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آببندهاي االستومري ـ آببندهاي محل اتصال خطوط 

آببندهاي الستيكي :  لوله آب و فاضالب ـ قسمت اول

  ولكانيده

 هاي آزمون ها و روش ويژگي
 
  اولچاپ
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   و تحقيقات صنعتي ايراناستاندارد با مؤسسه آشنايي  
 رسمي مرجع  تنهاقانون، موجب  صنعتي ايران بهتحقيقات و استاندارد مؤسسه
) رسمي( ملي استانداردهاي نشر  تدوين وتعيين، وظيفه  عهده داركه است كشور
  .ميباشد
 در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از استاندارد تدوين

 مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي صاحبنظرانكارشناسان مؤسسه، 
سعي بر اين است كه .  ميگيردصورتموضوع واقتصادي آگاه ومرتبط با 

 توجه به شرايط توليدي، وبااستانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي 
:  و نفع شاملحقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

 و نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 
پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع .اي دولتي باشدسازمانه

 واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات ذينفع
 در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان وپيشنهادهـا

  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي( ملي استاندارد
 استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با يسنو پيش

 شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي تعيينرعايت ضوابط 
بدين .  به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گرددتصويب،مربوط و در صورت 

د مندرج در استاندارد ملي  مي شود كه بر اساس مفاتلقيترتيب استانداردهايي ملي 
 مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به مليتدوين و در كميته )) 5((شماره 

  .تصويب رسيده باشد
 و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد مؤسسه

 كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ميباشداستاندارد 
 از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و كشور،منديهاي خاص ونياز

  . مي نمايداستفـادهاستانداردهـاي بين المـللي 
 و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني استاندارد مؤسسه

 منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي بهشده در قانون 
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 محصوالت و مالحظات زيست محيطي و كيفيتصول اطمينان از وعمومي، ح
 شوراي عالي استاندارد اجباري تصويباقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با 

 المللي براي محصوالت كشور، بينمؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي . نمايد
  . نمايداجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

 اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و بمنظـور همچـنين
 زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان درمؤسسات فعال 

 زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 
 سازمانها و مؤسسات را بر اساس اينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

 داده و در صورت احراز قرارضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي 
 بر عملكرد آنها نظارت وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

 سنجش تعيين عيار وسايلترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون . مي نمايد
 ملي از استانداردهاي گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح فلزات

  .ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
 

آببندهاي االستومري ـ آببندهاي محل اتصال خطوط لوله آب و ” كميسيون استاندارد 

  “هاي آزمون قسمت اول ـ آببندهاي الستيكي ولكانيده ـ ويژگي ها و روش. فاضالب 
 ت يا نمايندگيسم رئيس

 مجله بسپار )دآتراي پليمر(عباسيان ، علي
  اعضاء 

 شرآت والیت پالستيك )ليسانس فيزیك آاربردي(جعفري ، زهرا
 مجتمع صنایع الستيك آرمان )فوق ليسانس مهندسي شيمي(رحماني ، رحيم

  شرآت لوله سازي پي ایي اس  )ليسانس مهندسي شيمي(سهيل پور ، سپيده
  شرآت شيرآالت صنعتي ایران  )ليسانس فيزیك(، عباسصنيعي پور 

  شرآت ایران یاسا  )ليسانس شيمي آاربردي(عابدیني ، زهرا
  شرآت خدمات مهندسي و فن آوري سایپا  )فوق ليسانس مهندسي پليمر(نيك مهر ، مهرآفرین 

    دبير

  نعتي ایرانمؤسسه استاندارد و تحقيقات ص  )فوق ليسانس شيمي آاربردي(خادمي سهي ، داود
 
  

 صفحه فهرست مندرجات
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 ب پيشگفتار

 ١ هدف ١

 ١ دامنه آاربرد ٢

 ٢ مراجع الزامي ٣

 ٤ طبقه بندي ٤

 ٤ ویژگي ها ٥

 ١٣ هاي آنترل محصول آارخانه آزمون ٧

 ١٣ انبارداري ٨

 ١٥ تعيين مشخصات ٩

 ١٥ گذاري و نصب برچسب نشانه  ١٠

 ١٧ پيوست الف

 ٢٠ پيوست ب

 ٢٢ پيوست پ

 ٢٣ پيوست ت
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  پيش گفتار
قسمت اول ـ آببندهاي .  آببندهاي االستومري ـ آببندهاي محل اتصال خطوط لوله آب و فاضالب”استاندارد

اين استاندارد .  تهيه شد1383 نخستين بار در سال “هاي آزمون  ها و روش الستيكي ولكانيده ـ ويژگي

ي و تأئيد كميسيون مربوط براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و براساس پيشنهادهاي رسيده و بررس

اينك به استناد .  تصويب شد6/4/83در سيصد و هفتمين جلسه كميته ملي استاندارد شيميائي و پليمر مورخ 

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 3بند يك مادة 

  . بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود1371

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات، 

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل 

. د، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتاين استاندارد ها ارائه شو

  .بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه، در حد 

  . بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شودامكان

  .شود  شده و استانداردهاي قبلي باطل اعالم مي1989 و 1988اين استاندارد جايگزين استانداردهاي 

  :منابع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 

 1- DIN EN 681-1 : 1996 , Materials requirements for elastomeric pipe joint seals used 
in water and drainage  applications . 
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  .آببندهاي االستومري ـ آببندهاي محل اتصال خطوط لوله آب و فاضالب   
  هاي آزمون ها و روش  قسمت اول ـ آببندهاي الستيكي ولكانيده ـ ويژگي

  

  هدف      1
ها، ابعاد و رواداري آببندهاي الستيكي ولكانيده خطوط لوله آب و فاضالب مي  ز تدوین این استاندارد تعيين ویژگيهدف ا
  .باشد

  

  دامنه كاربرد      2
  :هاي الزم براي آببندهاي الستيكي ولكانيده براي موارد زیر مي باشد این استاندارد در برگيرنده ویژگي

  ) درجه سلسيوس٥٠تا دماي ( آب سرد آشاميدني -الف 
  ) درجه سلسيوس١١٠تا دماي ( آب داغ آشاميدني و غيرآشاميدني -ب 
 درجه سلسيوس و جریان هاي مقطعي ٤٥براي جریان هاي پيوسته تا دماي ( و آب باران ٢، فاضالب١ شبكه زه آشي-پ 

