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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ايران كه بر طبق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در 
وظايف و هدفهاي .قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و اجرا نمايد

هاي كار ، ترويج و  تعيين وتدوين استانداردها و آئين: مهم موسسه عبارتست از
تعميم استانداردهاي رسمي ايران، تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي تعيين شده 

ه مطابقت، نظارت در تعيين عيار مصنوعات فلزات گرانبها و نشانه و صدور گواهينام
گذاري آنها، اجراي قوانين اوزان و مقياسها ، اجراي اجباري و تشويقي استانداردها 
شامل اعطاي پروانه استفاده از مهر استاندارد و بازرسي كاالهاي صادراتي پيش از 

استفاده در صنعت وتجارت و  گيري مورد صدور ، ميزان كردن دستگاههاي اندازه
ها و مواد ، تحقيقات صنعتي و از  تعيين دقت آنها ، بهبود بخشيدن كيفيت فرآورده

جمله تحقيق درباره تابش مواد غذايي براي افزايش مدت نگهداري و انبار كردن 
سازي مدارك فني براي استفاده صنايع و سازمانهاي فني  آوري و آماده آنها ، جمع
  .الها براي تعيين ويژگيهاي آنها و تشخيص تعرفه كاالهاي وارداتي،آزمايش كا

سازمان بين المللي استاندارد، سازمان بين   موسسه استاندارد از اعضاي فعال
شناسي قانوني و ساير سازمانهاي  المللي الكتروتكنيك ، سازمان بين المللي اندازه

د هم از آخرين پيشرفتهاي المللي مشابه است و لذا در اجراي وظايف خو مهم بين
علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي 

  .خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد
اجراي استانداردهاي ايران بنفع تمام طبقات مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

و در نتيجه افزايش صادرات و فروش داخلي و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها 
  .موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود
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 تهيه كننده

كميسيون استاندارد ويژگيها و روشهاي آزمون واشرهاي الستيكي براي آب بندي 
  هاي آب، لوله

 بخار، گاز، فاضالب و هيدروكربورهاي مايع

  
 رئيس

 نوزاد - دختايران مهندس شيمي دانشكده پلي تكنيك تهران

  
 اعضاء

 يوسف-ثاني ليسانس شيمي كارخانه ايران ياسا

 هايده-صادقي دكتر شيمي دانشگاه آريامهر. مركز پژوهشي و كاربرد خواص و نيرو 

 رحمان-نعمان ليسانس شيمي كارخانه ولكان

  
 دبير

 رهنمائي-مجيد مهندس شيمي كارشناس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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  فهرست مطالب
   

بخار , هاي آب  بندي لوله هاي آزمون واشرهاي الستيكي براي آب استاندارد ويژگي
  فاضالب و هيدروكربورهاي مايع, گاز , 

  هدف
  دامنه كاربرد

  اريفاصطالحات و تع
  ها ويژگي

  نمونه برداري
  وش آزمونر
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  بسمه تعالي
  پيشگفتار

بندي  هاي آزمون واشرهاي الستيكي براي آب ها و روش استاندارد ويژگي 
گاز و فاضالب و هيدروكربورهاي مايع كه به وسيله , هاي آب و بخار  لوله

وششمين جلسه كميته ملي  كميسيون فني الستيك تهيه و تدوين شده در بيست
پس از تائيد شوراي عالي . تصويب گرديد   36/7/13 صنايع شيميائي مورخ

قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه (( استاندارد و به استناد ماده يك 
به عنوان استاندارد )) 1349 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه

  .گردد  رسمي ايران منتشر مي
هاني صنايع و علوم هاي ملي و ج براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت 

استاندارد ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهند 
گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در 

  .هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد 
نداردها برسد ايران بايد همواره از آخرين چاپ و بنابراين براي مراجعه به استا 

  .تجديد نظر آنها استفاده نمود 
هاي خاص  در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمندي 

هاي  هاي معمول در اين كشور و استاندارد و روش المقدور ميان روش ايران حتي
  .شود متداول دركشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد 

هاي الزم استاندارد  هاي موجود و اجراي آزمايش لذا با بررسي امكانات و مهارت 
  .حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد 

BS 2494 1976 
BS 903 part 6 A 1969 
SIS 3676 11E 1969 

  

هاي آزمون واشرهاي الستيكي  استاندارد ويژگي   
فاضالب و , گاز , بخار , هاي آب  بندي لوله براي آب

  هيدروكربورهاي مايع
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  ـ هدف  1  
, بخار , هاي واشرهاي الستيكي براي انتقال آب  اين استاندارد در بردارنده ويژگي 

هاي فيزيكي و  باشد و شامل ويژگي فاضالب و هيدروكربورهاي مايع مي, گاز 
  .باشد  ابعاد و رواداري مي, هاي آزمون  روش, مواد , شيميائي 

  دامنه كاربردـ   2  
واشرهاي الستيكي كه شرح آنها در اين استاندارد داده شده است از الستيك  

ساختمان واشرهاي الستيكي بايد يكنواخت . اند  مصنوعي يا طبيعي ساخته شده
  .هاي قابل رويت و ناخالصي باشد  بوده و عاري از حباب هوا و سوراخ

روند بايد عاري از  آشاميدني به كار ميواشرهاي الستيكي كه براي انتقال آب  
جيوه و منيزيم كه امكان جذب و , مس , سرب , مواد سمي از جمله انتيمون 

  .حالليت آنها در آب وجود دارد باشد 
  .باشد  هاي شير و ساير اتصاالت خطوط لوله نمي اين استاندارد شامل قسمت 
  .ست موارد اساسي كاربرد اين واشرها در زير مشخص شده ا 

 نوع موارد كاربرد

 آب  1- آب آشاميدني

 بخار آب  2- وبخار با فشار پائين) غير آشاميدني(آب داغ

 گاز  3- گاز سوخت شهري و گازهاي هيدروكروري ديگر

هاي اصلي  مجراي فاضل آب و لوله –هاي تخيله  شامل لوله(
 پمپ فاضل آب و فضوالت كارخانجات

 فاضالب  4-

كه داراي تركيبات حلقوي بيش هيدروكربورهاي مايع 
هاي خوراكي  درصد نبوده و اين گروه شامل روغن  30 از

