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 به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای ملی )رسمی(  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

به  92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ  نام

 جهت  اجرا ابالغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996غییر و طی نامه شماره سازمان ملی استاندارد ایران ت

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تولیدی،  به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

 ملی نویس استانداردهای پیش  .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد

 پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

 .شود می منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

کنند  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های مانساز و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

،  بدین ترتیب  .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 ارۀشم ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 انونیق شناسی اندازه المللی بین سازمان
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)کشور در 

  آخرین از کشور ، خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در . کند می فعالیت

  .دشومی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ، علمی پیشرفت های

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برای ، قانون در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرای بعضی ، اقتصادی و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول ، عمومی و فردی ایمنی

نماید.  استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تولیدی تمحصوال برای را ایران ملی استانداردهای

 آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای ، کشور محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشاوره در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان هاستفاد به یدنبند اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را

 و مراکز ها آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سامانه گواهی صدور و ممیزی ، بازرسی ، آموزش

 نظام ضوابط اساس بر ار مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسایل ( واسنجی کالیبراسیون )

 آن ها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین ، سنجش وسایل ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکاها المللی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای حقیقات کاربردیت

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

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

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

که پیش نویس آن در  « هاویژگی -هاالیه در پلچندفوالدی  های االستومری صفحهگاهتکیه »استاندارد 

تهیه و تدوین شده  های علمی بنیادین پایدار سازه آریاموسسه تحقیقات و پژوهشتوسط  مربوطای هکمیسیون

های مهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهاجالس کمیته ملی استاندارد  پانصد و سی و دومیناست و در 

قانون اصالح قوانین و  3، اینک به استناد بند یک ماده  مورد تصویب قرار گرفته است 93/6/23 مورخساختمانی 

، به عنوان استاندارد ملی ایران 1331مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسهمقررات 

 . شودمنتشر می

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت

لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این  قعااستانداردهای ملی ایران در مو

 ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین،  شود ارایهاستانداردها 

 باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

 

 استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:منبع و ماخذی که برای تهیه این 
 

ASTM D4014:2003(2012), Standard Specification for Plain and Steel-Laminated Elastomeric 

Bearings for Bridges 
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 هاويژگی - هافوالدي چنداليه در پلهاي االستومري صفحهگاهتکیه

 

 ددامنه کاربر هدف و 1

جابجایی نسبی  یسازانتقال بار یا همبرای ی که یهاگاهتکیه هایویژگیتعیین  ،استاندارداین هدف از تدوین  1-1

های متناوب االستومر و فوالد تشکیل تماماً از االستومر یا الیهرا که  هایا هر دو آن سازهگاه سازه پل و تکیهروبین 

  .است ،اندشده

   .گیردمیمورد استفاده قرار  «الستیک»کلمه  جایبه «االستومری»یا  «االستومر» هایارد، کلمهاستانددر این  -يادآوري

کند، بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی -هشدار

  را مشخص کند.های اجرایی آنل از استفاده محدودیتموارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کرده و قب

 

 الزامیمراجع   2

 ها ارجاع داده شده است. به آنمدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران 

 شود.ن ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب میبدی

 اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن  ، کر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشددر صورتی که به مدرکی با ذ

ها ارجاع داده شده تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 . ها مورد نظر استاست، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه های بعدی آن

 : راجع زیر برای این استاندارد الزامی استاستفاده از م

 
2-1 ASTM A 36/A 36M ,Specification for Carbon Structural Steel 

2-2 ASTM D 395 Test, Methods for Rubber Property-Compression Set 

2-3 ASTM D 412 Test, Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers—Tension 

2-4 ASTM D 518 Test, Method for Rubber Deterioration-Surface Cracking 

2-5 ASTM D 573 Test, Method for Rubber-Deterioration in an Air Oven 

2-6 ASTM D 832 ,Practices for Rubber Conditioning For Low Temperature Testing 

2-7 ASTM D1149 ,Test Methods for Rubber Deterioration-Cracking in an Ozone Controlled 

Environment 

2-8 ASTM D 1415 ,Test Method for Rubber Property-International Hardness 

2-9 ASTM D 1418, Practice for Rubber and Rubber Latices  - Nomenclature 

2-10 ASTM D 2000 ,Classification System for Rubber Products in Automotive Applications 

