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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ  3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته تورا عتایی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه ماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ ده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیوناا فنی مرکب از کار ناسان سازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات عیمی،
پژواشی ،تویید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می ود و کو شی امگام با مصایح میی و با توجه بته ترایط توییتد  ،فنتاور و
تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،تام توییدکننتدگان ،مصتر کننتدگان ،صتادرکنندگان و وارد
کنندگان ،مراکز عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دویتی و غیر دویتی حاص می ود .پتی نتوی استتاندارداا میتی ایتران
برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیوناا فنی مربوط ارسال متی تود و پت از دریافتت نظراتا و پیشتنهاداا در
کمیتۀ میی مرتبط با آن ر ته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می ود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عالقهمند و ذ صالح نیتز بتا رعایتت ضتوابط تعیتین تده تهیته متیکننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد میی ایران چاپ و منتشر می ود .بدین ترتیب ،استتاندارداایی
میی تیقی می وند که بر اساس مفاد نو ته ده در استاندارد میی ایران مارۀ  3تدوین و در کمیتتۀ میتی استتاندارد مربتوط کته
سازمان میی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده با د.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ایمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ایمییتی ایکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ایمییی اندازه ناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنهتا رابتط 2کمیستیون کتدک غتیایی )3(CACدر کشتور
فعاییت میکند .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجه به رایط کیی و نیازمند اا خاص کشور ،از آخرین پیشرفتاا
عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینایمییی بهرهگیر می ود.
سازمان میی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پی بینی ده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سالمت و
ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از استاندارداا
میی ایران را برا محصوالت تویید داخ کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب ورا عایی استاندارد ،اجبار نماید .سازمان می-
تواند به منظور حفظ بازاراا بین ایمییی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی و درجهبند آن را اجبار
نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره ،آموزش،
بازرسی ،ممیز و صدور گواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاهاا و مراکز کاییبراسیون
سواسنجی وسای سنج  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازماناا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت
ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز رایط الزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آناا اعطا و بر عمیکرد آن اا نظارت میکند.
ترویج دستگاه بین ایمییی یکااا ،کاییبراسیون سواسنجی وسای سنج  ،تعیین عیار فیزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا
ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
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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ه

پیش گفتار
استاندارد" چسباا حالیی برا اتصال یویهاا پی و سی سخت -ویژگیاا وروشاا آزمون"نخستین بار
در سال  1333تدوین د این استاندارد بر اساس پیشنهاداا رسیده و بررسی توسط سازمان میی استاندارد
برا اویین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت ودر یکهزار و یکصد و پنجاه و نهمین اجالس کمیتۀ میی استاندارد
یمیایی  -پییمر مور  29/11/99مورد تصویب قرار گرفته است  ،اینک به استناد بند یک مادۀ  3قانون اصالح
قوانین و مقررات سازمان میی استاندارد ایران ،مصوب بهمن ماه  ، 1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر
می ود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا میی و جهتانی در زمینتۀ صتنایع ،عیتوم و ختدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع یزوم تجدید نظر خوااد د و ار پیشنهاد که بترا اصتالح و تکمیت ایتن
استاندارداا ارائه ود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراین ،باید
امواره از آخرین تجدیدنظر استاندارداا میی استفاده کرد.
این استاندارد جایگزین استاندارد میی ایران ماره  :1132سال  1333است.
منبع و ماخی که برا تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به رح زیر است:
 ISO 7387-1,1983(2009), Adhesives with solvents for assembly of PVC-U pipe elementsCharacterization -Part 1: Basic test methods

و

چسبهاي حاللي براي اتصال لولههاي پي وي سي سخت -ويژگيها وروشهاي
آزمون
7

هدف ودامنۀ کاربرد

اد از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیاا و روشاا آزمون چسباا حالیی برا اتصال یویه اا پی و
سی سخت ) ،(PVC-Uمورد مصر در آبرسانی وفاضالب و زاکشی ،تحت عنوان فشارقو میبا د.
این استاندارد برا چسباا حالیی برا اتصال یویه اا مورد مصر در آبرسانی ،تحت عنوان فشار ضعیف
کاربرد ندارد.
1

