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 خذا وامتٍ

 ايزانملي استاوذارد  ساسمان تا آضىايي

لدبًَى آد ط لدَاً٘ي ٍ همدلكات هؤًٌدٔ اًدتبًـاكؿ ٍ        3ٌدـ ٗده هدبؿٓ   هؤًٌٔ اًتبًـاكؿ ٍ تغم٘مبت ٌٓعتٖ اٗلاى ثِ هَرت ث

تٌْب هلرع كًوٖ وَِك اًت وِ ٍظ٘فِ تع٘٘ي، تدـٍٗي ٍ ًِدل اًدتبًـاكؿّبٕ     1371تغم٘مبت ٌٓعتٖ اٗلاى، هَٔة ثْوي هبُ 

 هلٖ )كًوٖ( اٗلاى كا ثِ عْـُ ؿاكؿ. 

ثدِ   29/6/90ٌزبُ ٍ ؿٍه٘ي رلٌِ َُكإ عبلٖ اؿاكٕ هدَكػ  ًبم هًٌَِ اًتبًـاكؿ ٍ تغم٘مبت ٌٓعتٖ اٗلاى ثِ هَرت ٗىٔـ ٍ پ

 رْت  ارلا اث غ ُـُ اًت.  24/7/90هَكػ  35838/206ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى تغ٘٘ل ٍ عٖ ًبهِ ُوبكُ 

تـٍٗي اًتبًـاكؿ ؿك عَمُ ّبٕ هؾتلف ؿك ووٌَ٘٘ى ّبٕ فٌٖ هلوت ام وبكٌُبًبى ًبمهبى، ٓبعت ًظلاى هلاودن ٍ هؤًٌدبت   

وٖ، پوٍِّٖ، تَل٘ـٕ ٍ التٔبؿٕ آگبُ ٍ هلتجظ اًزبم هٖ َُؿ ٍوَُِٖ ّوگبم ثب هٔبلظ هلٖ ٍ ثب تَرِ ثِ ُدلاٗظ تَل٘دـٕ،   عل

فٌددبٍكٕ ٍ تزددبكٕ اًددت وددِ ام هِددبكوت آگبّبًددِ ٍ هٌٔددفبًٔ ٓددبعجبى عددك ٍ ًفددع، ُددبهن تَل٘ـوٌٌددـگبى، هٔددلفىٌٌـگبى، 

ْبؿّب، ًبمهبى ّبٕ ؿٍلتٖ ٍ غ٘ل ؿٍلتٖ عبٓن هٖ َُؿ.  پَ٘ ًدَٗي  ٓبؿكوٌٌـگبى ٍ ٍاكؿ وٌٌـگبى، هلاون علوٖ ٍ تؾٖٔٔ، ً

اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ثلإ ًظلؽَاّٖ ثِ هلارع فٕ ًفع ٍ اعضبٕ ووٌَ٘٘ى ّبٕ فٌٖ هلثَط اكًبل هَِ٘ؿ ٍ پي ام ؿكٗبفت 

هلٖ )كًوٖ( اٗدلاى صدبح ٍ   ًظلّب ٍ پٌِْ٘بؿّب ؿك وو٘تٔ هلٖ هلتجظ ثب آى كُتِ علط ٍ ؿك َٓكت تَٔٗت ثِ عٌَاى اًتبًـاكؿ 

 هٌتِل هٖ َُؿ.

  ٖ وٌٌدـ  پَ٘ ًَٗي اًتبًـاكؿّبٖٗ وِ هؤًٌبت ٍ ًبمهبى ّبٕ ع لِ هٌـ ٍ فٕ ٓ ط ً٘ن ثب كعبٗت ضَاثظ تع٘٘ي ُـُ تْ٘دِ هد

ؿكوو٘تٔ هلٖ علط ٍ ثلكًٖ ٍ ؿكَٓكت تَٔٗت ، ثِ عٌَاى اًدتبًـاكؿ هلدٖ اٗدلاى صدبح ٍ هٌتِدل هدٖ ُدَؿ.  ثدـٗي تلت٘دت،          

تدـٍٗي ٍ ؿك وو٘تدٔ هلدٖ     5ؿّبٖٗ هلٖ تلمٖ هٖ ًَُـ وِ ثل اًبى هفبؿ ًَُتِ ُـُ ؿك اًتبًـاكؿ هلدٖ اٗدلاى ُدوبكٓ    اًتبًـاك

 اًتبًـاكؿ هلثَط وِ ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى تِى٘ن ه٘ـّـ ثِ تَٔٗت كً٘ـُ ثبُـ.

ٖ  اعضبٕ ام هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى ًبمهبى ٖ  ثد٘ي  ًدبمهبى  آدل (ISO)اًدتبًـاكؿ   الوللد
الوللدٖ الىتلٍتىٌ٘ده    ثد٘ي  ووٌ٘دَ٘ى  1

(IEC)
ٖ  اًـامُ الوللٖ ث٘ي ًبمهبى ٍ 2 ٖ  ٌُبًد (OIML) لدبًًَ

4كاثدظ  تٌْدب  ثدِ عٌدَاى   ٍ اًدت  3
ودـوي غدقاٖٗ    ووٌ٘دَ٘ى  

(CAC)
ٖ  ُلاٗظ ثِ تَرِ ضوي اٗلاى هلٖ اًتبًـاكؿّبٕ تـٍٗي ؿك .وٌـ هٖ فعبل٘ت وَِك ؿك 5 ٕ  ٍ ولد ٕ  ً٘بمهٌدـ ّ  ّدب  ؽدب

 .َُؿهٖ گ٘لٕثْلُ الوللٖ ث٘ي اًتبًـاكؿّبٕ ٍ رْبى ٌٓعتٖ ٍ فٌٖ علوٖ، ّبٕ پِ٘لفت آؽلٗي ام وَِك،

ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى هٖ تَاًـ ثب كعبٗت هَامٗي پَ٘ ثٌٖ٘ ُـُ ؿك لدبًَى، ثدلإ عوبٗدت ام هٔدلن وٌٌدـگبى ، عفد        

ٖ ٍ التٔبؿٕ، ارلإ ثعضٖ ام ً هت ٍ اٗوٌٖ فلؿٕ ٍ عوَهٖ، عَٔل اعوٌ٘بى ام و٘ف٘ت هغَٔالت ٍ ه عظبت مٌٗت هغ٘غ

اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى كا ثلإ هغَٔالت تَل٘ـٕ ؿاؽن وَِك ٍ/ ٗب ال م ٍاكؿاتٖ، ثب تَٔٗت َُكإ عدبلٖ اًدتبًـاكؿ، ارجدبكٕ    

 ِ ًوبٗـ. ًبمهبى هٖ تَاًـ ثِ هٌظَك عف  ثبماكّبٕ ث٘ي الوللٖ ثلإ هغَٔالت وَِك، ارلإ اًتبًـاكؿ وبالّبٕ ٓبؿكاتٖ ٍ ؿكرد

ّدب ٍ هؤًٌدبت فعدبل ؿك    ثٌـٕ آى كا ارجبكٕ ًوبٗـ. ّوضٌ٘ي ثلإ اعوٌ٘بى ثؾِ٘ـى ثِ اًتفبؿُ وٌٌـگبى ام ؽدـهبت ًدبمهبى  

ّب ٍ هغ٘غٖ، آمهبِٗگبُ مهٌ٘ٔ هِبٍكُ، آهَمٍ، ثبمكًٖ، هو٘نٕ ٍ ٓـٍك گَاّٖ ًٌ٘تن ّبٕ هـٗلٗت و٘ف٘ت ٍ هـٗلٗت مٌٗت

ّب ٍ هؤًٌبت كا ثل اًدبى ضدَاثظ   هبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى اٗي گًَِ ًبمهبىهلاون وبل٘جلاًَ٘ى )ٍاًٌزٖ( ًٍبٗن ًٌزَ، ًبم

ّب اعغب ٍ ثدل عولىدلؿ   وٌـ ٍ ؿك َٓكت اعلام ُلاٗظ المم، گَاٌّ٘بهٔ تأٗ٘ـ ٓ ع٘ت ثِ آىًظبم تأٗ٘ـ ٓ ع٘ت اٗلاى اكمٗبثٖ هٖ

ًٍبٗن ًدٌزَ، تع٘د٘ي ع٘دبك فلدنات گلاًجْدب ٍ       وٌـ. تلٍٗذ ؿًتگبُ ث٘ي الوللٖ ٗىبّب، وبل٘جلاًَ٘ى )ٍاًٌزٖ(آى ّب ًظبكت هٖ

 .اًزبم تغم٘مبت وبكثلؿٕ ثلإ اكتمبٕ ًغظ اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ام ؿٗگل ٍظبٗف اٗي ًبمهبى اًت
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 1 آغ عبت ٍ تعبكٗف       3

 1 ًٍبٗن     4

 2 ّبآمهًَِ     5

 3 ًبمٕ اتٔبالت هَكؿ آمهَىآهبؿُ     6

 4 اتٔبالت هَكؿ آمهَىُلاٗظ تخج٘ت      7

 4 آمهًًَِبمٕ آهبؿُ     8

 4 كٍٍ اًزبم آمهَى     9

 4 هغبًجبت   10

 4 آمهَى گناكٍ   11

 5 ؿلت ٍ اكٗجٖ   12

 6 ثب ٍمى هؾَّٔ لبثن لجَل ٗب كاٍ كٍٍ اًتؾبة لغعبت صَة افلاپًَ٘ت الف )اع عبتٖ( 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 ُ 

 

 گفتار پیص

ٕ     پًَ٘ـّبٕ ثلُٖ اًتغىبم تع٘٘ي – ّبصٌت»اًتبًـاكؿ  َ  كٍٍ – صٌت  ثدب اعودبل ً٘دلٍٕ فِدبك « ىآمهد

تًَدظ )ُدلوت    ٍٖ ثلكً ـُ٘كً ٌِْٕبؿّب٘اًتبًـاكؿ ثلاًبى پ يُٗـ. ا يٗتـٍ 1381ثبك ؿك ًبل  يً٘ؾٌت

ّناك ٍ  هٗؿك ًظل للاك گلفت ٍ  ـٗـثبك هَكؿ تز ي٘اٍل ٕهلثَط ثلا ّبَٕىٌ٘٘وو ـٗ٘( ٍ تبٌب٘پوٍّبى ً بىٗكٍ

 13/11/1394هدَكػ   ودل ٍ٘ پل ٖٗب٘وُ٘د  عٗاًدتبًـاكؿ ٓدٌب   ٖهلد  ٔت٘وو ِ٘ار ً ي٘صْبكٓـ ٍ صْن ٍ ؿٍه

 ٍٖ همدلكات ًدبمهبى هلد    ي٘لدبًَى آد ط لدَاً    3 ٓهدبؿ  هٗاًتبًـاكؿ ثِ اًتٌبؿ ثٌـ  يٗا ٌهُٗـ. ا تٗتَٔ

 ٍ ٖعف  ّوگبه ٕ. ثلاَُؿٖهٌتِل ه لاىٗا ٖى اًتبًـاكؿ هل، ثِ عٌَا1371هَٔة ثْوي هبُ  لاى،ٗاًتبًـاكؿ ا

 لاىٗا ٖهل ٕعلَم ٍ ؽـهبت، اًتبًـاكؿّب ع،ٌٗٓب ٌٔ٘ؿك مه ٍٖ رْبً ٖهل ّٕب ِلفت٘ثب تغَالت ٍ پ ّٖوبٌّگ