  ) درجه سلسيوس٩٥تا دماي 
 مراجعه ٤به جدول (ي آنها انتخاب شده است ها عناوین متفاوت آببندها با توجه به نوع، آاربرد و ویژگي

اي آه آاربردهاي خاص   اضافهيها ویژگي. هاي عمومي آببندهاي اتصال دراین استاندارد آورده شده است ویژگي).شود
ایجاب مي آنند در استانداردهاي محصول مربوطه تعریف شده اند و این نكته نيز درنظر گرفته شده است آه عملكرد 

در استاندارد در مواردي آه . له تابعي از خواص مواد آببند، شكل هندسي آببند و طراحي اتصال لوله استاتصالهاي لو
هاي عملكردي براي اتصال تعيين شده باشد، استفاده از این استاندارد متناسب با استانداردهاي محصول  ویژگيمحصول 

  .الزامي است
 ساخته شده از چدن، فوالد، سفال، سيمان تقویت شده با الياف، بتون، بتون این استاندارد براي آببندهاي اتصال انواع لوله

  .مسلح، پالستيك و پالستيك تقویت شده با الياف آاربرد دارد
در مورد آببندهاي چند سازه با .   قابل استفاده مي باشد٤ آببندهاي چندسازه٣همچنين این استاندارد براي اجزاء الستيكي

رهایي از  و ٦، مانائي فشاريپارگي تاطول ازدیاد هاي   ، ویژگي٥ الستيكسختي بين الملليجه در ٩٥ تا ٧٦سختي بين 
آه جزء الستيكي در عملكرد آببندي و یا پایداري درازمدت آببند تأثير داشته شوند  درنظر گرفته مي تنها در مواقعي ٧تنش
  .باشد

  .ته باشد نيز مشمول این استانداردمي باشندآببندهاي اتصالي آه یك حفره بسته در طراحي آنها وجود داش
  

                                                 
 drainage-1   
 sewerage-2   
 elastomeric-1   
composite -2   
 IRHD (International Rubber Hardness Degrees)-3   
 Compression set-4   
 Stress relaxation-5   
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  مراجع الزامي     3
بدین ترتيب آن مقررات . مدارك الزامي زیر حاوي مقرراتي است آه در متن استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است

 و یا تجدیدنظر، اصالحيه ها/ در مورد مراجع داراي تاریخ چاپ و . جزئي از این استاندارد محسوب مي شود
معهذا بهتر است آاربران ذینفع این استاندارد، امكان آاربرد آخرین . تجدیدنظرهاي بعدي این مدارك مورد نظر نيست

یا / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و . اصالحيه ها و تجدیدنظرهاي مدارك الزامي زیر را مورد بررسي قرار دهند
  .نظر استتجدیدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد 

  .استفاده از مراجع زیر براي آاربرد این استاندارد الزامي است

سختي (گيري سختي الستيك ولكانيزه یا گرمانرم    روش اندازه-الستيك  «١٣٨١سال : ٦٥٤استاندارد ملي     3-1

  )١٠٠ IRHD  و IRHD١٠ بين 

  - تعيين خواص تنش آرنش آششي الستيك ولكانيزه یا ترموپالستيك «١٣٨٢سال  : ٧٦٤استاندارد ملي     3-2

 روش آزمون

  و نامگذاري الستيك و التكسها١٣٧٨سال  : ٤٨٥٦استاندارد ملي     3-3

Rubber , vulcanized – Accelerated ageing and heat  resistance 
tests. 

3-4    ISO 188 : 1998 

Rubber – Temperatures , humidities and times for conditioning 
and testing. 

3-5    ISO 471 : 1995  

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of 
compression set at ambient, elevated or low temperatures. 

3-6    ISO 815 : 1991 

Rubber, vulacanized or thermoplastic – Determination of tear 
strength Part 2 :  Small (Delft) test pieces. 

3-7    ISO 816 : 1991 

Rubber, vulacanized or thermoplastic – Resistance to ozone 
cracking Part 1 : Static strain test. 

3-8    ISO 1431-1 : 1989 

Rubber, vulacanized – Determination of the effect of liquids. 3-9  ISO 1817 : 1999 
Rubber products – Guide lines for storage. 3-10  ISO 2230 : 2002 

Rubber, vulacanized or thermoplastic – Determination of 
tension set under constant elongation , and of tension set 

elongation and creep under constant tensile load. 

3-11  ISO 2285 : 2001 

Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1 : 
Sampling schemes indexed by acceptable quality limit (AQL) 

for lot-by-lot inspection. 

3-12  ISO 2859-1 : 1999 

Rubber – Tolerances for products Part 1 : Dimentional 
tolerances. 

3-13  ISO 3302 : 1996 

Rubber , vulcanized or thermoplastic – Determination of stress 
relaxation in compression at ambient and at elevated 

temperatures. 

3-14  ISO 3384 : 1999 

Rubbers – Determination of crystallization effects by hardness 
measurements. 

3-15  ISO 3387 : 1994 
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Sampling procedures and charts for inspection by variables for 
percent nonconforming. 

3-16  ISO 3951 : 1989 

Rubber, vulacanized or thermoplastic – Preparation of samples 
and test pieces Part 1 : Physical tests. 

3-17  ISO 4661-1 : 1993 

Rubber, vulacanized or thermoplastic – Determination of 
compression stress – strain properties. 

3-18  ISO 7743 : 1989 

Rubber – Recommendations for the workmanship of pipe joint 
rings – Description and classification of imperfections. 

