
 
 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 كه است كشور رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 .ميباشدملي )رسمي(  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، ظيفهو عهده دار

در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان  استاندارد تدوين

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با  صاحبنظرانمؤسسه، 

ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي  صورتموضوع 

توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان  وباملي 
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 پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ 
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و  نهادهاو نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و  حق

 ذينفعهي براي مراجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخوا

در  وپيشنهادهـاواعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات 

ملي )رسمي(  استانداردكـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

 چاپ و منتشر مي شود.

د و ذيصالح و با رعايت استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمن نويس پيش

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت  تعيينضوابط 

 تلقيبه عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي  تصويب،

 ملييته (( تدوين و در كم5مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ))

 مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد  استاندارد مؤسسه

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص  ميباشد

 استفـادهنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و ص كشور،

 مي نمايد.

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون  استاندارد مؤسسه

منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از  به

و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با محصوالت و مالحظات زيست محيطي  كيفيت

 بينشوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي  تصويب

 اجباريالمللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

 نمايد.

ه كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات اطـمينان بخـشيدن به استفاد بمنظـور همچـنين

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت  درفعال 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه  ومديريتكيفيت 

حيت ايران مورد سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صال اينگونهاستاندارد 

 وداده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده  قرارارزيابي 

سنجش  وسايلبر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ملي از  ستانداردهاياتعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
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 –هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  پارچه استاندارد ً  كميسيون
 روش آزمون ً  -گيري نفوذپذيري هوا  اندازه

  يا نمايندگي  سمت  رئيس

 دانشگاه اميركبير نادر) فوق ليسانس مهندسي نساجي ( ،عسگر كاشاني

  اعضاء

 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه  احمدي، شهال) ليسانس فيزيك (

 شركت پالستيك شاهين اسالم، عبدالعظيم)فوق ليسانس مهندسي پليمر (

 شركت بوشهر چرم جليليان، مريم) ليسانس مهندسي شيمي (
 شركت چرم ايران جهان بين، مهسان) ليسانس شيمي (

 شركت سليم چرم يسانس شيمي (خطيبي، گالره) فوق ل
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سمسارها، مريم ) فوق ليسانس شيمي (

 شركت توليدي تهران ) فوق ليسانس شيمي (صفامهر، سودابه

  
 شركت مشاورين نيك تكس ) ليسانس مهندسي نساجي (عباسي محقق، اعظم

 شركت پالستيك شاهين ندسي پليمر()فوق ليسانس مهمهرداد ،قاضي نژاد

 شركت رامونافر )ليسانس شيمي محض(هانيه ،موسوي

  دبير

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عقيلي، ميترا) ليسانس مهندسي نساجي (

 

 گفتار  پيش

  كه روش آزمون ً -گيـري نفوذپذيري هوا  اندازه -هاي روكش شـده با الستيك يا پالستيك  پارچه اندارد ًـاست

استاندارد    ملي  كميته  جلسهيكصد و سي و پنجمين  و در  شده  و تدوين  تهيه  مربوط  هاي كميسيون  طتوس

  استناد بند يك  به  ، اينك است  مورد تأييد قرار گرفته 55/7/38هاي نساجي و الياف  مورخ  پوشاك و فرآورده

 1871  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  تحقيقات استاندارد و  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون 8  ماده

 شود. منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  بعنوان

،  و خدمات  ، علوم صنايع  در زمينه  و جهاني  ملي  هاي و پيشرفت  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي

  اين  يا تكميل  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  ر گونهتجديدنظر خواهد شد و ه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي  استانداردهاي
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  براي  .بنابراين قرار خواهد گرفت  مورد توجه  مربوط  فني  تجديدنظر در كميسيون  شود، در هنگام  استانداردها ارائه

 كرد.  تجديدنظر آنها استفاده  از آخرين  بايد همواره  ايران  استانداردهاي  به  مراجعه

  ، در حد امكان جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  اين  تدوينو   در تهيه

 . ايجاد شود  هماهنگي  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  استاندارد و استاندارد ملي  اين  بين

 : ير استز  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  خذيأو م  منبع

 

BS 3424 Part 16: 1995 Testing coated fabric
__

 determination of air permeability.  