اًدتبًـاكؿّب اكائدِ ُدَؿ،     يٗد ا ن٘آ ط ٍ تىو ٕوِ ثلا ٌِْٕبؿ٘ؽَاّـ ُـ ٍ ّل پ ـًظلٗؿك هَالع لنٍم تزـ

 يّٗودَاكُ ام آؽدل   ـٗد ثب ي،ٗهلثَط هَكؿ تَرِ للاك ؽَاّـ گلفت. ثٌبثلا ٖفٌ َىًٌ٘٘ظل ؿك وو ـٌّٗگبم تزـ

 اًتفبؿُ ولؿ.  ٖهل ٕاًتبًـاكؿّب ـًظلٗتزـ

 

 اًت. 1381ًبل  6648ُوبكُ  لاىٗا ٖاًتبًـاكؿ هل يٗگنٗاًتبًـاكؿ رب يٗا
 

 اًت: لٗثِ ُلط م اًتبًـاكؿ هَكؿ اًتفبؿُ للاك گلفتِ يٗا ٘ٔتْ ٕوِ ثلا ٍٕ هأؽق هٌجع

ASTM D905: 2013, Standard Test Method for Strength Properties of Adhesive Bonds in 

Shear by Compression Loadin 
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 مقذمٍ

 اًتغىبمؿّـ ٍ ثِ عَاهن مٗبؿٕ ام رولِ پًَ٘ـ صٌت كا ًِبى ًوٖ اًتبًـاكؿ همـاك ٍالعٖ اًتغىبم ثلُٖ اٗي

ّبٕ ُىٌت صَة ؿك اتٔبالتٖ وِ تًَظ صٌت ثٌتگٖ ؿاكؿ. اعوبل ً٘لٍ ًلػعلط اثناك ثلٍ ٍ ، ِهًَآمصَة، 

گ٘لٕ ُـُ ووتل ام اًتغىبم ٍالعٖ اًت. ؿك اٗي عبلت اًتغىبم اًـامُاًـ، ثٌ٘بك هعوَل لَٕ صٌجبًـُ ُـُ

گ٘لٕ اًتغىبم اًـامُ آمهًَِ،ّبٕ افتـ. تولون تٌَ ؿك ُىبنعَك عج٘عٖ اتفبق هِٖ پًَ٘ـ صٌت اًت وِ ث

-)كٍٍ گ٘لؿگ٘لٕ اًتغىبم ثلُٖ صَة اًزبم هٖإ وِ ثلإ اًـامُآمهَى هِبثِ آٍكؿ. ؿكُـُ كا پبٗ٘ي هٖ

عَك ؽَؿثؾَؿ آ ط ًَُـ ٍ ؿك ِ تَاًٌـ ثاٗي احلات هٖ (ASTM D143ّبٕ آمهَى هقوَك ؿك اًتبًـاكؿ 

آمهَى  لقا ؿك اٗي كٍٍ .لُٖ ٍالعٖ صَة ؽَاّـ ثَؿث اًتغىبمگ٘لٕ ُـُ ًنؿٗه ثِ اًـامُ اًتغىبم ًت٘زِ

گ٘لٕ ُـُ كا، همـاك ٍالعٖ هغٌَة ًوَؿ اگلصِ تبح٘ل عَاهن ؿٗگل كا ً٘ن ثبٗـ ؿك ًظل تَاى همـاك اًـامًُ٘ن هٖ

گقاكؿ. ّلصِ كٍٕ اًتغىبم پًَ٘ـ آى تبح٘ل هٖل صٌت ث 1اعوبل ً٘لٍ ثب تَرِ ثِ ؽَاّ كئَلَهٗىٖ ًلػ گلفت.

ًؾت ّبٕ گلهبثبُـ اٗي تبح٘ل ثِ٘تل ؽَاّـ ثَؿ. صٌتتل( تل )گلهبًلمٗب پ ًت٘هتل ٘هالًتصٌت ٌٍٗىَا

تَاى ثـٍى ّب كا هٖهبًٌـ اٍكُ فلهبلـئ٘ـ ٗب فٌن فلهبلـئ٘ـ، عبلت االًت٘ه ؿاكًـ. اًتغىبم پًَ٘ـ اٗي صٌت

ّبٕ گ٘لٕ ولؿ. صٌتمُاًـا cm/min 27/1تب  cm/min 038/0 اعوبل ً٘لٍ ث٘ي ًلػّلگًَِ احل ظبّلٕ ثب 

گٌتلُ ًٍ٘عٖ ام  ،ّبٕ ثب پبِٗ االًتَهلٍٕ صٌت 2فٍة ّبٕ گلهب، صٌت(ٌٍٗ٘ن اًتبت) ًلم هبًٌـ پلٖگلهب

اٗي    ؿٌّـ. ثٌبثلاٗي اًتغىبم پًَ٘ـ ًت٘ىٖ ٍ االًت٘ىٖ ام ؽَؿ ًِبى هٖكفتبكّبٕ پ ًت٘ىٖ، ٌٍٗىَاال

غىبم ثبعج افناَٗ اًت ًلػٗبثـ. عوَهب افناَٗ تغ٘٘ل هٖ ٕوبل ً٘لٍ ثِ ه٘ناى مٗبؿاعًلػ ثب تغ٘٘ل  ّبصٌت

ـاكؿ ثلٕا تغم٘ك  .َُؿگ٘لٕ ُـُ هٖاًـامُ تبً ي ًا ًعِ هغَٔل، ثلكًٖٗا ٍٗوگٖو٘ف٘ت صٌت ٍ َت ٕ ّب هغبثك ثب  ّب

