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کاربرد انواع واشرهای الستیکی در اتصاالت لوله های آب رسانی
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انتخاب پایه پلیمری مناسب برای واشرهای الستیکی
پایه پلیمری پیشنهادی نوع کاربرد

SBR ن، اسید های قوی، چربی ها، روغن ها، گریس ها و اکثر مواد هیدروکربن زامقاومت خوب به -مقاومت سایش عالی
-C 120-55̊محدوده دمای.در برابر اسیدهای آلی ضعیف، الکل، مواد شیمیایی متوسط و کتون هاضعیف مقاومت 

CR اسید های با غلظت متوسط ، محلول های قلیایی و نمکی مقاومت خوب به  - برابر روغن های تجاری و سوختبسیار خوب در مقاومت
-C 120-55̊محدوده دمای-اسید های قوی ، هیدروکربن های اروماتیک و کلرینهمقاومت ضعیف به 

NBR روغن ها و حالل ها، هیدروکربن های اروماتیک و آلیفاتیک، روغن های نفتی و بنزین،سدیم و نمک مقاومت خوب در برابر 
-C120-50˚ی محدوده دما-ااکسید کننده های قوی ، کلر هیدروکربن ها ، کتون ها و استر همقاومت ضعیف به 

EPDM روغن، حالل یا هیدروکربن های اروماتیکمقاومت ضعیف به -اسیدهای قوی، قلیایی، نمک و محلول کلرازن،مقاومت خوب به
-C180-55˚یمحدوده دما

VITON آمین ها،مقاومت ضعیف به -مقاومت خوب در برابر روغن، سوخت، حالل های کلر، هیدروکربن های آلیفاتیک و آروماتیک و اسیدهای قوی
-C 230-20˚محدوده دمای-استرها، کتون ها یا بخار

HYPALON مقاومت  -این الستیک ها  .هوا، نور خورشید، ازن، روغن و سوخت های تجاری مانند دیزل و نفت سفید-اسید، قلیا و نمک مقاومت خوب به 
-C 135-45˚محدوده دمایی -و برخی اسیدهاهنترکیبات آروماتیک یا کلریضعیف به 

NR -و  ازنمقاومت ضعیف در مقابل روغن و حالل ها -مقاومت خوب در مقابل اسیدها و قلیاها با غلظت متوسط ، نمک ها و محلول های کلر 
-C 95-55˚محدوده دمایی  

SR بخار ، هیدروکربن های آلفاتیک و آروماتیک مقاومت ضعیف به -، نور خورشید و ازنمقاومت خوب در برابر هوای گرم
-C260-55˚محدوده دمایی   3



معرفی استانداردها در حوزه طراحی آمیزه برای درزبندهای الستیکی

استاندارد ملی  تدوین شده به صورت جامع در 
خصوص ویژگی های آمیزه های درزبند الستیکی

INSO 7491-1
معادل

DIN EN681
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 INSO 7491-1بررسی استاندارد ملی

یتقسیم بندی انواع لوله های آبرسان: 1جدول 
INSO 7491-1بر اساس استاندارد 
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 INSO 7491-1بررسی استاندارد ملی

خواص فیزیکی درزگیرهای : 2جدول 
ردالستیکی در سامانه آبرسانی آب س
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 INSO 7491-1بررسی استاندارد ملی

خواص فیزیکی درزگیرهای: 3جدول 
داغ الستیکی در سامانه آبرسانی آب

C  110˚تا دمای
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 INSO 7491-1بررسی استاندارد ملی

شرایط آزمون ازن بر اساس استاندارد: 4جدول 
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 INSO 654بررسی آزمون سختی بر اساس استاندارد 
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 این روش برای گستره سختیIRHD100–10 کاربرد دارد.
 میلیمتر است10-15میلیمتر و در سختی های پایین 8-10ضخامت مورد نظر نمونه در سختی های نرمال و باال.
 میلیمتر است8-11فاصله محل سختی سنجی تا لبه نمونه ها تقریبا.