2-11 ASTM D 2137 ,Test Methods for Rubber Property-Brittleness Point of Flexible Polymers 

and Coated Fabrics 

2-12 ASTM D 2240 ,Test Method for Rubber Property-Durometer Hardness 
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2-13 ASTM D, 3183 Practice for Rubber-Preparation of Product Pieces for Test Purposes from 

Products 

2-14 ASTM E 4 ,Practices for Force Verification of Testing Machines  

  

 تعاريف و اصطالحات  1

اصطالحات و تعاریف زیر نیز  ،2-9در این استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد بند

 رود:کار میبه

1-1 

 بار طراحی 

 . است متناظر فوالدی سطح ورق درشده تنش فشاری اعمال متوسط با

1-2  

  1صفحه بار خارجی

 شده است. متصل گاهتکیهروی سطح االستومری بر ها یا هر دو آنو باال یا پایین  در کهاست یک صفحه فوالدی 

1-1  

  9قطعه

 ارایهو در همان زمان برای بازرسی  با همان طراحی و مصالح باشد گاهتکیهقطعه باید شامل یک نوع مجزا از 

 که در قرارداد یا دستور خرید مشخص شده باشد.مگر این ،شود

1-8  

3ساده شدهبندياليه االستومري گاهتکیه
 

 .ی که تنها شامل مصالح االستومری استگاهتکیه

                                                 
1- External load plate 

2- Lot 

3- Plain elastomeric bearing pad 
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1-5  

1سادهساندويچی االستومري  گاهتکیه
 

به یک یا دو ممکن است ، 9-3مطابق بند  واز مصالح االستومری بوده  جداگانهکه شامل یک الیه  گاهتکیهیک  

  .باشدصفحه بار خارجی متصل 

1-6  

9يفوالدورقاالستومري  هگاتکیه
 

و ممکن است که به یک  ،که در آن جاسازی شدهفوالدی  ز مصالح االستومری با یک یا چند ورقی که اگاهتکیه

 . نیز متصل شده باشد ،9-3بند مطابق یا دو صفحه بار خارجی 

 بندي  طبقه  1-6-1

 :شوندبندی میطبقهها در چهار نوع گاهتکیه 1-6-1-1

 ؛شده سادهبندیگاه االستومری الیهتکیه 1-6-1-1-1

 ؛سادهساندویچی االستومری  گاهتکیه 1-6-1-1-2

   ؛فوالدیاالستومری ورق گاهکیهت 1-6-1-1-1

 .با صفحه )صفحات( بار خارجی فوالدیورقاالستومری  گاهتکیه 1-6-1-1-8

 .ببینید 1ل در شک را های االستومریگاهتکیههای انواع ساخت مثال -1 يادآوري

 االستومری حذف شده است. توصیف شود، ها اشاره میگاهتکیههنگامی که به انواع  بندیطبقهدر این  -2 يادآوري

 :شوندمیدر دو نوع مختلف به صورت زیر تهیه  گاهتکیهاالستومر برای ساخت  1-6-2

  ؛3نالستیک کلوروپر ،CR نوع 1-6-2-1

 .الستیک طبیعی ،NR نوع 1-6-2-2

 . کنداستفاده را ها از آن یمشخص نشده باشد، سازنده باید از یک ،االستومر اگر نوع 1-6-2-1

                                                 
1- Plain elastomeric sandwich bearing 

2- Steel-laminated elastomeric bearing 

3- Chloroprene 



8 

 

ای یا استفاده گسترده استفاده نبوده،قابل های خدمات طور کامل در گزارشمصالح االستومری که به ،1-بپیوست در  -1 يادآوري

 است. آمده، ها مربوط استهر دو آنبه یا و د نندار

 است. 2-9استاندارد بند  مطابقسازی انواع االستومر مخفف -2 رييادآو

ط ایتهیه شده است. درجات و شر پاییندمای  خواص با دستهدر چهار  گاهتکیهاالستومر برای ساخت  1-6-1

 به صورت زیر است:  دمادمایی عملکرد معمولی برای هر 

 .لسیوسه س+ درج3مناسب برای استفاده متوالی تا  صفر، رده 1-6-1-1

اوقات بیشتر از یک یا دو روز پایدار  برخید و نافتدر شب اتفاق می ،دماهای زیر صفر دو، رده 1-6-1-2

