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 خدا نامبه

 رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسة با ييآشنا

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و نيقـوان  اصـالح  قـانون  3مـادة  كيـ  بند موجب به رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسة
 ياسـتانداردها  نشـر  و نيتدو ن،ييتع فهيوظ كه است كشور يرسم مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ران،يا يصنعت قاتيتحق
  .دارد عهده به را رانيا) يرسم( يمل

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب يفن يها ونيسيكم در مختلف يها حوزه در استاندارد نيتدو
، يديـ تول طيبه شرا توجه با و يمل مصالح با همگام يوكوشش شود يم انجام مرتبط و آگاه ياقتصاد و يديتول ،يپژوهش ،يعلم

كننـدگان،  مصـرف  دكننـدگان، يتول شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است يتجار و يفناور
س ينـو  شيپ .شود يم حاصل يدولت ريغ و يدولت يها سازمان نهادها، ،يتخصص و يعلم مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

از  پـس  و شـود يمـ  ارسـال  مربـوط  يفنـ  يها ونيسيكم ياعضا و نفع يذ مراجع به ينظرخواه يبرا رانيا يمل ياستانداردها
ران يـ ا )يرسم( يمل استاندارد عنوان به بيتصو صورت در و طرح رشته آن با مرتبط يمل تةيكم در شنهادهايپ و نظرها افتيدر

  .شود يم منتشر و چاپ
كننـد   يمـ  هيـ ته شده نييتع ضوابط تيرعا با زين صالحيذ و مند عالقه يها سازمان و مؤسسات كه يياستانداردها سينو شيپ

ب، يـ ن ترتيبـد  .شـود  يمـ  منتشـر  و چـاپ  رانيـ ا يملـ  اسـتاندارد  عنـوان  به ب،يتصو درصورت و يبررس و طرح يمل تةيدركم
 يملـ  تـة يكم در و نيتـدو  5 شـمارة  رانيـ ا يملـ  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود يم يتلق يمل يياستانداردها
  .باشد دهيرس بيتصو به دهديم ليتشك استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
ـ  سـازمان  ياصل ياعضا از رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسة ـ  ونيسـ يكم 1(ISO)اسـتاندارد   يالمللـ  نيب  يالمللـ  نيب

كـدكس   ونيسـ يكم 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 يقانون يشناس اندازه يالملل نيب سازمان و (IEC)2ك يالكتروتكن
 يهـا  يازمنـد ين و يكل طيشرا به توجه ضمن رانيا يمل ياستانداردها نيتدو در .كند يم تيفعال كشور در (CAC)5  ييغذا

 .شوديم يريگبهره ينالملليب ياستانداردها و جهان يصنعت و يفن ،يعلم يشرفتهايپ نيآخر از كشور، خاص

 مصـرف  از تيـ حما يبـرا  قـانون،  در شـده  ينـ يب شيپـ  نيمواز تيرعا با تواند يم رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسة

 و يطـ يمح سـت يز مالحظـات  و محصـوالت  تيـ فيك از نـان ياطم حصـول  ،يعمـوم  و يفـرد  يمنيا و سالمت كنندگان، حفظ
 بيتصـو  بـا  ،يوارداتـ  اقـالم  ايـ  / و ر كشو داخل يديتول محصوالت يبرا را رانيا يمل ياستانداردها از يبعض ياجرا ،ياقتصاد
 ياجـرا  كشـور،  محصـوالت  يبرا يالملل نيب يبازارها حفظ منظور به تواند يم مؤسسه . دينما ياستاندارد، اجبار يعال يشورا

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  دنيبخشـ  نـان ياطم يبـرا  نيهمچنـ  . دينما ياجبار را آن يبندو درجه يصادرات يكاالها استاندارد

 و تيـ فيك تيريمد يها ستميس يصدورگواه و يزيمم ،يبازرس آموزش، مشاوره، نةيدر زم فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه نيا استاندارد مؤسسة ، سنجش ليوسا )يواسنج(ون يبراسيكال و مراكز ها شگاهيآزما ،يطيمحستيز تيريمد

