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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

وظيفه  دار است كه عهده مرجع رسمي كشور  نون، تنهامؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قا  
 .باشد مي) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر تعيين، تدوين و

هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و     هاي مختلف توسط كميسيون تدوين استاندارد در رشته
سعي بر اين است كه    . گيرد  صورت ميمؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع

آوري حاصل از  ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت
كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و    توليدكنندگان، مصرف : مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل

نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع    پيش.  دولتي باشدهاي تخصصي و نهادها و سازمان
شود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن   هاي فني مربوط ارسال مي واعضاي كميسيون

 .شود چاپ و منتشر مي) رسمي(در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي  رشته طرح و

نداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين شده  نويس استا پيش
شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ  تهيه مي

 ج در استاندارد ملي شماره شود كه براساس مفاد مندر بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي. گردد مي منتشر و

 .گردد به تصويب رسيده باشد تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي)) ٥((

باشد كه در تدوين  المللي استاندارد مي  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين  
هاي علمي، فني و  ديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتنيازمن استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي و

 .نمايد المـللي استفـاده مي صنعتي جهان و استانداردهـاي بين

بيني شده در قانون به منظور حمايت از   تواند با رعايت موازين پيش مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي  
صول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات    مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي، ح   

 .زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد

المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و   تواند به منظور حفظ بازارهاي بين مؤسسه مي
 . نمايدبندي آنرا اجباري درجه

ها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره،   كنندگان از خدمات سازمان همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده
هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و   كنندگان سيستم آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي

مانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد  كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه ساز  كاليبره
صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا    

المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار   ترويج سيستم بين. نمايد نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي
بها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه فلزات گران

 .باشد مي

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31585-163کرج ـ شهر صنعتی، صندوق پستی : نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  

 14155-6139، صندوق پستی 14ی، پالک تهران ـ باالتر از میدان ولیعصر، کوچه شهید شهامت: دفتر مرکزی  

 0261-2806031-8: تلفن مؤسسه در کرج 

 021-8909308-9: تلفن مؤسسه در تهران 

 021 – 8802276 ـ تهران 0261-2808114کرج : دورنگار 

 0261-2807045:  دورنگار0261-2807045: بخش فروش ـ تلفن 

 Standard @ isiri.or.iran: پیام نگار 

  ریال1625 :بهاء 

 

 

 Headquarters : Institute Of Standards And Industrial Research Of Iran 

P.O.Box:  31585-163 Karaj – IRAN 

 Tel:   0098 261 2806031-8 

 Fax:   0098 261 2808114 

Central Office : Southern corner of Vanak square, Tehran 

P.O.Box:  14155-6139  Tehran-IRAN 

 Tel:   0098 21 8879461-5 

 Fax:   0098 21 8887080, 8887103 

 Email:   Standard @ isiri.or.ir 
 Price:   1625 RLS 

 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 - پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك" كميسيون استاندارد.

 "روش آزمون -شاخص قابليت عبور بخار آب 
 

 سمت يا نمايندگي رئيس

 شركت مهركام پارس العظيمعبد، اسالم

 )پليمرفوق ليسانس مهندسي (

 
 اعضاء

 انجمن صنايع نساجي ايران فرشيد، آزاديان

 )ليسانس مهندسي نساجيفوق (

 
 شركت توليدي تهران مريم، حشمتي فر

 )شيميليسانس مهندسي (

 
 شركت سليم چرم سعيد، سلطانزاده

 )ليسانس شيمي(

 
 و تحقيقات صنعتياداره كل استاندارد  زهرا، سلطانيه

 استان قزوين )نساجيليسانس مهندسي (

 
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سمسارها، مريم

 )ليسانس شيمي فوق(

 
 شميممشاوره شرکت  صدري، نسرين

 )ليسانس مهندسي نساجي فوق(
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 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر مهرداد، قاضي نژاد

 )پليمرليسانس مهندسي فوق (

 
  اداره كل صنايع-وزارت صنايع و معادن  آذر، كيمل

 نساجي و پوشاك )نساجيليسانس مهندسي (

 
 دبير

  استاندارد و تحقيقات صنعتياداره كل عقيلي، ميترا

 استان قزوين )ليسانس مهندسي نساجي(
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 گفتار پيش