ٗب ِ صٌت  هغَٔل  ت ثلٕا همبٌٗ تٍ  هوىي ًا ت ًا ًٌب ـ، ه ًَ ـ ٘پ تؾبة آىارناٍ  وٌتلل فلآٌٗ ٍ  ًا ًٌبّب ن ه ت ّب ً٘

ـ. الجتِ صٌ٘ي همبٌٗ ت ِثُب رِ ِث تفٍب ـامُّبٖٗ ثب َت تغىبم ًا ـًُا ٔبالت ؿك ّب، صٌتثلؽٖ  گ٘لُٕ  ، ثبـٗ ثب هؾتلفات

زبم گ٘لؿ.   ؿلت ًا
 

 گ٘لؿاًزبم هٖ اتٔبل فلآٌٗـ ثِ ُلاٗغٖ وِ ؿك آى صٌت پًَ٘ـّبٕ ماًتغىب ّبًٕتبٗذ عبٓن ام آمهَى ؿكًتٖ -يادآيري

 صٌت تَل٘ـوٌٌـُ ثبٗـ تًَظ اتٔبل، ُلاٗظ تَافك ُـُ ثبُـ ٍ ؽلٗـاك تًَظ تَل٘ـوٌٌـُ هَاكؿٕ وِ ثِ غ٘ل امثٌتگٖ ؿاكؿ، 

همبؿٗل  ثبٗـ صٌت تَل٘ـوٌٌـُ گلّبٕ هزنا اًت،ؿك ؿًتلى آمهَى ٖاع عبت وبهل اعوٌ٘بى ام اٌٗىِ ثِ هٌظَكاكائِ ُـُ ثبُـ. 

  اكائِ ًوبٗـ: هتغ٘لّبٕ مٗل ثلإ ّل ٗه ام كا ؿٗگل اع عبت ؽبّ عـؿٕ ٍ

پؾَ  ًلػ ُبهن ،صٌت وبكثلؿ ظُٗلا -ح؛ صٌت ٕاؽت ط ثلاؿًتلالعون وبهن  -؛ ةكعَثت صَة ؿك مهبى اتٔبل -الف

ؽِه  ظٍٗ ُلااعوبل َُؿ ّل ؿٍ ًغظ  بٗ هٗثِ  ٖ وِ ثبٗـ صٌت ثِ وبك كٍؿ، اٌٗىِّبٗتعـاؿ پََُ لن،٘ضؾبهت ف بٗ ولؿى

اتبق، عَل مهبى ٍ ثبم  ٕؿهب ُبهنفِبك،  اعوبللجن ام  ظُٗلاهزوَعِ  -؛ تمم اًتال پََُ هٗام  َ٘ث وِؿك هَاكؿٕولؿى 

ؿهبٕ ، عَل مهبى تغت فِبك ٍ ـُهمـاك فِبك ثِ وبك گلفتِ ُ ُبهن ،پؾت ظُٗلا -؛ ثهَكؿ اًتفبؿُ ثَؿى هزوَعِ ثٌتِ  بٗ

هغ٘غٖ  ٕؿهبؿهبٕ ؽظ صٌت اًت ٗب فول گلؿؿ وِ اٗي ؿهب، َُؿ ، تَِٓ٘ هٖگ٘لؿفِبك للاك هٖ تغت هزوَعِ ٌّگبهٖ وِ

                                                 
 .اًت ٍٗوُ رلٗبى غ٘ل ًَ٘تٌٖ ً٘بالت ٍ رلٗبى پ ًت٘ىٖ ربهـاتِ ً٘بل ٌُبًٖ، هغبلعِ تغ٘٘ل ُىن ٍ رلٗبى هبؿُ، ثٗىٖ، هؽَاّ كئَلَ -1

2- Hot melts 



 م 

 

كٍٍ  هٗ ثِ غ٘ل ام هَاكؿٕ وِلجن ام آمهَى، كٍٍ  ظُٗلاتخج٘ت  -؛ د، ث٘بى گلؿؿَُؿؿاُتِ هٖؿك آى ًگِهزوَعِ  اًت وِ

 ٖ. عَل مهبى، ؿهب ٍ كعَثت ًٌج ُبهن، ثبُـاًتبًـاكؿ هِؾْ ُـُ 

ؿك  ٖ كاّل همـاك ؿلؾَاّتَاًـ هٖآمهَى  وبكثلصِ وِ اگل  ؿ،َُهٖاكائِ صٌت  تَل٘ـوٌٌـُ ثِ ًٍ٘لِ لّ٘ل هتغ ُٕ ثلاگٌتلٗه 

إ ٗب ّل تلو٘جٖ ام صٌ٘ي همبؿٗلٕ ثلإ صٌـ هتغ٘ل وِ ثلإ تَل٘ـوٌٌـُ ٍ ؽلٗـاك صٌت لبثن لجَل ثبُـ، صٌ٘ي گٌتلُ

 ًوبٗـ. اًتؾبة 
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 ريش – چسة تا اعمال ویزيي فطاري پیًوذَاي تزضي استحكام تعییه – َاچسة

 نآسمً
 

ؿك اٗي اًتبًـاكؿ توبم هَاكؿ اٗوٌٖ ٍ ثْـاُتٖ ًَُتِ ًِـُ اًت. ؿك َٓكت ٍرَؿ صٌ٘ي هَاكؿٕ، هٌئَل٘ت ثلللاكٕ  -ذارَط

 الـاهبت اٗوٌٖ ٍ ً هتٖ هٌبًت ٍ ارلإ آى ثلعْـُ وبكثل اٗي اًتبًـاكؿ اًت.

