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  به نام خدا 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
 

________________________________________________________________  
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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 استانداردتدوين كميسيون فني 

روش – بخار آبتعيين خواص انتقال  – ساختمان صوالتگرمايي مواد و مح- عملكرد رطوبتي «
  »جعبه 

  يا نمايندگي/وسمت                                                                         :رئيس
  شرقيربايجاناداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذ                                                            افشين، روا

  )مهندسي عمران كارشناسي ارشد(

 :دبير

  كيفيت آفرينان آذرشركت           تبريزي، آذر                                                        

  )به ترتيب حروف الفبااسامي (   :اعضاء

  واحد سردرود اسالمي دانشگاه آزادعضو هيئت علمي                                                           نازيال، ادريسي
  )كارشناسي ارشد معماري(
  

  شرقيعليرضا                                                           اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان، الفت
  )شيميمهندسي  كارشناسي ارشد (
  

  مراغهواحد  اسالمي دانشگاه آزادعضو هيئت علمي                                                        مسعود، پوربابا
  )عمرانمهندسي  كارشناسي ارشد(
  

  نقش سازان پارسشركت                                                       سمانه، زينالي اندبيلي
  )مهندسي عمران كارشناسي  (
  

  شرقيمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان                                            عبدالصمدي، مهدي         
  )شيمي كارشناسي  (
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان شرقيفرشي حق رو، ساسان                                                 
                                                )  فوق ليسانس مهندسي عمران(
  

  قديمي كلجاهي، فريده                                                اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان شرقي
  )شيميكارشناسي ارشد (
  
  



 د 

  

  موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران                  مجتبوي، عليرضا                                          
  ) مهندسي مواد كارشناسي  (
  

  آزمايشگاه همكار تكين ساز آزما                                                                عاطف، مشاور
  )مهندسي عمران كارشناسي (
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  پيش گفتار
روش – بخار آبتعيين خواص انتقال  – ساختمان گرمايي مواد و محصوالت- عملكرد رطوبتي «استاندارد 

 و تهيه و تدوين شده شركت كيفيت آفرينان آذرهاي مربوط توسط كميسيوننويس آن در پيشكه  »جعبه 
هاي و فرآوردهساختمان و مصالح مهندسي  كميته ملي استاندارداجالس  در سيصد و پنجاه و سومين

قانون  3 اينك به استناد بند يك ماده، مورد تصويب قرار گرفته است    23/12/1390تاريخ ختماني سا
عنوان ه ب ، 1371 مصوب بهمن ماه ،رانياستاندارد و تحقيقات صنعتي ا سازماناصالح قوانين و مقررات 

  .استاندارد ملي ايران منتشر مي شود
، هاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدمات   رفتبراي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيش

استانداردهاي ملي ايران در موقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميـل  
 .تجديد نظر در كميسيون فني مربوطـه مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت       ماين استاندارد ها ارائه شود، هنگا

   .واره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كردبايد هم ،بنابراين
  

:به شرح زير است  مورد استفاده قرار گرفتهمنبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد   
 

1-  ISO 21129:2007, Hygrothermal performance of building materials and products — 
Determination of water-vapour transmissionproperties — Box method 
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 بخار آبتعيين خواص انتقال  –ساختمان گرمايي مواد و محصوالت -عملكرد رطوبتي
  روش جعبه –

  

 كاربرد دامنه و هدف          1

اين  .استروش جعبه براي تعيين قابليت نفوذ بخار آب مصالح ساختماني  ارايه، استاندارد اين تدوين از هدف
بخار  آب مي باشند انتقال  كه داراي مقاومت پايين  يروش جعبه براي اندازه گيري تراوش بخار  آب مصالح

  .مورد استفاده قرار مي گيرد ناديده گرفت، نمي توان را  و در آنها تاُثير مقاومت انتقال رطوبت سطح
  

               ٨/١×m2.spalkg  109. ت بيشتر از مصالحي با مقاومت پايين بخار  آب شامل مصالحي با مقاوم-يادآوري

  .)kg  8-10 ×5/5 )يا باالتر (m2.s.paضريب قابليت نفوذ بخار آب (نمي باشند

  مراجع الزامي         2
. است شده داده ارجاع آنها به ملي ايران استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك
  .شود مي محسوبملي ايران  استاندارد اين از جزئي مقررات آن ترتيب بدين

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن 
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر است است، همواره
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است

 
2-1    ISO 9346, Hygrothermal performance of buildings and building materials — Mass 
transfer — Physical quantities and definitions. 