 نميشود

 هيدروكربورهاي مايع  5-

   
  اصطالحات و تعاريف  3 -  

اصطالحات استفاده شده در اين استاندارد لغات و اصطالحاتي است كه در صنعت  
توان به  منظور ميگيرد و براي اين  سازي مورد استفاده قرار مي الستيك
هاي الستيكي ايران مراجعه  برداري و آزمون لوله هاي نمونه روش  1650استاندارد

  .نمود 
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  ها ـ ويژگي  4  
  هاي الزم براي انواع واشرهاي الستيكي ـ ويژگي  1 ـ  4 
االستومرهاي مصرفي در ساختن واشرهاي الستيكي بايد از , ـ مواد   1 ـ  1 ـ  4 

  .يكي از مواد زير باشد 
  1 الستيك مصرفي بايد از نوع درجه يك) كائوچو ( الف ـ الستيك طبيعي  
  2ب ـ الستيك استايرن و بوتادين 
  4 و الستيك بوتيل هالوژنه  3 پ ـ الستيك ايزوبوتن ـ ايزوپرن 
  5ت ـ الستيك كلروپرن 
  6ث ـ بوتادين آكريلونيتريل 
  7 ,ج ـ الستيك اتيلن پروپيلن  
  8چ ـ الستيك سيليكون 
تركيب الستيك نبايد محتوي بيش از يك قسمت از پارافين جامد درصد قسمت  

  .از الستيك طبيعي خام باشد 
هاي گياهي و زوايد  تركيب الستيك بايد عاري از الستيك احيأ شده و روغن 

آوري بر روي واشرها و  ولگانيزه شده و يا ساير مواردي كه ممكن اين اثر زيان
  .باشد , ذارد سياالت موجود در لوله بگ

ـ ابعاد و رواداري ـ ابعاد و رواداري واشرهاي حلقوي طبق جدول   2 ـ  1 ـ  4 
  .باشد  مي) 2(و شماره ) 1(شماره 
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در مورد رواداري واشرهاي حلقوي كه اندازه اسمي آنها بين اعداد داده شده در    

به اندازه تر  توان از رواداري واشرهاي حلقوي كوچك باشد مي مي  2  جدول شماره
  .داده شده استفاده نمود ) 2(اسمي كه در جدول 
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بندي از نظر سختي ـ واشرهاي حلقوي از نقطه نظر سختي  ـ طبقه  3 ـ  1 ـ  4 
شوند و هر يك شامل مقدار سختي اسمي داده شده در  به شش نوع تقسيم مي

  .باشند  مي  3جدول شماره
گيري شده و ميزان  اندازه  655- 654 سختي واشرها بر اساس استاندارد شماره 

با مقدار مشخص شده در جدول ) IRHD(  9واحد  3 آن نبايد بيش از
  .تفاوت داشته باشد   3 شماره

   

  
درجه سختي و   40 يادآوري ـ واشرهاي حلقوي كه سختي آنها زير 

  .درجه سختي باشد ممكن است نتوان از كليه االستومرها تهيه نمود   90 باالي
ها بايد بر روي واشرهاي آماده  فيزيكي واشرها ـ آزمون ـ خواص  4 ـ  1 ـ  4 

انجام گيرد و چنانچه شكل واشر طوري باشد كه نتوان آزمون را بر روي آن انجام 
داد آزمون بايد بر روي الستيك ولگانيزه با فرمول شيميائي مشابه و شرايط تهيه 

داده شده در هاي  خواص فيزيكي واشرها بايد مطابق روش. يكسان انجام گيرد 
  .گيري شود  اندازه) 4(جدول شماره 
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يادآوري ـ چنانچه ساخت واشرها به نحوي باشد كه داراي اتصاالت مختلف    

كه پارگي  باشد اين اتصاالت بايد بتوانند ماكزيمم كشش را تحمل نمايند بدون اين
درجه سختي   80 به استثناي واشرهاي. قابل رؤيتي در آنها ايجاد شود 

درصد تغيير   50 درصد و  75 درجه سختي كه اين خاصيت به ترتيب به  90 و
  .درصد است   50 هاي سيليكون اين مقدار براي الستيك. كند  مي

  فاضالب) 4(آب و نوع ) 1(هاي مربوط به واشرهاي نوع  ـ ويژگي  4- 2 
هاي زير  روند بايد داراي ويژگي هاي حامل آب به كار مي واشرهايي كه در لوله 
  .شند با
هاي فيزيكي ـ آزمونهاي استحكام كششي و درصد ازدياد  ـ ويژگي  1 ـ  2 ـ  4 

هاي آب و  رطوبت مقاومت به فشردگي و فرسودگي واشرهاي مورد استفاده در لوله
آزمون شوند بايد با   4 هاي داده شده در جدول شماره فاضالب چنانكه با روش

  .نمايند مطابقت   5 هاي داده شده در جدول شماره ويژگي
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هاي  لوله  10استاندارد) 1 ـ  13(ـ چنانچه واشرهاي الستيكي طبق   2 ـ  2 ـ  4 
ور  ساعت غوطه  168 گراد براي درجه سانتي  70 ي  2 الستيكي ايران در آب

  .درصد باشد   8 شوند ازدياد حجم واشر نبايد بيش از
به  گراد درجه سانتي) 1±0(ـ آزمون سختي ـ اگر واشرها را در   3 ـ  2 ـ  4 

ساعت نگهداري شده و سختي آنها طبق استاندارد   70 مدت
واحد   5 گيري شود سختي به دست آمده نبايد بيش از اندازه  655 و  654 شماره

)IRHD (گراد اختالف داشته  درجه سانتي  23 با سختي اندازه گرفته شده در
  .باشد 

  :آب ) 1(هاي واشرهاي نوع  ـ ويژگي  4 ـ  2 ـ  4 
روند نبايد طعم و يا رنگ آب  كشي آب آشاميدني به كار مي لوله واشرهائي كه در 

  .آور در سالمتي باشند  را تغيير بدهند و عاري از اثرات زيان
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  گاز) 3(هاي مخصوص براي واشرهاي نوع  ويژگي   
هاي محل گاز سوختي و مايعات هيدروكربوري مصرف  واشرهايي كه در لوله 