 دييـ تأ نامـة يگواه الزم، طيشـرا  احـراز  صـورت  در و كنـد  يمـ  يابيارز رانيا تيد صالحييتأ نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 ليوسـا  )يواسـنج (ون يبراسـ يكال كاهـا، ي يالملل نيب دستگاه جيترو .كند ينظارت م آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به تيصالح

 نيـ ا فيوظـا  گريد از رانيا يمل ياستانداردها سطح يارتقا يبرا يقات كاربرديتحق انجام و گرانبها فلزات اريع نييتع سنجش،
 .است مؤسسه

  

                                                 
 رانيايصنعتقاتيتحقواستانداردةموسس *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  ش گفتاريپ
  

الزامات مواد سـازنده درزگيرهـاي محـل اتصـال لولـه مـورد مصـرف در          –درزگيرهاي الستيكي  "استاندارد
 يهـا  ونيسـ يدركم آن سينـو  شيپـ  كـه " ترموپالستيك االستومرها: 2قسمت  –كاربردهاي آب و فاضالب 

 ششصد و سي و پنجمـين  در و شده نيتدو و هيته رانيا يقات صنعتيتحق و سازمان استاندارد توسط مربوط

 بـه  نـك يا ، است گرفته قرار بيتصو مورد20/10/1388 مورخ شيميايي وپليمر استاندارد يمل تةيكم اجالس

 مصـوب  ران،يـ ا يصـنعت  قـات يتحق و استاندارد مقررات مؤسسة و نيقوان اصالح قانون 3 مادة كي بند استناد

   .شوديمنتشر م رانيا يمل استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن
خـدمات،   و علـوم  ع،يصنا نةيزم در يجهان و يمل يها شرفتيپ و تحوالت با يهماهنگ و يهمگام حفظ يبرا

ن يـ ا ليتكم و اصالح يبرا كه يشنهاديپ هر و شد خواهد نظر ديتجد لزوم مواقع در رانيا يمل ياستانداردها
ن، يبنـابرا  . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط يفن ونيسيكم در نظر ديتجد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده يمل ياستانداردها دنظريتجد نيآخر از همواره ديبا
  

  :است ريز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد نيا ةيته يبرا كه يمنبع و ماخذ
EN 681-2: 2006, Elastomeric seals – Material requirements for pipe joint seals used in 
water and drainage applications – Part 2: Thermoplastic elastomers 
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محل اتصال لوله مورد مصرف در  درزگيرهايالزامات مواد سازنده   – يكيالست درزگيرهاي
 ك االستومرهايترموپالست: 2قسمت  –آب و فاضالب  يكاربردها

  

  هدف  و دامنه كاربرد  1
ارائه ي الزامات مواد مورد استفاده در ساخت درزگيرهاي قالب  ،استانداردقسمت از اين هدف از تدوين    

مصرف در محل هاي اتصال فهرست شده در زير، ، مورد )TPE( 1گيري شده از جنسِ ترموپالستيك االستومر
   :است
درون ) ٩۵˚Cجريان متناوب تا (سيستم هاي لوله كشي پالستيكي براي تخليه ي فاضالب ثقلي  )١

 ساختمان ها؛

جريان پيوسته تا (سيستم هاي لوله كشي پالستيكي براي تخليه ي فاضالب ثقلي مدفون در خاك  )٢
C˚۴۵  و جريان متناوب تاC˚٩۵(؛ 

  ).ناوداني(سيستم هاي لوله كشي پالستيكي آب باران  )٣
هرگونه . الزامات عمومي براي درزگيرهاي نهايي به منظور درزگيري محل هاي اتصال نيز ارائه مي گردد

الزامات اضافي ايجاب شده به واسطه ي كاربردي خاص، با توجه به كارايي محل هاي اتصال به عنوان تابعي از 
ي درزگير و طرح محل اتصال لوله، در استانداردهاي مرتبط محصول هندسه خواص مواد درزگير،

  .مشخص مي شود) استانداردهاي ويژگي ها(

    يمراجع الزام  2

ب ين ترتيبد. ن استاندارد به آن ها ارجاع شده استياست كه در متن ا يمقررات ير حاويز يمدارك الزام   
  .شود يمن استاندارد محسوب ياز ا يآن مقررات  جزئ