 َذف ي دامىٍ کارتزد 4

ؿك  ّدبٕ هدَكؿ هٔدلن   اًتغىبم ثلُدٖ صٌدت   گ٘لٕاًـامُكٍُٖ ثلإ  تع٘٘ي ،ّـن ام تـٍٗي اٗي اًتبًـاكؿ

 هِدؾْ         تغدت ُدلاٗظ  ، كٍٕ آمهًَدِ اًدتبًـاكؿ  ل ثغَكٗىدِ آمهدَى ثد   ، صٌجبًـى صَة ٍ هَاؿ هِبثِ اًدت 

ّدبٕ  اٗي كٍٍ آمهَى اًبًب ثِ عٌَاى اكمٗدبثٖ صٌدت   ؿ.ًبمٕ، تخج٘ت ٍ اعوبل ً٘لٍٕ فِبكٕ اًزبم گ٘لآهبؿُ

 ـُ اًت. ثلإ صَة ؿكًظل گلفتِ ُ هَكؿ اًتفبؿُ

 مزاجع الشامي 2

ِ  اٗلاى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗي هتي ؿك وِ اًت هملكاتٖ عبٍٕ مٗل الناهٖ هـاكن  .اًدت  ُدـُ  ؿاؿُ اكردب   ّدب  آى ثد

 .َُؿ هٖ هغٌَة اٗلاى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗي ام رنئٖ هملكات آى ثـٗي تلت٘ت

ٕ  ٍ ّدب ِ آد ع٘  ثبُدـ،  ُـُ ؿاؿُ اكرب  اًتِبك تبكٗؼ فول ثب هـكوٖ ثِ وِ َٓكتٖ ؿك ٕ  تزـٗدـًظلّب آى  ثعدـ

ُدـُ   ؿاؿُ اكرب  ّب آى ثِ اًتِبك تبكٗؼ فول ثـٍى وِ هـاكوٖ هَكؿ ؿك .ًٌ٘ت اٗلاى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗي هَكؿًظل

 .اًت هَكؿًظل ّب آى ثعـٕ ّبٕ آ عِ٘ ٍ تزـٗـًظل آؽلٗي ّوَاكُ اًت،

 :اًت الناهٖ اًتبًـاكؿ اٗي ثلإ مٗل هلارع ام اًتفبؿُ
 

2-1 ASTM D143,  Test Methods for Small Clear Specimens of Timber 

2-2 ASTM D907,  Terminology of Adhesives 

2-3 ASTM D5266,  Practice for Estimating the Percentage of Wood Failure in Adhesive 

Bonded Joints 

 طالحات ي تعاريفاص 9

  .كٍؿثِ وبك هٖ ASTM D907اًتبًـاكؿ  ُـُ ؿكاكائِ  ك اٗي اًتبًـاكؿ آغ عبت ٍ تعبكٗفؿ

 يسايل 6

 ثلٍ ثِ ٌّگبم اعوبل فِبك ؿاُتِ ثبُـ ٍ ثبٗـ هزْن ثِ اثناك kg 6810 ؿًتگبُ آمهَى، ًجبٗـ ظلف٘تٖ ووتل ام

ٗىٌَاؽت  ِ َٓكتتَمٗع ً٘لٍ ثاعوٌ٘بى عبٓن َُؿ ّب ٍ ...( ثبُـ وِ ؿك ٗه كاًتب للاك گ٘لًـ تب ّب، گ٘لُ)فه

ٗىٌَاؽتٖ ً٘لٍ كا اعوبل ًوبٗـ، ثغَكٗىِ ثتَاى ً٘لٍ كا تب ثِ٘تلٗي  ًلػاٗي ؿًتگبُ ثبٗـ ثتَاًـ ثب  َُؿ.هٖ اًزبم

ؿك  ثلٍاعوبل ًوَؿ. اثناك  ±25%كٍاؿاكٕ هزبم  ثب mm/min 5 همـاك آى ثب علوت ؿائن فه هتغلن ثب ًلعت

ّب عجك ُلاٗظ آمهًَِ ؿُ َُؿ وِ كعَثتًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت. ؿًتگبُ آمهَى ثبٗـ ؿك هغ٘غٖ للاك ؿا 1ُىن 

 إ تغ٘٘ل ًىٌـ.ٌّگبم آمهَى ثِ عَك لبثن ه عظِ ٍ ؿك ثبُـ 7تَِٓ٘ ُـُ ؿك ثٌـ 
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 َاآسمًوٍ 5

 هغدبثك ثبٗـ ام ًمدبط اتٔدبل آهدبؿُ ُدـُ      ّب. آمهًَِثبُـ 2ّب ثبٗـ هغبثك ُىن ُىن ٍ اثعبؿ آمهًَِ   5-4

 ثلٍ ؿاؿُ ًَُـ. 7ٍ  6ثٌـّبٕ 

 ٌّتٌـ، ثبٗـ آمهَى ًَُـ. ؿٌّـُ عـالن صْبك اتٔبل هتفبٍت ًِبى وِآمهًَِ  20لن عـا    5-2

 

 
 راَىما:

  ًَكاػ كٍغي    1

 وٌٌـُٗبتبلبى تٌظ٘ن    2

 آمهًَِ    3

 اتشار تزش -4ضكل 

    

 

 هتلاثعبؿ ثل عٌت ه٘لٖ   

 
 ضكل ي اتعاد آسمًوٍ -2ضكل 
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 ساسي اتصاالت مًرد آسمًنآمادٌ 4

 آٍىثلاًبى ٍمى ٍ عزن ؿك ) 65/0 عـالن ٍمى هؾَّٔ ًؾت ؿاكإ ٗب كاٍ صَة افلالغعبتٖ ام  4-4

ّبٕ ٓبن ٍ عبكٕ ام ًمبْٗ ام . اٗي لغعبت ثبٗـ ؿاكإ كگِ)ثِ ٗبؿآٍكٕ هلارعِ وٌ٘ـ( وٌ٘ـاًتؾبة كا  (ؽِه

