
  
  

 

  
2001 

  

  
 با چسب حالل P.V.C آئين كاربرد روش اتصال لوله و وسايل اتصال

  
  
  
  

 چاپ سوم

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق 
ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب  فرآوردهقانون ميتواند استاندارد رسمي 

وظايف و هدفهاي موسسه . موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد
  :عبارتست از

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( 
اي توليد و استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود روشه

 –ترويج استانداردهاي ملي  -افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول  –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم 
رجي و حفظ بازارهاي بين المللي نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خا

كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب 

 –خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 
ره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مطالعه و تحقيق دربا

آزمايش و  –ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش  –مختلف 
تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر 

  ) .هاي الزم  اي و صدور گواهينامه مقايسه
المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي  موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين

وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي 
  .نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و افزايش 
صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه 
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ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



   
 تهيه كننده

 كميسيون استاندارد پالستيك

  
 رئيس

 هوشنگ -كهن كبير مهندس مكانيك  شركت ملي گاز ايران

  
 اعضاء

 ايراندخت-نوزاد مهندس شيمي  تكنيكدانشكده پلي

 روبن -پطروسيان   شركت سهامي پالسكوكار

 هوسپ -هاراطونيان  مهندس شيمي  شركت هوخست

  
 دبير

 سيدكاظم-احمدي ليسانس شيمي  كارشناس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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  فهرست مطالب
   

  هدف و دامنه كاربرد
  اصول كلي چسباندن

  مواد
  روش
  نصب
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  بسمه تعالي
  پيشگفتار

چسب حالل با  C.V.P.استاندارد آئين كاربرد روش اتصال لوله و وسائل اتصال  
كه بوسيله كميسيون فني شيميائي تهيه و تدوين شده در بيست و ششمين جلسه 

پس از تأئيد شوراي . تصويب گرديد   56/3/17 كميته ملي صنايع شيميائي مورخ
قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس مؤسسه ( عالي استاندارد و باستناد ماده يك 

بعنوان استاندارد رسمي ) 1349 آذر ماه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب
  .گردد  ايران منتشر مي

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و  
استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر , علوم 

استانداردها برسد  قرار گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين
  .در هنگام تجديدنظر دركميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد 

بنابراين براي مراجعه به استاندارهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و  
  .تجديدنظر آنها استفاده نمود 

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص  
المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي  حتي   اناير

  .متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود 
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد  

  .حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديد 
 American society for testing & materials – D-2855-
1972. 

  

  آئين كاربرد روش اتصال لوله و وسائل اتصال
 .C.V.P با چسب حالل  
  ـ هدف و دامنه كاربرد  1  

با  C.V.P.اين استاندارد روشي براي تهيه اتصاالت لوله به وسائل اتصال  -1- 1 
اين استاندارد مخصوص . سرهاي صاف يا سرهاي گرد با چسب حالل ميباشد 
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 P . V هاي لوله هاي است و در صورتيكه سازنده C.V.P.هاي سخت  لوله

.C  روشهاي خاص براي اتصال لوله هاي P .V .C با وسائل دارند دستورالعمل
  .آنرا بايد قبال در اختيار مصرف كننده قرار دهند 

لوله و وسائل اتصال بايد با رواداري قابل قبول و مناسبي ساخته شده  -2- 1 
عمل اتصال را بوسيله چسب آسان نمايد اين مشخصات بايد براي هر باشد كه 

  .طريقه توليد صدق نمايد 
  :يادآوري نكات مهم  
با استفاده از روش صحيح اتصال ميتوان در كارگاه يا محل نصب لوله اتصال  

  .خيلي محكمي ايجاد نمود 
  .است بهرحال استادي و مهارت شخص اتصال دهنده در اين عمل خيلي موثر  

  ـ اصول كلي چسباندن  2  
براي ايجاد اتصاالت خوب و صحيح مراحل شرح داده شده زير بايد اجرا  -1- 2 