 

 روش آزمون -گيري نفوذپذيري هوا اندازه -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه

 

 هدف 1

 باشد . روكش شده ميهاي  گيري قابليت نفوذ هوا در پارچه هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش اندازه

 

 دامنه كاربرد  7

مورد استفاده در فيلترها،  1هاي روكش شده متخلخل گيري نفوذپذيري هوا براي پارچه اين روش جهت اندازه

 3پاسكال، حداقل  83هاي صدا مانند روكش سقف اتومبيل كه نفوذپذيري هوا در فشار  ها و جاذب پوشش

 رود . يكار م باشد، به متر بر ثانيه مي ميلي

 

 مراجع الزامي 3

  ترتيب  .بدين است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك

و/ يا تجديد نظر،   چاپ  تاريخ  داراي  شود. در مورد مراجع مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن

  اين  ذينفع  كاربران  . معهذا بهتر است مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  ظرهايها و تجديدن اصالحيه

در  قرار دهند.  زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديد نظرهاي اصالحيه  كاربرد آخرين  امكان، استاندارد

  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  ر آنو/ يا تجديدنظ  چاپ  و/ يا تجديدنظر، آخرين  چاپ  تاريخ  بدون  مورد مراجع

 .  مورد نظر است  شده

 :  است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

                                                 
1- Perforated 
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هاي  محيط -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه 1835: سال  7817استاندارد ملي ايران 

 استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمون

BS 903 Part A 30: 1975 Physical testing of rubber- Determination of the permeability 

of rubber to gases . 

BS 2782 Part 8- Method 821 A: 1970 Methods of testing plastics other properties- 

Determination of the gas Transmission lates of films and thin sheets under atmospheric 

pressure (manometric method) . 

BS 2846 Part 1: 1991 Guide to statistical interpretation of data Routine analysis of 

quantitative data. 

BS 5324: 1976 Guide to application of statistics to rubber testing . 

 

 اصول كار 4

شود كه افت فشار مشخصي در  سرعت جريان هوا از سطح معيني از پارچه روكش شده به گونه اي تنظيم مي

 دو طرف پارچه ايجاد گردد .

 

 وسايل الزم 8

 حلقه نگهدارندة سفت و محكم جهت نگهداري آزمونه  8-1

رمربع مي باشد ) بطور مثال قطر سانتيمت 122يا  52، 52، 5نگهدارنده نمونه داراي دهانه اي به مساحت 

 (. ميليمتر 38/115 ±25/2يا ميليمتر 78/78 ±25/2 ميليمتر، 25/52 ±25/2 ميليمتر، 58/55 25/2±

 نگهدارنده آزمونه  8-7

اي جهت نگهداري محكم و بدون تغيير شكل آزمونه در حلقه نگهدارنده و ابزاري جهت جلوگيري از  وسيله

 نه .هاي آزمو نشتي هوا از لبه

 گيري شده و در محاسبات در نظر گرفته شود . ميزان نشتي ممكن است جداگانه اندازه -يادآوري 

 

 فشار سنج كاليبره شده يا مانومتر  8-3

 . شده داده نشان فشار درصد ±5فشارسنج يا مانومتر با دقت 

 پمپ مكش  8-4
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آزمونه را داشته باشد و نيز قادر باشد  پمپ مكش بايد توانايي مكش يا ايجاد جريان يكنواخت هوا از ميان

 522، 122، 52سرعت مكش را به گونه اي تنظيم كند كه اختالف فشار در طرفين سطح آزمونه در مقادير 

 كيلو پاسكال ثابت بماند . 1پاسكال و يا  522و 

 دستگاه كاليبره شده اندازه گيري حجم و يا جريان عبوري 8-8

 رود . عت و حجم هواي عبوري از ميان آزمونه به كار مياين وسيله جهت نشان دادن سر

 

 گردد . باشد، توصيه مي گيري در سطوحي كه در معرض ورود و خروج هوا مي اندازه -1يادآوري 

 

 نمايي از روش  مناسب قرار گيري دستگاه مورد نظر در پيوست الف آورده شده است . -7يادآوري 

 

 انتخاب آزمونه ها 6

 اي متناسب با دستگاه مورد استفاده انتخاب نماييد . اندازه هفت آزمونه با

 

(. اگر  1-8ميليمتر بزرگتر از قطر دهانه نگهدارنده آزمونه باشد ) طبق بند  78قطر آزمونه مورد نياز بايد حداقل  -يادآوري 