آن  يبعد يدنظرهايه هاوتجديخ انتشارارجاع داده شده باشد،اصالحيباذكرتار يكه به مدرك يدرصورت   
ها ارجاع شده است ،همواره يخ آنكه بدون ذكرتار يدرموردمدارك.ست يران نيا ين استانداردمليموردنظرا

  .ها مورد نظر استآن يبعد يه هايدنظر و اصالحين تجديآخر
  :است ين استاندارد الزاميا ير براياستفاده از مراجع ز   
 
تعيين خواص تنش كرنش  -ولكانيزه ياترموپالستيك  ،الستيك، 764استاندارد ملي ايران به شماره ) 1

  روش آزمون-كششي
 -گرمانرم روش اندازه گيري سختي الستيك ولكانيزه يا - الستيك ، 654استاندارد ملي ايران به شماره ) 2

  روش آزمون

                                                 
1- Thermoplastic elastomer 
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زمانمندي تسريع شده يا مقاومت در مقابل  –الستيك، ولكانيزه شده ، 913استاندارد ملي ايران به شماره ) 3
  آزمونهاي روش  -حرارت 

رطوبت وزمان الزم براي رسيدن به  روش هاي تعيين دما، -كائوچو ، 730استاندارد ملي ايران به شماره ) 4
  شرايط تثبيت وآزمون

تعيين مانايي فشاري دردماهاي  -  ولكانيده يا گرمانرم الستيك،، 7605استاندارد ملي ايران به شماره ) 5
 روش آزمون -پايين اي باال محيط،

  روش آزمون -تعيين اثرمايعات –الستيك ولكانيده ، 7606استاندارد ملي ايران به شماره ) 6
 - هاي منسوبنمونه گيري براي بازرسي براساس ويژگيرويه هاي ، 6665-1استاندارد ملي ايران به شماره ) 7

 ايفهرست تمهيدات براساس حد كيفي پذيرش براي بازرسي انباشته - قسمت اول

 رويه هاي نمونه گيري براي بازرسي به وسيله متغيرها، 11496استاندارد ملي ايران به شماره ) 8

 عمل هاي انبارداري محصوالت الستيكيدستورال -الستيك، 9495استاندارد ملي ايران به شماره ) 9

10) ISO 1431-1; Rubber, vulcanized or thermoplastic - Resistance to ozone cracking – 
Part 1: Static strain test 
11) ISO 3302-1; Rubber - Tolerances for products - Part 1: Dimensional tolerances 
12) ISO 3384:1999; Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of stress 
relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures 
13) ISO 4661-1; Rubber, vulcanized or thermoplastic - Preparation of samples and test 
pieces - Part 1: Physical tests 
14) ISO 7743; Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression 
stress-strain properties 
15) ISO 9691; Rubber - Recommendations for the workmanship of pipe joint rings - 
Description and classification of imperfections 
 

  تعاريف  3
 .يف زير استفاده مي شوددر اين استاندارد، از تعر

3 -1    
پليمر يا آلياژي از پليمرها كه درحين فرايند شكل دهي، به ولكانش يا ايجاد اتصال  :ك االستومريترموپالست
اين خواص در . نياز نداشته و درعين حال در دماي كاربري خود هنوز داراي خواص االستيك مي باشد عرضي

به طوري كه فرايندپذيري اضافي امكان پذير است؛ و با برگشت دماي فرايند شكل دهي ناپديد مي شوند 
  .ماده به دماي كاربري، خواص االستيك دوباره بر مي گردند

  رده بندي  4
  .باشد 1سختي اسمي مواد بايد در محدوده هاي مشخص شده در جدول 

  
  

  رده بندي سختي - 1جدول 
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 70 60 50 بندي سختي رده

 IRHD 46  -  55 56  - 65 66  - 75محدوده سختي، 

  
  .مشخص مي شود 2سه رده ي سختي براي مواد مورد استفاده در درزگيرهاي محل اتصال لوله در جدول 

  الزامات درزگير نهايي  5
  
  رواداري هاي ابعادي  1- 5

  .مشخص شود ISO 3302-1رواداري ها بايد از رده هاي مناسب در استاندارد 
  
   نقايص و معايب  2- 5

  .عاري از نقايص و ناخالصي هايي باشد كه مي توانند بر كاركرد درزگير اثر گذارنددرزگيرها بايد 
  :بوده و به شرح زير باشد ISO 9691دسته بندي نقايص بايد مطابق با استاندارد 