  .دارا باشند  هاي زير را شوند بايد ويژگي مي
  گاز) 3(ها براي واشرهاي نوع  ـ ويژگي  1 ـ  3 ـ  4 
هاي استحكام كشش و درصد ازدياد طول در نقطه پارگي  الف ـ نتيجه آزمون 

گيرند نبايد از  ايران مورد آزمون قرار مي  764 كه آزمونه طبق استاندارد هنگامي
  .كمتر باشند   6 مقادير داده شده در جدول شماره

) 2 ـ  7(ومت به فشردگي در درجه حرارت باال ـ چنانچه آزمونه طبق بند ب ـ مقا 
ساعت تحت   70 گراد به مدت درجه سانتي  2±23اين استاندارد درجه حرارت

دقيقه پس از آزمون نبايد از   30 آزمون قرار گيرد نتايج آزمون به دست آمده
  .بيشتر باشد   6 مقادير داده شده در جدول شماره

به فشردگي در درجه حرارت پائين ـ چنانچه آزمونه طبق بند پ ـ مقاومت  
گراد آزمون شود  درجه سانتي  2±5- اين استاندارد در درجه حرارت) 2 ـ  7(

دقيقه پس از انجام آزمون در درجه حرارت آزمون نبايد   30 مقاومت به فشردگي
  .درصد باشد   20 بيش از

اين استاندارد بر روي ) 3 ـ  7( ت ـ آزمون افت تنش ـ اين آزمون بايد طبق بند 
آزمونه انجام گيرد و ميانگين نتايج حاصله برابر ميران درصد افت تنش   يك

  .آزمونه گزارش شود 
باشد مقدار افت   (S2) ساعت  168 و بعد از  (S1) اگر افت تنش بعد از ده دقيقه 

  .درصد باشد   18 تنش محاسبه شده از فرمول نبايد بيشتر از

   درصد افت تنش
كه نمونه مورد آزمون در درجه  ث ـ آزمون فرسودگي ـ پس ازآن 

( ساعت طبق روش   168 گراد به مدت درجه سانتي  70 حرارت
تحت آزمون فرسودگي قرار گرفت تغييرات استحكام ) 1650 استاندارد  7 بند

درصد ازدياد طول در نقطه پارگي و سختي نبايد بيشتر از مقادير داده , كششي 
  .باشد   6 جدول شمارهشده در 
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وري در مايع  وري در مايع و دفع مايع جذب شده ـ آزمون غوطه ج ـ آزمون غوطه 
اين استاندارد ) 4 ـ  7(كه نمونه مورد آزمون طبق  و دفع مايع جذب شده هنگامي

گراد در  درجه سانتي  2±23 ساعت و در درجه حرارت  168 براي مدت
ها در طول آزمون نبايد  هريك از آزمونهعلق باشد ازدياد حجم  11 (B) مايعي
تغييرات استحكام كششي و درصد ازدياد طول در نقطه . درصد باشد   30 بيش از

پارگي و سختي نمونه مورد آزمون پس از خارج كردن از مايع و خشك كردن بايد 
  .باشد   6 بين مقادير داده شده در جدول شماره

. س از خروج نمونه از مايع صورت گيرد هاي فوق بايد در طول دو دقيقه پ آزمون 
گراد و  درجه سانتي  2±70  پس از خشك كردن نمونه در هوا و در درجه حرارت

افت حجمي نمونه به سبب استخراج مايع و مواد قابل حل , رسيدن به حجم ثابت 
نيايد با مقايسه نمونه اوليه خشك بيش از مقاديري باشد كه در جدول 

  .ه است نشان داده شد  6 شماره
درجه  70 يادآوري ـ بايد توجه كرد كه حجم ثابت پس از خشك كردن در 

گراد و به دنبال آن سرد كردن نمونه به درجه حرارت محيط و توزين در هوا  سانتي
  .آيد  و آب و با تكرار عمل فوق به دست مي

   

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



  
  هيدروكربورهاي مايع) 5(هاي فيزيكي براي واشرهاي نوع  ـ ويژگي  4 ـ  4  
هاي استحكام كششي و درصد ازدياد طوب در نقطه  ـ نتايج آزمون  1 ـ  4 ـ  4 

هاي شرح داده شده در  پارگي و مقاومت به فشردگي و فرسايش اگر طبق روش
به غير از مواردي كه   5  آزمون گردند بايد مطابق جدول شماره  4  جدول شماره

  .سختي ايجاد شده در اثر فرسودگي مورد درخواست نباشد 
ـ چنانچه نمونه مورد آزمون طبق روش شرح داده شده در بند   2 ـ  4 ـ  4 
ساعت و در درجه   24 به مدت) B(اين استاندارد در مايع ) 4 ـ  7(
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ور شود ازدياد حجم آزمونه بعد از خروج از  گراد غوطه درجه سانتي  2±23 حرارت
  .درصد تجاوز نمايد   20 مايع و خشك كردن در طول مدت آزمون نبايد از

  بخار آب) 2(هاي فيزيكي براي واشرهاي نوع  ـ ويژگي  5 ـ  4 
هاي حامل آب گرم و يا بخار آب با فشار كنتر  واشرهائي كه براي استفاده در لوله 

  .ـ را دارا باشند   1 ـ  6 ـ  4 هاي بند روند بايد ويژگي به كار مي
گراد  سانتيدرجه   125 حدود مناسب و ارائه شده بر اساس شرايط كار حداكثر 

بخار آب بايد پس از انجام ) 2(هاي واشرهاي نوع  نتيجه آزمون. باشد  مي
مطابق با مقادير داده شده در ) 4(هاي شرح داده شده در جدول شماره  آزمون

  .باشد   7  جدول شماره
وري در آب ـ اگر نمونه مورد آزمون طبق روش شرح داده  ـ غوطه  2 ـ  5 ـ  4 

وري در آب در درجه  دارد پس از غوطهاين استان  7 شده دربند
ساعت مورد آزمون قرار گيرد   168 گراد به مدت درجه سانتي  2±100 حرارت

  .درصد باشد   50 مقدار آب جذب شده نبايد بيش از
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  گذاري بندي و نشانه ـ بسته  5  
  بندي ـ بسته  1 ـ  5 
زمان انبارداري بندي شوند كه هنگام حمل و نقل و  طوري بسته واشرها بايد به 