  ، نمادها، اختصارات و يكاهات و تعاريفاصطالحا      3
  :زير به كار مي رود اصطالحات و تعاريفدراين استاندارد، 

  چگالي ميزان بخار آب    1-  1- 3
  .و واحد زمان تحت شرايط خاص دما، رطوبت و ضخامت سطحتوده بخار آب منتقل شده از هر واحد 

 تراوش بخار آب     1-2- 3
  .فشار بخار آب بين دو سطح نمونه اختالفتقسيم شده از طريق چگالي ميزان جريان بخار آب  

  
 رسانايي بخار آب     1-3- 3
  .تراوش بخار آب براي هر واحد ضخامت 
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 مقاومت بخار اب         1-4- 3
  .بخار آب متقابل تراوش 
 قابليت نفوذ بخار آب       1-5- 3 

  .محصول تراوش بخار آب و ضخامت يك نمونه همگن
 دها و يكاهانما    2- 3

  يكا  كميت  نماد
Wp  نشت بخار آب از نمونه  kg/(m2.s Pa)  

Zp  مقاومت به بخار آب نمونه  m2.s Pa/kg  

G  سرعت جريان بخار آب از نمونه  kg/h  

A  سطح نمونه  m2  

P  فشار بخار آب در اتاق يا جعبه  Pa  

φ  رطوبت نسبي    

1/β  مقاومت سطحي بخار آب  m2.s Pa/kg  

β  قال بخار آب ضريب سطح انت  kg/(m2.s Pa)  

δp  نفوذپذيري بخار آب نمونه  kg/(m.s Pa)  

d  ضخامت نمونه  m 

 
  آزمون لواص          4

را براي اندازه گيري مقدار بخار آب نفوذ كرده در اتاقي ) بنام جعبه آزمايش قابليت نفوذ بخار اب(يك جعبه
براي ايجاد تفاوت در فشار بخار اب يعني . ا نصب كنيدكه در رطوبت و دماي ثابت نگهداري شده است ر

متصل كنيد و سپس محلول آب )دهانه(تفاوت در رطوبت، بين دو طرف نمونه، جعبه آزمايش را به يك سطح 
در طول اين . نمك با چگالي پايين يا باالتر را داخل جعبه قرار داده و جعبه را در رطوبت ثابت قرار دهيد

مقدار جريان . عبه به اتاق يا از اتاق به جعبه از طريق نفوذ كردن در نمونه جاري مي شودمدت، بخار آب از ج
بخار مي تواند از طريق اندازه گيري تغييرات در توده ظرفي كه شامل محلول آب نمك مي باشد از طريق 

مراجعه  1به شكل  تعيين مي شود؛) ترازوي الكتريكي( اندازه گيري در فواصل ثابت با استفاده از يك ترازو
در اين روش، مقاومت كل بخار آب از جمله مقاومت انتقال سطح مواد مي تواند از طريق اندازه گيري . كنيد

مقاومت بخار آب مواد . بخار در هر طرف نمونه در يك طرف ثابت و ثابت بخار آب محاسبه شود _تفاوت فشار
از  ب پيوستطح در هر دو طرف نمونه كه طبق س _مي تواند از طريق كسر كردن  مقاومت انتقال رطوبت

  .مقاومت كل بخار آب حاصل مي شود محاسبه شود
  
  وسايل الزم 5

  .مراجعه كنيد 1به شكل -يادآوري
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                    با دقت حداقل30  تا  10 محدوده  آزادانه در  بتوانداتاقي كه در ان دما مي      1- 5

تنظيم )  90 3%(تا )  30 3%(محدوده تنظيم شود و  رطوبت نسبي اتاق مي تواند ازادانه در  5/0  

  .شود
  آب _جعبه آزمايش قابليت نفوذبخار        2- 5

ه بايد از موادي جعبه اندازه گيري كنند .مي باشد mm ×۶٠٠mm×۶٠٠ mm ۶٠٠ داراي ابعاد استاندارد
همچون فلز، شيشه يا پالستيك محكم كه در مقابل بخار آب غير قابل نفوذ مي باشد ساخته شود و تحت 

محل اتصال جعبه بايد ).مواد ضد رطوبت(معيار هاي اندازه گيري بايد در برابر فرسايش مقاومت داشته باشد
جعبه به گونه اي ساخته مي شود كه .بطور مناسبي درزگيري شود تا از نشت بخار آب جلوگيري كند

از جنس واشر )لبه(بخش متصل به چارچوب نصب ساده در دهانه .استحكام كافي براي استفاده فراهم كند
  .پالستيكي ضد رطوبت و يا ساير مواد براي ضد هوا كردن ان مي باشد

  فن مخلوط كن        3- 5
  .نواخت را داردكصورت يتوانايي وزاندن هوا در طول سطح نمونه تا حد امكان ب

  .تنظيم خواهد شد  0.5m/s ميلي متري از سطح به 50سرعت متوسط حركت هوا در فاصله 
  ظرف محلول آب نمك اشباع شده        4- 5
اين ظرف در برابر فرسايش ناشي از محلول آب . داراي مساحتي حداقل مساوي با مساحت نمونه مي باشد 