 1- 1-4عيوب سطحي در نواحي كه با عمل درزگيري سروكار دارند، مطابق با آنچه كه در زيربند  - الف
  .توصيف شده، به عنوان نقايص درنظر گرفته مي شوند ISO 9691استاندارد 

ب -1- 1- 4عيوب سطحي در نواحي كه با عمل درزگيري سروكار ندارند، مطابق با آنچه كه در زيربند  -ب
  توصيف شده، به عنوان نقايص درنظر گرفته نمي شوند ISO 9691استاندارد 

  
 الف-1-1-4ربند يسروكار ندارند، مطابق با آنچه كه در ز يريكه با عمل درزگ يدر نواحعمده  يِوب سطحيع - 1 يادآوري

توصيه مي شود كه اين امر بين گروه هاي . ص درنظر گرفته شونديبه عنوان نقامي تواند  ،ف شدهيتوص ISO 9691استاندارد 
  .ذي نفع مورد توافق قرار گيرد؛ كه معيارهاي پذيرش، به ترتيب به نوع يا طرح درزگيرها بستگي دارد

  
، مي تواند به عنوان نقايص در ف شدهيتوص ISO 9691استاندارد  2-4ربند يبا آنچه كه در زعيوب دروني، مطابق  - 2 يادآوري

مقادير حديِ پذيرفتني براي نيروي . تعيين شود ISO 7743نيروي فشاري مي تواند مطابق با استاندارد . نظر گرفته شوند
ورد توافق قرار گيرد؛ معيارهاي پذيرش، به ترتيب به نوع يا طرح درزگيرها بستگي فشاري مي بايست بين گروه هاي ذي نفع م

  .دارد
  
   سختي  3- 5

، روي نمونه هايي تهيه 654ايران به شماره  ملياستاندارد كه سختي مطابق با روش آزمونِ ميكرو در هنگامي
  .باشد 2داده شده در جدول ، تعيين مي شود، بايد منطبق بر الزامات 2- 1-6شده مطابق با زيربند 

  
مي تواند استفاده شود؛  654ايران به شماره  ملياستاندارد ر اگر ابعاد درزگير مناسب باشد، روش آزمون متعارف د – يادآوري

  .مشروط بر آنكه روش آزمونِ ميكرو براي مقاصد مرجع استفاده شود
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هر مقدار بايد . باشد IRHD5 ايد بيش از براي يك درزگير، تفاوت بين مقادير حداقل و حداكثر سختي نب
  .درون رواداري هاي مشخص شده قرار گيرد

  
   استحكام كششي و ازدياد طول در شكست  4- 5

ايران به  ملياستاندارد استحكام كششي و ازدياد طول در شكست بايد مطابق با روش مشخص شده در 
هاي دمبلي شكل كه ترجيحا از درزگير يا ، در جهت عمود بر جريان قالب گيري، روي آزمونه 764شماره 
  .نتايج بدست آمده از آزمونه هاي ورق شكل بايد پذيرفته شود. ي ورق شكل تهيه شده، تعيين شودنمونه

استحكام كششي و ازدياد طول . تهيه شوند 3- 1-6و  1- 1- 6نمونه هاي ورق شكل بايد مطابق با زيربندهاي 
  .باشند 2ه شده در جدول در شكست بايد منطبق بر الزامات داد

  
    در هوا 1مانايي فشاري  5- 5
  
  اتيكل  1- 5- 5

درصد فشردگي و تاجايي كه ممكن است بايد در  25در  اگر آزمونه از درزگير تهيه شود، اندازه گيري ها
  . جهت فشردگيِ درزگير هنگام كاربري، انجام شود

  
  C˚70و   C˚23در  يفشار ييمانا  2- 5- 5

و  C˚23در ، 7605ايران به شماره  ملياستاندارد كه مانايي فشاري مطابق با روش مشخص شده در هنگامي
C˚70  با استفاده از آزمونه ي كوچك از نوعB تعيين مي شود، بايد منطبق بر الزامات داده شده در جدول ،
  . باشد 2
  