3-19  ISO 9691 : 1992 

  طبقه بندي     4
  . مشخص شده است٣ و پنج طبقه در جدول ٢ه ازمواد براي آببندهاي اتصال لوله در جدول شش طبق

  . باشد١ مطابق محدوده هاي مشخص شده در جدول ایدسختي اسمي ب

   طبقه بندي سختي- 1جدول 
  ٩٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  ٥٠  ٤٠  IRHD طبقه سختي برحسب

  ٩٥ تا ٨٦  ٨٥ تا ٧٦  ٧٥ تا ٦٦  ٦٥ تا ٥٦  ٥٥ تا ٤٦  ٤٥ تا ٣٦  IRHDحدود سختي برحسب 
  

  ويژگي ها      5
  مواد    5-1
  كليات   5-1-1

 عاري از هر ماده اي باشد آه ممكن است اثر زیان آور بر سيال در حال انتقال و یا عمر آببند و یا خود لوله یا دآببند بای
هاي  ند، رعایت ویژگيبراي اجزاي الستيك هاي چند سازه آه با محتویات خط لوله در تماس نيست. اتصاالت داشته باشد

  .الزامي نيست ٢-١-٥بند 

  اثر بر كيفيت آب  5-1-2
  . تأثير سوء بگذاردمورد مصرف مواد مورد استفاده نباید بر آيفيت آب ،براي آب آشاميدني سرد و داغ

  هاي آببند ويژگي    5-2
  رواداري ابعادي  5-2-1

  .شود تعيين ١٣-٣بند د  براساس روش مندرج در استاندارد براي هر طبقه بایها رواداري

  عيوب و نواقص  5-2-2
 براساس روش مندرج دها بای طبقه بندي نقص.  مؤثر بر عملكرد باشند١ناهمواري عاري از هرگونه عيب و یا دآببندها بای

   : به شرح زیر باشد١٩-٣بند در استاندارد 
 د آمده است بای١٩-٣بند استاندارد  ١-١-٤بند  نواقص سطحي در نواحي مؤثر بر عملكرد آببندي ، چنان آه در -

  .شودعيب محسوب 

                                                 
1- irregularities  
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 بنداستاندارد  b-١-٢-١-٤بند دي، چنان آه در ن نواقص سطحي در نواحي غير موثر بر عملكرد آبب-
 .شود عيب محسوب دباین آمده است ١٩-٣
  

  بند نواقص سطحي مهم در نواحي غير مؤثر بر عملكرد آببندي نيز، چنان آه در -1يادآوري 

١-٢-١-٤-b مورد توافق طرفين ذينفع د عيب محسوب گردد اين امر بايد آمده است باي١٩-٣  استاندارد بند 
  .معيارهاي پذيرش به نوع و طراحي آببندها بستگي دارد. قرار گيرد

  

 آمده است مي تواند عيب درنظر گرفته  ١٩-٣بند استاندارد  ٢- ٤بند  نواقص دروني چنان آه در -2يادآوري 

حدود قابل  . اندازه گيري شود١٨-٣بند يروي فشاري مي تواند براساس روش مندرج در استاندارد ن. شود
  .اين امر به نوع طراحي آببندها بستگي دارد.  مورد توافق طرفين ذينفع قرار گيرددقبول نيروي فشاري باي

  

  سختي  5-2-3
هاي مندرج   ویژگيداندازه گيري شود، بای ١-٣د بنوقتي آه سختي براساس روش آزمون ميكرو مندرج در استاندارد ملي 

  .آندبرآورده را  ٣ و ٢در جداول 
  

،  به شرط اينكه روش آزمون ميكرو به عنوان مرجع بكار گرفته شود، در صورت تناسب ابعاد آببند:يادآوري 

  . بكار گرفته شود١-٣بند روش آزمون معمول مندرج در استاندارد 
  

 تفاوت بين حداقل و ،شود ر درازاي یك پروفيل اآسترود شده آه به منظور ساخت آببند بریده مي یا دهاي مشابهبراي آببند
 باشد والبته هرآدام (IRHD)الستيك المللي  سختي بيندرجه  بيش از پنج دحداآثر سختي در نقاط مختلف آببند نبای

  . در محدوده رواداري ذآر شده باشنددگيري شده بای ازمقادیر اندازه

  پارگيطول تا زدياد استحكام كششي و ا  5-2-4
آزمونه از . گيري شود  اندازه٢-٣بند براساس روش مندرج در استاندارد پارگي باید طول تا ازدیاد استحكام آششي و 

در صورت عدم استفاده از نوع .  ترجيح داده مي شود٢ استفاده گردد، آه نوع د بای٤ یا ٣ ، ٢ ، ١هاي دمبلي شكل انواع 
  .شود در گزارش نتایج آزمون ذآر دوع دمبل بای ، ن٢

  . باشند٣ و ٢هاي مندرج در جداول   براساس ویژگيدبایپارگي طول تا  ازدیاد استحكام آششي و

  مانائي فشاري در هوا  5-2-5
  كليات  5-2-5-1

نگام آار تحت فشار قرار به هآببند آه باشد  تا حد امكان در جهتي ددر صورت تهيه آزمونه از یك آببند، اندازه گيري بای
  .مي گيرد

   درجه سلسيوس125 و 70 ، 23مانائي فشاري در دماي   5-2-5-2
 درجه سلسيوس ١٢٥ و ٧٠ ، ٢٣ در دماي B ، آزمونه آوچك نوع ٦-٣بند وقتي آه براساس روش مندرج در استاندارد 

  .اشد ب٣ و ٢هاي مندرج در جداول   براساس ویژگيد مانائي فشاري بایشود ،آزمون 
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هاي آزمونه مانائي فشاري را از محصول تهيه آرد، براي  آه نتوان قرصدر جائيكه سطح مقطع آببند بسيار آوچك باشد 
 ٥٠ با ١١-٣بند توان مانائي آششي را با استفاده از روش مندرج در استاندارد  ميهاي قالبگيري شده،  قرصجایگزین 

  .انجام شودهاي مانائي فشاري  و ویژگي) بجز آرنش(ا همان شرایط بآزمون باید درصد آرنش تعيين آرد آه البته 

  ) درجه سلسيوس-10(پايين مانائي فشاري در دماي   5-2-5-3
 درجه سلسيوس، و زمان -١٠ در دماي B ، آزمونه آوچك ٦-٣بند براساس روش مندرج در استاندارد وقتي آه 
فشاري آببندهایي آه در آب سرد آشاميدني ، فاضالب و زه  در این حالت مانائي آزمون شود ، دقيقه ٣٠±٣بازگشت 

  . باشد٢هاي مندرج در جدول   مطابق ویژگيدآشي استفاده مي شوند بای

   در هوا١ تسريع شدهزمانمندي  5-2-6
 طول ازدیادو براي تعيين استحكام آششي و ) ٣-٢-٥براساس روش مندرج در بند (ي آه براي تعيين سختي یآزمونه ها

 ٢تهيه مي شوند باید براساس روش آزمون زمانمندي در گرمخانه) ٤-٢-٥براساس روش مندرج در بند (گي پاردر 
   : مورد آزمون زمانمندي در هوا مطابق زمان و دماهاي زیر قرار گيرند٤-٣بند  استاندارد طبقمعمولي 