 .نیستند

 گاه تا دو هفته متوالی زیر صفر. بههای گاهاما برای دوره ،دو دستهمانند   سه، رده 1-6-1-1

-13هر سال یا دو ماه پیوسته زیر اه در که چندین م ،لسیوسدرجه س -29دماهای تا  پنج، رده 1-6-1-8

 . دارندادامه  لسیوسدرجه س

 اباالتر باید ب ردهباید در نظر گرفته شود. االستومری با  صفردرجه  ،ای مشخص نشده باشداگر درجه 1-6-1-5

 شود. عویضتتر پایین رده

 .را ببینید 6-9د بند استاندارآزمون  پاییندمای  خواصمصالح االستومری با  در خصوص - 1 يادآوري

  .است 19-9استاندارد بند   6های رده برای مشخصات دمای پایین طبق جدول شماره  -2يادآوري

 

 

 

 

 سادهساندويچی االستومري  گاهتکیه
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 هاي االستومريگاههايی از ساخت تکیه آزمونه -1شکل  

 

 

 فوالد ) بدون صفحات بارخارجی ( -گاه االستومري روکش تکیه

 

 

 

 )با صفحه بار خارجی(ي فوالداليه گاه االستومري تکیه

 هاي االستومريگاهتکیههايی از ساخت آزمونه -1شکل ادامه 

 

 اطالعات سفارش     8

 گیرنده موارد زیر باشد:باید در بر مطابق با این استاندارد،ها گاهتکیهسفارش برای هر نوع از  8-1

 ؛مقدار 8-1-1

 ؛گاهتکیهطراحی  8-1-2

 های کار ممکن است جایگزین شوند. آورده شده است. نقشه 9-بای از اطالعات مورد نیاز طراحی در پیوست آزمونه –يادآوري

 ؛بار طراحی 8-1-1

 ؛مدول برشی االستومر 8-1-8
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  ؛نوع الستیک 8-1-5

 ؛الستیک رده 8-1-6

قسمت در هر صد  39بالً به عنوان غلظت پاسکال )که قمگا39بیشتر از  1اگر فشار نسبی آزمون اوزون 8-1-7

 . باشد، باید در اطالعات سفارش آورده شود (شده استاشاره  9میلیون

 

 سازيمصالح و صنعتی    5

الستیک طبیعی یا الستیک  باید شامل ،گیردمورد استفاده قرار می گاهتکیهاالستومری مرکب که در ساخت  5-1

 ای نباید مورد استفاده قرار گیرد. هیچ الستیک اصالح شده ن به عنوان پلیمر خام باشد.کلوروپر

 شده باشند.نورد های داخلی باید از فوالد نرمورق 5-2

داد یا دستور خرید مشخص که در قرارمگر این ،باشد 1-9استاندارد بند صفحات بار خارجی باید مطابق با  5-1

  .شده باشد

 نوارها و نوارهای قبلی جدا شوند، یا از صفحهجداگانه قرار بگیرند، یا از  باید به طور ساده گاهتکیههای الیه 5-8

 . منتقل نکندگرمایی به االستومر . همچین باشدبیرون آورده شده و قطع شوند. برش باید یک سطح صاف 

گرما  مجزا تحت فشار و بخشباید به صورت یک  ساده،ساندویچی  گاهتکیهیا یک  فوالدیورق گاهتکیهیک  5-5

 دهی شود. شکل

. در دنشو به االستومر متصل گیری()قالب دهیشکل حینفوالدی و صفحات بار خارجی باید در  هایالیه 5-6

شکل دهی شود )شکل ،تمرکز تنش بدون ایجادبه صفحات بار خارجی باید  های خارجی االستومرلبه پیوستگی

 (. را ببینید 1

 های تیز باشند.بدون لبه های فوالدی داخلی بایدورق 5-7

 زدگی محافظت شوند.در مقابل زنگشوند صفحات بار خارجی باید هنگامی که توسط سازنده عرضه می 5-4

 باشند.تهیه شده استاندارد فرآیند کارگاهی  درها باید تمام قالب 5-3

                                                 
1- Ozone 

2- pphm 
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 مجاز انواعابعاد و      6