  - C˚10 كم در  يدردما يِفشار ييمانا  3- 5- 5

با  -C˚10در ، 7605ايران به شماره  ملياستاندارد مانايي فشاري مطابق با روش مشخص شده در  كههنگامي
دقيقه، تعيين مي شود، مانايي ) 30 ± 3(در  2و اندازه گيري بازيابي Bي كوچك از نوع استفاده از آزمونه

  .  باشد 2فشاريِ درزگيرهاي مورد استفاده در كاربردهاي فاضالبي بايد منطبق بر الزامات داده شده در جدول 
  
   تسريع شده در هوا 3زمانمندي  6- 5

ند زيرب(استحكام كششي و ازدياد طول در شكست  و) 3-5زيربند (آزمونه هاي تهيه شده براي تعيين سختي 
روز در دماي  7، در هوا با روش متعارف آون به مدت 913ايران به شماره  ملياستاندارد بايد مطابق با ) 4- 5
C˚70 دچار زمانمندي شوند.  

                                                 
1- Compression set 
2- Recovery 
3- Ageing 
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بايد منطبق بر الزامات داده شده در جدول  استحكام كششي و ازدياد طول در شكست تغييرات در سختي و
  .باشد 2
  
  در فشار 1آسودگي از تنش  7- 5

هاي كوچك با استفاده از آزمونه C˚23در ، ISO 3384در استاندارد  Aآسودگي از تنش بايد مطابق با روش 
  . ، تعيين شودپس از تثبيت شرايط مكانيكي و حرارتياستوانه اي شكل 

 100روز و براي آزمون  7و  3، 1ساعت،  3روزه در چهار نوبت پس از  7اندازه گيري ها بايد براي آزمون 
بهترين خط راست برازش شده از . روز انجام شود 100و  30، 7، 3، 1ساعت،  3روزه در شش نوبت پس از 

طريق تحليل رگرسيون با استفاده از يك مقياس لگاريتمي زماني بايد تعيين شود؛ و ضرايب همبستگي 
. باشد 83/0و  93/0از  روزه به ترتيب نبايد كمتر 100روزه و  7بدست آمده از اين تحليل براي آزمون هاي 

  .از اين خط راست به دست مي آيند 2روزه در جدول  100و  7الزامات 
استـــــاندارد  2-5براي اندازه گيري پيوسته با استفاده از دستگاه توصيف شده در پاراگراف اولِ زيربند 

ISO 3384 وز بدست مي آيدر 100روز و  7از اندازه گيري ها در  2روزه در جدول  10و  7، الزامات.  
  .باشد 2آسودگي از تنش در فشار بايد منطبق بر الزامات داده شده در جدول 

ي آزمون بايد درون رواداري مشخص شده، حفظ شده و با استفاده از ابزار دماي آزمون درحين كل دوره
روزه بايد به عنوان آزمون تأييد نوعي در نظر گرفته  100آزمون . مناسبِ ثبت با مبنايي پيوسته بازرسي شود

  . شود
يِ درزگير اگر آزمونه از درزگير تهيه مي شود، اندازه گيري ها تاجايي كه ممكن است بايد در جهت فشردگ

  .هنگام كاربري، انجام شوند
  
   تغيير حجم در آب  8- 5

، پس از 7606ايران به شماره  ملياستاندارد كه تغيير حجم در آب مطابق با روش مشخص شده در هنگامي
، تعيين مي شود، بايد C˚70 دماي درروز غوطه وري آزمونه ها در آب مقطر يا آب يون زدايي شده  7

  .باشد 2داده شده در جدول منطبق بر الزامات 
  
   مقاومت در مقابل ازن  9- 5

، تحت شرايط تنظيم شده به ISO 1431-1مقاومت در مقابل ازن مطابق با روش مشخص شده در استاندارد 
  :شرح زير، تعيين مي شود

 )g/l8-10×)5 ± 50 غلظت ازن

 )C ˚)2 ± 40 دما

،-h )2 2زمان پيش تنش دهي
0+  72( 

                                                 
4- Stress relaxation 
1- Pretension 
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-h )2 گذاريزمان در معرض 
0+  48( 

 )20 ± 2( % ازدياد طول

 )55 ± 10( % رطوبت نسبي

در صورت انجام آزمون مطابق با شرايط باال، مقاومت در مقابل ازن درزگيرهاي ترموپالستيك االستومرِ مونتاژ 
  .باشد 2شده به لوله يا اتصاالت بايد منطبق بر الزامات داده شده در جدول 