  :گردد 
سطوح اتصاالت را بايد تميز نموده و بوسيله آستري چسب آنرا قدري نرم  -2- 2 

  .كنيد 
بميزان كافي چسب حالل در سطوحي كه بايد بيكديگر متصل شوند بكار  -3- 2 

تا فاصله ايجاد شده بين سر لوله و برآمدگي موجو در پوشن و يا فرورفتگي ببريد 
  .موجود از چسب پر شود 

اتصال لوله و وسيله اتصال بايد زماني صورت گيرد كه چسب هنوز بر  -4- 2 
  .روي هر يك از اين دو قطعه خشك نشده است 

استحكام چسب بستگي بزمان خشك شدن چسب دارد هر چه زمان  -5- 2 
شك شدن اتصال بيشتر گردد اتصال محكمتر ميشود در قسمت سفت اتصال خ

  .سطوح اتصال نسبت به يكديگر بحالت مذاب در آمده و بهم متصل ميشوند 
قابليت نفوذ و حالليت در اتصاالت را ميتوان بوسيله چسب حالل ايجاد  -6- 2 

  .نموده و اين عمل را با استفاده از آستري چسب ميتوان تسريع كرد 
آستري چسب مناسب نفوذ و حالليت بيشتري بر روي لوله پالستيكي نسبت به  

  .در هواي سرد زمان بيشتري براي اتصال دادن الزم است . چسب دارد 
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در مواردي كه لقي بين لوله و دهانه بوشن وجود دارد از مقدار بيشتري چسب  
  .براي پر كردن فضاي اضافي ميتوان استفاده نمود 

  
اتصال فرورفتگي موجود بين سرلوله و بوشن با چسب حالل پر ميگردد و هنگام  

هاي چسب كه به ميزان كافي بر روي سطوح وجود دارد خشك  تا زمانيكه اليه
  .نشود چسب داخل فرورفتگي بين سرلوله و بوشن بحالت مرطوب ميباشد 

چنانچه هنگام اتصال پوششهاي چسب حالل بر روي لوله و وسائل  -7- 2 
صال هنور خيس ميباشند بايد حالتي ايجاد كرد كه در حين اتصال دادن لوله و ات

بصورت يك ) بوشن ( وسيله اتصال پوشش چسب بر روي لوله و وسائل اتصال 
  .اليه در آيد 

همچنين چنانچه چسب حالل مرطوب بوده و سطوح زير آن هنوز نرم ميباشد در  
وح خشك محل اتصال را در خود اين حالت باعث ايجاد اتصال خوبي شده و سط

  .حل ميكند تا موقعي كه چسب در محل اتصال خشك شود 
بالفاصه پس از اينكه حالل از داخل اليه چسب محل اتصال تبخير شود  -8- 2 

اليه چسب باقيمانده در سطوح لوله و وسائل اتصال سخت ميشود و اتصال 
كار الزم را در طول براي ايجاد يك اتصال خوب فشار . محكمي بوجود ميĤيد 

در قستمهائيكه فاصله . مدت اتصال دادن بايد به لوله و وسيله اتصال وارد نمود 
كمتري بين سطوح وسيله اتصال و لوله وجود دارد محل اتصال ايجاد استحكام 

بيشتري نسبت به قسمتهائي كه از اتصال مينمايد كه بين سطوح وسائل اتصال و 
جود دارد استحكام كافي در اتصاالت ايجاد نميگردد ولوله در نقطه اتصال لقي و

  .شده و اتصال كامال بعمل آمده باشد  مگر حل اتصال كامال خشك
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  ـ مواد  3  

  :لوله و وسائل اتصال  -1- 3 
بايد طبق استاندارد ويژگي و روشهاي آزمون  C.V.P.مواد لوله و وسائل اتصال  

  .باشد   1 سخت C.V.P هاي پالستيكي از جنس لوله
  چسب حالل -2- 3 
تعاريف ـ چسب مايع مناسبي است كه از انحالل پالستيك در حالل   2-1- 3 

اين مواد جداره لوله را در خود تا . مناسبي يا مخلوطي از حاللها ايجاد ميگردد 
اندازه معيني حل نموده و پس از چسباندن دو قطعه را بصورت واحد در ميĤورد 