   درجه سلسيوس٧٠وز در دماي  ر٧  به مدت آببندهاي اتصال براي خطوط انتقال آب سرد، زه آشي و فاضالب-الف 
   درجه سلسيوس١٢٥ روز در دماي ٧به مدت  آببندهاي اتصال براي خطوط انتقال آب داغ -ب 

 مطابقت داشته ٣ و ٢هاي داده شده در جداول  اید با ویژگيدر پارگي بطول ازدیاد تغييرات در سختي، استحكام آششي و 
  .باشد

  رهايي از تنش در فشار  5-2-7
 با استفاده از آزمونه استوانه اي آوچك و پس از اعمال ١٤-٣بند مندرج در استاندارد  Aباید به روش نش رهایي از ت

 اندازه گيري هاي متوالي در آزمون هفت روزه، پس از آغاز آزمون در زمان .شودشرایط مكانيكي و حرارتي تعيين 
 روز انجام ١٠٠ و ٣٠ ، ٧ ، ٣ ، ١اعت،  روزه پس از سه س١٠٠ روز و براي آزمون ٧ و ٣ ، ١هاي سه ساعت، 

مناسبترین خط مستقيمي آه از نقاط مشخص شده در مقياس لگاریتمي زمان عبور مي آند با روش تحليل . شود
هاي  ویژگي.  باشد٩٨/٠ بدست آمده از این آناليز نباید آمتر از rو در این حالت ضریب تصحيح شود  تعيين ٣رگرسيوني
 باید با اعداد استخراج شده از این خط مستقيم ٣ و ٢ روزه مندرج در جداول ١٠٠ و ٧نهاي تنش در آزمورهایي از 

  .مطابقت داشته باشد
  :هاي زیر باشد   و طبق دما و زمان٣ و ٢هاي جداول  تنش در فشار باید براساس ویژگيرهایي از 

 درجه ٢٣±٢هفت روز در دماي ، اران آببندهاي اتصال براي خطوط انتقال آب سرد، زه آشي و فاضالب و آب ب-الف 
   درجه سلسيوس٢٣±٢ روز در دماي ١٠٠سلسيوس و 

 درجه سلسيوس وهفت روز در دماي ٢٣±٢هفت روز در دماي ،  آببندهاي اتصال براي خطوط انتقال آب داغ -ب 
   درجه سلسيوس١٢٥±٢

ه شود و جهت حصول اطمينان از این امر داشته در محدوده رواداري تعيين شده نگددماي آزمون در تمام مدت آزمون بای
. براي تائيد آببند درنظر گرفته شودباید آزمون صد روزه . بات مناسبي نتایج به صورت پيوسته ثبت گرددالزمست با ّث

  .مورد توجه قرار گيردهمچنين ویژگي آسودگي تنش در سيستم لگاریتم اعشاري باید به عنوان ویژگي تائيد آببند 
در جهتي باشد آه آببند به هنگام آار تحت فشار  آزمونه از آببند، تا حد امكان اندازه گيري آسودگي تنش در صورت تهيه

  .گيرد قرار مي

                                                 
 Accelerated ageing-1   
 Oven-2   
 Regression analysis-3   
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به جاي استفاده از هاي آزمونه را از محصول تهيه آرد،  آه نتوان قرصدر جائيكه مقطع آببند بسيار آوچك باشد 
 تواند با استفاده از روش مشخص شده درپيوست الف ميدر آشش تنش رهایي از  آزمون گيري شدهقالب هاي  آزمونه

  .يردانجام گروي محصول تنش درفشار، رهایي ازهاي آزمون  اهمان ویژگيب
  . مراجعه شود١١-٢-٥ ایزو بوتيلن به عنوان آزمون جایگزین به بند ـبراي آببندهاي ساخته شده از همبسپار ایزو پرن 

  تغيير حجم در آب  5-2-8
 در آب مقطر یا آب ي به مدت هفت روز غوطه ور٩-٣بند يير حجم آزمونه براساس روش مندرج در استاندارد وقتي تغ

  :شود  در دماي تعيين شده زیر تعيين ١یون زدوده
  درجه سلسيوس٧٠باران دردماي وآب  فاضالبو آشي زهسرد، آب  آببندهاي اتصال براي خطوط انتقال-الف 
   درجه سلسيوس٩٥وط انتقال آب داغ در دماي  آببندهاي اتصال براي خط-ب 

  .مطابقت داشته باشد ٣ و ٢هاي مندرج در جدول   با ویژگيدتغيير حجم بای
  . مراجعه شود١١-٢-٥ ایزو بوتيلن به عنوان آزمون جایگزین به بند –براي آببندهاي ساخته شده از همبسپار ایزو پرن 

  مقاومت در برابر ازون  5-2-9
  :شود  و تحت شرایط زیر تعيين ٨-٣بند وقتي مقاومت در برابر ازون براساس روش مندرج در استاندارد 

  ٢قسمت درصد ميليون) ٥٠±٢(  غلظت ازون
  درجه سلسيوس) ٤٠±٢(  دما

              ساعت  ٣زمان پيش آشيدگي
   ازدیاد طول٤زمان در معرض قرارگيري

  :ازدیاد طول 
              ساعت

  
  درصد) ٢٠±٢(  ٧٥ تا ٣٦الستيك سختي بين المللي درجه  -    

  درصد) ١٥±٢(  ٨٥ تا ٧٦  الستيك سختي بين الملليدرجه  -    
  درصد) ١٠±٢(  ٩٥ تا ٨٦  الستيك سختي بين الملليدرجه  -    

  درصد) ٥٥±١٠(  رطوبت نسبي
مطابقت داشته  ٣ و ٢ول اهاي مندرج در جد  با ویژگيدمقاومت ازوني اجزاء الستيكي آببند در تماس با لوله یا اتصال بای

  .باشد
نحوي آه غلظت ازون به هنگام ه  تا زمان نصب بصورت جداگانه بسته بندي و نگهداري شوند بداجزاء الستيكي آببند بای

  .قسمت درصد ميليون نباشد) ٢٥±٥(نگهداري بيش از 

  ال آب داغاستحكام پارگي براي آببندهاي اتصال خطوط انتق  5-2-10
هاي داده شده   استحكام پارگي باید با ویژگي ، انجام گيرد٧-٣بند وقتي آه این آزمون براساس روش مندرج در استاندارد 