ترموپالستيك االستومري كه تا زمان نصب به طور مجزا بسته بندي و محافظت مي شوند، بايد درزگيرهاي 
  .مي باشد) g/l8-10× )5 ± 25جز اينكه غلظت ازن همان الزامات را برآورده كنند، به

  
  ر حجم در روغنييتغ، WHبراي نوع الزامات اختياري    10 - 5

 7606ايران به شماره  ملياستاندارد يِِ مشخص شده در مقاومت در مقابل روغن بايد از طريق روش حجم
) No 1(ساعت غوطه وري در روغن استاندارد شماره يك  72تغيير حجم آزمونه ها بايد پس از . تعيين شود

  .باشد 2تغيير حجم در روغن بايد منطبق بر الزامات داده شده در جدول . تعيين شود C˚70 دماي در
  مورد استفاده در ) TPE(فيزيكي براي مواد ترموپالستيك االستومر الزامات خواص  - 2جدول 

  سيستم هاي لوله كشي پالستيكي ثقلي و آب باران
 الزامات براي رده هاي سختي  WHو  WTنوع 

 70 60 50 زير بند روش آزمون واحد خاصيت

 ±5 ±5 ±5 3-5 654ملي  IRHD رواداري مجاز سختي نسبي

 5 4 3 4-5 764ملي  MPa حداقل استحكام كششي

 300 300 300 4-5 764ملي  % حداقل ازدياد طول در شكست

       حداكثر مانايي فشاري
 25 25 25 2-5-5 7605ملي  % C˚23ساعت در  72

 40 40 40 2-5-76055ملي  % C˚70ساعت در  24

 65 65 65 2-5-76055ملي  % - C˚10ساعت در  72

    6-5 913ملي   C˚70روز در  7زمانمندي، 

 ±5 ±5 ±5  654ملي  IRHD حداكثر تغيير سختي

 ±10 ±10 ±10  764ملي  % حداكثر تغيير استحكام كششي

 ±15 ±15 ±15  764ملي  % حداكثر تغيير ازدياد طول

    ISO 3384 5-7  حداكثر آسودگي از تنش
 C˚23 %   19 22 24روزه در  7

 C˚23 %   28 32 35روزه در  100

  حداكثر تغيير حجم در آب،
 C˚70روز در  7

7606ملي  %  +8تا  -1 +8تا  -1 +8تا  -1 5-8 

 ISO 1431-15-9 -- در مقابل ازنمقاومت 
زايي مشاهده  نمايي هيچ ترك بدون بزرگ

 نشود



 

7 

  

 WHالزامات اختياري براي نوع 

  حداكثر تغيير حجم در روغن،
 1روغن شماره ، C˚70ساعت در  72

7606ملي  %  +50تا -10 +50تا -10 +50تا -10 5-10 

  
  ه ها و دماآزمون   6 
  آماده سازي آزمونه ها   1- 6
  كليات   1- 1- 6

كه طور ديگري قيد نشده باشد، بايد از محصول نهايي با استفاده از روش مشخص شده ها، در صورتيآزمونه 
مطابق با دستورالعمل هاي داده شده آزمونه هاي رضايت بخشي،  اگر. تهيه شوند ISO 4661-1در استاندارد 

اين . ها را از ورق ها يا صفحاتي با ابعاد مناسب تهيه نمودبراي روش آزمون مناسب، نتوان تهيه نمود، بايد آن
ورق ها يا صفحات بايد از همان بچ آميزه ي االستومري مورد استفاده در ساخت درزگيرها تهيه شده و تحت 

  .رزگير، قالب گيري شوندشرايطي نظير شرايط توليد د
و براي هرگونه اهداف  1ها اندازه هاي مختلف آزمونه ها مجاز است، براي هر دستهبراي آزمون هايي كه در آن

  . مقايسه اي، بايد آزمونه اي با اندازه ي يكسان استفاده شود
  
  نمونه ها براي تعيين سختي   2- 1- 6

شرايطي تا حد امكان مشابه با شرايط قالب گيريِ درزگير  هاي ورق شكل بايد در قالبي مناسب، تحتنمونه 
ميلي  6اي با ضخامت حداقل اندازه گيري سختي بايد روي نمونه. واقعي، به روش تزريقي قالب گيري شوند