ثبٗدـ  لغعبت ؿك ًبعِ٘ ثلٍ ثبٌُـ.  هعوَلّبٕ غ٘لكًگٖگٖ ٍ ثٖإ، ؿاًِ وَتبُ، پًَ٘ــُلً، صِن پگلُلج٘ن 

. ثدلٍ ؿاؿ  3ُىن  ثب هغبثكآمهَى  اتٔبل ٗهام  كا وِ ثتَاى پٌذ آمهًَِِ ًغَٕ ثبٌُـ، ؿاكإ اًـامُ هٌبًت ث

ثبٌُـ. رْت كگدِ ثبٗدـ   ٌّتٌـ، هٌبًت اٗي وبك هٖmm (304  ×5/63  ×19 ) لغعبتٖ وِ تملٗجب ؿاكإ اثعبؿ

هزدبم تَٓدِ٘ ُدـُ تًَدظ ًدبمًـُ       هغدـٍؿُ اٗي لغعبت ثبٗـ ؿك  كعَثت ثب ثلٌـتلٗي ثعـ لغعِ ثبُـ.هَامٕ 

 12%تدب   10%ؽِده ام   آٍىإ همـاك كعَثت ثبٗـ ثل عٌت ٍمى . ؿك َٓكت ًجَؿى صٌ٘ي تَِٓ٘ثبُـصٌت 

ٓدبن   ًغظ لغعبت كا ثبٗدـ لجدن ام صٌدت مؿى،   . (ASTM D143)هغبثك ثب كٍٍ هقوَك ؿك اًتبًـاكؿ  ثبُـ

َٓكت رفدت ًدَاك   ِ ثبٗـ ٍمى ُـُ ٍ ث لغعبتتلر٘غب ثبٗـ ثب ٗه كًـُ ؿًتٖ اٗي وبك اًزبم َُؿ. اٗي ، ًوَؿ

ن صٌجبًـُ ًَُـ. ًغَط لغعبت كا ّ اًـ، ثِوِ ؿاكإ ٍمى هؾَّٔ تملٗجب هِبثِلغعبتٖ  ثِ َٓكتٖ وِ ًَُـ

           ثبٗـ تو٘ن ٍ عبكٕ ام آلَؿگٖ ثبٌُـ.   . اٗي ًغَطًجبٗـ ًوجبؿُ مؿ

     ثلإ  اكائِ ُـُ اًت. الفؿك پًَ٘ت  ،لبثن لجَل ٍمى هؾَّٔثب  ٗب كاٍ ام صَة افلا ٖلغعبت اًتؾبة ثلإ كٍُٖ -يادآيري

                            .هزبم اًت ASTM D 143هغبثك ثب كٍٍ ُلط ؿاؿُ ُـُ ؿك اًتبًـاكؿ  لغعبت ٍمى هؾَّٔتع٘٘ي ، ؿاٍكٕ همبٓـ

لددغعبت ّوضٌ٘ي ًوَؿ ٍ ثِ وبك ثلؿ.  آهبؿُّبٕ پٌِْ٘بؿٕ ًبمًـُ آى كا ثبٗـ هغبثك ثب كٍٍ صٌت   4-2

 تغت فِبك للاك گ٘لًـ. صٌت ثِ ٗىـٗگل هتٔن ٍ ًبمًـُ  ّبٕتَِٓ٘هغبثك ٗـ پَُ٘ـُ ُـُ ام صٌت ثب

 
 

 هتلاثعبؿ ثل عٌت ه٘لٖ   

 

 
 

 زش پىج آسمًوٍاتصاالت مًرد آسمًن ي ريش ت -9ضكل 
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  اتصاالت مًرد آسمًنضزايط تثثیت  7

C ٕؿهدب  ٍ (50±2ثبٗـ ؿك كعَثدت ًٌدجٖ %)  تٔبالت هَكؿ آمهَى، ثعـ ام اعوبل فِبك، ا 7-4
º(1±23 )  ِثد

ّل وـام ٍ ّ٘ش تغ٘٘لٕ ؿك ٍمى ًِبى ًـٌّـ،  ثلًٌـ ّب ثِ عبلت تعبؿلتب مهبًٖ وِ آمهًَِ ٗب كٍم 7هـت مهبى 

 وتجدٖ ثد٘ي   ثدب تَافدك   هوىي اًدت ُلاٗظ  تخج٘ت ؿٍكُ ام عَل اٗي ، تخج٘ت ُلاٗظ ًَُـ.وِ مٍؿتل فلا ثلًـ

 افناَٗ ٗبثـ. فلاتل ام اٗي عـٍؿ صٌت تَل٘ـوٌٌـُ ؽلٗـاك ٍ

  آسمًوٍ ساسيآمادٌ 6

ّب  هَامٕ ثدب رْدت ً٘دلٍٕ ٍاكؿُ ؿك    وِ رْت كگِ ثلٍ ؿّ٘ـ ًغَِٕ ث، 3ّب كا هغبثك ُىن آمهًَِ 6-4

ٗىٌَاؽت، هَامٕ ثب ٗىـٗگل ٍ عوَؿ ثدل   ،ّب ؿلت وٌ٘ـ تب ًغَطًبمٕ آمهًَِبُـ. ؿك آهبؿُعَل هـت آمهَى ث

ّبٕ اكُ ام وبَّ ٗبثـ تب اعوٌ٘بى عبٓن َُؿ وِ ثلٍ mm 4/44 ّب ثِاكتفب  ثبٌُـ. ّوضٌ٘ي ثبٗـ عَل ٍكلِ

تدب  گ٘لٕ وٌ٘دـ  ُاًـام mm  25/0ثب تملٗتّب كا ؿك ؽظ صٌت كٍؿ. عَل ٍ علٕ آمهًَِفلاتل ًوٖؽظ صٌت 