  .تاري است كه اندازه گيري توده از طريق يك ترازو را امكانپذير مي كندنمك مقاوم مي باشد و داراي ساخ
 .را دارد 10mgتوانايي وزن كردن كفه با دقت   ،ترازو        5- 5

  .ساخته شده از مواد ضد رطوبت كه از شكل نمي افتند : چارچوب نصب نومنه        6- 5
و نمونه در آنجا قرار مي گيرد و اتصال بدون منفذ سخت و  آن بايد با يك دهانه در مركز ساخته شود
        ٣٠٠×٣٠٠mm mm  دهانهابعاد . آب امكانپذير مي كند _محكمي را براي لبه جعبه ازمايش بخار

مي باشد و داراي شكل لبه مانند براي نگه داشتن نمونه هاي ضخيم مي باشد و داراي شكاف هايي براي 
  .ك سطح در نمونه مي باشددرزگيري سوراخ هاي كوچ

  .دارد 1/0    توانايي اندازه گيري دماي هوا را در هر دو طرف نمونه با دقت : دو دماسنج        7- 5

  .اردد 2    دقتتوانايي اندازه گيري رطوبت نسبي را در هر دو طرف نمونه با : دو گرماسنج     8- 5
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  آزمون             6
  اندازه و ضخامت نمونه        6-1
اگر .ضخامت بايد ضخامت محصول باشد. مي باشد ٣٠٠×٣٠٠mm mmنمونه استاندارد نمونه آزمايش  

  .باشد، مي تواند بطور نازك بريده شودmm 100 ضخامت مواد همگن فراتر از
  پيش شرط كردن نمونه آزمايش         6-2

براي مدت طوالني كافي براي تثبيت توده آن )1050%( و رطوبت نسبي) 523(  در  نآزمونمونه 

  .نبار خواهد شدا
   5% در اينجا توده ثابت اشاره دارد به تغيير در وزن در طول سه روز متوالي كه بيشتر از

  .نمي باشد
  آزمون مراحل                7
آماده كردن محلول آب نمك اشباع شده و تنظيم  _تنظيم ظرف محلول آب نمك اشباع شده        7-1

  :تفاوت رطوبت
انتخاب كنيد و رطوبت را در دماي كنترل شده اتاق تنظيم  1يك محلول آب نمك اشباع شده را از جدول 

  .شود%40تا %20كنيد تا اينكه رطوبت 
 ٢٠ mm  تا١٠ mmمحلول نمك را به داخل كفه تا عمقدانه هاي نمك را در آب مقطر حل كرده و 

  .بريزيد
    يافت  هاي الف و بپيوستو  ISO  12571استانداردجزئيات بيشتر مربوط به نمك هاي مناسب در 

  .مي شوند
  .ضرورت دارد كه تضمين كنيم كه نمك كافي در محلول باقي مي ماند تا اينكه اندازه گيري تكميل شود

  مونهنصب ن      7-2
نمونه را به چارچوب نصب .لبه نمونه را با كاغذ فويل آلومينيومي با استفاده از چسب رزين آپوكسي بپوشانيد 

در اين هنگام ، درزگير وارد سطح نمونه نخواهد . را درزگيري كنيد) لوال(نمونه متصل كنيد و بخش مفصل 
چارچوب نصب بايد از طريق واشر . اشدشد زيرا ضرورت دارد كه مساحت نمونه مساوي با مساحت تراوش ب

  .پالستيكي و يك گيره در دهانه جعبه اندازه گيري كننده بدون منفذ شود
  درجه بندي جعبه اندازه گيري       7-3

. مقدار نشت بخار آب از جعبه اندازه كيري بعنوان مشخصه دستگاه اندازه گيري از قبل درجه بندي مي شود
و از طريق نصب صفحه فلزي در چارچوب انجام مي  4-7بندوبتي بر طبق مراحل درجه بندي در هر دما و رط

  .نشت بخار آب تغيير توده يك كفه در هر ساعت مي باشد.شود
  زه گيري مقدار بخار آب تراوش شدهاندا       7-4

ود تا توده ظرف محلول آبكي را در وقفه هاي زماني مناسب اندازه گيري كنيد و قفه زماني بايد تعيين ش
اندازه گيري ها را در . باشد2g  تا 0.02gاينكه تغييري در توده نمونه بدليل تراوش بخار آب در داخل طيف 
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) افزايش يا كاهش(فواصل مناسب ادامه دهيد، حداقل براي پنج مرحله بطور متوالي، تا اينكه تغيير در توده 
مقدار بخار آب تراوش شده از طريق تنظيم مقدار نشت . دثابت باش  %5 در پنج مرحله متوالي در داخل 

آب از جعبه آزمايش كه در آن افزايش يا كاهش توده در مقدار بخار آب نشت شده براي هر ساعت از _بخار
  .توضيح داده شده تصحيح مي شود، محاسبه مي شود 7.3طريق درجه بندي كه در 