اي مواد خاص و روش صحيح براي اتصاالت بشرط اينكه چسب مناسبي بر
  .انتخاب شود 

ويژگيهاي چسب ـ چسب مصرفي بايد طبق استاندارد   2-2- 3 
  .ايران باشد   1174 شماره

از نظر گرانرواني دو نوع  C.V.P.انتخاب چسب ـ اصوال چسب حالل   2-3- 3 
  .ميباشد 

  الف نوع سبك 
  ب نوع استاندارد 
  .كمتري نسبت به نوع دوم ميباشد نوع الف داراي گرانرواني  
سانتيمتر و يا   5 از نوع اول براي اتصال لوله و وسائل اتصال بقطر اسمي كمتر از 

  .لوله و وسائل اتصال كه در فاصله دو قطعه لوله بايد متصل شوند استفاده ميگردد 
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ضخامت اليه خشك نشده چسب كه هنگام اتصال از اين نوع چسب بكار برده  
گير  ميليمتر باشد و در صورت الزم ميتوان با اندازه  0/3 يد تقريبا كمتر ازميشود با

پيشنهاد شود كه از اين نوع , آنرا تعيين نمود در بعضي مراحل ممكن است  دقيق
سانتي متر نيز استفاده شود ضمنا ميتوان براي پر   5 چسب براي لوله هاي بيش از

چسب استفاده نمود در صورتيكه طول كردن شكافهاي موجود در لوله از اين نوع 
  .ميليمتر بيشتر نباشد   5 شكاف از

ميليمتر   0/9 تا  0/3 ضخامت اليه خشك نشده براي نوع استاندارد بايد بين 
  .گير دقيق اين ضخامت را تعيين نمود  باشد در صورت لزوم ميتوان با اندازه

ستفاده است نگهداري در انبار ـ باستثنأ مواردي كه چسب مورد ا  2-4- 3 
را بايد در محل سرد نگهداري نمود عمر چسب  C.V.P.قوطيهاي محتوي چسب 

موقعي كه در جاي خنك و قوطيهاي تخليه شده از هوا نگهداري نميشود محدود 
  .ميباشد 

استفاده از قوطيهاي كه سرهاي آن با پيچيدن محكم ميشود بعلت اينكه نميتوان  
د سازنده موظف است دستورالعمل نگهداري و هواي آنرا خالي نمود مجاز نميباش

استفاده از چسب را تهيه و در اختيار خريداران قرار دهد در صورتيكه مشاهده شود 
اي شكل شده است نبايد مورد  كه محلول از نظر گرانرواني يكنواخت نبوده و يا ژله

حالت برگرداندن چسب به گرانرواني اوليه يا برطرف كردن . استفاده قرار گيرد 
  .اي با اضافه نمودن مواد حالل يا تينربه چسب مجاز نميباشد  ژله

  :ها  تميز كننده -3- 3 
  :ها بدو دسته تقسيم ميشوند  تميز كننده 
  تميز كننده شيميائي  3-1- 3 
ها را معموال براي بر طرف كردن مواد اضافي سطحي موجود بر روي  تميز كننده 

  .بكار ميبرند ) گرد و خاك  از جمله روغن و( اليه خارجي لوله 
  الف متيل اتيل كتن 
  ب متيل ايروبوتيل كتن 
  ت استن 
  )ساينده( تميز كننده مكانيكي   3-2- 3 
  )تر  يا نرم  18 نمره( الف كاغذ سمباده يا پارچه سمباده نرم  
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  ب پشم فوالدي تميز عاري از روغن 
كردن جداره لوله مواد استري چسب حالل ـ اين مواد نرم نمودن و حل   3-3- 3 

اين مواد با بتواند ده درصد وزن . و وسيله اتصال در محل اتصال بكار برده ميشود 
  .يا هر درجه تركيباتي در خود حل نمايد  C.V.P.خود از 

  .مواد فوق را ميتوان تميز كننده هاي شيميايي نيز بكار برد 
  )THF(تتراهيدروفوران : مواد آستري 