 -آب   شاخص قابليت عبور بخار   -پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك         " استاندارد

  يكصد و هشتاد و چهارمين     در   و  ه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شد       هک "روش آزمون 

  تصويب  مورد   ٢١/٠٥/٨٥مورخ   پوشاك و فرآورده هاي نساجي و الياف         جلسه كميته ملي استاندارد    

ارد     قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاند  ۳ ه ه استناد بند يك ماد  ك ب قرار گرفته است، اين

 . بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود۱۳۷۱ هبهمن ما و تحقيقات صنعتي ايران مصوب

ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و        ي براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت ها       

كه   ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي      خدمات، استانداردهاي ملي    

ربوط   مي اصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني             برا

ايران بايد همواره از آخرين     به استانداردهاي  بنابراين براي مراجعه .مورد توجه قرار خواهد گرفت 

 .تجديدنظر آنها استفاده كرد

موجود و نيازهاي     ه شرايطدر تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه ب          

صنعتي و پيشرفته هماهنگي     جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي         

 .ايجاد شود

 : خذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير استأمنبع و م

BS 3424 part 34 Method 37 : 1999 Testing coated fabric – Method for 
determination of water vapour permeability index (WVPI). 
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 ۱

  شاخص-هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  پارچه.

  روش آزمون-قابليت عبور بخار آب 

 

 هدف و دامنة کاربرد ۱

 قابليت عبور بخار آب در پارچه هاي روكش شده با الستيك        تعيين  هدف از تدوين اين استاندارد  

ك، نسبت به قابليت عبور بخار آب در پارچه استاندارد بافته شده از پلي استر منوفيالمنت                يا پالستي 

 .مي باشد

 .اين استاندارد در مورد انواع پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك كاربرد دارد

 

 مراجع الزامي ۲

. رجاع داده شده است     مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ا               

در مورد مراجع داراي تاريخ      . بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود        

معهذا   . يا تجديد نظر، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست            /چاپ و  

جديد نظرهاي مدارك      بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و ت       

يا تجديد نظر، آخرين     /در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و     . الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند 

 .ارجاع داده شده مورد نظر استيا تجديد نظر آن مدارك الزامي /چاپ و 

 :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 

 ويژگي ها و - آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه      ١٣٨١سال  : ١٧٢٨استاندارد ملي ايران   ١-٢

 روش هاي آزمون

  ويژگي ها- بورت ها ١٣٧١سال  : ١٩٥٦استاندارد ملي ايران   ٢-٢
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 ۲

 - پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك       ١٣٨٢سال   : ٦٩١٧استاندارد ملي ايران     ٣-٢

 نجام آزمايشمحيط هاي استاندارد براي آماده كردن و ا

2-4 BS 1474 : 1995 Specification for wrought aluminium and aluminium 
alloys for general engineering purposes : bars, extruded round tubes and 
sections. 

 

 اصطالحات و تعاريف ٣

 :يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود /در اين استاندارد اصطالحات و 

 ۱قابليت عبور بخار آب ۳-۱

توانايي پارچه روكش شده به انتقال بخار آب به ميزان باالتر از حداقل سطح شاخص، در زمانيكه          

 .يا فيزيكي، آزمون مي گردد/طبق اين روش آزمون و قبل از انجام هرگونه آزمون شيميايي و 

 
 .مي باشد" ۲تنفس پذير" به كار مي رود اصطالح مترادف ديگري كه به جاي قابليت عبور بخار آب - ١يادآوري 

پيشنهاد مي گردد كه اصطالح عبور دهنده بخار آب و تنفس پذير براي پارچه روكش شده با  - ٢يادآوري 

 . اطالق نگردد٤٠شاخص نفوذ بخار آب كمتر از 

 

 (WVPI) ٣شاخص قابليت عبور بخار آب ٢-۳

 . مرجع استاندارد مشخص بيان مي گرددقابليت عبور بخار آب كاال كه بر اساس درصدي از يك