ي تغيير در توده حداقل پنج مرحله اي محاسبه شده با مقدار تغيير در بخار آب تراوش شده ،يك شيب خط
  .كوچكترين روش مربع مي باشد

ندازه گيري دما و رطوبت دما و رطوبت نسبي در داخل جعبه يا اتاق شرطي شده بطور مداوم در ا       7-5
  .طول وزن كردن توده ثبت مي شود

  .مراجعه كنيد Aشوند؛به ضميمه  فشارهاي بخار آب مي توانند از دماي هوا و رطوبت نسبي حاصل
  اندازه گيري مقاومت انتقال سطح رطوبت        7-6

شرح داده شده از قبل تعيين  Bمقاومت انتقال سطح رطوبت در هر دو طرف نمونه همانطور كه در ضميمه 
  .مي شود

  
  محاسبه و بيان نتايج        8

. از اندازه گيري تغيير توده تعيين مي شودسرعت جريان بخار آب از طريق روش كوچكترين مربع حاصل 
محاسبه  1تا  3،بترتيب از طريق معادالت sp، وقابليت بخار آب،zp، مقاومت بخار آب،wpتراوش بخار آب، 

  .مي شوند
          -      zp=  

  .محاسبه مي شود Bضميمه مقاومت سطح بخار آب همانند مورد ارائه شده در  كه در آن 

WP=        SP=WP*d                                                                

  
  
  اندازه گيري             9

ارائه شده  4- 9تا 1-9 بندهاي  برخي از عواملي كه دقت نتايج اندازه گيري را تحت تاثير قرار مي دهند در
  .هر كدام در جاييكه نياز به اصالح دقت باشد مورد بررسي قرار گيرند اند، تا اينكه
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  مساحت نمونه        1- 9
اندازه گيري مي شود، تا اينكه احتمال خطا در مساحت نمونه اندازه   5/0 ابعاد نونه تست با دقت 

  .باشد استاندارد

  ضخامت نمونه       2- 9
اگر مقاومت بخار آب تراوش شده اندازه گيري شود، ضخامت نمونه دقت اندازه گيري را تحت تاثير قرار  

نخواهد داد اما اگر تراوش بخار آب يك ماده يكنواخت و هموار اندازه گيري شود، نتايج اندازه گيري ضخامت 
امت نمونه غير قابل انعطاف و سخت ضخ. نمونه بطور مستقيم دقت اندازه گيري را تحت تاثير قرار خواهد داد

  .يا بهتر با استفاده از يك ميكرو متر اندازه گيري مي شود   0/5با دقت 

  درزگيري      3- 9
خطاهايي ميتوانند رخ دهند در صورتيكه روكش روي درز كه نمونه را در چارچوب ثابت نگه مي دارد سبب 

بخش بطور مناسب درزگيري شود، خطاهاي حاصل از نشت تاثير اگر اين .نشت بخار آب از آن بخش شود
  .ناچيزي را بر روي نتايج اندازه گيري براي ماده اي با تراوش بخار اب باال دارد

  كنترل رطوبت       4- 9
بخار آب بدليل تفاوت در رطوبت هوا بين دو طرف نمونه رخ ميدهدف از اينرو وقتي كه با آن تفاوت رطوبت  

شود، نتايج اندازه گيري را تحت تاثير قرار مي دهد رطوبت نسبي محلول نمك اشباع شده با تنظيم مي 
را در نظر گرفته مي شود در صورتيكه در هنگام آماده  1ارائه شده در جدول مقدار رطوبت    0/6دقت

  .مراجعه كنيد  ISO  1257:2001 استاندارد كردن دقت شود به
مي باشد اندازه گيري مي  و رطوبت ثابت اتاق با گرماسنجي كه دقت آن حداقل رطوبت دماي ثابت 

 تا %20شود، بنابراين خطا در تنظيم تفاوت رطوبت هنگاميكه تفاوت رطيوبت بين هر طرف نمونه 
  .رطوبت نمي باشد %12تا  مي باشد تقريباّ 40%

  گزارش آزمايش            10
  :شامل موارد ذيل باشد آزمون بايد گزارش

  ي محصولو چگال ع،اندازه،ضخامتونام،ن:حصولشناسايي م       10-1
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  مراحل آزمايش       10-2
  شماره اين استاندارد - الف
  ميانگين دما و رطوبت نسبي در اتاق يا جعبه ها -ب
  تاريخ آزمايش-پ
  اطالعاتي درباره ابزار-ت
  نتايج       10-3
  )مقاومت،تراوش،قابليت نفوذ(تقال بخار ابخواص ان- الف
  نتايج آزمايش انفرادي -ب
  آزمايشگاه و مشخص مسئول آزمايش      10-4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