  .گردد قرار نگيرد  تحت تأثير نور و حرارت و عواملي كه باعث خرابي واشرها مي
  گذاري ـ نشانه  2 ـ  5 
واشرها بايد هر يك با اطالعات زير به نحوي كه در عملكرد واشر اثري نگذارد  

  .گذاري شوند  عالمت
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  الف ـ موارد استعمال واشر 
  ب ـ اندازه اسمي 
  .تصاري ماده الستيكي به كار برده شود پ ـ عالمت اخ 
  ت ـ سختي مشخص شده 
  ج ـ نام و نشان سازنده 

  ـ نمونه برداري  6  
  ـ روش نمونه برداري  1 ـ  6 
در هر محموله به كليه واشرهائي كه از يك نوع و از نظر ابعاد و طرح ساخت و  

  .شود  مواد به كار رفته و شرايط توليد يكسان باشند بهر اطالق مي
طور جداگانه انتخاب شده و براي تعيين  ها بايد از هر بهر به ـ نمونه  2 ـ  6 

  .هاي اين استاندارد تحت آزمون قرار گيرند  مطابقت آنها با ويژگي
هاي  طور تصادفي از يك بهر براي آزمون ـ تعداد واشرهاي انتخابي كه به  3 ـ  6 

بستگي داشته و مطابق جدول اند بايد به اندازه بهر  برداري شده مختلف نمونه
  .باشد 8 شماره

كه از  براي اين. طور اتفاقي از هر بهر انتخاب شوند  ـ تعداد واشرها بايد به  4 ـ  6 
ها اطمينان حاصل شود بايد ازجدول اعداد تصادفي پيروي  انتخاب اتفاقي آزمونه

ت در صورتي كه جدول اعداد تصادفي در دسترس نباشد واشرها ممكن اس. شود 
  ,به ترتيب زير از هر بهر انتخاب شوند 

و   2 و  1 شروع انتخاب بدين نحو است كه در يك بهر تعداد واشرها را به ترتيب 
.......r  به طريقي كه. شمارند  طوري كه در يك رديف باشند مي r   يك عدد

به ترتيب اندازه بهر و اندازه نمونه   N و  n كه در آن) ( n/N(صحيحي از 
  .باشد ) باشند  مي

عين واشرهاي شماره شده را از بهر بيرون آورده و به عنوان نمونه  r هر يك از 
  .آزمون انتخاب نمائيد 
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بندي شده باشند حداقل ده  يادآوري ـ چنانچه واشرها به صورت دسته بسته   

طور  ها را بايد باز نموده و واشرهاي مورد لزوم را به تعداد مساوي به درصد از دسته
  .اقي از هر دسته انتخاب نمود اتف

  ـ روش آزمون  7  
  ـ آزمون جذب آب  1 ـ  7 
متر كه از  ميلي  10 اي به طول افزايش وزن واشر بايد از روي قطعه نمونه 

  .واشرهاي آماده گرفته شده است تعيين شود 
ساعت   1±71 قطعه نمونه مورد آزمون بايد قبال وزن شود و در آب به مدت 

دقيقه در آب مقطر تا   10 تا  5 براي مدتجوشانيده و سپس 
بعد از خشك نمودن دوباره بايد وزن . گراد سرد شود  درجه سانتي  2±32 حرارت

  .افزايش وزن بايد بر حسب درصد گزارش شود . شود 
  ـ آزمون مقاومت به فشردگي  2 ـ  7 

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



ها و  ـ قالب  12ها و وسايل مخصوص برش ـ وسائل آزمون ـ قالب  1 ـ  2 ـ  7 
گونه  وسايل برش بايد طوري به كار برده شوند كه هنگام قطع و برش هيچ

  .ناصافي بر روي لبه بريده شده نمونه نگذارد 
  .داده شده است   1 توضيحات مربوط به انواع وسايل برش در شكل 
گيري ستبراي آزمونه براي  ـ ستبراسنج ـ اين وسيله براي اندازه  2 ـ  2 ـ  7 

باشد و شامل يك ميكرومتر با صفحه مدرج و دو  گي ميآزمون مقاومت به فشرد
هاباال رونده به  باشد يكي از صفحه صفحه جهت تماس با آزمونه مي

باشد و  متر مي ميلي  6/35  اي شكل به قطر متر صفحه ديگر دايره ميلي  9/5 قطر
تواند از سطوح مدور به  يا به منظور مقايسه سطوح تماس مي

متر قرار  ميلي  10 ر روي ميله هائي به قطر تقريبيمتر كه ب ميلي  12/5 شعاع
گيري ستبرا بايد به  صفحه مدرج دستگاه اندازه. دارند تشكيل شود 

صفحه مدرج دستگاه . بندي شده باشد  متري درجه ميلي  0/01 تقسيمات
  .كند  نيوتن كار مي ميلي  30±235 گيري با نيروئي معادل اندازه

گيري ستبرا با دو نوع مختلف سطوح تماس  اندازهيادآوري ـ چنانچه از دستگاه  
براي تعيين ستبراي آزمونه استفاده شود به علت برآمدگي سطح آزمونه بعد از 

ايجاد فشار و برگشت به حالت اوليه ممكن است نتايج به دست آمده با يكديگر 
  .اختالف داشته باشند 

ت به فشردگي بايد ـ دستگاه مقاومت به فشردگي ـ دستگاه مقاوم  3 ـ  2 ـ  7 
داراي دو يا چند صفحه صيقل داده شده موازي و صاف از نوع آب كرم داده شده 

  .هاي كامال صيقل شده از نوع فوالد ضد زنگ باشد  و يا از صفحه
اين صفحات بايد به اندازه . نمونه بايد بين دو سطوح آن تحت فشار قرار گيرد  

  .كه خم شود تحمل نمايد  ينكافي سخت بوده و نيروي وارده را بدون ا
اين صفحات بايد به اندازه كافي بزرگ بوده تا بتواند قطعه مورد آزمون را در خود  

واحد سي   8 ميزان ناهمواري سطوح دستگاه آزمون نبايد كمتر از. جاي دهد 
هائي به اندازه مناسب به  صفحات بايد به وسيله پيچ و مهره. ال اي باشد    13:

اي بتواند از  به اندازه, ترجيحأ به شكل حلقه , به واشرهاي فوالدي اندازه مناسب 
تماس با آزمونه تحت فشار جلوگيري كند و ستبراي مورد نياز مشخص شده را 

متر و براي  ميلي  0/01±4/73 ستبراي اين واشر بايد. بدهد نگهداري شوند 
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د آزمون نوع متر براي نمونه مور ميلي  0/01±9/38),1(نمونه مورد آزمون نوع 
  .باشد ) 2(
صفحات بايد با اليه نازكي از . چنانچه مواد نرم كننده مورد استفاده قرار گيرد  

مواد نرم كننده پوشانده شود مواد نرم كننده نبايد روي الستيك اثر بگذارد براي 
سانتي استوك است   1000  اكثر موارد مايع فلورسيليكن كه گرانروي آن در حدود

  .نشان داده شده است   2 دستگاه مناسب در شكل. د باش مناسب مي

  
   
متر  ميلي  14/5  نمونه مورد آزمون ابعاد  1 ـ براي نوع 1 يادآوري ـ 
  .متر بايد كاهش داده شود  ميلي  6/5 به
ـ قسمت خارجي تيغه چاقو جابجائي الستيك را به طرف خارج تقليل   2 يادآوري 

تيغه دروني به بيروني و در نتيجه موجب دهد به دليل وجود نيروي وارده از  مي
  .شود  برش عمودي الستيك مي
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ها  ـ اتو ـ اتو مناسبي كه بتواند دستگاه مقاومت به فشردگي و آزمونه  4 ـ  2 ـ  7  

  .نگهداري نمايد   11 ـ  2 ـ  7 را در درجه حرارتي با رواداري داده شده در بند
از دو نوع توضيح داده شده در زير باشد ـ آزمونه ـ آزمونه بايد از يكي   5 ـ  2 ـ  7 

هر دو . شود  براي حداكثر دقت توصيه مي) 2(و در صورت امكان استفاده از نوع 
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نوع آزمونه حتمأ مقدار مقاومت به فشردگي نداده و از مقايسه مقادير به دست آمده 
  .اين دو نوع آزمونه بايد خودداري نمود 

متر و  ميلي  0/5±13/0 اي به قطر ديسك استوانه) 1(ـ نوع   6 ـ  2 ـ  7 
گيري يا برش تهيه سده و عمل  متر كه به وسيله قالب ميلي  0/3±6/3 ضخامت

. هاي حلقوي متحرك و يا چاقوهاي گردان انجام شود  برش بايد به وسيله قالب
شود بايد به دقت با الستيك كه  چاقوي برش كه به وسيله آب صابون روان مي

وب و ساير وسايل مناسب نگهداري شده است تماس طور محكم بر روي چ به
شود  حاصل نمائيد و فشار برش كه به وسيله دستگاه برش بر روي نمونه وارد مي

  .بايد به حداقل برسد تا از پيچش سطح جلوگيري به عمل آيد 
گيري و  هاي نوع سيليكون چنانچه آزمونه به وسيله قالب يادآوري ـ براي الستيك 

از دستگاه برش تهيه شده به وسيله دستگاه برش نيز چنانچه آزمونه  يا با استفاده
قبل و يا پس از عمل آمدن الستيك تهيه شده باشد نيز نتايج به دست آمده 

  .يكسان نخواهد بود 
متر  ميلي  0/5±29/0 اي به قطر يك ديسك استوانه) 2(ـ نوع   7 ـ  2 ـ  7 

  .شود  تهيه مي) 1(وع متر كه طبق روش آزمونه ن ميلي  0/5±12/5 ضخامت
از روي هم   7 ـ  2 ـ  7 و  6 ـ  2 ـ 7 اي كه مطابق بند هاي چند اليه آزمونه 

) 1(هاي الستيكي براي آزمونه نوع  ديسك بريده شده از صفحه  4  تا  2 گذاري
توان استفاده كرد نتايج آزمون  اند مي تهيه شده) 2(براي آزمونه نوع   7 تا  2 يا

فوق حتمأ مساوي نتايج به دست آمده براي آزمونه  مقاومت به فشردگي آزمونه
  .تشكيل شده از يك ديسك به همان ابعاد نخواهد بود 

ها ـ اگر اليه  هاي آزمون و آزمونه ـ روش كار ـ آماده كردن نمونه  8 ـ  2 ـ  7 
اي بر روي نمونه و يا داخل نمونه وجود داشت بايد قبل از بريدن قطعه  پارچه

  .رداشته شود نمونه مورد آزمون ب
ها از به كار بردن مواد متورم كننده بايد خودداري نمود  براي خارج كردن اين البه 

تواند از بنزن و كلروفرم و تتراكلروكربن براي مرطوب  ولي در صورت لزوم مي
  .كردن سطوح تماس استفاده نمود 

كردن احتياط الزم بايد به عمل آيد تا از كشيده شدن الستيك در هنگام جدا  
چنانچه از مايع متورم كننده براي جدا كردن پارچه استفاده . پارچه جلوگيري شود 
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. شود پس از عمل جدا كردن مايع فوق بايد كامال از سطح آزمونه تبخير شود 
هاي غير يكنواخت از نظر ضخامت با نمونه هايي كه ضخامت آنها از  آزمونه

بايد به وسيله دستگاه سمباده يكنواخت حداكثر تعيين شده براي آزمونه بيشتر باشد 
گيري شده بايد عاري از مواد نرم كننده و يا ساير مواد  هاي قالب آزمونه. شوند 

  .اضافي باشد 
ها ـ در اثر مرور زمان  هاي آزمون و آزمونه ـ آماده سازي نمونه  9 ـ  2 ـ  7 

مدت زمان  اين تغييرات مخصوصأ در. كند  خواص الستيك ولگانيزه شده تغيير مي
ساعت پس   16 بنابراين هيچ آزمون نبايد تا. الزم بين ولگانيزه شدن سريع است 

اي  يابي مقايسه از ولگانيزه شدن و آزمون بايد چهار هفته باشد و براي ارزش
هاي توليدي حداكثر  ها بايد در همان زمان انجام گيرند و براي الستيك آزمون

