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 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 پنجاهموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و  نام

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

 مؤسسکات  و مراکک   نظکران  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 

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

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی   اکا  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   مکی  تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نی  صح  ذ  و مند عحقه  اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  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
 ککدک  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. 

 فعکا   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  صکدور  و ممی   ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسکات  و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) مراک و  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   ، سکنجش  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 فل ات 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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 پيش گفتار 
 

که  "برشی استحکام : تعیی  9قسمت  -گرمانرم لوله گیار   اا در سامانه کاربرد   اا چسب "استاندارد 

یکه ار و  تهیه و تدوی  شده و در انجم  بانوان محق  امی اا  مربو  توسط نوی  آن در کمیسیونپیش

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

مصوب  سازمان ملی استانداردقانون 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

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

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 9311-2: 2011, Adhesives for thermoplastic piping systems – Part2: Determination of 

shear strength. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه  

 مقدمه 
 

گرمانرم با  لوله گیار   اا یی در سامانهاا اد  از ای  استاندارد، توصیف روشی برا  مشخص کردن چسب

نتایج است. مشرو  با استفاده از آزمونه آماده شده  1شدهوص  اتصا    اا مح برشی  استحکام اندازه گیر  

 رمونه متفاوت در برابمقاومت آز تواند بهدست آمده از ای  روش، شاید به دلی  عمر واقعی ماده، نمیبه

 نیرواا  برشی مخرب تعمی  داده شود.

 

                                                 
1 - Bonded joint 
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 استحکام : تعيين 2قسمت  -گرمانرم لوله گذاريي ها در سامانه کاربرديي ها چسب

  برشي

ي عادي آزمايشگاهي آشنا باشند. در اينن اسنتاندارد    ها و تجربه ها کاربران اين استاندارد بايد با فعاليت -احتياط 

تمام موارد ايمني و بهداشتي نوشته نشده است. در صورت وجود چنين مواردي  مسئوليت برقراري شرايط ايمنني  

 ر اين استاندارد است.و سالمتي مناسب و اجراي آن برعهده کارب

الزم به ذکر است که بعضي از مواد مجاز در  اين استاندارد  ممکن است اثرات زيست محيطي منفي داشته  -هشدار

توانند جايگزين منواد   ميکند  اين مواد  مياز آنجايي که تکنولوژي به سمت مواد جايگزين قابل قبول حرکت باشد. 

 شوند.مورد استفاده در اين استاندارد 

  مطابق قوانين موجود  اقدام ها در انتهاي اين آزمون  کاربر اين استاندارد بايد با احتياط نسبت به دفع مناسب زباله

 کند.

 هدف و دامنه کاربرد  2

اتصا  ساخته شده با   اا مح برشی  استحکام  تعیی ی برا  روشارائه استاندارد، اد  از تدوی  ای  

 است. 1گرمانرم لوله گیار   اا سامانه برا  اا چسب

 مراجع الزامي 2

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

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

 و تجدید نظراا  بعد  آن  اا اصححیه ، ده شده باشددر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع دا

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

 : استاندارد ال امی استاستفاده از مرجع زیر برا  ای  

 نمونه بردار  -، چسبها6622استاندارد ملی ایران شماره  9-1
2-2 EN 923:1998, Adhesives — Terms and definitions 

2-3 EN 1067, Adhesives — Examination and preparation of samples for testing.   

 

 تعاريفاصطالحات و  0

 رود. میبه کار  ، اصطححات و تعاریف زیرEN 923 استانداردتعاریف اصطححات و عحوه بر  ،در ای  استاندارد

 

                                                 
1 - Thermoplastic 
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0-2   

 2لقي قطري

  9مادگیقطر داخلی  میانگی  لوله و خارجیقطر میانگی  تفاوت بی  

 اصول آزمون 4

با ابعاد داده شده  تو اتصاال اا اتصا  آزمون ساخته شده از لوله اا مح  اد ، توصیف ی  روش برا  تهیه

  مکورد  اکا  بکا چسکب  که اتصا  میکور   اا مح برشی استحکام تحت شرایط آزمون مشخص،  است. سپ 

 .شود میاندازه گیر  ، چسبیده اندبررسی، به ا  
تنظی  شکده انکد و در    EN 4680و  EN 14814شود که پارامتراا  زیر براساس استاندارداا  مرجع نظیر  میفرض  -يادآوري

 به روش آزمون مشرو  در ای  استاندارد، اشاره شده است، یعنی؛ اا آن

 ،شده استفاده اتصاالت لوله و  -الف

 ،سامانه مونتاژ شده به روش چسبیلقی قطر  در  -ب

 زمان تنظی . -پ

 آزمونوسايل  5

برابکر  یکنواخکت و اابکت    بکا سکرعتی   اکا  با قابلیت حرککت فک     0دستگاه آزمون کشش يا فشار 5-2

mm/min (3/9±3.) 