 

 اصول كار ٤

                                                 
1- Water vapour permeable 
2- Breathable 
3- Water vapour permeability index 
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 ۳

آزمونه بر روي دهانه باز يك ظرف محتوي آب به صورت كامالً آب بندي شده، قرار گرفته و كل                  

در ادامه پس از گذشت مدت زمان مشخص          . مجموعه در شرايط محيطي كنترل شده قرار مي گيرد       

سر آزمونه، با وزن نمودن متوالي مجموعه        و به تعادل رسيدن تغييرات فشار بخار آب در سرتا       

 .ظرف، سرعت عبور بخار آب از ميان آزمونه اندازه گيري مي گردد

شاخص قابليت عبور بخار آب، به وسيله بيان قابليت عبور بخار آب پارچه هاي روكش شده به           

 در يك    عنوان درصدي از قابليت عبور بخار آب در پارچه بافته شده مرجع كه در حالت مشابه و           

 .زمان آزمون شده است، محاسبه مي گردد

 
 يا ظرف كنترل مي باشد كه Trulروش آزمون مورد استفاده بر اساس روش شناخته شده ظرف  - يادآوري

اين روش بخصوص براي كاالهاي  . جهت اندازه گيري مقاومت كاالها در مقابل انتشار بخار آب بكار مي رود

 .پارچه اي مناسب مي باشد

 

 اد الزممو ٥

 پارچه مرجع ١-٥

 : كه مشخصات زير را داشته باشد ١پارچه بافته شده از منو فيالمنت پلي استر با مقاومت باال

  ميكرون١٨: اندازه منافذ 

  ميكرون٣٢: قطر نخ 

 ١/١٩٦: تعداد رشته نخ در سانتي متر 

 % ٥/١٢تقريباً ) : نسبت سطح منافذ به سطح كل پارچه(سطح باز 

 
                                                 

1- High Tenasity 
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 ۴

اين پارچه با بافت بسيار متراكم بافته و از الياف مصنوعي با رطوبت بازيافتي پائين تشكيل شده   - يادآوري

 . تحت شرايط محيطي با رطوبت نسبي باال مي باشد١است كه اين امر جهت جلوگيري از شكم دادن

 

 وسايل الزم ٦

 اتاقك آزمون ١-٦

  ٢٠±٢ درصد و دماي      ٦٥±٥وبت نسبي   رط(اتاق يا محفظه كنترل شده در شرايط محيطي استاندارد         

اتاقك بايد داراي ابعاد مناسب       .  مورد نياز مي باشد    ٦٩١٧طبق استاندارد ملي ايران    ) درجه سلسيوس  

و ظروف آزمون و همچنين حفظ شرايط        ) سكوب چرخنده  (جهت قرار گرفتن ميز گردان  

 .نگهداري آنها در محدوده مشخص شده دما و رطوبت باشد

 وسيله برش ٢-٦

 .جهت برش آزمونه هاي دايره اي شكل با قطري حداقل معادل قطر خارجي ظرف آزمون

 بورت ٣-٦

 ).١٩٥٦طبق استاندارد ملي ايران ( يا مرتبه باالتر Bمطابق با مرتبه دقت 

 ظروف در باز ٤-٦

ظروف با حلقه هاي نگهدارنده كه بر روي ميز گردان نصب شده و داراي ابعاد تقريبي مطابق                   

اين ظروف از مواد مستحكم ساخته شده و داراي وزن كم و مقاوم در     .  مي باشند ٢ و  ١ شكل هاي

ديواره هاي داخلي ظروف طوري ساخته شده اند كه قابليت تر شدن را          . برابر خوردگي مي باشند 

كاهش داده تا از يكنواختي تغييرات عمودي فشار بخار آب بر روي كل سطح ظروف اطمينان      

 .حاصل شود

                                                 
1- Sagging 
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 ۵

 .هر ظرف و حلقه هاي مربوط به آن بايد به منظور شناسايي شماره گذاري شوند - ١ي يادآور

جهت اطمينان از درستي اندازه گيري بخار آب از دست رفته، ظروف بايد جرم كمي داشته و به    - ٢يادآوري 