گانيزه شدن معلوم باشد بايد سه ماه باشد و مدت زمان الزم هنگامي كه تاريخ ول
چنانچه تاريخ ولگانيزه شدن معلوم باشد بايد يه ماه باشد و چنانچه تاريخ ولگانيزه 
شدن معلوم نباشد آزمون بايد شش هفته بعد از تاريخ دريافت محصول به وسيله 

مدت زمان  خريدار باشد تا آنجائي كه ممكن است نمونه و آزمونه بايد از اثر نور در
  .ولگانيزه شدن و آزمون محافظت شود 

گراد بايد حداقل سه ساعت بالفاصله  درجه سانتي  2±20 آزمونه در درجه حرارت 
  .گيري و آزمون شدن قرار گيرد  قبل از اندازه

چنانچه آماده كردن نمونه مورد آزمون به سمباده كردن نياز داشته باشد كل زمان  
هاي مورد آزمون  مورد آزمون ـ ستبراي هر يك از نمونهمورد نياز ستبراي نمونه 

اين استاندارد   2 ـ 2 ـ  7 بايد از مركز نمونه با ضخامت سنج مطابق بند
  .گيري شود  اندازه

طور  را به) 1(ـ تعيين مقاومت به فشردگي ـ سه آزمونه از نوع  11 ـ  2 ـ  7 
همراه با واشر ) 3(ل درست در مركز شك) 2(قرينه و هر يك قطعه آزمونه از نوع 

كه فاصله  طوري گراد قرار دهيد به درجه سانتي  2±20 بين هر يك از صفحات در
كه تحت فشار قرار  كافي بين واشرها و الستيك براي ايجاد برآمدگي هنگامي

  .گيرد باشد  مي
گيري بايد سه آزمونه مورد استفاده قرار گيرد پيچها بايد سفت  براي هر اندازه 

كه آنها با هم  طور يكنواخت بيشتر به هم نزديك شوند تا اين صفحات بهشوند تا 
دستگاه فشار كه محتوي قطعات مورد آزمون . در فاصله الزم در تماس باشند 
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در شرايط درجه حرارت مورد آزمون برده   14كن است بالفاصله به داخل خشك
درجه   2±150 درجه حرارت در مدت زمان فشار وارده بايد معموال. شود  مي

گراد  درجه سانتي  1±70 ,گراد  درجه سانتي  1±100 گراد و سانتي

مدت زمان آزمون بايد معموال. گراد باشد  درجه سانتي  2±20 و

ساعت براي   72  هاي باال هاي در حرارت ساعت براي آزمون  24 
  .گراد باشد  درجه سانتي  2±20 هاي در حرارت آزمون

ها فورا  ها خارج شوند نمونه دستگاه فشار بايد باز و نمونههاي  در پايان آزمون پيچ 
دقيقه   3±30 بايد بر روي ميزهاي چوبي آزمايشگاه انتقال يابند تا در مدت زمان

سپس ضخامت نمونه مورد . گراد برسد  درجه سانتي  2±20 به درجه حرارت
پس بايد گيري شود قطعات نمونه مورد آزمون س اندازه 2 ـ  2 ـ  7 آزمون طبق بند

مانند    در طول قطر به دو قسمت بريده شود چنانچه نقايصي مانند حبابهاي
  .شود  حبابهاي هوا در داخل آزمونه مشاهده شود آزمونه مردود شناخته مي

ـ محاسبه نتايج ـ مقاومت به فشردگي در فشار عبارت از اختالف  12 ـ  2 ـ  7 
باشد كه بر حسب فشار  آزمونه ميمابين ضخامت اوليه آزمونه و ضخامت بازگشتي 

  .شود  وارده اوليه بيان مي
# # #  

  .از نتايج سه آزمونه باشد ميانگين گرفته شود  
  .هاي زير باشد  ـ گزارش ـ گزارش بايد شامل قسمت 13 ـ  2 ـ  7 
  12 ـ  2 ـ  7 الف ـ فشار وارده محاسبه شده طبق بند 
چنانچه از . باشد  ا بريده شده ميگيري ي ب ـ نوع آزمونه مصرفي كه از نوع قالب 

  .هاي به كار برده شده در هر آزمون ذكر شود  نوع بريده شده باشد تعداد ديسكت
  (tr) و ضخامت آن پس از بازگشت  (tO) پ ـ ستبراي 
  ت ـ مدت زمان آزمون و درجه حرارت آزمون 
است يا نه كه آيا مواد روان كننده براي سطوح آزمون استفاده شده  ث ـ ذكر اين 

  .در صورت استفاده كردن تعيين نوع مواد روان كننده 
  ـ آزمون افت تنش به مرور زمان  3 ـ  7 
  ـ تهيه آزمونه  1 ـ  3 ـ  7 

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



باشد   4 الف ـ قطعه نمونه به شكل دمبلي ـ قطعه نمونه بايد مطابق شكل 
. باشد درصد ميانگين ستبراي آن بيشتر  2 ستبراي هر آزمونه دمبلي شكل نبايد از

برش بريده    15 ,قطعه نمونه دمبلي شكل بايد از ورقه الستيكي به وسيله دستگاه 
شود براي برش بايد قطعه آزمونه را به وسيله آب يا محلول آب و صابون تر نمونه 

چرم و يا كمربند الستيكي قرار , و بر روي صفحه مسطح و ثابتي از جنس مقوا 
بندي آن  16 ها بايد در جهت دانه وال آزمونهمعم. داد و سپس با يك ضربه بريد 

  .بريده شوند 
  .متر باشد  ميلي  100 هاي داور بايد طول نشانه 
ها بايد داراي قطر  ب ـ قطعه نمونه به شكل حلقوي ـ حلقه 

متر و ميانگين عرض آنها  ميلي  52/6 متر و قطر خارجي ميلي 44/6 داخلي
ميانگين عرض . متر باشد  ميلي  6 تا  4 متر و ستبراي بين ميلي  4/1 ـ  3/9 بين

  /متر باشد  ميلي  0/2 نبايد بيشتر از
  .درصد ميانگين آن باشد   2 ستبراي هر آزمونه حلقوي نبايد بيشتر از 
  :هاي حلقوي بايد  آزمونه 
  .از ورقه الستيكي و به وسيله چاقوي دوار بريده شوند ) 1( 
ناسب و به وسيله ماشين برش هاي الستيكي با ستبراي جداري م از لوله) 2( 

  .بريده شوند 
  گيري به وسيله قالب) 3( 
شود  هاي نرم استفاده مي براي برش الستيك) 2(و ) 1(هاي  كه از روش هنگامي 
بايد چاقو را به اندازه كافي با محلول صابون روان كرده تا لبه آزمونه بريده شده . 

