الف

 با ابعاد  به شر  زیر تهیه شود:  1از درزگیر نهایی، نواراایی دارا  دو کناره مواز 

  mm 9 تا mm 1 : ضخامت

  mm 19 تا mm 2 عرض: 

 ف  زنی چنگبه عحوه دو برابر طو  قسمت  mm (1 ± 39) طو : 

  شود. استفاده دسه آزمونه بای ،برا  انجام ار آزمون

 

 تثبيت شرايط  9-الف

 است.  3-9-2بند با دما  آزمون مطاب  

و به کم  تجهیزات  شده حف در محدوده روادار  مشخص شده در تمام مدت آزمون  ددما  آزمون بای

  .شود گیار  صحهصورت پیوسته  مناسب به

 

 

                                                 
1- Parallel sided strips 
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 روش آزمون 5-الف

به  ،تحت کش  قرار داده شود. در کمتر از ی  دقیقه آزمونه گیرداا قرار  آزمونه بدون اعما  کش  بی  ف 

  .شودطو  در تمام مدت آزمون حف  زدیاد . ای  ادرصد شود 33تا  23بی  نحو  که ازدیاد طو  آن 

  .شود گیر  اندازه ،از تحت کش  قرار دادن آزمونه بعددقیقه ( 39 ± 3/9) پ  از (F0)نیرو  اولیه 

  .شودانجام  3-9-2بند  مطاب  با (Fe)اا  بعد  نیرو  گیر  اندازه

 

. شودکش  متص  آزمون به دستگاه  وسیله، شود استفاده می 1-الفشک  با مطاب   تن اِعما   وسیلهاز اگر  -1يادآوري 

اضافه  کش ِیا با استفاده از  متر یا کمتر( میلی 9/9)به میزان  ی یبه سمت پا 1دار آج با  دارِ اا  پیچخاندن با چر   الزمنیرو

گیر   پ  از اندازه. شود خوانده، یا کمتر( میلی متر 9/9 به میزان) گاای اا  تکیه پیچاز  آنو آزاد کردن  ییباال ف بر رو  

در مح  مناسبی صورت مجزا  بهو  شدهوسیله آزمون از ماشی  کش  جدا  ،اولیه کرن  و رااساز  کرن  تا ،نیرو  کش 

  .شودنگهدار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Kurled thumb screw 
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 متر است میلی ابعاد ارائه شده در شک  برحسب

 
 تنش در کششاز  آسودگيآزمون براي دستگاه  -1-الفشکل 
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 پيوست ب

 )الزامي(

  C˚111 دمايدر  داغفشاري در آب  ييتعيين مانا

 روش اصول 1-ب

 . شود انجام می داغور  در آب  پ  از غوطه درزگیراا   فشار  حلقه ییمانا گیر  اندازه

 وسايل 1-ب

  (1-ب)شک   1ایجاد فشردگیقید    1-1-ب

 9اتوکحو   1-1-ب

 ها آزمونه 9-ب

  .شودآزمون  دحداق  سه آزمونه بای است. شده از محصو  تهیه شک  Oحلقه شام  دو عدد 

 آزمونروش  9-ب

بی  صفحات  شک  Oحلقه  تغییرشک ِ. درصد فشرده شوندو شده در قید قرار داده  شک  Oاا   حلقه

آب مقطر و یا  ونروز در 39به مدت  شک  Oاا   قید و حلقه % باشد.93باید  ایجاد فشردگیقید  فوالد ِ

   .شودور  غوطه ر داخ  اتوکحودC˚ (3/1 ± 119 ) در دما  زدایی شده آب یون

دقیقه  39و به مدت  شدهخارج  شک  Oاا   حلقه ،از اتوکحو ایجاد فشردگی بحفاصله پ  از درآوردن قید

  .شوند خن محیط  شرایطدر 

  .شودانجام  3693 ملی ایران شمارهاستاندارد  روش ارائه شده در مانایی فشار  مطاب  با گیر  اندازه

 
 داغدر آب  يفشاري يمانا قيد فشاري براي آزمون -1-بشکل 

                                                 
1- Compression jig 

2- Autoclave 
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 پيوست پ

 )الزامي(

 محل اتصال دو انتهاي نوار درزگيرتعيين استحکام 

 

 روش اصول 1-پ

تحت ، ولکانیدهساخته شده از الستی  پی  نوار الستیکی حاص  از متص  کردنِ دو انتها   درزگیراا 

  .شوند می بررسیو  کش  قرار گرفته

 

 ها آزمونه 1-پ

اتصا  دو انتها  مح   طور  کهه ب ،شود میمتر انجام  میلی 999ا  به طو   یا آزمونه درزگیرآزمون رو  

  .استمتر  میلی 199 ،ح  اتصا م ار طر در طو   یعنی یرد؛گدر وسط قرار  نوار الستیکی

 

 آزمونروش  9-پ

 .شودگیار   عحمترو  آزمونه  ،از ام متر میلی 39فاصله  بااتصا  و مساو  از مح   فواص  بادو نشانه 

ازدیاد طو  بی  درصد تا  ( تحت کش  قرار داده شده3/9 ± 3/3) mm/sبا سرعت  درزگیریا آزمونه 

تحت یا آزمونه  درزگیر شده وبه مدت ی  دقیقه حف   ای  میزان کش . شود 1-پجدو  با اا مطاب   نشانه

  .کش  بررسی شود

 

 محل اتصالبراي بررسي استحکام  ي مرجعها بين نشانه الزمطول  زديادادرصد  -1-پجدول 

 ازدياد طولدرصد  رده سختي

 199 39تا 

39 33 

29 39 

 

 