  ًوَؿ. تع٘٘يثتَاى ًبعِ٘ ثلٍ كا 

 .للاك ؿّ٘ـ 7ؿك ُلاٗظ ثٌـ تب مهبى آمهَى ّب كا آمهًَِ، ثلٍ بت٘ثِ رن ؿك ٌّگبم عول 6-2

  آسمًن ريش اوجام 3

ثبُدـ. عدلم لدلاك گدلفتي      4ثٌـ  هغبثكؿك ؿًتگبُ ثلٍ للاك ؿّ٘ـ وِ ً٘لٍٕ اعوبل ُـُ  ثِ ًغَٕآمهًَِ كا 

ثب علوت هـاٍم فه هتغدلن   4 غبثك ثٌـهًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت. ً٘لٍ كا  1تگبُ ثلٍ ؿك ُىن آمهًَِ ؿك ؿً

 وٌ٘ـ.تب ًمغِ ُىٌت اعوبل  mm/min 5ؿًتگبُ ثب ًلعت

 محاسثات  41

ِ  ؽظ اتٔدبل  تٌَ ثلُٖ ؿك ًمغِ ُىٌت كا ثل عٌت و٘لَ پبًىبل ثل اًبى ًغظ  ثدب تملٗدت       ثد٘ي ؿٍ ٍكلد

cm
 ا ثلإ ّل آمهًَِ ّولاُ ثب ؿكٓدـ ُىٌدت تؾوٌ٘دٖ صدَة گدناكٍ ؿّ٘دـ.      هغبًجِ وٌ٘ـ ٍ آى ك 06/0 2

 اًت. ف٘ـه صٌتٗبفتِ ثب ًَـ٘پ اتٔبالتؿكٓـ ُىٌت صَة ؿك  تؾو٘يؿك  ASTM D5266اًتبًـاكؿ 

 گشارش آسمًن 44

 گناكٍ آمهَى عـالن ثبٗـ ؿاكإ اع عبت مٗل ثبُـ:

 اكرب  ثِ اٗي اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى؛  44-4

 ؛، ُىن ٍ ....تَل٘ـ ، ُوبكُ وـوٌٌـُتبه٘يَى ام لج٘ن: ًَ ، ت صٌت هَكؿ آمهٔبهِؾ  44-2

ظ   44-9 تفبؿُ ؿك آهبؿُ اعوبلُلٗا ًٍَِ صٌجٌـگٖ هَكؿ ًا  ؛ًبمٕ آمه

ِ؛  44-6 ًَ تفبؿُ ثلٕا آمه  كٍٍ تخج٘ت هَكؿ ًا

جٖ ؿك هغن آمهَى  44-5 َثت ًٌ  ؛ؿهب ٍ كع
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ـاؿ  44-4 ًَِ تع   ّب؛آمه

ٔبال  44-7 ـاؿ ات ُ؛ت تع ـ ِبى ؿاؿُُ  ً 

ـالن   44-6 ـاوخل ٍ ع َع دب ّودِ همدبؿٗل     ّبٌٕت ـاكؿٗ  تبً غلان ًا ىٌت صَة. ًا ىٌت ٍ ؿكٓـُ  ثلُٖ ؿك ًمغُِ 

ىٌت صَة ِث وبك هٖ ؛ٗب ّل ؿٍ/ ٍآمهَى هزنا  لٍُٕ  ٖ  وِ ثلٕا همبؿٗل ً٘ ًٍدـ كا هد َ ك دب      تد ـاكٗ  دبى ًظدل ؽلٗد       اى  ثدل ًا

ـ َ٘ل َاى ولؿ.ت  وٌٌـُ صٌت ؿك گناكٍ عٌ

َ ثلُه٘بًگ٘ي   44-3 ىٌت ٍ ه ٌٖت ىٌت صَة ٘بًگ٘يؿكُ   . ؿكٓـُ 

 4دقت ي اريثي  42

 دقت 42-4 

ّبٕ ؿلت ؿاكإ ؿٍ رنء اًت وِ عجبكتٌـ ام: تىلاكپقٗلٕ ؿك هغن آمهَى ٍ تزـٗـپقٗلٕ ث٘ي هغن      42-4-4

: ُدَؿ اهن هغـٍؿ ًوٖاهب ثِ اٗي عَ اًت مٗلتبح٘ل عَاهن هؾتلفٖ ثِ ُلط ؿلت اٗي كٍٍ آمهَى تغت .آمهَى

ِ  -ح ؛ّبٕ اًتؾبة ُـُتؾتِ -ة ؛صَة ًَ  -الف ِ   -ت ؛ّدب رْت كگد ـ  رْدت علمد و٘ف٘دت   -ث ؛ّدبٕ كُد

 .آمهًَگل -ط ؛ؿلت ؿًتگبُ آمهَى -س ؛ُلاٗظ ؿًتگبُ ثلٍ -، د؛ّن صٌج٘ـُِ اتٔبالت ث

     ؿلدت ودبك تدبح٘ل    صدَة ثدل    اًدتغىبم وٌـ، هتغ٘ل ثَؿى صَة ُلٍ  ثِ ُىٌتي هٖؿك  اٍل٘ي آمهًَِمهبً٘ىِ  

 اًت. 14%ّبٕ صَة گقاكؿ. ضلٗت تغ٘٘ل اًتغىبم ثلُٖ هَامٕ ثب كگِ ثلإ ًوًَِهٖ

 وظز  در محل مًرد تكزارپذيزي  42-4-2

ِ اًزبم ُـُ وِ ؿك آى توبهٖ عَاهن ثِ ؿلت وٌتلل ُـُ ٍ  ثلكًٖؿك  ٗه   42-4-2-4 ِ   ّدب آمهًَد  ثدِ ًٍد٘ل