مراجع الزامي

مدارک ایزامی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی به آن اا ارجاع داده ده است .بدین
ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد میی محسوب می ود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده ده با د ،اصالحیهاا وتجدیدنظراا بعد آن مورد
نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده ده است،
امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاا بعد آن اا مورد نظر است.
استفاده از مرجع زیر برا این استاندارد ایزامی است.
BS 4346-3,1982-Joint and fittings for use with unplastisized PVC pressure pipes
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2-1

ويژگيها

ویژگیاا چسباا حالیی برا اتصال یویهاا پی و سی سخت)  ،(PVC-Uباید با ویژگیاا مندرج در
جدول یک مطابقت دا ته با د.
جدول -7ويژگيهاي چسبهاي حاللي براي اتصال لوله هاي پي وي سي سخت
رديف

ويژگيها

واحد

الزامات

روش آزمون

1

نوع رزین

-------

رزین پیی وینی کیراید

بند 1-2

9
3
2

مشخصات ظاار
حالل
قدرت حالییت سحداق

باید فا  ،یکنواخت و عار از ار گونه ذرات خارجی و ح نشده
 ------با د  ،امچنین باید روان وَرد 1بوده و حایت ژیه ا کام  9ندا تهبا د و قابییت کاربرد با قیم مو را نیز دارا با د

بند 9-2

-------

تتراایدروفوران و سیکیو اگزانون

بند 3-2

درصد

3

بند 2-2
1-thixotropic

- 9حایت ژیها کام به حایتی گفته می ود که چسب جزئی غیرقاب بردا ت از ظر بوده و یکپارچه خارج ود.

1

بند 3-2

سانتی
پواز

9999

پ از یک
ساعت

MPa

≤9/ 6

پ از
92ساعت

MPa

≤9

پ از 336
ساعت

MPa

≤3

3

درصد جامدسحداق

درصد

19

3

مقدار خاکستر

درصد

گزارش ود

2

استحکام ایدروستاتیک

-------

سدر مدت آزمون ایچگونه نقیصه ا در مح اتصال آزمونهاا
نباید ر داد

گرانرو سحداق

3

مقاومت
بر ی
قطعات
به ام
چسبیده

6

1

روشهاي آزمون

7-1

نوع رزين

بند 6-2

بند 3-2
بند 3-2

پیوست ب

چسب حالیی باید از محیول رزین پیی وینی کیراید با د که میتوان آن را با گرفتن طیف  IRسمادون قرمز از
فییم چسب با قطر  199 μناسایی کرد.
1-1

مشخصات ظاهري

چسب حالیی باید عار از ار گونه ذرات خارجی و ح نشده با د ،امچنین باید در دما 93 ْC ± 1 ْ C
فا  ،یکنواخت وروان وَرد بوده و حایت ژیها کام ندا ته با د و قابییت کاربرد با قیم مو را نیز دارا با د.
9-1

حالل

حاللاا تتراایدروفوران و سیکیو اگزانون موجود در چسباا حالیی را میتوان با روشاا متداول مانند
کروماتوگرافی گاز ناسایی کرد.
1-1

قدرت حاللیت
سی نوع  Sبا مقدارK

چسب حالیی باید قابییت ح کردن سه درصد وزنی دیگر از یک پودر  P.V.Cسپی و
در محدوده  33تا  ،63در دما  93 ْC ± 1 ْ Cبدون اینکه ایجاد ژیه نماید ،را دا ته با د.
9

5-1

گرانروي

 7-5-1وسايل الزم

 7-7-5-1ويسکومتر بروکفیلد؛
 ± 9 Cتثبیت کند؛
ْ
 1-7-5-1حمام آب با قابلیت کنترل دما ،مجهز به ترموستات تا دما آزمون را با روادار
 9-7-5-1نگهدارنده ،قابییت دستگاه برا قرارگیر در جایگاه و حرکت دادن ویسکومتر در محور عمود ؛
 1-7-5-1بشر ،با قطر  29mتا  29 mmو ارتفاع 169 mm؛
 5-7-5-1دماسنج ،درجه بند