ضخامت  دارایها، باید ها، و پوششورق، ساده گاهتکیههای االستومر، به عنوان مثال، الیه هایتمام الیه 6-1

 که در قرار داد یا دستور خرید مشخص شده باشد.مگر این ،نواخت باشندیک

داد یا دستور خرید . هنگامی که در قرارهای فوالدی داخلی باید دارای ضخامت یکسان باشندورقتمام  6-2

، ستنددر مجاورت صفحه بار خارجی نبممکن است که نی های فوالدی بیروورقشود، ضخامت مشخص می

 (. را ببینید 1شکل متفاوت باشد )

-گاه مستطیلی یا قطر داخلی یک تکیههنگامی که دارای طول یا عرض یک تکیههای فوالدی ورقضخامت  6-1

گر، ضخامت حداقل باید . در تمام موارد دیباشدمتر میلی3/1حداقل باید  ،متر استمیلی239ای کمتر از گاه دایره

  .متر باشدمیلی9

که در قرارداد یا دستور خرید مگر این ،نواخت باشندصفحات بار خارجی باید دارای ضخامت یکسان و یک 6-8

 مشخص شده باشد. 

را برآورده سازند، که در  1داده شده در جدول  هایرواداریهای االستومر باید و ضخامت الیه گاهتکیهابعاد  6-5

 ضخامت نهایی االستومر است.  Tطول، عرض یا قطر بوده، و  Dها آن

 996/9برای سطح باالیی و  993/9نباید از میانگین شیب  ،تغییرات از صفحه موازی به یک سطح طراحی 6-6
 . برای یک طرف سطح، بیشتر شود

 

 هاي پذيرشو معیار ونآزمانجام هاي وشر   7

های های فشاری قرار گیرند. هزینهونباید تحت آزم گاهتکیههای آزمونهم تما ،گاهتکیهفشاري  ونآزم 7-1

 کننده کاال پرداخت شوند.ها باید توسط تامینون روی آنها و آزمگاهتکیهجابجایی 

 قرار گیرند.  ونمورد آزملسیوسس درجه693)ها باید تا یک دمای گاهتکیه 7-2

بار زمان  ،های یک پنجم بار طراحیگامبا  1-3طبق بند  تا بار طراحی گاهتکیهبارگذاری  ،سختی فشاري 7-1

 ،ون(بسته به نوع ماشین آزمهنگامی که گام اعمال شد ) دقیقه باشد.6/9تا دقیقه 2/1بارگذاری باید در محدوده 

سختی  ود.گیری شسپس بار یا تغییرشکل اندازه ،شدهداشته نگه ثانیه ثابت39شکل باید برای مدت بار یا تغییر

 –نمودار بار با حذف اولین نقطه در بار صفر  ،شده از نقاطبرازشفشاری باید به عنوان شیب بهترین خط راست 

 ثبت شود. باید سختی فشاری  ،گاهتکیهتعیین شود. برای هر تغییرمکان 
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-تکیهکه کل در حالیشتغییرسپس بار و  ،یابدمیبرابر بار طراحی افزایش 3/1به اندازه  ربا ،بازرسی چشمی 7-8

 زیر: شکلهای ظاهری به ضعف .باشدثابت  ،شودبازرسی می چشمیهای برای ضعف گاه

 باید مردود شود. گاهتکیه، دیده شداگر عدم اتصال االستومر به فوالد  7-8-1

 3-6بند  اریرواد ازبیشتر الیه االستومر ضخامت  افزایشبه که دیده شد ها گیری الیهاگر عیوبی در قرار 7-8-2

 باید مردود شود. گاهتکیه، منجر شود

متر عمق میلی9متر عرض و میلی9اگر حداقل سه ترک سطحی جداگانه که هر کدام حداقل دارای  7-8-1

 باید مردود شود. گاهتکیهباشد، 

 ونمآز گاهتکیهشود. سختی فشاری هر می ( تعیینK)متوسط فشاری از سختی  گاهتکیه سختی فشاری 7-8-8

 باشد.  داشته ( تفاوتK)سختی فشاری متوسط  درصد با19بیش از شده نباید 

اضافی باید انتخاب شده و  گاهتکیهشود، دو مردود می 1-3بند معیارهای  مطابق بای که گاهتکیهبرای هر  7-5