ٍ اٗي  ثَؿُ 13%تب  4/2%، ضلٗت تغ٘٘ل اًتغىبم ثلُٖ ام اًـًـُ ُـٌَُ٘ل فلهبلـئ٘ـ صٌجبًٍكصٌت فٌن د كم

 ـ.ثبُهٖ 6%تب  3%وِ اغلت همبؿٗل ث٘ي  اًت ؿك عبلٖ

ّبٕ كُـ، وٌتلل ُـُ عَاهن فَق ثِ رن تؾتِ ٍ رْت علمِوِ ؿك آى توبهٖ  ٕؿك ثلكًٖ ؿٗگل  42-4-2-2

ٍ ثدلإ ؿٍ پلدٖ    11%تب  8%ث٘ي  اًتجبًـُ ُـُ ّن صٌِ ّبٖٗ وِ ثب وبمئ٘ي ث، ضلٗت تغ٘٘ل ثلإ ًوًَِاًت

ودِ ثدب صٌدت فٌدن كمٍكًدٌَ٘ل       27%تدب   22%ٍ ثلإ صٌت االًتَهلٕ ث٘ي  12%تب  4%ٌٍٗ٘ن اًتبت ث٘ي 

 .ُ اًتؿًت آهـِ ث ،21%تب  14% ث٘ياًـ ُـُّن هتٔن ِ فلهبلـئ٘ـ ث

 پذيزي اس يك محل تٍ محل ديگزجذيذت 42-4-9

 كٍٍ آمهَى هِؾْ ًِـُ اًت. اٗيتزـٗـپقٗلٕ     42-4-9-4

 اريثي 42-2

گ٘دلٕ ُدـُ تًَدظ    صٌت ٍ اًتغىبم ثلُٖ اًـامُ اتٔبلتفبٍت ث٘ي اًتغىبم ثلُٖ ٍالعٖ اكٗجٖ     42-2-4

 صَة اًت. اًتغىبماعوبل ً٘لٍ ٍ  ًلػ، ًبُٖ ام علاعٖ، كٍٍ، كٗجٖ. ه٘ناى اثبُـهٖ پقٗلكٍٍ تىلاك

                                                 
1- Bias 
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 پیًست الف

 )اطالعاتي(

 تا يسن مخصًظ قاتل قثًليا راش چًب افزا ريش اوتخاب قطعات 

 

            ثدِ عٌدَاى هخدبل    ّدبٕ اًدتبًـاكؿ  ثدِ اًدـامُ   پدي ام تخج٘دت ُدلاٗظ   كا ٗدب كاٍ  افلا  صَة لغعبت      4-الف

mm (304 × 5/63 × 19 ثلٍ ؿّ٘ـ. ثب اًتفبؿُ ام ) اثعدبؿ لغعدبت    ،گ٘لٕ هٌبًتاًـامُوَل٘ي ٗب ًبٗل اثناك

ـ  هتدل اًدـامُ  ٖصَة كا ثل عٌدت ه٘لد            اًدتبًـاكؿ   ثدب  هغدبثك . ؿكٓدـ ه٘دناى كعَثدت لغعدبت كا     گ٘دلٕ وٌ٘د

ASTM D143  .اًتفبؿُ ًىٌ٘ـ. ّب ّب ؿك ًبٗل آمهَىاٗي ًوًَِام تع٘٘ي وٌ٘ـ 

cmعزن لغعبت كا ثب تملٗت      2-الف
كعَثدت كا تدب ًنؿٗىتدلٗي عدـؿ     ؿكٓدـ  هغبًجِ ولؿُ ٍ ه٘بًگ٘ي  1 3

ثلإ تع٘٘ي ه٘ناى كعَثت ثبٗـ اكمٍ عـؿٕ فبوتَك ثِ وبك ثلؿُ ُـُ ثلإ اٗي آمهدَى  ٓغ٘ظ هِؾْ وٌ٘ـ. 

تع٘٘ي َُؿ. المم ثِ فول اًت وِ رـٍل ثل اًبى لغعبت ًؾت افلاٖٗ وِ ؿاكإ ٍمى  1-الفرـٍل  هغبثك ثب

 تخج٘دت ُدـُ،   هتفدبٍت  كعَثدت  همبؿٗل ُلاٗظ تغت (ؽِه آٍى ٍ عزن ؿك ثل عٌت ٍمى) 65/0هؾَّٔ 

 .اًت ُـُ تِْ٘

وٌ٘ـ تب ٍمى لغعبت ثل عٌت گلم ضلة عزن لغعبت ؿك كا  1-الفُـُ ؿك رـٍل فول فبوتَكّبٕ      9-الف

  ؽِه( ثبُـ. آٍى ٍ عزن ؿك ثل عٌت ٍمى) 65/0ٍمى هؾَّٔ  ؿاكإ ثِ ؿًت آٗـ وِ

 فاکتًرَاي تصحیح ضذٌ يسن تز حسة گزم -4 -جذيل الف

الف فاکتًر رطًتت، %
 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

83/10 

88/10 

92/10 

96/10 

00/11 

03/11 

08/11 

12/11 

15/11 

20/11 

23/11 

27/11 
ثبٌُـ وِ ؿاكإ ٍكى عَثت ًِبى ؿاؿُ ُـُ هٖكصَة ثل عٌت گلم ؿك  اٗي همبؿٗل، ٍمىالف   

ثبٌُـ. ّوِ لغعبت هَكؿ اًتفبؿُ ؿك ؽِه( هٖ آٍى ٍ عزن ؿك ثل عٌت ٍمى) 65/0هؾَّٔ

، ٍمى وٌ٘ـ. ام لغعبتٖ وِ ؿاكإ ٍمى ووتل ام همبؿٗل ؿك اٗي همـاك كعَثت كا اٗي آمهَى

 ثبٌُـ، اًتفبؿُ ًىٌ٘ـ. هغبًجِ ُـُ ؿك ثبال هٖ

 