  .داشته باشد مطابقت ٣در جدول 
   ایزو بوتيلن به عنوان آزمون جایگزین به بند-براي آببندهاي ساخته شده از همبسپارهاي ایزو پرن 

  . رجوع شود١١-٢-٥

  مانائي فشاري در آب براي آببندهاي اتصال خطوط انتقال آب داغ  5-2-11
  . مطابقت داشته باشد٣هاي داده شده در جدول   با ویژگيدمواد بای

                                                 
 Deionised water-1   
 pphm-1   
 Pretension time-2   
 Exposure time-3   

)( 0
272 ±
)( 0

248 ±
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 ، ٧-٢-٥هاي ذآر شده در بندهاي   ایزو بوتيلن به جاي ویژگي-فقط براي آببندهاي ساخته شده از همبسپارهاي ایزوپرن 
  .نائي فشاري در آب مي توان از روش مندرج در پيوست ب استفاده آرد براي ما١٠-٢-٥ و ٨-٢-٥

  اتصال دو انتهاي نوار آببند از پيش پخت شده  5-2-12
  سرهاي به هم متصل شده بايد پخت گردند  5-2-12-1
  استحكام اتصال  5-2-12-2

ي، در سطح مقطع آن جدائي بدون بزرگنمائ، دشووقتي آه محل اتصال با استفاده از روش مندرج در پيوست پ آزمون 
  .قابل رؤیتي نباید مالحظه گردد

  هاي اختياري براي آببندهاي خطوط انتقال آب سرد، زه كشي و فاضالب ويژگي    5-3
  كليات  5-3-1

نشانه  را دارا باشند باید به صورت مناسب ٣-٣-٥ و ٢-٣-٥هاي اضافي اختياري مندرج در بند  اگر آببندها ویژگي
  ). مراجعه شود١٠بند به (شوند گذاري 

   درجه سلسيوس-25، دماي پايين عملكرد در دماي   5-3-2
 درجه سلسيوس با استفاده از آزمونه آوچك نوع -٢٥ در دماي ٦-٣بند وقتي آزمون براساس روش مندرج در استاندارد 

)B (و در)داشته  مطابقت ٢ج در جدول هاي مندر دقيقه بازگشت انجام گيرد، مانائي فشاري آببندها باید با ویژگي) ٣٠±٣
  .باشد

 درجه سلسيوس باید با -٢٥ انجام گيرد تغيير سختي در دماي ١٥-٣بند وقتي آزمون براساس روش مندرج در استاندارد 
  .داشته باشد مطابقت ٢هاي مندرج در جدول  ویژگي

  تغيير حجم در روغن  5-3-3
 ٧٢ها بعداز تغييرحجم آزمونه. دشوتعيين  ٩-٣بند ارد  براساس روش مندرج در استاندیدمقاومت در برابر روغن با

  .شود  درجه سلسيوس تعيين مي٧٠ دردماي ٣و١هاي استاندارد شماره وري درروغن ساعت غوطه
  . مطابقت داشته باشد٢هاي مندرج در جدول   با ویژگيدتغيير حجم در روغن بای

ر خطوط انتقال آب سرد،زه كشي، فاضالب و آب آببندهاي مورد استفاده دالزامي هاي فيزيكي   ويژگي-2جدول 
  باران

  ويژگي براي طبقه هاي مختلف سختي  WG    و  WA   ،   WCانواع   

روش   واحد  خواص
  90  80  70  60  50  40  بند  آزمون

رواداري مجاز براي هر 
  سختي اسمي

IRH
D   ٥ ٣-٢-٥  ٦٥٤ملي+   

٤+   
٥+   
٤+   

٥+   
٤+   

٥+   
٤+   

٥+   
٤+   

٥+   
٤+   

  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩ ٤-٢-٥  ٧٦٤ملي  MPa  استحكام آششيحداقل 
طول در زدیاد حداقل ا
  ١٠٠  ١٢٥  ٢٠٠  ٣٠٠  ٣٧٥  ٤٠٠ ٤-٢-٥ ٧٦٤ملي  %  پارگي

                   حداآثر مانائي فشاري
 ٢٣ ساعت دردماي ٧٢

 ISO  %  درجه سلسيوس
815 

٢-٥-
١٥  ١٥  ١٥  ١٢  ١٢  ١٢  ٢-٥  

 ٧٠ ساعت دردماي ٢٤
 ISO  %  درجه سلسيوس

815 
٢-٥-
٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢-٥  
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 -١٠ساعت دردماي٧٢
 ISO  %  درجه سلسيوس

815 
٢-٥-
٦٠  ٦٠  ٥٠  ٥٠  ٤٠  ٤٠  ٣-٥  

 ٧٠روزدر٧-زمانمندي
 ISO    درجه سلسيوس

188 ٦-٢-٥             

IRH  حداآثر تغيير سختي
D   ٨/-٥ +٨/-٥ +٨/-٥ +٨/-٥ +٨/-٥ +٨/-٥   ٦٥٤ملي+ 

حداآثر تغيير استحكام 
  -٢٠  -٢٠  -٢٠  -٢٠  -٢٠  -٢٠    ٧٦٤ملي  %  آششي

حداآثر تغيير افزایش 
-٣٠   ٧٦٤ملي   %  طول

/١٠+  
٣٠-

/١٠+  
٣٠-

/١٠+  
٣٠-

/١٠+  
٤٠-

/١٠+  
٤٠-

/١٠+  
 ISO     تنشرهایي ازحداآثر 

3384 ٧-٢-٥             
 درجه ٢٣ روز در ٧

  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣     %  سلسيوس
 درجه ٢٣ روز در ١٠٠