ده با تفکیک پییر

. 9/ 1 C
ْ

 1-5-1آماده سازي آزمونه

ود .و مقدار کافی آزمونه که بتواند رایط آزمون را

 7-1-5-1چسب را مخیوط کنید تا یکنواخت سامگن
فراام آورد را از مخیوط بردارید.
 1-1-5-1آزمونه باید عار از حباباا اوا ،ذرات خارجی و ح نشده با د.
 9-1-5-1آزمونه را در داخ بشر ریخته و آن را به صورت یک محیط بسته درزبند کنید.
 1-1-5-1ظر محتو آزمونه را در یک حمام س 9-1-3-2قرار داید و دما آن را در اندازه مورد نظر با
روادار مجاز ،تنظیم کنید؛ آن را در این وضعیت تازمانی که آزمونه در تمام نقاط ،یک ک و یکنواخت ود،
نگهدارید.
 9-5-1روش اجراي آزمون

گرانرو محیول با استفاده از ویسکومتر بروکفیید 1از نوع  RVبا سرعت  99دور در دقیقه و با اسپیندل ماره 2
اندازهگیر می ود .این ویسکومتر امکان انجام آزمون گرانرو را در محدوده  99سانتیپواز تا س 3×196سانتی-
پواز را فراام میکند.
از انواع دیگر ویسکومتر بروکفیید در محدوده کاربرد عنوان ده برا ویسکومتر  ،RVنیز میتوان استفاده کرد.
يادآوري 7در صورت وجود اختال نظر ،نتایج بهدست آمده از ویسکومتر  RVقاب قبول است.

 93 Cتثبیت وند.
يادآوري 1ظر محتو چسب و اتصاالت دستگاه ویسکومتر باید به طور کام در دما ْ ± 1 ْ C
يادآوري 9انتخاب سرعت و اسپیندل باید به گونها با د که اندازهگیر اا در محدوده  %99تا  %23مقیاس کام دستگاه قرار
دا ته با د؛ اگرچه ،برا دستیابی به نتایج با صحت باالتر ،توصیه می ود که این اندازهگیر اا در محدوده  %23تا %22با ند.

 -1منظور از ویسکومتر بروکفیید ،ویسکومتر دورانی است که با استفاده از روش بروکفیید کار میکند.

3

6-1

مقاومت برشي قطعات به هم چسبیده

 7-6-1وسايل الزم

 7-7-6-1ما ین آزمون کش ؛
 1-7-6-1رابط ،جهت اتصال مجموعه آزمونه به ما ین مطابق با ک س 1؛
 9-7-6-1قطعات آزمون ،قطعه آزمون باید از چسباندن یویه پی و سی به قطر 99mmو به طول  33 mmبه
یک بو ن از جن  PVC-Uطبق ک ماره س 1تهیه ود ،به گونها که فاصیه بین جدار داخیی بو ن و
جدار خارجی یویه  9/3+9 ،-9/93 mmسمجاز به روادار به سمت منفی با د.

راهنما
1
9
3
2

مح اتصال به ما ین کش
بو ن
حیقه نگهدارنده
اتصال مورد آزمون
 hقطرخارجی یویه

شکل( -)7آماده سازي قطعات آزمون به هم چسبیده براي آزمون مقاومت برشي

 1-6-1روش اجراي آزمون

 7-1-6-1تعداد  3قطعه آزمون مطابق با روش رح داده ده در پیوست ایف تهیه کنید.
 1-1-6-1قطعات مورد آزمون که به مدت  1ساعت 92 ،ساعت یا  336ساعت نگه دار دهاند را به مدت
 39دقیقه در رایط استاندارد  93 ْC ± 1 ْCتثبیت کنید.
 9-1-6-1مجموعه قطعه آزمون را به ما ین کش متص کنید و آزمون را با سرعت  ،3 mm/minانجام
داید؛ مقدار حداکثر نیرو الزم برا انفصال را یاددا ت کنید.
2

 9-6-1بیان نتايج

مقاومت بر ی س Sبرا ار قطعه آزمون را از معادیه س 1محاسبه می ود:
F
 dL

معادیه س1

S

که در آن:
 Sمقاومت بر ی برحسب مگاپاسکال؛
 Fنیرو الزم جهت انفصال بر حسب نیوتن؛
 dقطر داخیی بو ن بر حسب مییی متر؛
 Lطول قسمت اتصال بر حسب مییی متر؛
 1-1درصد مواد جامد
 7-1-1اساس آزمون

این روش با رسوب دای نمونه مورد آزمون ،تبخیر حالل و سپ خشک کردن در دما  119ºCبه مدت 69
دقیقه و انجام محاسبات مربوطه به مقدار ماده خشک موجود انجام میگیرد.
 7-1-1وسايل الزم