 آيد : رابطه زير بدست ميضريب تغييرات تك تك مشاهدات بر روي كاالهاي مشابه مشخص باشد، تعداد آزمونهاي الزم از 

 به طوريكه: 

n = 158/2  × V
5 

n  تعداد آزمونهاي انجام شده : 

V ضريب تغييرات نتايج آزمون : 

 

 آماده كردن آزمونه 2

خوردگي در شرايط محيطي استاندارد )طبق  ساعت به طور صاف، بدون تا و چين 8هر آزمونه را حداقل 

 .( قرار دهيد 7817استاندارد ملي ايران 

 

 شرايط محيط آزمون 5
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مطمئن شويد كه درجه حرارت، رطوبت نسبي و فشار هواي محيط در اطراف دستگاههاي مورد آزمون و در 

 غير در. بماند ثابت آزمون انتهاي تا ابتدا از شده تنظيم شرايط درصد ±5طول انجام آزمون با حد رواداري 

 باشد. 7817ي ايران مل استاندارد طبق بايد آزمون محيط شرايط صورت اين

 

 روش اجراي آزمون 9

 كنترل و كاليبره نمودن دستگاه در پيوست الف شرح داده شده است . -يادآوري 

 

اي وارد نشود و تمام چين و  آزمونه را با كشش كافي بطوريكه به ساختمان پارچه و يا روكش آن صدمه

دهيد در صورتيكه يك طرف پارچه روكش  ( قرار 1-5چروكها حذف شود، در نگهدارندة حلقوي ) طبق بند 

گيرد. از حاشيه پارچه استفاده نكنيد . پمپ مكش )طبق  شده است، آن سمت به طرف فشار كمتر قرار مي

 8-5( را روشن نموده و سرعت جريان هوا را تنظيم نماييد تا اختالف فشار تعيين شده، در بند 8-5بند 

( . اختالف فشار را  5-5ر در دقيقه يادداشت نماييد ) طبق بند حاصل شود. سرعت جريان هوا را برحسب ليت

دقيقه ثابت نگهداريد و مجدداً سرعت جريان هوا را برحسب ليتر در دقيقه يادداشت نماييد  1به مدت حداقل 

. 

 

هاي  تر پارچهشود اما براي بيش پاسكال توصيه مي 722حداقل افت فشار براي پارچه هاي مورد مصرف در پوشاك،  -1يادآوري 

 باشد . پاسكال مورد نياز مي 822روكش شده، حداقل اختالف فشار 

 

 محاسبات و بيان نتايج 12

  (CV%) ميانگين سرعت جريان هوا و درصد ضريب تغييرات 12-1

را محاسبه نماييد و ضريب تغييرات را با تقريب  8ميانگين حسابي سرعت جريان هواي يادداشت شده در بند 

 (. 1درصد تعيين كنيد )طبق استاندارد ملي ايران .. و .. 85درسطح اطمينان درصد  1/2

 قابليت نفوذ هوا   12-7

( را برحسب Rقابليت نفوذ هوا )
S

mm  يا
S  mm 

mm

2

3
 از رابطه زير محاسبه نماييد : 

                                                 
نداردها در حال تدوين مي باشند و تا تدوين آنها مي توان به اين استا -1

 و  BS 2846- Part 1: 1991استانداردهاي 

BS 5324: 1976 . مراجعه نمود 
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          r 
R = 

_______
 × 177 

         A 
 بطوريكه :

r =  تعيين شده است . 1-12ميانگين حسابي سرعت جريان هوا برحسب ليتر در دقيقه كه در بند 

A  ( . 1-5= مساحت دهانه برحسب سانتي مترمربع ) طبق بند 

 = ضريب تبديل ليتر در دقيقه از هر سانتي مترمربع به ميلي متر در ثانبه . 177

 ارش نماييد .( گزRدرصد قابليت نفوذ هوا ) 5نتايج را با تقريب 

 

 گردد كه واريانس نفوذ با توجه به اينكه اخيراً آزمونهاي آزمايشگاهي با روش فوق انجام نشده است، پيشنهاد مي –يادآوري 

هاي روكش شده به صورت ضريب تغييرات بيان شود. هنگاميكه آزمون در يك آزمايشگاه توسط  پذيري هوا در مورد پارچه

باشد و  2/4آزمون بيشتر از  2باشد. اگر ضريب تغييرات نتايج  درصد مي 3-6ضريب تغييرات بين  شود، كاربر يكسان انجام مي

باشد  درصد فاصله اطمينان از نظر آماري قابل قبول نمي 98باشد اين نتايج در  31/3آزمون بيشتر از  14ضريب تغييرات نتايج 

. 