  و ساير حاللهاي آلي مخلوط تتراهيدروفوران 
  ـ روش  4  

  :بريدن لوله   1- 4 
بوسيله اره دستي يا برقي با دندانه نرم نمونه را بطور عمودي باندازه معيني ببريد  

هاي دوار نيز براي ايجاد كردن براده كمتر و چنانچه اره براي بريدن لوله  از اره
  .پالستيكي طراحي شده باشد ميتوان استفاده كرد 

صورتيكه هيچيك از اين وسائل در اختيار نباشد ميتوان از لوله بردوار كه در  
  .مناسب براي بريدن لوله پالستيك باشد نيز استفاده نمود 

اين وسيله بايد طوري باشد كه حداقل براده ممكن را ايجاد نمايد بايد توجه  
دد و آنرا از اي كه از بريدن سر لوله ايجاد ميگر داشت كه هرگونه براده يا تراشه

بين ببرد ممكن است هنگام چسبيدن مانع از يك اتصال خوب شده و پس از آن 
  .ايجاد نقص و نشت در اتصاالت گردد 

ها و نقاط زبري را كه در محل اتصال ايجاد شده و ممكن است  تراشه, ها  براده 
  .سوهان يا كاغذ سمباده از بين ببريد , بدست آسيب برساند با چاقو 

  
  :سازي اتصاالت  آماده  2- 4 
ها و قطعات ريز اضافي را كه ممكن  ها و تراشه قبل از شروع به اتصال كليه براده 

سرلوله و همچنين بوشن را با . است در سر لوله وجود داشته باشد بايد برداشت 
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پارچه كامال تميز نموده و سپس دو قسمتي را كه بايد به يكديگر متصل شوند 
ا محلول پاك كننده و ماده آستري چسب حالل تميز كرده ي) 1-3- 3(طبق بند 

با پارچه تميز خشك كنيد ميتوان از پشم فوالد يا پارچه ضخيم نرم براي پاك 
  .هاي لوله و وسيله اتصال استفاده نمود  كردن لبه

  
  :آزمون جا افتادن اتصال   3- 4 
  .يز نمائيد هاي خارجي لوله و وسيله اتصال را با پارچه خشك كامال تم لبه 
لوله را بطور آزاد داخل بوشن نموده و عالمت بگذاريد كه چه اندازه از لوله بايد  

گذاري بايد طوري باشد كه هيچگونه آسيبي در سطح  عالمت, چسب زده شود 

بلندي   سانتيمتر بباال حداقل به اندازه  7/5 هاي لوله ايجاد ننمايد براي لوله
در صورتيكه اين مقدار از لوله را نتوان وارد بوشن بايد داخل بوشن شود   2 بوشن

نمود بايد قطر لوله را بوسيله سوهان يا سمباده قدري تقليل داد در موقع تقليل 
  .دادن قطر سرلوله بايد توجه كافي مبذول داشت كه سرلوله دو پهن نشود 

  
  :بكار بردن چسب  -4- 4 
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. دور از نور نگهداري شود نگهداري چسب ـ قوطي چسب بايد سربسته   4-1- 4 
هاي مختلف آن داراي گرانرواني مختلفي هستند يا بصورت  چسبهائي كه اليه

  .اند نبايد مورد استفاده قرار داد  در آمده  3 ژله
چسب حالل نبايد با هيچگونه حاللي رقيق شود ضمن كار برس را داخل چسب  

  .نگهداريد 
سانتيمتر   1/25 يا نايلوني بعرضچسب را با برس موئي  -اندازه برس   4-2- 4 

اينچ و كمتر  2 هاي بقطر اسمي اينچ و كمتر و براي لوله  ½هاي بقطر  براي لوله
اينچ   6 اينچ تا  2 هاي بقطر بيشتر از سانتيمتر و براي لوله  2/5 از برس بعرض

اينچ و   6  هاي بقطر براي لوله. حداقل عرض برس بايد نصف قطر لوله باشد 
  .سانتيمتر بايد استفاده گردد   6/25 بعرض بزرگتر از برس

محلول  C.V.P.بكار بردن ماده آستري چسب حالل ـ چون چسب   4-3- 4 
اي است لذا بايد با مهارت كامل در اسرع وقت ممكن از آن  زود خشك شونده

