
y 
 
 

 استاندارد ملي ايران

 
 

 

 جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

 

INSO 

 1-17203 سازمان ملي استاندارد ايران 1-10271

 Iranian National standardization Organization 1st. Edition چاپ اول

  1132سفند ا

 
 

 لوله گذاريي ها در سامانه کاربرديي ها چسب

  -گرمانرم

 :1قسمت 

 تعيين خواص فيلم

 

 

Adhesives for thermoplastic piping systems-  
 Part 1: 

 Determination of film properties 

 

 

 

 

 

ICS: 23.040.01; 83.180 

 

 

 

Mar.2014 



 ب  

  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، علمی اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . نماید اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) مراکزو  اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
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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که  " : تعیی  خوا  فیل 1قسمت  -گرمانرم لوله گیار   اا در سامانه کاربرد   اا چسب "استاندارد 

یکهزار و  تهیه و تدوی  شده و در انجم  بانوان محق  امی اا  مربو  توسط کمیسیوننویس آن در پیش

مورد تصویب قرار  39/2/29 مور  صنایع شیمیایی و پلیمر کمیته ملی استاندارد هیاجحسیکصد و دامی  

مصوب  استانداردسازمان ملی قانون اصح  قوانی  و مقررات  3گرفته است، این  به استناد بند ی  ماد  

 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.1331بهم  ماه 

  ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، اا برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

استاندارداا  ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  

فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت.  ننظر در کمیسیواا ارائه شود، انگام تجدیدای  استاندارد

 نظر استاندارداا  ملی استفاده کرد.بنابرای  باید امواره از آخری  تجدید 

 

 خی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است:أمنبع و م

 
ISO 9311-1: 2005, Adhesives for thermoplastic piping systems – Part1: Determination of film 

properties. 
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 : تعيين خواص فيلم 1قسمت  -گرمانرم لوله گذاريي ها در سامانه کاربرديي ها چسب

  عاد  آزمایشگاای آشکنا باشکند. در ایک  اسکتاندارد، تمکام مکوارد       اا و تجربه اا کاربران ای  استاندارد باید با فعالیت - هشدار

ایمنکی و سکحمتی مناسکب و     ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنی  موارد ، مسئولیت برقکرار  شکرایط  

 اجرا  آن برعهده کاربر ای  استاندارد است.

 هدف و دامنه کاربرد  1

و خوا   قابلیت پخش سه روش آزمون مناسب برا  مشخص کردن   ییتعاستاندارد، اد  از تدوی  ای  

مستقی  نتایج به طور ، اا است. ای  روش 1گرمانرم لوله گیار   اا   حاو  حح  برا  سامانهاا فیل  چسب

 کنند. مین رائهرا ا ا  قاب  مقایسه

رود و دو روش دیگر برا   میبه کار ( روان وَرد )غیر  9تیکسوتروپی غیر  اا ، برا  چسباا یکی از روش

 کاربرد دارند. 3تیکسوتروپی   اا چسب

 مراجع الزامي 2

 ارجاع داده شده است.  اا به آنمدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران 

   ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود.بدی

 د  آن و تجدید نظراا  بع اا اصححیه ، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد

ارجاع داده  اا تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر ای 

 مورد نظر است. اا   بعد  آناا ، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه شده است

 : استفاده از مرجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است
2-1 EN 923:1998, Adhesives — Terms and definitions.  