  ٢٦  ٢٥  ٢٣  ٢٢  ٢٠  ١٩     %  سلسيوس
تنش رهایي ازحداآثر
قياس لگاریتم درم

  اعشاري
%     ١/٧  ٧/٦  ٣/٦  ٩/٥  ٥/٥  ١/٥  

  حداآثر تغيير حجم در آب
 درجه ٧٠ روز در ٧

  سلسيوس
%  ISO 

1817 ٨/-١ +٨/-١ +٨/-١ +٨/-١ +٨/-١ +٨/-١ ٨-٢-٥+ 

 ISO  --  مقاومت ازوني
  عدم رؤیت ترك با چشم غيرمسلح ٩-٢-٥ 1431-1

  هاي اضافي اختياري ويژگي
  حداآثر مانائي فشاري

-٢٥ ساعت دردماي٧٢
  درجه سلسيوس

% ISO 
815 ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠ ٢-٣-٥  

  حداآثر تغيير سختي
 درجه -٢٥ساعت در دماي ١٦٨

  سلسيوس

IRH
D  

ISO 
3387 ١٨  ١٨  ١٨ ٢-٣-٥  --  --  --  

حداآثر تغيير حجم در 
 ISO   روغن

1817 ٣-٣-٥             
 ٧٠ ساعت دردماي ٧٢

                  درجه سلسيوس
  ±١٠  ±١٠  ±١٠  ±١٠  ±١٠  ±١٠    %  ١روغن شماره 
  ±٥٠  ±٥٠  ±٥٠  ±٥٠  ±٥٠  ±٥٠     %  ٣روغن شماره 

 درجه 110آببندهاي مورد استفاده در خطوط انتقال آب داغ پيوسته تا دماي الزامي هاي فيزيكي   ويژگي-3جدول 
  سلسيوس

  ويژگي براي طبقه هاي مختلف سختي  WF و  WB   ،   WD  ،    WEانواع   

  واحد  خواص
 روش
  آزمون

  90  80  70  60  50  بند

رواداري مجاز براي هر 
  سختي اسمي

IRH
D   ٣-٢-٥  ٦٥٤ملي 

٥+   
٤+   

٥+   
٤+   

٥+   
٤+   

٥+   
٤+   

٥+   
٤+   

  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩ ٤-٢-٥  ٧٦٤ملي  MPa  حداقل استحكام آششي
  ١٠٠  ١٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٥٠ ٤-٢-٥ ٧٦٤ملي  %  طول درازدیادحداقل 
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  پارگي
                 حداآثر مانائي فشاري

 ٢٣ ساعت دردماي ٧٢
  درجه سلسيوس

%  
ISO 
815 

٢-٥-
٢-٥  

١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  

 ساعت ٢٤
درجه ١٢٥دردماي
  سلسيوس

%  
ISO 
815 

٢-٥-
٢-٥  

٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  

-زمانمندي
درجه ١٢٥روزدر٧

  سلسيوس
  

ISO 
188 

٦-٢-٥           

  حداآثر تغيير سختي
IRH
D   ٨/-٥  +٨/-٥  +٨/-٥  +٨/-٥  +٨/-٥   ٦٥٤ملي+  

استحكام حداآثر تغيير 
  آششي

  -٢٠  -٢٠  -٢٠  -٢٠  -٢٠    ٧٦٤ملي  %

حداآثر تغيير افزایش 
  طول

   ٧٦٤ملي   %
٣٠-

/١٠+  
٣٠-

/١٠+  
٣٠-

/١٠+  
٤٠-

/١٠+  
٤٠-

/١٠+  

     تنشرهایي ازحداآثر 
ISO 
3384 

٧-٢-٥           

 ٢٣ روز در دماي ٧
  درجه سلسيوس

%     ١٨  ١٨  ١٥  ١٥  ١٥  

 ١٢٥ روز در دماي ٧
  درجه سلسيوس

%     ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  

حداآثر تغيير حجم در 
  ١آب
 درجه ٩٥ روز در ٧

  سلسيوس

%  
ISO 
1817 

٨/-١  +٨/-١  +٨/-١  +٨/-١  +٨/-١ ٨-٢-٥+  

  --  مقاومت ازوني
ISO 

1431-1 
  عدم رؤیت ترك با چشم غيرمسلح ٩-٢-٥

 N  ISO  حداقل استحكام پارگي
816  

٢-٥-
١٠  

٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  

حداآثر مانائي فشاري در 
  ٢ و ١آب
 ١١٠ر دماي  روز د٧٠

  درجه سلسيوس

 پيوست ب %
٢-٥-

١١  
٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  

  . را مالحظه فرمائيد١١-٢-٥ بند -١
  . ایزو بوتيلن بكار مي رود- این ویژگي فقط براي همبسپارهاي ایزو پرن -٢
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  آزمونه ها و دما      6
  تهيه آزمونه    6-1

. دشون تهيه ١٧-٣بندروش مندرج دراستاندارد  از محصول نهائي براساس دبجز در موارد مشخص شده آزمونه ها بای
چنانچه تهيه آزمونه هاي مناسب براساس دستور آار داده شده در آزمون مربوط امكان پذیر نباشد مي توان آنها را از 

  الستيك آه براي ساخت آببند استفاده مي گردد تحت شرایط آميزه ١پيمانهورق ها و یا تكه هاي با ابعاد مناسب از همان 
  .قابل مقایسه با قالبگيري محصول نهائي تهيه نمود

ي آه در آنها انتخاب اندازه هاي مختلف آزمونه مجاز مي باشد براي هر پيمانه و براي هرگونه مقایسه ، یها براي آزمون
  .الزمست اندازه معيني از آزمونه مورد استفاده قرار گيرد

  دماي آزمون    6-2
درجه ) ٢٣±٢(  در دماي٥-٣بند  براساس روش مندرج در استاندارد دا بایه بجز در موارد مشخص شده آزمون

  .سلسيوس انجام گيرد
  

  . در اين استاندارد دو دماي آزمايشگاهي استاندارد ارائه شده است:يادآوري 

  

  هاي كنترل محصول كارخانه آزمون     7
  نمونه برداري    7-1

 اجزاء آماده شده انجام گيرد از ٢هر بهرونه برداري زیر روي هاي آنترل محصول بایدبرطبق یكي ازدو روش نم آزمون
:  

 درصد براي ٥/٢ ٣ و با سطح آيفي قابل قبولS2 با یك سطح بازرسي تعریف شده ١٢-٣استاندارد بند ) الف 
  هاي ثابت موجودي

هاي  ي موجودي درصد برا٥/٢  با سطح آيفي قابل قبول وS3 با یك سطح بازرسي تعریف شده ١٦-٣بنداستاندارد ) ب
  .متغير

 ١٢-٣بند تر مندرج در استاندارد   آوچكAQLها مانع از بكارگيري ترآيبي از سطوح بازرسي و محدوده  این ویژگي
  .شود  توسط سازنده نمي١٦-٣بند واستاندارد 