لذا اندازه . متر انجام گيرد؛ كه اين ضخامت در صورت لزوم با روي هم قرار دادن چند ورق بدست مي آيد
ي ورق نمونه 3وي نمونه هاي ورق شكلِ مورد استفاده در تعيين مانايي فشاري يا روي گيري مي تواند ر

  .شكل مورد استفاده در آزمون كشش انجام شود
  
  نمونه ها براي تعيين استحكام كششي   3- 1- 6

نمونه هاي ورق شكل بايد در قالبي مناسب، تحت شرايطي تا حد امكان مشابه با شرايط قالب گيري درزگير 
مثال هايي از چنين قالب هايي را نشان مي  2و 1شكل هاي . قعي، به روش تزريقي قالب گيري شوندوا

  .دهند
  
  نمونه ها براي تعيين مانايي فشاري   4- 1- 6

نمونه هاي ورق شكل بايد در قالبي مناسب، تحت شرايطي تا حد امكان مشابه با شرايط قالب گيريِ درزگير 
  .مثالي از چنين قالبي را نشان مي دهد 1شكل . يري شوندواقعي، به روش تزريقي قالب گ

  
  دماي آزمون  2- 6

                                                 
1- Batch 
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در  730ايران به شماره  ملياستاندارد كه طور ديگري قيد نشده باشد، بايد مطابق با آزمون ها، در صورتي
  .انجام شوند) C˚ )2 ± 23دماي 

  .ارائه گرديده است 730ايران به شماره  مليدر استاندارد دو دماي استاندارد آزمايشگاهي  – يادآوري
  

  
  
  
  

نمونه هاي ورق شكل براي دو نوع آزمونه مي تواند مانند آنچه نشان داده شده، با هم قالبگيري شده يا به طور مجزا  – يادآوري
  ).4-5زيربند (ارائه شده تا رابطه اش با جهت جريان قالب گيري نشان داده شود شكل دمبل نيز . قالب گيري شود

  )ابعاد برحسب ميلي متر(مثالي از نمونه هاي ورق شكل قالب گيري شده، براي استحكام كششي و مانايي فشاري  - 1شكل 
  

  آزمونه هاي كشش :  1
  آزمونه هاي مانايي فشاري:  2

  A-Aمقطع  
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  ).ديده شود 4-5زيربند (شده تا رابطه اش با جهت جريان قالب گيري نشان داده شود شكل دمبل، ارائه  – يادآوري

  )ابعاد برحسب ميلي متر(ي ورق شكل قالب گيري شده، براي استحكام كششي مثالي از نمونه - 2شكل 

  ايكنترل توليد كارخانه  7
كنترل توليد كارخانه . اري نمايدتوليد كننده بايد يك سيستم كنترل توليد مؤثرِ مستند شده ايجاد و نگهد

ي انجام گرفته توسط توليد كننده باشد، تا از برآورده سازي الزامات اين اي بايد شامل بازرسي پيوسته
  .استاندارد محصول اطمينان حاصل شود

  ايآزمون هاي كنترل محصول كارخانه  8
  
  نمونه برداري  1- 8

هاي محصوالت نهايي با استفاده از روش هاي نمونه برداري مطابق  1آزمون هاي كنترل محصول بايد روي بهر
  :با يكي از روش هاي زير انجام شود

 2و سطح كيفيت پذيرفتني S2با سطح بازرسي مشخص شده ي  1- 6665ايران به شماره  ملياستاندارد ) الف
)AQL (5/2 ؛ يا3درصد براي خواص  

و سطح كيفيت پذيرفتني  S3طح بازرسي مشخص شده ي با س 11496ايران به شماره  ملياستاندارد ) ب
)AQL (5/2 درصد براي متغيرها.  