هاي با قطر بزرگتر بهتر است اين عمل بوسيله دو نفر  استفاده شود و براي لوله
  . كارگر انجام گيرد

تر انجام گيرد تا رطوبت  در هنگام كار در هواي مرطوب بهتر است كار سريع 
موجود در هوا اثر كمتري روي چسب در محل اتصال ايجاد نمايد هنگام چسباندن 

  .درجه سانتيگراد تجاوز نمايد   43 لوله نبايد درجه حرارت قطعات از
تجاوز نمايد يا در درجه سانتيگراد   43 در صورتيكه درجه حرارت محيط از 

مجاورت آفتاب در روزهاي گرم تابستان بهتر است درجه حرارت سر لوله و وسيله 
اتصال بوسيله پارچه نمدار پائين آورده شود و سپس با پارچه تميز پاك شود ابتدا 

يك پوشش چسب روي لوله و وسيله اتصال ايجاد نمائيد سپس بالفاصله يك 
  .و بعد عمل اتصال را انجام دهيد  اليه ديگري روي آن ايجاد نمود

الف ابتدا آستري چسب را در سطح داخل بوشن تا حد كافي بماليد و از نفوذ آن  
بر روي مواد جداره وسيله اتصال مطمئن شويد براي اطمينان بيشتر ميتوان اين 
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ال وارد ميگردد ب سپس سطح خارجي لوله را تا حدي كه در داخل وسيله اتص 

تميز كنيد و با آستري چسب پوششي بر روي آن قسمت ايجاد كرده و مجددا تميز 
كنيد مطمئن شويد كه سطح خارجي لوله و سطح داخلي وسيله اتصال تا حدي كه 

  .بيكديگر متصل ميشوند كامال تميز ميباشند 

  
نموده و پ مجددا بوسيله برس سطح داخلي بوشن را آغشته به آستري چسب  

بالفاصله بعد از آن به سطح خارجي لوله تا حدي كه داخل بوشن ميگردد چسب 
بزنيد و اين عمل بايد در موقعي صورت گيرد كه هنوز جداره خارجي لوله بوسيله 

و در همين حال سطح داخل بوشن را بطور . مواد آستري چسب خيس ميباشد 
از چسب در سطح داخلي يكنواخت با چسب آغشته نمائيد و سپس اليه دومي 

  .بوشن ايجاد كنيد 
و بعد از آن اليه ) 11 طبق شكل( سزعت عمل در اين عمليات خيلي مهم است  

  .دوم چسب را بر روي لوله ايجاد كنيد 
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  :هاي سرگرد  دستورالعمل خاص براي لوله  5- 4 
ت هاي سرگرد نيز بكار برد بشرطي كه دق را ميتوان عينا براي لوله) 4- 4(روش  

كافي در موقع اتصال مبذول گردد مضافا باينكه بايد توجه داشت كه در محل گرد 
استفاده گردد موضوع ) نه كم و زياد ( لوله و وسيله اتصال از چسب باندازه كافي 

ميليمتر بيشتر قابل   3 هاي با ضخامت جداره كمتر از فوق مخصوصا براي لوله
  .توجه بايد قرار گيرد 

  :قطعات چسب زده شده سوار كردن   6- 4 
بالفاصله پس از اينكه آخرين پوشش چسب روي جداره لوله و وسيله اتصال زده  

لوله يا وسيله اتصال را . شد لوله را تا محل تعيين شده داخل بوشن نمائيد 

  .دور بچرخانيد تا چسب در تمام نقاط جداره لوله پخش شود   باندازه
ثانيه پس از ايجاد آخرين پوشش چسب   20 عمل اتصال بايد حداكثر در فاصله 

روي لوله انجام گيرد عمل داخل كردن لوله در وسيله اتصال بايد بطور يكنواخت 
انجام گيرد و نبايد از چكش يا وسيله ديگري براي راندن لوله در داخل وسيله 

در صورتيكه بعللي تاخيري در جا زدن لوله در داخل وسيله . اتصال استفاده شود 
ل ايجاد شده و باعث خشك شدن چسب گردد الزم است اليه ديگري از اتصا