بکها

در یک سوم باال

آن با د و دما

گرمخانه با تهویه طبیعی که دارا
7-7-1-1
 119 Cقاب تنظیم با د؛
ْ ±9 º C
ترازو با دقت یک مییی گرم؛
1-7-1-1
دسیکاتور؛
9-7-1-1
سرنگ با مقدار ظرفیت کافی برا جا دادن حداق سه آزمونه؛
1-7-1-1
صفحه مربع ک به اندازه اضالع  33 mmو یا گِرد به قطر  ، 33 mmاز جن
5-7-1-1
یا سایر مواد که با چسب نیامیزد.

آن در

یشه و

 1-1-1تهیه آزمونه

چسب را یکنواخت نموده و مقدار کافی از آن را برا انجام سه آزمون بردارید ،تا آزمون با توجه به رایط تعریف
ده در بند 1-71-1انجام ود.
 9-1-1روش آزمون

صفحه مربع ک س 3-1-19-2را تمیز و در یک گرمخانه به مدت 39دقیقه در دما
7-9-1-1
 119º Cخشک کنید .صفحهاا را از گرمخانه خارج و به مدت 13دقیقه در یک دسیکاتور قرار داید.
صفحات را جفت جفت با ماره  ،گروه بند کنید به عنوان مثال :س1و ، 9س 3و ، 2س 3و6
1-9-1-1
3

صفحهاا را جداگانه با دقت میییگرم توزین کنید و وزن آناا را س m1 ، m9وس m3 ، m2و
9-9-1-1
س  m3 ، m6یاددا ت کنید.
حدود  gس 9/3-1از نمونه مورد آزمون را با سرنگ س 2-1-19-2در مرکز یکی از سه جفت
1-9-1-1
صفحات قرار داید سوزن خایص آزمونه بردا ته ده ،m0 ،با توزین سرنگ بدون آزمونه ،سرنگ امراه با آزمونهاا
وسرنگ پ از تخییه آزمونه با دقت میییگرم و محاسبات تفاضیی حاص می ود .
به سرعت صفحه دوم را رو آزمونه قرار داید و محصول را به طور یکنواخت با چرخاندن
5-9-1-1
مالیم بدون این که از سطح صفحه خارج ود ،پخ کنید.
دو صفحه را از ام جدا کرده و برا مدت 19دقیقه تا  13دقیقه آن را در دما محیط آزمون
6-9-1-1
قرارداید تا مقدار بیشتر حالل تبخیر ود .عمییات باال را با دو جفت دیگر صفحهاا تکرار کنید.
صفحهاا را برا مدت حداق  69دقیقه در گرمخانها که دما آن از قب رو 119º C
1-9-1-1
تنظیم ده است ،قرار داید تا به وزن ثابت برسند.
صفحهاا را از گرمخانه خارج کنید و آناا را در یک دسیکاتور به حایتی که به ام برخورد
8-9-1-1
ندا ته با ند قرار داید تا سرد وند.
ار جفت صفحه را جداگانه ،بدون این که رو ام قرار گیرند و با دقت یک میییگرم توزین
3-9-1-1
کنید و وزن آناا را س m/3 ، m/6وس m/3 ، m/2و س m/1 ، m/9یاددا ت کنید.
 1-1-1بیان نتايج

برا ار جفت صفحه س 1و 9با توجه به معادیهاا زیر درصد مواد جامد محاسبه و بیان می ود:

100

معادیهس9

mA
 100
m0

معادیهس3

که در آن:
 m dجرم ماده جامد؛
 m0جرم بر حسب گرم آزمونه؛
 m9 ,m 1جرماا بر حسب گرم مربوط به صفحات تمیز ده و خشک قب از آزمون؛
 m/9 ،m/1جرماا بر حسب گرم امان صفحات پ از انجام آزمون.
امین روش را برا جفت صفحات س3و 2و س3و 6به کار ببرید.
يادآوري نتایج مقدار ماده جامد متداول را در ار مورد با یک رقم اعشار نشان داید.
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 m2/   m1  m2 
m0

m


/
1

md

 درصد مواد جامد

يادآوري در صورتیکه در ار مورد از سه بارآزمون نتایج با میانگین بی

از  9درصد یا بیشتر اختال دا ته با د ،غیرواقعی بوده

و در این صورت آزمون تکرار می ود.