  .و ناقص نبايد استفاده شود هاي حلقوي نا منظم  از آزمونه. نامنظم نباشد 
ـ دستگاه آزمون افت تنش ـ دستگاه آزمون بايد هنگام آزمون قادر   2 ـ  3 ـ  7 

توان از  براي اين منظور مي. گيري نيروي كشش وارده برآزمونه باشد  به اندازه
  .دستگاه استحكام كششي و ازدياد طول استفاده كرد 

هاي ولگانيزه شده  فيزيكي الستيكـ آماده سازي آزمونه ـ خواص   3 ـ  3 ـ  7 
هاي مختلف دائمأ در حال تغيير بوده و اين تغييرات خصوصأ در  در زمان
  .باشد  ساعت پس از ولگانيزه شدن سريع مي  24 اولين
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براي مقايسه دقيق . گونه آزموني در اين مدت زمان نبايد انجام گيرد  بنابراين هيچ 
هاي زماني مساوي  ها در فاصله زمونهاي مختلف الزم است كه آ بين الستيك

  .پس از ولگانيزه شدن بر روي آنها انجام گيرد 
آزمونه و قطعه نمونه مورد آزمون بايد از نور به طور كامل و تا آنجائي كه ممكن  

ها بعد از آماده  نمونه. هاي ولگانيزه شدن و آزمون محافظت شود  است بين زمان
درجه   2±20 بريدن آزمونه در درجه حرارت ساعت قبل از  12 سازي بايد حداقل

توان فورا مورد آزمون قرار داد اما اگر  هارا مي گراد قرار گيرند اين آزمونه سانتي
آماده سازي نياز به سمباده كردن نمونه داشته باشد حد فاصل بين سمباده كردن و 

  .ساعت بيشتر باشد   72 آزمون نبايد از
گراد انجام شود آزمونه بايد  درجه سانتي 20 بيشتر ازاگر آزمون در درجه حرارتي  

  .حداقل براي يك ساعت قبل از آزمون در درجه حرارت آزمون قرار گيرد 
ـ تعيين افت تنش ـ آزمونه را بايد در دستگاه قرار داده و گيره پائيني   4 ـ  3 ـ  7 

  .درصد به دست آيد   2±50 را طوري تنظيم كرد كه ازدياد طولي برابر
ي درصد پس از مدت   1 ستگاه را خاموش كنيد و سپس تنش را با دقتد 

  .گيري نمائيد  ساعت به ترتيب اندازه  168 ساعت و  24 دقيقه و  10 زمان
جهت كنترل ميانگين نتايج حاصل از دو آزمونه را گزارش نمائيد در حين آزمون  

ون تماس حاصل واشرها بايد طوري در دستگاه قرار گيرند كه با كناره دستگاه آزم
  .نكنند 

ـ محاسبه نتايج ـ افت فشار عبارت است از اختالف تنش پس   5 ـ  3 ـ  7 
  .شود  باشد كه بر حسب درصد بيان مي ساعت مي  168 ساعت و يا  24 از

  
 S1   =دقيقه كشش  10 تنش پس از  
 S2   =ساعت  24 تنش پس از  
 S3   =ساعت  168 تنش پس از  
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  :ـ گزارش   6 ـ  3 ـ  7 
  ساعت  168 ساعت و  24 درصد افت تنش پس ازـ   1 
  ـ نوع قطعه نمونه مورد آزمون  2 
بندي نمونه بريده شده است  ـ جهتي كه قطعه نمونه مورد آزمون نسبت به دانه  3 
.  
  .گراد باشد  درجه سانتي  2±20 ـ درجه حرارت آزمون درصورتي كه به غير از  4 

  
   
  وري در مايع ـ آزمون غوطه  4 ـ  7 
ـ وسائل آزمون ـ اين وسائل بايد از نظر حرارت آزمون و فراريت   1 ـ  4 ـ  7 

هايي كه حرارت آنها به طور قابل  براي آزمون. وري مناسب باشد  مايع غوطه
اي يا لوله آزمايش با  توان از بطري شيشه مالحظه زير نقطه جوش مايع است مي

مايش بايد از نظر ابعاد اين بطري با لوله آز. اي مناسب استفاده نمود  در شيشه
  .طوري باشد كه آزمونه كامال در مايع آزمون غوطه ور شود 

وري بطري يا لوله  هاي نزديك به نقطه جوش مايع غوطه براي آزمون درحرارت 
و يا ديگر وسايل مناسب كه بتواند تبخير مايع   17آزمايش بايد متصل به مبرد

  .وري را به حداقل برساند باشد  غوطه
متر مكعب  ميلي  3000 تا  1000 ـ آزمونه ـ آزمونه بايد داراي  2 ـ  4 ـ  7 

آزمونه كه از يك ورقه . متر باشد  ميلي  0/2±2 حجم با ستبراي يكنواخت
ولي در هر . تواند به شكل مربع يا مستطيل باشد  الستيك بريده شده است مي

  .متر باشد  ميلي  50  حال طول و يا عرض آن نبايد بزرگتر از
توان استفاده  اي كه از محصول نهائي بريده شده است مي يادآوري ـ از آزمونه 

نتايج به . متر باشد  ميلي  1/8 تر از كرد در اين مورد آزمونه ممكن است نازك
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هاي ستبراي  هاي با ستبراي فوق ممكن است با نتايج آزمونه دست آمده از آزمونه
تر  هائي كه ضخيم فرآورده. متري قابل مقايسه نباشد  ميلي  2 استاندارد

  .متر برسد  ميلي  0/2±2 متر است بايد سائيده شود تا ضخامت آن به ميلي  2/2 از
باشد  در موارد زير مورد قبول مي)   0/1±(ـ رواداري ستبراي كمتري   2 يادآوري 
.  
در ( كه  الف ـ در آزمون هايي كه حداكثر جذب صورت نگرفته است به علت اين 