 طبق ٦٠٨٢آلياژ آلومينيم با شماره مشخصه . طور مثال از موادي با وزن مخصوص پائين ساخته شده باشند

 .فلز مناسبي براي ساخت اين ظرف ها مي باشد ١...استاندارد ملي ايران 

 

 نگهدارنده نمونه ٥-٦

به منظور جلوگيري از شكم دادن كه موجب     (وسيله اي جهت نگهداري آزمونه در روي ظرف       

 .به كار مي رود) تغيير در عمق اليه هواي بين آزمونه و سطح آب مي شود

 
 ٠٩١٤/٠ نشان داده شده است كه از سيم فوالدي ضد زنگ با قطر ١ نگهدارنده در شكل نوعي از - يادآوري

 درجه نسبت ١٢٠ميلي متر ساخته شده و در سه فرورفتگي نيم دايره اي در روي لبه ديواره ظرف كه با زاويه 

ه در جاي خود، عمق تورفتگي ها طوري است كه با قرار گرفتن نگهدارند. به هم تعبيه شده اند قرار مي گيرد

 .سطح آزمونه كامالً هم سطح لبه ظرف قرار مي گيرد

 

 وسيله آب بندي ٦-٦

جهت محفوظ نگهداشتن آزمونه به لبه ظرف و آب بندي لبه، به نحوي كه از نشت جانبي                 وسيله ای 

 : شرح داده شده وسايل زير مورد نياز مي باشد ٤-٧در روشي كه در بند . بخار آب جلوگيري كند

                                                 
 . رجوع شودBS 1474 : 1995يران مربوطه، به استاندارد  تا تدوين استاندارد ملي ا-١
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 ١چسب فوري ١-٦-٦

 .چسب سيمان فوري جهت اتصال محكم پارچه هاي آزمون به لبه ظرف ها مورد نياز مي باشد

 
چسب و يا حالل هاي آن نبايد با هيچ قسمتي از پارچه مورد آزمون واكنش داده و يا تغيير غير  - يادآوري

ف با پوشش نيتريل براي اين چسب چند منظوره پلي وينيل كلرايد شفا. قابل برگشتي بر روي آن ايجاد كند

 .منظور مناسب مي باشد

 

 نوار چسب ٢-٦-٦

نوار پليمري پشت چسب دار كه به فشار حساس مي باشد با خاصيت انتقال ناچيز بخار آب، جهت                      

 .آب بندي حلقه هاي نگهدارنده به ظروف آزمون مناسب مي باشد

 
 ١٥ تا ١٠لي وينيل كلرايد با عرض تقريبي  نوار چسب آب بندي براي مصارف برقي و از جنس پ   - يادآوري

 .ميلي متر براي اين منظور مناسب مي باشد

 

 ميز گردان ٧-٦

 ظرف آزمون وقابليت چرخش يکنواخت جهت جلوگيري از             ٦ميز گردان با توانايي حمل حداقل       

سرعت حركت ظروف       . مناسب است   تشكيل اليه هاي هواي ساكن در قسمت باالي ظروف آزمون            

همچنين وسيله اي جهت تراز نمودن درست ميز گردان به منظور           .  متر در دقيقه باشد   ٦ايد   حداكثر ب

ميز گردان نسبت به هرگونه . اطمينان از يكنواختي اليه هواي ساكن داخل ظرف مورد نياز مي باشد   

 .لرزش حاصل از گرماي توليد شده توسط موتور، عايق بندي شده است

 
                                                 

1- Adhesive cement 
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 دارنده و حلقه آن شمايي از ظرف، نگه- ١شكل 

با فاصله

نگهدارنده سه گوش

.تمامي ابعاد برحسب ميلي متر مي باشد  

  ظرف-الف 

جوش نقطه اي و مسطح شده

از حلقه نگهدارنده بخشي -پ   نگهدارنده-ب 
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  شمايی از ميز گردان و مجموعه موتور- ٢شكل 

 .تمامي ابعاد برحسب ميلي متر مي باشد

 نما از باال و برش

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 

 ۹

 دور در دقيقه مناسب ٢ نشان داده شده است و سرعت چرخش تقريبي ٢ابعاد ميز گردان در شكل  - يادآوري