 8-1مقدار خاکستر
 7-8-1اصول آزمون

این روش با خاکستر کردن آزمونه در دما بین  699º Cتا  ،399º Cتا زمانی که وزن ثابت حاص
میگیرد.

ود ،انجام

 1-8-1وسايل الزم
7-1-8-1
1-1-8-1
9-1-8-1
1-1-8-1
5-1-8-1
6-1-8-1

کروزه از جن سیییکا ،پرسیالن یا پالتین ،با قطر  2/3 cmتا 3/3 cmو عمق زیاد؛
چراغ بونزن یا صفحه داغ یا گرمخانه مجهز به تهویه؛
کوره ،قاب تنظیم در دما  699º Cتا 399º C؛
ترازو با تفکیک پییر یک مییی گرم؛
دسیکاتور؛
سرنگ

 9-8-1تهیه آزمونه

چسب را مخیوط کرده تا یکنواخت ود و مقدار کافی از نمونه را بردارید تا بتوان سه آزمون را با آن انجام داد.
 1-8-1روش آزمون

 7-1-8-1کروزه س 1-9-3 -2را به مدت  39دقیقه در دما  699º Cتا  399º Cحرارت داید و پ
کردن در یک دسیکاتور س 3-9-3-2با دقت یک مییی گرم وزن کنید.
 3g 1-1-8-1آزمونه را به وسییه سرنگ به داخ کروزه که قبالً توزین ده است ،منتق کنید .سوزن خایص
آزمونه بردا ته ده ، m0 ،با توزین سرنگ بدون آزمونه ،سرنگ امراه با آزمونهاا وسرنگ پ از تخییه آزمونه با
دقت میییگرم ومحاسبات تفاضیی حاص می ود
 9-1-8-1مقدار بیشتر حالل آزمونه را با حرارت دای مقدماتیس  9-9-3 -2خارج کنید.
از سرد

يادآوري این روش از احتراق ناقص ترکیبات کربندار جیوگیر می کند.

 1-1-8-1کروزه حاو آزمونه جامد را در یک کوره تا زمان رسیدن به وزن ثابت سبه مدت حداق  1ساعت
در دما  699º Cتا  399º Cدر کوره س 3-9-3 -2قرار داید .در پایان ،کروزه را در یک دسیکاتور قرار داید
تا سرد ود و سپ آن را با دقت یک مییی گرم وزن کنید.
 5-1-8-1آزمون را برا دو آزمونه دیگر که توسط سرنگ گرفته ده بود ،تکرار کنید.
 5-8-1بیان نتايج

 7-5-8-1برا ار آزمون مقدار خاکستر را بر حسب درصد با توجه به معادیه زیر محاسبه کنید:
mA
 100
m0

معادیهس2
3

 درصد خاکستر

که در آن:
 m0وزن نمونه مورد آزمای بر حسب گرم؛
 mAوزن خاکستر بر حسب گرم،
 1-5-8-1اگر اختال سبه عنوان قدر مطیق بین نتایج سه آزمون کمتر از  9/19درصد با د میانگین حسابی
آناا را با تقریب  9/91بیان کنید.
 9-5-8-1اگر اختال سبه عنوان قدر مطیق بین نتایج سه آزمون بیشتر از  9/19درصد با د ،آزمون راتکرار
کنید.
 1-5-8-1اگر مقدار عدد سه آزمون کمتر از  9/99با د ،ار گونه تفاوتی که بین آنها با د ،نیاز به تکرار
آزمون نیست.
5

بسته بندي

چسب باید در قوطی فیز یا تیوپ آیومینیوم سمقاوم در برابر حالل مربوطه بسته بند
6

ود.