 شود. قطعه مردود می صورتدرغیر این ،را فراهم کنند1-3بند تمام موارد خواسته شده در 

بند  مطابقهای مصالح االستومری ونباید تحت آزم، (Kبا سختی متوسط ) گاهتکیه ،اگر قطعه مردود نشود 7-6

 قرار گیرد. 3

 هاي االستومرو ضخامت اليه گاهبراي ابعاد تکیه هاريارواد – 1جدول 

 رواداري 

 کمینه بیشینه ابعاد

 صفر D993/9(+9/9)3 مترگاه برحسب میلیتکیهطول، عرض یا قطر 

 صفر T92/9(+1/9)9 مترگاه برحسب میلیارتفاع تکیه

 صفر 3(1/9) مترضخامت پوشش االستومر در باال، پایین یا کنار برحسب میلی

 درصد مقدار طراحی± 99 - )بر حسب درصد( ورق داخلی فوالدی االستومر ضخامت
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  هاي مصالح االستومريونآزم    4

ها گاهتکیهاستفاده برای تعیین مشخصات مصالح االستومری جوش داده شده، باید از  مورد یهاآزمونهتمام  4-1

های کنترل کیفیت ونهای کشش و سختی برای  آزمآزمونه(. را ببینید 13-9استاندارد بند شوند )برداری نمونه

 پایینشکست دمای  ونرای آزمها ب، و نوار3-3بند در  1مقاومت در برابر اوزون ونها برای آزمآزمونه، 3-3بند در 

 وسطباید از  ،های دیگرآزمونه یباشند. تمام گاهتکیهسطح خارجی  از، اگر قابل اعمال باشند، باید 1-6-3بند در 

، روش 9-9استاندارد بند  ونهای آزمباید همانند روش ،فشاری هایآزمونهشوند.  بردارینمونه گاهتکیهسوم یک

B باشند. 1، نوع ، 

در چیز دیگری که مگر این ،باشد سلسیوسدرجه  (93 ±9)شود باید ها انجام میونمایی که در آن آزمد 4-2

 تعیین شده باشد.  هاویژگیاین 

 .باشد (برای سختی و نوع الستیک استفاده شده) 9جدول  مطابقباید  ،االستومر رل کیفیتنتمشخصات ک 4-1
 

 مشخصات کنترل کیفیت االستومر - 2جدول 

 

 ستیک کلوروپرينال
(CR) 

 

 الستیک طبیعی

(NR) 
 الستیک

 (19-9یا  3-9 بندهای شدگی )مطابق استانداردآزمون سخت 33تا  23 33تا  23

 

3/13 

299 

 

3/13 

299 

 :(3-9خواص فیزیکی )مطابق با استاندارد بند  

 کششی، کمینه، مگاپاسکال مقاومت

 نهاییکشیدگی  

 درصد(63تا  36) شدگی، کمینه،سختدرصد   339 299

 درصد(33تا  66)شدگی، کمینه، سختدرصد   399 399

 ( 3-9)مطابق با استاندارد  دمای باالقوام شدگی، کمینه، ، سخت درصد - -

39 

199 

13+ 

13- 

29- 

 

--- 

33 

 

163 

39 

19+ 

93- 

93- 

 

93 

--- 

 

 ، ، ساعتپیرشدگیمدت 

 ، درجه سلسیوسپیرشدگیدمای 

 شدگیسختبیشینه درصد تغییرات 

 بیشینه درصد تغییرات مقاومت کششی

 بیشینه درصد تغییرات پیرشدگی نهایی

 (9-9فشاری )مطابق با استاندارد بند  مقاومت

 درجه سلسیوس39ساعت در دمای 99درصد بیشینه پس از 

 درجه سلسیوس199ساعت در دمای 99درصد بیشینه پس از 

 

                                                 
1- Ozone 



11 

 

  

با  درصد13نباید بیشتر از  ،تعیین شده است 1-الفپیوست مدول برشی االستومر که در  ،مدول برشی 4-8

 تفاوت داشته باشد.  ،االستومر مورد نیازمدول برشی 

استاندارد مطابق با  ونهای آزممقاومت در برابر اوزون باید بر روی نوار ونیک آزم ،1مقاومت در برابر اوزون 4-5