 

 تعاريفاصطالحات و  1

 رود. میبه کار  EN 923:1998استاندارد  ارائه شده در تعاریفاصطححات و  ،در ای  استاندارد

 اصول آزمون 4

در سکرعتی از  اعما  می شود. ایک  ککار   خا  طراحی شده  2کش فیل چسب تحت آزمون، با استفاده از ی  

آن توسکط یک     قابلیکت پخکش    .شکود  مکی  نجامصفحه آزمون ابررو  مشخص  یطول درپیش تعیی  شده و 

 شود. میارزیابی  ،دای در مقایسه با ی  الگو  مرجعنمره سیست  

 .شود میبررسی  وجود مواد خارجیو برآمدگی یا  یکنواختیفیل  چسب از نظر 

                                                 
1 - Thermoplastic 

2 - Non- thixotropic 

3 - Thixotropic 

4 - Applicator 
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 دستگاه آزمون 5

 1چسب  کش فيلم 5-1

 مراجعه کنید(. 1)به شک  

و دیگکر  بکرا     تیکسکوتروپی    غیکر  اکا  چسکب  بکرا  دارا  دولبه مختلف اسکت ککه یککی     کش فیل ای  

 شود. میاستفاده  تیکسوتروپی   اا چسب

 

 
 1چسب  کش فيلم -1شكل 

 2چسب  کش فيلم 5-2

 (mm (1/9±9)و ضخامت  mm 199، یا ی  دستگاه مشابه با قابلیت اعما  فیلمی با پهنا  9)مطاب  شک  

 ابعاد برحسب میلی متر

 برا  چسب تیکسوتروپی 

 برا  چسب غیر تیکسوتروپی 
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 شود. میاستفاده  تیکسوتروپی   اا ، فقط برا  چسبکش فیل ای  

 

 
 2چسب  کش فيلم -2شكل 

 اي صفحه شيشه 5-1

 عبارتست از: ا  ابعاد پیشنهاد  صفحه شیشه

 یا بزرگ تر؛ mm 139پهنا: 

 یا بزرگ تر. mm 939طو : 

 صفحه پالستيكي 5-4

 PVCبکرا  چسکب   ( PVC-Uسخت ) PVC)مربو  به استفاده از چسب درنظر گرفته شده است که صفحه 

 است.(سخت 

 عبارتست از: پحستیکیابعاد پیشنهاد  صفحه 

 یا بزرگ تر؛ mm 139پهنا: 

 یا بزرگ تر. mm 939طو : 

 بررو  آن انجام نشده باشد. آماده ساز ایچ گونه  وباشد ستیکی باید صا  و اموار صفحه پح

 ابعاد برحسب میلی متر
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 روش آزمون 6

 کليات 6-1

 6( برا  حداق  39±3( و رطوبت نسبی % )9±93) °C دمایی در شرایط را و صفحه آزمون کش فیل چسب، 

 د.نباش 1چربیارگونه چسب باید تمیز و عار  از  کش فیل صفحه آزمون و . کنیدتثبیت ساعت 

 .اعما  کنید سه صفحه آزمونرا بررو   برا  ار روش، پوشش

 تيكسوتروپيكي غير ها روش الف، چسب 6-2

ریختکه و بکا اسکتفاده از     ا  محفظه را باز کرده و بحفاصله چسب را رو  صفحه شیشه شرایط، تثبیتپس از 

 پخش کنید. mm 999و طولی بیش از  mm/s 99 یبا سرعت تقریب ، آن را(A)طر   1چسب  کش فیل 

بکا   چسکب از  ناتمکامی ، فیل  کامک  یکا   مورد بررسیو پس از پخش چسب  کش فیل بسته به عم  شیاراا در 

 ضخامت اسمی مشخص به دست خوااد آمد.

 تيكسوتروپيكي ها روش ب، چسب 6-1

ریختکه و بکا اسکتفاده از     ا  شیشه، محفظه را باز کرده و بحفاصله چسب را رو  صفحه تثبیت شرایطپس از 

 پخش کنید. mm 999و طولی بیش از  mm/s 99سرعت تقریبی با  ، آن را(B)طر   1چسب  کش فیل 

، فیل  کام  یا بخشی از آن با ضخامت آزمایش شدهو پس از پخش چسب  کش فیل بسته به عم  شیاراا در 

 اسمی مشخص به دست خوااد آمد.