نحوه گزارش نتایج آزمون

به صورت دقیق و روی ورق و قرص با ابعاد و مطابق شرایط استاندارد انجام گیرد که نتایج دقیق و قابل استناد. خواهد بود1

به دلیل سختی ظاهری و روی قطعه زده شود که به دلیل نوسانات ضخامت و فاصله محل آزمون تا لبه نتیجه دقیق نبوده و. 2
.اختالف با سختی واقعی به عنوان معیار قرار نمی گیرد و صرفا به منظور مقایسه کاربرد دارد



 INSO 764بر اساس استاندارد بررسی آزمون استحکام کششی
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این استاندارد به عنوان روشی برای اندازه گیری استحکام کششی و ازدیاد طول تدوین شده است.

در روش اول این آزمون روی دمبل انجام می گیرد.

ابعاد مختلف دمبل بر اساس استاندارد: 5جدول 

4نوع 3نوع 2نوع 1نوع نوع آزمونه

آزمایشطول 
mm

0/5±250/5±200/5±100/5±10



 INSO 764بر اساس استاندارد بررسی آزمون استحکام کششی
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4نوع  3نوع  2نوع  1نوع  ابعاد

35 50 75 115 (A) (حداقل)طول کلیmm

0/5±6 1±8/5 1±12/5 1±25 B)) عرض قسمتهای انتهائیmm

0/5±12 1±16 1±25 2±33 (C) طول قسمت باریكmm

0/1±2 0/1±4 0/1±4 0/4+6 D)) عرض قسمت باریكmm

0/1±3 0/5±7/5 0/5±8 1±14 (E) تغییر شعاع بیرونیmm

0/1±3 0/5±10 0/1±12/5 2±25 (F) شعاع درونی تغییرmm

ابعاد قالب های نمونه های دمبلی شکل:6جدول 



 INSO 7605بر اساس استاندارد بررسی آزمون مانایی فشاری
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درصد فشردگی سختی

25% 80-10 IRHD

15% 89-80 IRHD

10% 95-90 IRHD

مانایی فشاریدر آزمون میزان فشردگی قرص : 8جدول 

ابعاد استاندارد قرص جهت آزمون: 7جدول 

mmضخامت mmقطر انواع قرص

12/5±0/5 29±0/5 1نوع 

6/3±0/3 13±0/5 2نوع 



 ISO 3384بررسی آزمون واهلش تنش بر اساس استاندارد 
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ابعاد نمونه مورد نظر برای این آزمون:

نمونه استوانه ای شکل . 1:

نمونه حلقه ای. 2:

mm0/5 ±13

mm0/3 ±6/3

mm0/2 ±2

mm0/2 ±2mm0/2 ±15



 ISO 3384بررسی آزمون واهلش تنش بر اساس استاندارد 
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روش اول

روش دوم

سیکل های انجام آزمون

زمان، ساعت

زمان، ساعت

دما، درجه سانتی گراد

دما، درجه سانتی گراد



 INSO 7606بررسی آزمون تغییر حجم در آب بر اساس استاندارد 
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mm8min

mm8min

mm0/2 ±2

ابعاد استاندارد نمونه جهت تعیین میزان تغییر حجم و جرم. 1

ابعاد استاندارد نمونه جهت تعیین میزان تغییر ابعاد. 2

mm50-25

mm50-25

mm0/2 ±2

mm0/2 ±2

mm44/6حدود



ه برگ نوع الستیك و سختی پیشنهادی بر اساس ابعاد اسمی و کاربرد درزبند بر اساس داد
KOMOشرکت 
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نوع حلقه ابعاد اسمی سختی
IRHD

نوع الستیك و آلیاژ

jacking pipe seal

درزگیر لوله جکینگ

220-160 5- +/40 SBR 40

lip seal DD-ring

DDدرزگیر کناری حلقه 

200-32 5- +/40 SBR 40

EL-ring

ELحلقه 

600-110 5- +/40 SBR 40

Awaduct PP
500-110 5- +/50 EPDM 50

خصوصیات تکنیکال محصول: 9جدول 



ه برگ نوع الستیك و سختی پیشنهادی بر اساس ابعاد اسمی و کاربرد درزبند بر اساس داد
KOMOشرکت 
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نوع حلقه ابعاد اسمی سختی
IRHD