، از AQLاين الزامات مانع از استفاده ي توليد كننده از تركيبات سخت گيرانه ترِ سطوح بازرسي و مقادير 
  .، نمي شود11496يا  1-6665ايران به شماره  ملياستاندارد 

  
  آزمون هاي روزمره  2- 8

                                                 
1- Lot 
2- Acceptable quality level 
3- Attribute 

  دروازه :  1
  گازگير:  2
  2 ± 2/0: ضخامت ورق:  3
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و آزمون هاي زير مطابق با روش هاي فهرست شده در جدول  2- 5و  1-5هاي منطبق بر زيربندهاي آزمون 
  .انجام شوند 1-6، بايد با استفاده از آزمونه هايي مطابق با زيربند 2

  سختي) الف
  استحكام كششي) ب
  ازدياد طول در شكست) پ
  C˚70ساعت در دماي  24مانايي فشاري در ) ت
  

نوعيآزمون هاي    3- 8   
روز دارند، بايد حداقل ساالنه يا با هر تغيير قابل توجه در  28اي فراتر از هايي كه دورهتمام آزمون ها، بجز آن
  . روش توليد، انجام شوند
تمام آزمون ها، بدون استثنا، . روز، در فواصل پنج ساله بايد تكرار شوند 28اي فراتر از آزمون هاي داراي دوره

  .نيز با هر تغيير قابل توجه در فرموالسيون االستومر، انجام شوندبايد در ابتدا و 
  
  انبارش  9

ايران به  ملياستاندارد مراحل بين توليد و استفاده، درزگيرها بايد مطابق با توصيه هاي ارائه شده در در تمام 
  .نگهداري شوند 9495شماره 

  :به نكات زير بايد توجه شود
  .باشد C˚15و ترجيحا كمتر از  C˚25تر از دماي ذخيره سازي بايد كم) الف
درزگيرها بايد در مقابل نور، بويژه نور شديد خورشيد و نور مصنوعي با ميزان فرابنفش زياد، محافظت ) ب

  .شوند
المپ هاي بخار جيوه و . ي با قابليت توليد ازن، در يك محل قرار گيرنددرزگيرها نبايد با هيچ وسيله) پ

ولتاژ زياد كه مي توانند باعث افزايش جرقه هاي الكتريكي يا تخليه هاي الكتريكيِ بي وسايل الكتريكي با 
  .صدا شوند، نمونه اي از اين وسايل مي باشند

به عنوان . درزگيرها بايد در شرايطي آسوده عاري از كشش، فشار يا ساير تغيير شكل ها نگهداري شوند) ت
  . ود آويخته شوندها نبايد از هيچ بخشي از محيط خمثال، آن

  .درزگيرها بايد در شرايطي تميز نگهداري شوند) ث
  

  نام گذاري   10
، WH، يا در صورت مقاوم بودن در مقابل روغن به عنوان نوعِ WTدرزگيرهاي الستيكي بايد به عنوان نوعِ 

  :شناسايي شوند؛ و برحسب كاربرد مورد نظرشان مطابق با روش زير نام گذاري مي شوند
  1توصيف، به عنوان مثال درزگير لبه) الف

                                                 
1- Lip seal 
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  ي اين استانداردشماره) ب
  DN 110: ي اسمي، مثالاندازه) پ
  WT :نوع كاربرد، مثال) ت
  TPE-V: نوع االستومر، مثال) ث
  "ينام تجار" :نام محل اتصال، مثال) ج

  
   لبه درزگير / شماره اين استاندارد / DN 110/WT/TPE-V/ينام تجار      – مثال

  
  نشانه گذاري و برچسب زني  11

كه نشانه گذاري هر درزگير غيرعملي باشد، هر بسته از درزگيرها بايد به طور واضح و قابل دوام هنگامي
  . مطابق با فهرست زير طوري نشانه گذاري شوند كه توانايي درزگيري آسيب نبيند

انه گذاري مي تواند روي لوله يا اتصال كه درزگيرها با محل اتصال لوله يا اتصال يكپارچه هستند، نشهنگامي
  :انجام شود

  اندازه ي اسمي) الف
  مشخصات توليد كننده) ب
  ي اين استاندارد، همراه با نوع كاربرد و رده ي سختي به صورت پسوند؛ شماره) پ

  شماره اين استاندارد/  / 50WT: مثال
  فصل و سال توليد) ت
  )WH(در صورت تناسب، مقاوم در مقابل روغن ) ث
  TPE-V: عالمت اختصاري براي ترموپالستيك االستومر، مثال) ج
 