 

 گزارش آزمون 11

 د :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باش

 شماره اين استاندارد ملي  11-1

 توضيحي در مورد پارچه روكش شده مورد آزمون 11-7

 (Rميانگين قابليت نفوذ هوا ) 11-3

 تعداد آزمونه هاي مورد آزمون 11-4

اگر پارچه مورد آزمون از يك طرف روكش شده باشد، مشخص نماييد كدام سمت پارچه در  11-8

 رد .معرض جريان هواي ورودي قرار دا

 ذكر دما، رطوبت نسبي و فشار در طي آزمون 11-6

 اختالف فشار به كار رفته در سطح آزمونه 11-2

 جزئيات هرگونه انحراف از روش آزمون 11-5

 تاريخ انجام آزمون 11-9

 پيوست الف

 دستگاه مناسب آزمون

 ) اطالعاتي (
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 توصيه براي كنترل و كاليبراسيون دستگاه 1-الف

شود به صورت هفتگي، و يا اگر به ندرت از  ه اگر به صورت روزانه از دستگاه استفاده ميگردد ك توصيه مي

شود قبل از هر آزمايش و بعد از هر جابجايي و يا تعمير دستگاه از صحت كاليبراسيون و  دستگاه استفاده مي

 درست كار نمودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد .

اي طبق استاندارد مرجع اوليه كنترل گردد و فواصل زماني بين  كاليبراسيون دستگاه بايد بطور دوره

گيري  ماه شود. درستي فشارسنج، وسايل ثبت درجه حرارت، وسايل اندازه 15كاليبراسيون نبايد بيشتر از 

 15اي كنترل و تأييد شود و فواصل زماني بين كنترلها نبايد از  جريان عبوري و رطوبت سنج بايد بطور دوره

 شتر شود .ماه بي

 

A  (1-5: دهانه حلقوي شكل )طبق بند  

B  صفحه گيرش حلقه اي با ابعاد دهانه :A 

C  محل قرار گيري ميخهاي :B  

D  محل قرار گيري سوراخها براي :C 1در روي فلنج 

E  پيچ گيره بااليي كه با فلنج :F شده است . 5رزوه 
F  فلنج فلزي با رزوة خارجي كه داراي دهانة :A ده و سوراخهاي بوD روي آن قرار دارد 
G  درزگير الستيكي با سختي :IRHD 72-72  متر ميلي 5/5و ضخامت تقريبي 
S آزمونه : 

 

1- Flange  

2- Threaded 
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 نمايي از دستگاه مناسب آزمون -1-شكل الف
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هاي نساجي  فرآوردهيكصد و سي و پنجمين اجالسيه كميته ملي استاندارد پوشاك و  اعضاي 

 الياف  و

  يا نمايندگي  سمت  رئيس

لنگرودي، سودابه)ليسانس مهندسي  زاده يحيي

 نساجي (

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه

  اعضاء

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه ) ليسانس فيزيك (شهال احمدي،

 شاهين پالستيك شركت )فوق ليسانس مهندسي پليمر (عبدالعظيم اسالم،

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه )ليسانس فيزيك(شهال اطلسي،

 نساجي و پوشاك وزارت صنايع صنايعكل  اداره )ليسانس مهندسي شيمي(ليدا بيگدلي،

 تهران توليدي شركت فر، مريم)ليسانس مهندسي شيمي( حشمتي

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه س مهندسي نساجي(خاني، مصطفي)ليسان شريف

 نيك تكس مشاورين شركت محقق، اعظم) ليسانس مهندسي نساجي ( عباسي

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه ميترا)ليسانس مهندسي نساجي( عقيلي،

 از مصرف كنندگان و توليدكنندگان حمايت سازمان امير عباس)ليسانس حسابداري( فيض،

 شاهين پالستيك شركت )فوق ليسانس مهندسي پليمر(مهرداد ،دنژا قاضي

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه )ديپلم تجربي(منيرالسادات ميركمالي،

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه ) ليسانس بيولوژي(فرحناز همايونفر،

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه دبير

  ( )فوق ليسانس نساجيمليحه نازي،
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