 درجه(29±9)در دمای  ،درصد99در کرنش  3-9 بنداستاندارد  مطابقنیز باید  ونانجام شود. آزم 2-9 بند

که قبالً به عنوان  ،پاسکال باشدمگا (39±3)اوزون باید  ون. فشار نسبی آزمانجام شود ساعت199 برای لسیوسس

مشخص شده  نسبی آزمونی باالتر که یک فشارمگر این ،اشاره شده بود قسمت در میلیون (39±3) غلظتیک 

. االستومر دارای ، آزمون شودبرابر3نمایی خوردگی باید با لنزهای با بزرگای ترکون برباشد. نوارهای آزم

 ،است گاهتکیهگونه ترک عمودی روی سطحی از نوار که متناظر با سطح خارجی هیچ کهمقاومت در برابر اوزون 

  مشاهده نشود.

 

  هاي مختلفآزمون دما پايین براي رده 4-6

، مطابق پایین شکنندگی دما ون، یک آزممشخص شده است 3، یا 3، 9پایین رده آزمون دماهنگامی که   4-6-1

اید در آن قرار گیرند و . دمایی که نوارها بشودانجام  آزمون، بایدبا استفاده از پنج نوار  ،11-9استاندارد بند با 

 لسیوسدرجه س -29، و 3 ردهبرای  لسیوسدرجه س -93، 9رده برای  لسیوسدرجه س -19باید  آزمون شوند

 نباید مردود شوند.  یک از موارد مزبور،، هیچ هاویژگی اینبه  دستیابیباشد. برای  3 ردهبرای 

 

 بردارينمونه     3

 باید شامل موارد زیر باشد: بردارینمونهتا زمانی که در قرار داد یا دستور خرید ذکر نشده باشد،  3-1

صورت ون، بهبرای بازرسی و آزم عنوان آزمونه، بهقطعه ن چندیناز میا گاهتکیهبرای اهداف پذیرش،  3-1-1

 تصادفی انتخاب شود. 

 39ها از گاهتکیهبرداشته شود. اگر تعداد  ونباید از میان چندین قطعه برای آزم گاهتکیهحداقل سه عدد  3-1-2

 شود. برداری نمونه ،وناضافی برای انجام آزم گاهتکیه، یک عدد39برای هر باید ، استبیشتر 

 

                                                 
1- Ozone 
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 گذاري محصولنشان    11

گذاری باید نشانگذاری شود. نشاننشدنی یا رنگ انعطاف پذیر باید با جوهر ماندگار و پاک گاهتکیههر   11-1

 مرجع باشد. رده و نوع االستومر و شماره  گاهتکیهشامل شماره درخواست، شماره قطعه، شماره معرفی 

گذاری باید در طرف قابل مشاهده نشاناد یا درخواست خرید مشخص نشده باشد، دتا زمانی که در قرار 11-2

 بعد از احداث قرار گیرد.  ،پل
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 الف پیوست

 )الزامی(

 تعیین مدول برشی

  کلیات  1-الف

چرخه تحت ، پس از پنج 1جابجایی  -نیروی برشی نموداراز  گاه االستومرتکیهمدول برشی را برای  ،این روش

 . دهدمی ارایه ،درصد93به عنوان چهار برابر تنش متناظر کرنش  درصد39تا کرنش الزمشرایط 

 صفراز کرنش  9وترفرض شده است، استفاده از مدول به صورت خطی کرنش برای اهداف طراحی -اگر منحنی تنش –يادآوري

ممکن است برای  ،ست باال گرفتندست باال نشان دهد. این د ،های باالترممکن است تنش را در کرنش درصد93تا  درصد

 یابد. در االستومر افزایش میکربنی سیاه پرکننده  حجمباشد اما با افزایش  کم، 33تا  شدگیهای با سختاالستومر

 وسايل 2-الف

مورد استفاده قرار گیرد و به یک  ،12-9استاندارد بند  آزمونآزمون کشش باید برای  دستگاهیک  1-2-الف

 شکل مجهز باشد. تغییر-ودستگاه ثبت نیر

-برای فراهم 3های توپیباید توسط بالشتک ون،دارنده برای گرفتن قطعه در دستگاه آزمهای نگهفک 2-2-الف

 آماده شوند.  ونآزم حینمرکز اعمال بار  در سازی 

 آزمونه 1-الف

شده به صفحات متصلل چهار بلوک یکسان االستومر ، باید شام1-الفبرشی چهارگانه، شکل  آزمونه 1-1-الف

 صلب باشد.