نوع الستیك و آلیاژ

Mabo L-ring

200-32 5- +/50 EPDM 50

LIP seal DV-ROR

DV-RORدرزگیر کناری 

630-160 5- +/50 EPDM 50

lip seal system SK

SKدرزگیر کناری سیستم 

630-110 5- +/50 EPDM 50

Concrete pipe sealing 

system BK

BKدرزگیر لوله بتونی سیستم

1200-300 5- +/50 SBR 50

(:ادامه)9جدول 



بحث و بررسی
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الزامات کنترل کیفیت در صنعت الستیک

نمونه گیری صد در صد از بچ های آمیزه الستیکی تولیدی. 1

انجام دوره تناوب مناسب برای انجام آزمون های نامبرده روی آمیزه. 2

وجود سیستمی جهت تعیین تکلیف هرگونه آمیزه تولیدی نامنطبق. 3

ایجاد ابزارهای مناسب جهت نمونه ها مطابق با استانداردهای یاد شده. 4

تامین دستگاه های مورد نیاز جهت انجام آزمون ها بر اساس استاندارد. 5

کالیبراسیون منظم و دوره ای تمامی دستگاه ها و تجهیزات آزمون. 6

اخذ گواهی های معتبر جهت بهبود وضعیت صالحیت آزمایشگاه  . 7



بحث و بررسی
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ممیزی کیفیت از سوی مشتری در صنعت الستیک

نمونه گیری تصادفی از مستندات کنترل کیفیت سازنده. 1

نمونه گیری تصادفی از آمیزه تولیدی سازنده که نمونه سازی و جهت آزمون آماده شده است. 2

انجام بخش یا تمامی آزمون های نامبرده در آزمایشگاه های مورد تایید مشتری. 3

درخواست دوره ای نمونه های مناسب از سازنده به صورت ورق یا قرص جهت انجام آزمون ها در آزمایشگاه های مرجع. 4

کنترل گواهی های دریافت شده توسط آزمایشگاه شرکت سازنده که صالحیت آن آزمایشگاه را نشان می دهد. 5



نتیجه گیری
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ایستی به صورت واشرها بمشتریان اینگونه با توجه به اهمیت خصوصیات فیزیکی و کیفیت واشرهای الستیکی، 
این غافلگیر کننده و تصادفی نمونه های ورق و قرص را از سازنده دریافت نمایند تا آزمون های مربوطه روی

عمر آنها در غیر این صورت تضمینی بر ثبات و کیفیت مناسب این واشر ها وجود ندارد و. نمونه ها انجام گیرد
.کوتاه تر از موعد انتظار شده و کارایی الزم را نخواهند داشت



مراجع و منابع
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استاندارد ملی ایران . و الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد استفاده در کاربردهای آب–، درزگیرهای الستیکی 11-7491
.الستیک ولکانیده: 1قسمت –فاضالب 

استاندارد ملی ایران . IRHD100و IRHD10سختی بین : 2قسمت -تعیین سختی-، الستیک ولکانیده یا گرمانرم2654

استاندارد . روش آزمون-تعیین خواص تنش کرنشی کششی-، الستیک ولکانیزه یا ترمو پالستیک764ملی ایران 3

استاندارد . آزمونروش -تعیین مانایی فشاری در دماهای محیط، باال یا پایین-، الستیک ولکانیده یا گرمانرم7605ملی ایران 4

استاندارد . تعیین اثر مایعات-، الستیک ولکانیده یا گرمانرم7606ملی ایران 5

6. Professional rubber sealings for pipe systems of M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG (www.mol-
seals.de).

7. Certificate of MOL with the number of DIN EN 10204 3.1.
8. Vulcanized rubber pipe joint seals for waste water pipes of M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG 

(www.kiwa.nl).
9. Kitemark licence of M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG with the No. KM 51718 (www.bsi-

global.com).
10. ISO 3384 :2019, Rubber, vulcanized or thermoplastic-Determination of stress relaxation in compression

http://www.mol-seals.de/
http://www.kiwa.nl/
http://www.bsi-global.com/
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سپاس از حسن توجه شما