جهت توليد جريان هواي آرام و يكنواخت در باالي مجموعه ظروف، ميز گردان مناسب تر از فن  . مي باشد

بديهي است كه جهت حمل تعداد بيشتري از ظروف مي توان از ميز گردان با ابعاد بزرگتر  . مي باشدالكتريكي 

در صورت مساوي بودن فاصله ظروف از مركز ميز گردان، جريان هواي باالي آنها نيز يكسان  . استفاده نمود

 .خواهد بود

 

 ترازو ٨-٦

 . گرم٠١/٠با دقت توزين 

 
ديك و يا ترجيحاً داخل اتاق آزمون قرار گيرد تا نوسانات شرايط محيطي در ترازو بهتر است نز  - يادآوري

 .هنگام وزن كردن مجموعه به حداقل برسد

 

 زمان سنج ٩-٦

دقيقه در فواصل زماني وزن نمودن که براي يك دوره         ±١وسيله اي براي زمان سنجي با درستي   

 . ساعته مناسب مي باشد١٦زماني حداقل 

 يآب آزمايشگاه ١٠-٦

 . مناسب مي باشد١٧٢٨ طبق استاندارد ملي ايران ٣آب درجه 

 

 روش آزمون ٧

در طول انجام تمامي حمل و نقل ها، مجموعه ظروف را به حالت تراز نگه داريد تا                ١-٧

 .از پاشيده شدن آب به سطح داخلي پارچه مورد آزمون يا پارچه مرجع جلوگيري گردد
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را به مدت زمان حداقل يك     ) ١-٥طبق بند  (پارچه مورد آزمون و پارچه مرجع      ٢-٧

 .در شرايط محيطي استاندارد قرار دهيد) ١-٦طبق بند (ساعت در اتاقك آزمون 

 آزمونه و از     ٥حداقل ) ٢-٦طبق بند   (از هر پارچه مورد آزمون، توسط وسيله برش         ٣-٧

ا از اتاقك آزمون    ترجيحاً اين عمل را بدون بيرون آوردن آزمونه ه    .  آزمونه ببريد ٢پارچه مرجع   

 .انجام دهيد

 ٢٠ ± ٢را در دماي   ) ١٠-٦طبق بند  (مقداري آب  ) ٣-٦طبق بند  (به وسيله بورت  ٤-٧

طوري بريزيد كه با توجه به ابعاد ظرف، اليه             ) ٤-٦طبق بند   (درجه سلسيوس در هر ظرف رو باز         

 .ه شده، بوجود آيد ميلي متر بين سطح آب و سطح پائيني آزمونه نگهداشت١٠ ± ١هوايي به عمق 

 
 نشان داده شده، اليه هواي ساكن ٢ ميلي ليتر آب در ظرف ساخته شده با ابعادي كه در شكل ٤٦ - يادآوري

 . ميلي متر را ايجاد مي كند١٠ ± ١داخلي با عمق 

 
در صورت استفاده از روش چسباندن     . را در ظرف قرار دهيد) ٥-٦طبق بند  (نگهدارنده نمونه   

 :اشتن نمونه، روش زير را انجام دهيد جهت ايمن نگهد

را در لبه ظرف بكار بريد و با دقت           ) ١-٦-٦طبق بند  (يك اليه نازك پيوسته از چسب فوري          

پارچه آزمون را      . آزمونه را در لبه ظرف قرار دهيد و از آلوده شدن سطح آزمونه جلوگيري كنيد          

حلقه نگهدارنده مربوطه را بر روي      . طوري قرار دهيد كه سطح مورد آزمون رو به باال قرار گيرد      

لبه ظرف كه پارچه مورد آزمون بر روي آن چسبانده شده است قرار داده و محكم به سمت پائين          

دور تا دور محل اتصال بين حلقه        ) ٢-٦-٦طبق بند  (فشار دهيد و با بكارگيري نوار چسب      
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ر چسب در باالي حلقه    نگهدارنده و ظرف را عايق بندي كنيد و مطمئن شويد كه كناره نوا    