نشانه گذاري

موارد زیر باید به طور واضح و خوانا رو بسته بند درج ود:
نوع و پایه چسب؛
7-6
 1-6وزن یا حجم خایص با روادار ؛
 9-6سریال تویید؛
 1-6تاریخ تویید وانقضا؛
 5-6نام یا عالمت سازنده؛
 6-6ار گونه احتیاط الزم جهت استفاده یا انبارش محصول؛
 1-6دستورایعم مصر  ،اطالعات دیگر نیز که در ذی آمده است باید به مصر کننده ارائه ود:
اگر جعبه بسته بند برا نو تن این موارد در رو چسب کافی نبا د اطالعات زیر ضمیمه ود:
 8-6دستورایعم آماده کردن مح اتصال؛
 3-6ذکر عبارت"به مح اتصال برا مدت  19دقیقه پ از چسباندن نباید ضربه وارد ود"و
 71-6ذکر عبارت "زمان عمر مفید چسب می تواند با بستن فور درب قوطی پ از ار بار مصر افزای
یابد".
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پیوست الف
(الزامي)
تهیه و آماده سازي محل اتصال
الف 7-اطمینان حاص نمایید که انتها یویه یا اتصاالت نسبت به محور طویی خود به طور عمود بریده ده
با د.
الف 1-ارگونه ترا ه یا سایر مواد باقیمانده بر رو سطح بو ن و یبه یویه بریده ده را پاک نمایید.
الف 9-برا آزموناا به غیر از استحکام بر ی 1 mm ،تا  9 mmاز طول یبه بیرونی یویه را با یب 13
درجه تا 99درجه ببرید.
الف 1-سطوح میکور را با استفاده از کاغی جاذب آغشته به استن و یا ار حالیی که توسط تویید کننده چسب
توصیه ده ،تمیز نمایید.
الف 5-با استفاده از قیممو تمیز ،یک الیه چسب پایه حالل را بهصورت یکنواخت بر رو سطوح میکور
اعمال نمایید.
الف 6-بالفاصیه سطوح مورد نظر را بدون چرخاندن بدرون یکدیگر فشار داید و این اعمال فشار را تا زمانی
ادامه داید که فشار میکور به ک طول یویه بو ن برسد سک طول بو ن را تحت تأثیر قرار داد  .به مدت 99

تا  39ثانیه فشار داده و اضافی چسبی که از داانه بو ن به بیرون میریزد را پاک نمایید.
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پیوست ب
(الزامي)
آزمون استحکام هیدروستاتیک

این آزمون برا ارزیابی مقاومت در برابر فشار داخیی یویهاا  PVC-Uمونتاژ ده با استفاده از چسب حالیی
برا سامانهاا یویهگیار است.
ب7-

وسايل الزم

 69 Cرا تأمین
 99 Cو ْ ± 9 ْC
ب 7-7-حمام آب یا جریان اوا؛ که بتواند در صورت یزوم ،دما ْ ± 9 ْC
کند.
ب 1-7-قطعات آزمون؛ به صورت اتصایی از یویه و بو ن با مشخصات زیر با د.
ایف -یویه ماره  1با طول  939 mmوضخامت دیوارها که بتواند تحم نیرو اعمال ده در حین آزمون را
دا ته با د.
ب -بو ن از جن  PVCسخت با سورا مواز و طول  99+3 ، -9 mmو فاصیه بین جدار داخیی بو ن و
جدار خارجی یویه  9/3+9 ، -9/93 mmبا د.
انتها آزمونه را با اتصاالت مناسب به گونه ا ببندید که فشار اعمایی را تحم کند.
ب 1-روش آزمون

ب 7-1-یویه و بو ن را مطابق پیوست ایف با چسب پایه حالل موردآزمون به یکدیگر بچسبانید.
انتها یویه را بوسییه کالاک محکم ببندید تا برا آزمون فشار آماده ود؛ وآن در دما 9 ْ C
ب 1-1-
93 Cبه مدت حداق  12روز تثبیت کنید.
ْ ±
آزمونه را از آب پر کرده و حباب اوا ایجاد ده را خارج کنید .سپ آن را در دما مناسب
ب 9-1-
آزمون سمطابق با جدول ب 1-در محفظه با دما کنترل ده ،نصب کنید.
فشار مورد نیاز آزمون را بر رو آزمونه میکور اعمال نموده و اعمال فشار را در مدت تعیین
ب 1-1-
ده سمطابق با جدول ب 1-ادامه داید.
فشار ایدرواستاتیکی را مطابق با جدول ب 1-اعمال کنید ،در مح اتصال یویه نباید نشت
ب 3-1-
ایجاد گردد.
جدول ب  -7-الزامات مورد نیاز براي آزمون استحکام هیدروستاتیک

دما

( )ْ C

فشار

1

() bar

دوره

آزمون () h

99 ± 9

23

93

69 ± 9

13

93

1bar = 193N/m2= 199kPa 1

19