متر و دارای مقطع دایره میلی6از تر بزرگ، ترجیحاً نواختهای یکهای االستومر باید از ضخامتبلوک 2-1-الف

 ها کمتر از چهار برابر ضخامت آن نباشد. یا مستطیلی بوده که طول یا عرض آن

های االستومر و از فوالد نرم باشند. بلوک حات صلب، باید دارای مقطع مستطیلی با همان عرضصف 1-1-الف

و عرض  مترمیلی3متر، دارای ضخامتی برابر میلی6های به ضخامت ابعاد مناسب صفحه برای استفاده در بلوک

 . استمتر میلی93

                                                 
1- Force-extension 

2- Chord modulus 

3- Ball seats 
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و ضخامت میانگین  (A)ها ها سطح مقطع میانگین بلوکگیری طول، عرض و ضخامت بلوکبا اندازه 8-1-الف

(T) شود. ها تعیین میبلوک 

پیوستگی مناسب به صفحات صلب متصل شوند که نیازمند  سامانهها باید با استفاده از یک بلوک 5-1-الف

باید برای جلوگیری از چسبیدن سیمان به همچنین، نباشد.  لسیوسدرجه س29محافظت در دماهای باالتر از 

 عمل آید. همراقبت الزم ب ،های االستومراطراف بلوک

 

 

 برشبراي آزمون  آزمونه -1-الفشکل 

 

 ونآزم فرآيند  8-الف

حداقل  ونبالفاصله قبل از انجام آزم آزمونهبا گذشت زمان بعد از رسیدن اتصال به مقاومت کافی،  1-8-الف

 گیرد. قرار می لسیوسدرجه س(93  9)ساعت در دمای 6

 های مناسب متصل شود. ها یا چنگکدارندهنگه باید به دستگاه آزمون کشش با استفاده ازآزمونه،  2-8-الف

شکل مساوی با ضخامت میانگین بلوک، باربرداری متوالی تا رسیدن به یک تغییربارگذاری و  بازهشش  1-8-الف

T  شودثانیه باشد انجام می69تا  ثانیه39در محدوده  ایبازه، و در نرخی که زمان به . 

در طول این  زیادیشدگی شود. اگر نرمکرنش االستومر انجام می-تنش پایداربه یک رفتار برای رسیدن  اول چرخهپنج  –يادآوري

 مشاهده شود.  ،بزرگتری هاشکلتغییر در میزان افت، ممکن است یک افتدها اتفاق هچرخ

ون در طول آزمها الیه خرابیای از ها نسبت به صفحات صلب یا نشانهای از لغزیدن بلوکاگر نشانه 8-8-الف

 شود. تکرار می ونجدید آماده شده و آزم آزمونهمشاهده شود، یک 
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به عنوان یک کاهش  اتصاالتخرابی شکل و تغییر -های نیروحلقهاضافی بر روی  مقدارممکن است به عنوان  1لغزش –يادآوري

 شود. می تاییدچشمی اتصاالت  ونآزمبا انجام . این امر نشان داده شود 9جابجایی-بارهای منحنی چندیا  توجه در شیب یکقابل

 همحاسبروش   5-الف

 .را ببینید 9-الفتعیین شود، شکل  سیکلبر روی شش  تغییرمکانمدول برشی باید از منحنی  1-5-الف

 چرخهدر بیشینه نیروی  درصد9برابر با  F1، که در آن X1 جابجایی و ،F1در نیروی  موثرمبدا یک  2-5-الف

داده شده است تعیین  X1+ 0.5Tکه با رابطه   X2 جابجایی، در F2شود. نیروی ته میدر نظر گرف ،ششم است

 (. 2-3-الفبند طبق ضخامت میانگین بلوک است ) (T)شود، که در آنمی

  است.کرنش  درصد93متناظر با  X2 − X1 لذا ،کرنش ;X/2T =و  تنش X   ،= F/2A جابجاییو  Fاز نیروی   –يادآوري

 شود:محاسبه می( 1-طبق معادله )الفرشی مدول ب 1-5-الف

  (1-)الف 

 :که در آن

  A ( 2-3-الفبند  مطابقسطح مقطع میانگین بلوک است.) 