 .نگهدارنده، برآمده نشده باشد

را به نوبت در جاي خود در روي ميز گردان قرار     ) ظرف با آزمونه (هر مجموعه  ٥-٧

 .دهيد

ميز گردان با كل مجموعه را در اتاقك آزمون براي مدت زمان حداقل يك ساعت به                  ٦-٧

 .ه ثابت گرددگردش درآوريد تا تعادل تغييرات بخار آب براي هر مجموع

  ٠١/٠با دقت    ) ٨-٦طبق بند  (در پايان زمان تعادل، هر مجموعه را بر روي ترازو                ٧-٧

ظروف را مجدداً روي ميز         . جرم هر مجموعه و زمان توزين آن را يادداشت كنيد           . گرم وزن كنيد  

 .گردان قرار دهيد

 ساعت    ١٦ميز گردان را در شرايط محيطي كنترل شده، حداقل براي مدت زمان               ٨-٧

 .كل مجموعه را دوباره وزن نموده و جرم و زمان توزين را يادداشت كنيد. ديگر بچرخانيد

 
 ساعت مي باشد ١٦در صورتي كه به دليل كنترل كيفيت در داخل سازمان، زمان چرخش كمتر از  - يادآوري

 . گرم باشد٠٠١/٠بايد داراي درستي ) ٨-٦طبق بند (، ترازو ) ساعت٨به طور مثال (

 

قطر داخلي ظرف آزمون را با محاسبه ميانگين دو اندازه گيري عمود بر هم، تعيين                 ٩-٧

 .كنيد

 به شرح زير     ١ را با استفاده از فرمول    (WVPI)شاخص قابليت عبور بخار آب       ١٠-٧

 .محاسبه كنيد
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WVPI = 100
)WVP(
)WVP(

r

f ×  )١(  

 :كه در آن 

f)WVP(  :   ت عبور بخار آب پارچه تحت آزمون بر حسب گرم در متر مربع در                   ميانگين قابلي

  ساعت٢٤

r)WVP(  :         ٢٤ميانگين قابليت عبور بخار آب پارچه مرجع بر حسب گرم در متر مربع در  

 ساعت

WVP = 
tA
M24
×
×  

WVP مي تواند نماينده f)WVP( يا r)WVP(باشد . 

 :كه در آن 

M :  كاهش جرم مجموعه در مدت زمانtبرحسب گرم  

t : مدت زمان بين توزين هاي متوالي مجموعه بر حسب ساعت 

A :  برابر با سطح داخلي ظرف (سطحي از پارچه مورد آزمون كه در معرض آزمون قرار مي گيرد

 . تعيين مي گردد٢وسيله فرمول برحسب متر مربع كه به ) آزمون

A = 6
2

10
4
d −×

×π  )٢(  

 :كه در آن 

d : قطر داخلي ظرف آزمون بر حسب ميلي متر 

 
 :براي همه كاربردهاي عملي اين فرمول استفاده مي شود  - يادآوري
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)آزمونه و ظرف(ميانگين كاهش جرم مجموعه   
WVPI = پارچه مرجع و ظرف(ين كاهش جرم مجموعه ميانگ(  

×  ١٠٠  

 
 . براي آزمونه و پارچه مرجع يكسان باشد(t)توجه شود كه زمان بين توزين هاي متوالي مجموعه 

 

 گزارش آزمون ٨

 :گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد 

 ٨٧٤٧روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  ١-٨

 چه روكش شدهشرح كاملي از مشخصات پار ٢-٨

 )٦-٦طبق بند (نوع ماده مورد استفاده جهت اتصال آزمونه به لبه باالي ظرف  ٣-٨

 )٨-٧طبق بند (مدت زمان قرارگيري در شرايط محيطي كنترل شده  ٤-٨

 )١٠-٧طبق بند ( محاسبه شده (WVPI)ميانگين شاخص قابليت عبور بخار آب  ٥-٨

  آزمونذكر جزئيات هرگونه انحراف از اين روش ٦-٨

 تاريخ انجام آزمون ٧-٨

 نام و نام خانوادگي و امضاء آزمايش كننده ٨-٨
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 13: صفحه 

ICS:59.080.40 
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