  ٤هاي مرسوم آزمون    7-2
 ١- ٧زمونه هاي تهيه شده براساس بند  و با استفاده از آ٣ و ٢هاي مندرج در جداول   براساس روشدهاي زیر بای آزمون

  .انجام پذیرد
  سختي) الف
  استحكام آششي) ب
   پارگيطول تاازدیاد درصد ) پ

                                                 
 Batch-1   

2- Lot  
3- Acceptable quality limit (AQL)  

 Routin test-1   
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  )بسته به مورد( درجه سلسيوس ١٢٥ درجه سلسيوس یا در دماي ٧٠ ساعت در دماي ٢٤مانائي فشاري براي ) ت
  )بسته به مورد(استحكام اتصال ) ث

  ١هاي نوعي آزمون    7-3
 حداقل سالي یكبار و د روز به درازا مي انجامد بای٢٨ها بجز در مواردي آه مدت زمان آزمون بيش از  ونتمام آزم
  . هر پنج سال یكبار تكرار شونددبای انجامد مي  روز به درازا مي٢٨هایي آه مدت زمان آزمون بيش از  آزمون

 انجام دها بدون استثناء و بطور آامل بای آزمون، يبند همچنين در صورت ایجاد تغيير عمده در فرآیند توليد و یا فرمول
  .گيرند

  انبارداري     8
  .به پيوست ت مراجعه شود

  

  ٢تعيين مشخصات      9
 اطالعات زیر براي .شوند  طراحي مي٤آببندهاي الستيكي براي خطوط لوله با توجه به آاربرد آنها براساس جدول 

  .ار گيرندتعيين مشخصات آامل آببند باید مورد استفاده قر
  نام قطعه) الف
  .شود ملي آه براساس آن آزمون انجام ميشماره استاندارد ) ب
  اندازه اسمي) پ
  نوع آاربرد) ت
  نوع الستيك) ث
  نام تجاري اتصال) ج
  

  نشانه گذاري و نصب برچسب     10
آه نشانه گذاري به در مواردي . روي هر قطعه آببند موارد زیر باید به صورت با دوام و واضح نشانه گذاري گردد

روي بسته بندي  موارد زیر را باید به آمك برچسب روي قطعه مربوطه و یا آند خواص آببندي قطعه لطمه وارد مي
  .قطعات نصب آرد

  اندازه اسمي) الف
  )نام یا عالمت تجاري توليد آننده(مشخصات سازنده ) ب
  ه همراه نوع آاربرد و درجه سختي بشود شماره استاندارد ملي آه براساس آن آزمون انجام مي) پ

  سختي/ نوع آاربرد / شماره استاندارد : بطور مثال 
  )در صورت وجود(عالمت شرآت ثالث تائيد آننده آيفيت آاال ) ت
  فصل و سال توليد) ث
   آار در دماي آمبراي براي آببندهاي مناسب (L)عالمت ) ج
   براي آببندهاي مقاوم در مقابل روغن(O)عالمت ) چ

                                                 
 Type test-2   

 1- designation   
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  SBR١: بطور مثال . عالئم اختصاري نوع الستيك) ح
  ها  طبقه بندي اتصاالت آببند الستيكي براساس نوع ، كاربرد و ويژگي-4جدول 

  بند  ها ويژگي  كاربرد  نوع
WA  ٢جدول   ) درجه سلسيوس٥٠تا دماي (آب آشاميدني سرد  

تأثير بر روي آيفيت 
  آب

  
٢-١-٥  

WB  ٣جدول   ) درجه سلسيوس١١٠ا دماي جریان پيوسته ت(آب آشاميدني داغ  
تأثير بر روي آيفيت 

  آب

  
٢-١-٥  

 
WC 

جریان (آب غير آشاميدني سرد، زه آشي، فاضالب و باران 
 ٩٥ درجه سلسيوس و جریان مقطعي تا دماي ٤٥پيوسته تا دماي 
  )درجه سلسيوس

  ٢جدول 
  

  

WD  درجه ١١٠جریان پيوسته تا دماي (آب غير آشاميدني داغ 
  )سلسيوس

  ٣جدول 
  

  

    ٣جدول   ) درجه سلسيوس١١٠جریان پيوسته تا دماي (آب آشاميدني داغ  
WE تأثير بر روي آيفيت    ایزوبوتيلن–آببندهاي توليد شده از همبسپار ایزوپرن

  آب
٢-١-٥  

مانائي فشاري درآب     
  داغ

١١-٢-٥  

WF  
 درجه ١١٠جریان پيوسته تا دماي (آب غير آشاميدني داغ 

   ایزوبوتيلن–دهاي توليد شده از همبسپار ایزوپرن آببن) سلسيوس
  ٣جدول 

مانائي فشاري درآب 
  داغ

  
١١-٢-٥  

  
WG 

جریان (آب غير آشاميدني سرد ، زه آشي ، فاضالب و باران 
 ٩٥ درجه سلسيوس و جریان مقطعي تا دماي ٤٥پيوسته تا دماي 

  با مقاومت در برابر روغن) يوسسدرجه سل

  ٢جدول 
 مقاومت در برابر

  روغن

  
٣-٣-٥  
  

  پيوست الف
  )الزامي(

  تنش در كششرهايي از تعيين 
  

  اساس كار    1-الف
  .طول مشخص شده در یك دوره زماني معينزدیاد اندازه گيري نيروي واردشده برروي آزمونه به ازاي ا

  دستگاه اندازه گيري   2-الف

                                                 
 Styrene – Butadiene - Rubber-1   
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طول زدیاد  از سر خوردن آزمونه در یك ادستگاه تنش ، شامل دو فك نگهدارنده  آج دار براي جلوگيري   1-2-الف

  ). مراجعه شود١به شكل (ثابت مي باشد 
فك ها طوري بكار گرفته مي شوند آه نيروي وارد شده بر آزمونه مي تواند به عنوان مثال با اتصال به یك دستگاه آشش 

  .اندازه گيري شود

  .صد نيروي خوانده شده در٢سيستم اندازه گيري نيرو با دقت و پایداري در حد    2-2-الف

  آزمونه    3-الف
   ميليمتر٢ تا ١    :ضخامت 

   ميليمتر١٠ تا ٤      : پهنا
   ميليمتر به عالوه دو برابر طول قسمت گاز گرفتگي فك٨٠±١ : درازا     