 

  در آزمون برشجابجايی هاي منحنی – 2-الفشکل 

                                                 
1- Ball seats 

2- Force-extension 
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 ب پیوست

 مصالح االستومري متناوب

 ()اطالعاتی

 مصالح االستومري متناوب  1-ب

هم اکنون در محدودیت استفاده در  ،اندگذاری شدههای زیر پایهاس الستیکهایی که بر اساالستومر 1-1-ب

 :، مانندهای پل در نقاط مختلف جهان هستندگاهتکیه

 3(CIIRالستیک کلرو بوتیل )، 9(IIRالستیک بوتیل ) ،1(EPDMالستیک پروپیلن اتیلن )

داده شده است. مقادیر  1-1-بجدول ها در مشخصات کنترل کیفیت االستومرها بر اساس این الستیک 2-1-ب

  ون.شده برای اهداف آزمخاص مدلهای آزمونههای انجام شده بر روی ونداده شده، مربوط به آزم
 

 مشخصات کنترل کیفیت ساير االستومرها -1-بجدول 

EPDM IIR CIIR الستیک 

33تا  69 63تا  33  63تا  33   (19-9بنداستاندارد یا روش آزمون  3-9بنداستاندارد روش آزمون طبق سختی )محدوده 

 مقاومت کششی، کمینه، مگاپاسکال 9299 9299 9999

 

--- 

299 

339 

399 

 

699 

339 

399 

--- 

 

399 

239 

299 

--- 

 (:3-9بند استاندارد روش آزمون طبق خواص فیزیکی )

 درصد33شدگی کمینه سخت

 درصد69شدگیکمینه سخت

 درصد63شدگی کمینه سخت

 درصد39دگی شکمینه سخت

 

39 

199 

19+  

13-  

29-  
 

93 
 

 

39 

199 

19+  

93-  

93-  
 

93 

 

 

39 

199 

19+  

13-  

93-  
 

99 
 

 (:3-9مقاومت در دمای باال )طبق استاندارد بند

 مدت پیرشدگی، ساعت، 

 دمای پیرشدگی، درجه سلسیوس

 شدگیبیشینه درصد تغییرات سخت

 بیشینه درصد تغییرات مقاومت کششی

 ت پیرشدگی نهاییبیشینه درصد تغییرا

 (9-9فشاری )طبق استاندارد بند  مقاومت

 درجه سلسیوس 39ساعت در دمای  99درصد بیشینه پس از 
 

                                                 
1- Ethylene propylene rubber 

2- Butyl rubber 

3- Chlorobutyl rubber 
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 گاهتکیهاي از اطالعات طراحی آزمونه  2-ب

 است. 9-بجدول طبق  فوالدی با یک صفحه بار خارجی در باال الیه گاهتکیه شامل 1-2-ب

 

 صفحه بار خارجیفوالدي با يک  اليه - 2-بجدول 

مترابعادکلی، برحسب میلی  

)در جهت حرکت انبساط کلی( طول 399  

 عرض 299

3/39  ارتفاع 

 ضخامت کلی االستومر 26

 مترعدد( ، برحسب میلی 8هاي فوالدي داخلی )اليه

 طول 933

 عرض 333

درجه( 12) 9 های پرچی( با سوراخ پایینضخامت الیه خارجی )    

(درجه 16) 3/1  ضخامت سه الیه داخلی دیگر 

 عدد ( 8متر ) هاي االستومر متصل به فوالد در هر دو طرف، برحسب میلیاليه

 ضخامت 19

 متريک طرف(، برحسب میلی ازروکش تحتانی )اليه االستومر متصل به فوالد 

 ضخامت 6

مترعرضی(، برحسب میلیهای فوالد در هر دو جهت طولی و روکش کناری )الیه االستومر متصل به لبه  

 ضخامت 6

 

متر، در مرکز طول، و میلی19متر، عمق میلی39الیه فوالدی تحتانی دارای دو سوراخ پرچی به قطر  2-2-ب

  متر از مرکز است.میلی199

متر توسط سازنده نصب میلی93متر ، ضخامت میلی399متر ، عرض میلی399صفحه بار )فوقانی( خارجی، طول 

 شود. می