چسب روي چسب خشك شده زده شود ولي بايد توجه داشت كه ضخامت چسب 
  .از ميزان تعيين شده تجاوز ننمايد مخصوصا در لوله و وسائل اتصال سرگرد 

رت هاي با قطر بزرگتر جا زدن آنها در وسائل اتصال بسختي صو اگر براي لوله 
گيرد بهتر است از دو يا سه نفر براي اين منظور استفاده شود و يا ميتوان از اهرم 

  .يا وسائل مكانيكي ديگري كه نيرو را بطور يكنواخت وارد ميكند استفاده نمود 
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بايد توجه داشت كه حداقل يك دقيقه پس از جا زدن لوله در داخل وسيله اتصال  
مكن است لوله را از داخل وسيله اتصال خارج نيرو از روي لوله حذف نشود چون م

  .گردد 
اتصاالتي كه تازه انجام شده است خيلي سريع در موقع حمل و نقل ممكن است  

  .باز شده يا خراب شود لذا بهتر است با احتياط بيشتري آنها را حمل و نقل نمود 
د اگر عمل اتصال خوب انجام گيرد يك رشته از چسب در انتهاي بوشن ايجا 

اي بين لوله و وسيله اتصال حاكي از كمبود چسب يا  ميشود اما هر گونه فاصله
استفاده از چسب رقيق در محل اتصال بوده كه بعدا باعث نقص در اين مفصل 

  .ميگردد 

  
  :زمان استفاده از اتصال پس از اتصال دادن   7- 4 
الزم بستگي  اتصال جديد را پس از گذراندن زمان گيرش ميتوان حركت داد زمان 

  :به درجه حرارت داشته و طبق جدول زير ميباشد 
  حداقل زمان                       درجه حرارت 
  دقيقه  30    درجه سانتيگراد  38 تا  15/5 درجه حرارت محيط 
  ساعت  1    درجه سانتيگراد  15/5 تا  4/5 درجه حرارت محيط 
  ساعت  2     درجه سانتيگراد  4/5 تا 6/5- درجه حرارت محيط 
  ساعت  4     درجه سانتيگراد  6/5 تا  32- درجه حرارت محيط 

  ـ نصب  5  
پس از گذشتن زمان گيرش اتصال لوله را داخل كانال بطور مارپيچ در اين   1- 5 

  .طرف و آن طرف كانال قرار دهيد 
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در موقع پر كردن كانال بايد صبر نمود تا درجه حرارت لوله به درجه حرارت كار  
پالستيكي برسد و ميتوان با ايجاد نمودن سايه روي لوله يا گذراندن آب از لوله 

داخل لوله با گذشتن يك شب اين موضوع را حل نموده قبل از آزمون فشار روي 
ها فشار داخل لوله بايد مطابق فشار اتمسفر باشد اين زمان بستگي به نوع و  لوله

و استحكام محل خشك شده  درجه حرارت محيط, اندازه لوله , خصوصيات چسب 
  .اتصال دارد 

در جدول ذيل زمان سخت شدن پس از اتصال كه بستگي به نوع چسب و قطر  
لوله و درجه حرارت محيط دارد داده شده است بطوريكه در جدول مالحظه 

ميگردد براي درجه حرارت باال و رطوبت كمتر زمان كمتري و براي درجه حرارت 
  .ن بيشتري براي خشك شدن محل اتصال الزم است كمتر و رطوبت بيشتر زما

متر از طول لوله را بايد قبل از پر نمودن مورد آزمايش فشار   1500  حداكثر هر 
  .قرار داد 

كشي بوده يا از مشخصات  برابر فشار طرح لوله  1/5 فشار آزمون بايد حداقل 
بيشتر است بايد استاندارد قابل قبولي تبعيت نمايد هر كدام از اين دو فشار كه 

  .استفاده گردد 
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  .در دست تهيه است  - 1
2-Socket  
اي هنگامي در چسب ايجاد ميگردد كه چسب بطور آزاد از برس  وضعيت ژله - 3

  .جريان پيدا نكند و با چسب بصورت يكپارچه و رشته رشته درآيد 
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