 1،9  اکا    مناسب در شک اا آزمون به دستگاه ) چیدمان شدهمونتاژسامانه برا  اتصا    4يرهگ 5-2

 نشان داده شده است(. 3و 

 نمونه برداري 6

برا  آزمون برداشته و بررسی کنید و  6622مطاب  استاندارد ملی ایران شماره ی  نمونه نماینده از چسب را 

 برا  انجام آزمون آماده کنید. EN 1067سپ  آن را مطاب  استاندارد 

                                                 
1 - Diametrical clearance  

2 - Socket 

3 - Tensile or press testing machine 

4 - Jig 
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 راهنما :

                            گیرهرینگ       1

 طوقه دوتکه       9

 سامانه مونتاژ شده به روش چسبی      3

  طوقه      2

a       کششآزمون مح  اتصا  به دستگاه 

b      .قطر داخلی طوقه نباید کمتر از قطر خارجی لوله باشد                    

 ي ارتباط دهنده ها گيرهنمونه اي از  -2شکل 

 

 ابعاد برحسب میلی متر

1 

9 

3 

2 
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 راهنما :

 سامانه مونتاژ شده به روش چسبی      1

F      دستگاه پرس 

Fs     برشی استحکام 

 کاهش يافته متصل شدهبراي سطح  ي ارتباط دهندهها گيرهنمونه اي از  -2شکل 

 

 
 راهنما :

 سامانه مونتاژ شده به روش چسبی      1

F      دستگاه پرس 

 براي دستگاه پرس ي ارتباط دهندهها گيرهنمونه اي از  -0شکل 

1 

 ابعاد برحسب میلی متر

 ابعاد برحسب میلی متر

1 
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 روش آزمون 7

و  mm 29، قطر خارجی mm 33مونتاژ آزمونه که اری  از لوله ا  به طو   3برا  ار آزمون،  7-2

ساخته شده، آماده کنید. مونتاژ باید از ی  ضخامت مناسب  mm 99اتصالی با عم  تماس مشترک حداق  

ک  دیوار برخوردار باشد تا در برابر نیرو  اعما  شده در طو  آزمون مقاومت کند. لقی قطر  باید با استفاده 

 .اعما  شودبررو  قطر خارجی لوله  از ی  ماشی  تراش در سطح داخلی اتصاالت بدست آید و ارگ  نباید

  تولیدکننده چسب آماده کنید. ار اا ر اساس دستورالعم سطو  تماس لوله و اتصا  را ب 7-2

   اضافه دیگر را از سطو  اتصا  و لوله بردارید.اا 9خردهو  1پلیسه

ساعت  6 حداق  ( به مدت39±3( و رطوبت نسبی % )9±93) °Cرا در شرایط دمایی  اا آزمونه 7-0

 .تثبیت کنید

 .اعما  کنید  تولیدکننده چسب به اا چسب را مطاب  توصیه 7-4

، تثبیت کنید( 39±3( و رطوبت نسبی % )9±93) °C 3پختمونتاژاا  آزمونه را تحت شرایط  7-5

، آزمونه باید پختزمان  حی باشد. در بیان شده مگر اینکه در استاندارد محصو  مربوطه به صورت دیگر  

 حالت عمود  نگه داشته شود. در

یا  2مناسبی در دما  آزمون الزم قرار داده و نیرویی توسط جداساز  گیرهمونتاژ آزمونه را در  7-6

 ( اعما  کنید.3/9±3) mm/minبا سرعتی برابر  3نفشرد

شود را ابت  می سامانه مونتاژ شده به روش چسبی 6ایجاد نقیصهحداکثر نیرو  الزم که باعث  7-7

 کنید.

از اتمام زمان قب  ، بیشتر شود، از حداکثر بار تجهی ات آزمون ایجاد نقیصهاگر نیرو  الزم برا   7-8

 گیرهکااش داید )ی   mm 19با پهنا   3را با برش حلقه ا  متص  شده، مساحت آزمون تعیی  شده

 شر  داده شده است(. 9در شک   حلقهمناسب برا  

 شرح نتايج 8

آزمکون بکا اسکتفاده از     شدهمونتاژقطعات ( برا  اری  از MPa، را برحسب مگاپاسکا  )Fsبرشی،  استحکام 

 ، محاسبه کنید:1معادله 

 (1)        
dl

F
Fs


 

 که در آن:

F      برحسب نیوت ؛ایجاد نقیصهنیرو  الزم برا ، 

d    قطر داخلی اتصا  برحسب میلی متر؛ 

                                                 
1 - Swarf 

2 - Debris 

3 - Curing condition 

4 - Separation 

5 - Compression 

6 - Failure 

7 - Ring 
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l      میلی متر است.اتصا  برحسب مح  طو 

 آزمونه است. 3برشی، میانگی  حسابی نتایج  استحکام 

مشککوک، بکدون تکوجیهی     ظااربه ایچ نتیجه ا  نباید دور ریخته شود و ایچ اصححاتی نباید بررو  نتایج 

 شده باشد. بیاناعما  شود، که در ای  صورت باید به وضو   ،فنی یا دیگر دالی  مشهود براساس تجربه

 آزمونگزارش  3

 :، حاو  اطحعات زیر باشدحداق  گ ارش آزمون باید

 ؛ایرانملی  ارجاع به ای  استاندارد -الف

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

 ؛اا   اتصا  آناا مح   تماس وو سط هساز  آزمون آمادهبرا  شده روش استفاده  -پ

 ؛  تکی، میانگی  حسابی، امراه با اطحعات نتایج دورانداخته شدهاا ونبرشی آزم استحکام  -ت

 ؛لقی قطر  بی  لوله و اتصا  -ث

 ؛پختشرایط  -ج

 ؛1چسبپخت کام  برا   زمان الزم -چ

 دما  آزمون؛ - 

 ؛اا و ابعاد آنشده استفاده  اتصاالت و  اا شناسه و مرجع کاملی از لوله - 

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

 ؛تحت تأایر قرار داد 

 .تاریخ آزمون -ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Required setting time 
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