  . بكار گرفته شوددبراي انجام هر آزمون سه آزمونه بای

  آزمونانجام شرايط     4-الف
 . ٧-٢-٥دماي آزمون مطابق بند 

 در محدوده رواداري مشخص شده در تمام مدت آزمون نگهداشته شود و به آمك تجهيزات مناسب به ددماي آزمون بای
  .صورت پيوسته ثبت گردد

  روش آزمون    5-الف
زدیاد این ا.  درصد بكشيد٥٥ تا ٤٥در آمتر از یك دقيقه آزمونه را بين . آزمونه را بدون اعمال آشش بين فكها قرار دهيد

  .را در تمام مدت آزمون حفظ نمایيدطول 
  . دقيقه پس از تحت آشش قرار دادن آزمونه اندازه گيري نمایيد٣٠±٥/٠ را به مدت (Fo)نيروي اوليه 

  . انجام دهيد٧-٢-٥ را براساس بند (Fe)اندازه گيریهاي بعدي نيرو 
  

. آنيدا به دستگاه آشش متصل  مورد استفاده قرار گيرد، گيره ر١ اگر دستگاه آزمون مطابق شكل :يادآوري 

نيروي الزم را در صورت لزوم با چرخاندن مهره هاي آج دار به سمت پائين يا با استفاده از نيروي آشش 
، اندازه گيري و تثبيت  ميليمتر ٢/٠اضافه بر روي گيره باالئي و آزاد آردن مهره ها از جايگاه خود به ميزان 

 آرده نسبت به حالت آشش اوليه وسيله آزمون را از ماشين آشش جدا گيري نيروي آشش پس از اندازه. آنيد
  .آنيدو به همان صورت در محل مناسبي نگهداري 

  
  
  

  .استابعاد برحسب ميلي متر 
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  حلقه اتصال به دستگاه آزمون
  
  

  مهره آج دار    
  

  
  

  آزمونه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
   .تنش در كششرهايي از  دستگاه آزمون -1شكل 

    

  ست بپيو
  )الزامي(

   درجه سلسيوس110تعيين مانائي فشاري در آب داغ 
  

  اساس كار    1-ب
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  اندازه گيري مانائي فشاري حلقه هاي آببندي پس از غوطه وري در آب داغ

  دستگاه    2-ب

  ). مراجعه شود2به شكل  (١قيد فشاري  1-2-ب
  ٢اتوكالو  2-2-ب
  آزمونه    3-ب

  . مورد آزمون قرار گيرندد، حداقل سه آزمونه بایشامل دو عدد رینگ برداشت شده از محصول 

  روش كار    4-ب
 .باشد% ٢٥ینگ بين صفحات فوالدي منگنه باید ُاـردرصد فشردگي .  را در قيد قرار داده و آنرا سفت نمایيد٣ینگُاـر
 داخل در( درجه سلسيوس ١١٠±٥/١ روز در آب مقطر و یا آب یون زدوده در دماي ٧٠ینگ و قيد را به مدت ُاـر

  .آنيدغوطه ور ) اتوآالو
  . دقيقه در دماي محيط خشك نمایيد٣٠و به مدت خارج آرده ینگ را ُاـربالفاصله پس از درآوردن قيد از اتوآالو 

  . محاسبات مانائي فشاري را انجام دهيد٦-٣بند براساس روش مندرج دراستاندارد 

  . استابعاد بر حسب ميليمتر
  صفحات فشار            

  ينگر-ُا   )فوالد ضدزنگ(                  
  
  
  
  
 

  فاصله انداز
  )برنج يا آلومينيوم(

  

   . قيد فشاري براي آزمون مانائي فشار در آب داغ-2شكل 
  

                                                 
 Compression jig-1   
 Autoclave-2   

 -Ring“O” -3   
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  پيوست پ
  )الزامي(

  اتصالتعيين استحكام 
  

  اساس كار    1-پ
  .گيرندآببندهاي آپارات شده از نوار الستيكي پخت شده ، آشيده و مورد آزمون قرار مي 

  آزمونه ها    2-پ
 ميليمتر انجام دهيد، در حاليكه محل آپارات در وسط قرار ٢٠٠آزمون را بر روي خود آببند و یا آزمونه اي به طول 

  . ميليمتر فاصله باشد١٠٠گرفته باشد  و از هر طرف تا نقطه آپارات 

  روش كار    3-پ
یا آببند را  آزمونه و .گذاري آنيد عالمت روي آزمونه ليمتر مي٥٠اتصال و به فاصله  مساوي از محل فواصلدو نشانه به 
وضعيت .  گردد٥ها مطابق جدول   ميليمتر در ثانيه بكشيد تا جائيكه درصد ازدیاد طول بين نشانه٣/٨±٨/٠با سرعت 

  .ار دهيددستگاه را در این حالت به مدت یك دقيقه حفظ نموده اثر آشش را بر روي آببند و یا آزمونه مورد بررسي قر

  اتصال طول مورد نياز بين نشانه ها براي بررسي استحكام زدياد ا-5جدول 
  طبقه سختي   طولازدياددرصد 

100  
٧٥  
٥٠  

  ٧٠تا  ٤٠
٨٠  
٩٠  

  
  

  پيوست ت
  )اطالعاتي(

  راهنماي انبارداري آببندها
  

 انجام ١٠-٣بند شده در استاندارد  براساس توصيه هاي ارائه دانبارش بای، در تمام مراحل بين ساخت و استفاده از آببند 
  .پذیرد

  : توجه شود دبه نكات زیر بای
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  . درجه سلسيوس باشد١٥ و ترجيحًا زیر ٢٥ زیر ددماي انبارش بای) الف
 بویژه نور قوي آفتاب و نور مصنوعي آه تشعشع فرابنفش آن زیاد باشد ، دور از نور نگهداري شونددآببندها بای) ب
  ).مثل المپ مهتابي(
 در محلي آه تجهيزات توليد آننده ازون مانند المپ هاي بخار جيوه، تجهيزات الكتریكي با ولتاژ زیاد آه د آببندها نبای)پ

  .احتمال توليد جرقه الكتریكي یا تخليه الكتریكي بي صدا در آنجا باشد، نگهداري شوند
براي مثال از هر یك از نقاط . ري شوندآببندها باید در شرایط عاري از آشش، فشردگي و یا تغيير شكل نگهدا) ت

  .شوند آویزان دپيرامون خود نبای
  .شوند در شرایط عاري از آلودگي نگهداري دآببندها بای) ث
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