 تروپيكتيكسوي ها روش پ، چسب 6-4

شرایط، محفظه را باز کرده و بحفاصله چسب را رو  صفحه پحستیکی ریخته و بکا اسکتفاده از    تثبیتپس از 

پخش کنید. مطمئ  شکوید   mm 999و طولی بیش از  mm/s 99با سرعتی تقریباً  آن را ،9چسب  کش فیل 

 اسکمی از انتها  صفحه پحستیکی فاصله دارد. ی  فکیل  چسکب بکا ضکخامت      mm 199تقریباً  کش فیل که 

mm9 .باید فراا  شود 

دقیقکه، صکفحه    3یکد. پکس از   نگه داردر راستا  عمود  بحفاصله فیل ، صفحه پحستیکی را  تشکی پس از 

ه مشخصکه  پحستیکی را به حالت افقی برگردانید. چسب به سمت پکایی  صکفحه آزمکون بکا مقکدار  ککه بک       

 یابد. میچسب بستگی دارد، جریان  تیکسوتروپی 

 نتايج بيان 0

 تيكسوتروپيكي غيرها روش الف، چسب 0-1

نمره متناظر  ، مقایسه کنید. به ار ی  از صفحات آزمون، 3نتایج بدست آمده را با الگواا  مرجع در شک  

 ار ی  از سه صفحه را ثبت کنید.. نتایج اختصا  دایددارد، به الگو  مرجع شباات را  که بیشتری 

                                                 
1 - Grease 



 3 

 تيكسوتروپيكي ها روش ب، چسب 0-2

به ار ی  از صفحات آزمون، نمره متناظر  ، مقایسه کنید. 3نتایج بدست آمده را با الگواا  مرجع در شک  

 نتایج ار ی  از سه صفحه را ثبت کنید.که بیشتری  شباات را به الگو  مرجع دارد، اختصا  داید. 

 تيكسوتروپيكي ها چسب روش پ، 0-1

فیل  چسب  ی( در امتداد لبه پایینmm 139و  mm 39 ،mm 199مقدار جریان را در سه نقطه )به ترتیب 

بررسی کنید. میانگی  ای  سه اندازه گیر  را برحسب میلی متر محاسبه کنید. قابلیت پخش  را با استفاده از 

 بدست آورید:1معادله 

(1)         

 که در آن:

S  قابلیت پخش چسب برحسب میلی متر 

M  است   مقدار جریان فیل  چسب در سه نقطه برحسب میلی متراا میانگی  اندازه گیر. 

 نتایج ار ی  از سه صفحه را ثبت کنید.

 خواص فيلم 0-4

بررسی  وجود مواد خارجیو برآمدگی یا  یکنواختیروش آزمون الف، ب یا پ از نظر حاص  از فیل  چسب 

 مشاادات را ثبت کنید.کنید. 

 گزارش آزمون 8

 :حاو  اطحعات زیر باشدگزارش آزمون باید 

 ؛ملی ارجاع به ای  استاندارد -الف

 )شماره بهر، تاریخ ساخت یا کداا  دیگر(؛چسب آزمون شده  هنوع و شناس -ب

 روش آزمون استفاده شده و برا  آزمون پ، صفحه آزمون استفاده شده؛ -پ

 نمره سه آزمون؛ یانگی ار صفحه آزمون و مده برا  بدست آمنمره  -ت

 شر  فیل ، از جمله وجود ارگونه برآمدگی یا ماده خارجی؛ -ث

رویداد  که می تواند آزمون را و ار  ملی توصیف شده در ای  استانداردکه ارگونه اصح  روش آزمون  -ج

 ؛تحت تأثیر قرار داد

 تاریخ آزمون. -چ
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 راهنما :

کام  فیل       1
1

                            

اتمامفیل  ن      9
9

                   

 بدون فیل       3

 ي مربوطهها نمرهالگوهاي مرجع و  -1شكل 

                                                 
1 - Complete film 

2 - Partial film 