ليه جذب درصد تغيير حجم اندازه گرفته شده نسبت به عكس با حين مراحل او
  )ضخامت آزمونه دارد 

وري در درجه  هايي كه به علت اكسيداسيون سطحي مايع غوطه ب ـ در آزمون 
  .گذارد  حرارت باال بر روي نتايج به دست آمده اثر مي

هر يك از ـ روش كار ـ سه آزمونه بايد براي آزمون انتخاب نمود و   3 ـ  4 ـ  7 
مقطر  وزن كنيد و سپس آن را در آب  (W1) گرم ها را در هوا تا تقريب ميلي آزمونه

  (W2).گراد دوباره وزن كنيد  درجه سانتي  2±20 با درجه حرارت
ـ چنانچه وزن مخصوص آزمونه كمتر از وزن مخصوص آب باشد   1 يادآوي 

ور كننده استفاده  طهوري كامل در آب مقطر الزم است كه از وسيله غو براي غوطه
  .شود 

  .ور كننده استفاده شود  در صورت استفاده از غوطه 
ور كننده در آب مقطر بايد به طور  ور كننده وزن غوطه در صورت استفاده از غوطه 

سپس قطعات مورد آزمون را با كاغذ كلينكس پاك و   (WS) .جداگانه تعيين شود 
اي محتوي مايع  ك ظرف شيشهسپس قطعات را جدا از هم دري. خشك كنيد 

ها را  تواند آزمونه ها بوده و مي برابر حجم كل آزمونه 15 وري كه حجم آن غوطه
توان  چنانچه استفاده از سرد كن ضروري نباشد مي. كامال در گيرد قرار دهيد 

ها را در حرارت مورد نياز قرار  سپس محتوي آزمونه. اي يست  ظرف را با در شيشه
واشرهاي مشابه از نظر . آزمون از نور دور نگهداريد  داده و هنگام

چنانچه وزن مخصوص . توان در يك ظرف قرار داد  سيايون وا مي   ولگانيزه
وري باشد وسائلي مانند  كمتر از وزن مخصوص مايع غوطه) آزمونه ( الستيك 

  .گه دارد ور در مايع ن ور كننده بايد فراهم شود تا بتواند آزمونه را كامال غوطه غوطه
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در انتهاي مدت آزمون غوطه وري درجه حرارت قطعات مورد آزمون را به درجه  
اين عمل را بهتر است كه با انتقال . گراد برسانيد  درجه سانتي  2±20 حرارت

وري در همان درجه حرارت در مدتي  ها به داخل مايع تازه غوطه سريع آزمون
  .جام داد دقيقه ان  60 دقيقه و كمتر از  30 بيشتر از

. وري بايد از سطح هر يك از قطعات مورد آزمون برداشته شود  مايع اضافي غوطه 
و سپس وزن آن را , سپس بالفاصله بايد آزمونه را در بطري در دار توزين قرار داد 

سپس آزمونه را فورا از بطري خارج   (W3) گرم وزن كرد در هوا تا تقريب ميلي
در صورت لزوم با استفاده از ( و آن را در آب  كرده و در آب مقطر قرار داده

  .دانيد به تنهايي و در آب به دست آوريد  ور كننده را اگر قبال نمي غوطه
ور كننده به تنهائي و در آب بايد مورد استفاده  در سرتاسر محاسبات وزن غوطه 

  .قرار گيرد تا محاسبه نتايج آسان شود 
حرارت محيط فرار باشد مدت زمان انتقال وري در درجه  چنانچه مايع غوطه 

  .ثانيه بيشتر باشد   30 وري نبايد از قطعات از مايع غوطه
هاي هوا از آب توزين كردن بايد  ـ دقت كافي در خارج كردن حباب  1 يادآوري 

  .به عمل آيد 
الزم است كه . هاي هوا به آزمونه به حداقل برسد  كه چسبيدن حباب براي اين 

ماده فعال كننده ) قسمت   10000 مثال يك قسمت از( كمي از مقدار خيلي 
پاك كننده مصنوعي به كار برد و يا آزمونه را بايد در مايعي مانند الكل   18سطحي

طور كامل در آب قابل حل بوده و اثر  اتيليك و يا الكل متيليك صنعتي كه به
  .فرو برد  متورم كنندگي و يا خورندگي آن بر روي الستيك قابل اغماض است

ـ روش خارج كردن مايع اضافي از سطح آزمونه نسبت به نوع و   2 يادآوري 
كه مايعات فراري مانند ايزوكتان و  هنگامي. باشد  ماهيت مايع قابل تغيير مي

ممكن است . آزمونه را فورا با كاغذ صافي تميز و پاك كنيد . تولوئن مصرف شود 
و ) روغني ( ور در مايعات چرب  ه غوطهاشكاالتي هنگام تميز كردن سطح آزمون

غير فرار به وجود آيد كه در اين صورت بايد آزمونه را در مايع فرار غير متورم 
  .اي مانند متانول فرو برده و سپس آن را خشك كرد  كننده

  ـ محاسبات  4 ـ  7 
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  .ميانگين نتايج به دست آمده براي سه آزمون بايد گزارش شود  
هاي كنترل بهتر است كه نتايج را بر حسب درصد تغيير  براي آزمونيادآوري ـ  

  .ها گزارش داد  وزن آزمونه
   
   
   

  
   
   
   
1- Natural rubleer (NR)  
2-  Styrene butadian rubber  
3- Isobutene isoprene (butlyl) rubber (IIR)  
4- Halogenaled isobutene isoperen rubber (HIIR)  
5- Chloroprene rubber (CR)  
6- butadiene acrylonitrele rubber (NBR)  
7- Ethylene propylene rubber (EPM), (EODM)  
8-  Silicone rubber (SI)  
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9 - .International Rubber Hardness Degrees  )IRHD(  
  ايران  1650 استاندارد شماره - 10
11-(B) 2-2-4- Trimethyl Pentane 70% volume Toluene 

30% by volume  
12 - Diese Knives  
13-CLA : Centre - line average height     
14 - Oven  
15-Punching with a die , using alsingle stroke of a 

prss     
16 -grain ranning along     
17 - COndansator  
18 - active material :Surface  
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