
  

 

 

 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي
 رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

( رسمي)ملي  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، وظيفه عهده دار كه است كشور
 .ميباشد
در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از  استاندارد تدوين

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي  صاحبنظرانكارشناسان مؤسسه، 
سعي بر اين است كه . ميگيرد صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 
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هاي ساختمان،  اي و پنجره درها و ديوارهاي پرده

 روش آزمون –تعيين ميزان نفوذ هوا 

 
 اول چاپ

 



  

توجه به شرايط توليدي،  وبادر جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي استانداردهاي ملي، 
: و نفع شامل حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

و  نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 
اي مراجع پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي بر.سازمانهاي دولتي باشد

واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات  ذينفع
در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـا

 .چاپ و منتشر مي شود( رسمي)ملي  استاندارد
يصالح و با استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذ نويس پيش

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي  تعيينرعايت ضوابط 
بدين . به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد تصويب،مربوط و در صورت 

مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي  تلقيترتيب استانداردهايي ملي 
مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به  ليمتدوين و در كميته (( 5))شماره 

 .تصويب رسيده باشد
و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي  استاندارد مؤسسه

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي  ميباشداستاندارد 
جهان و از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي  كشور،ونيازمنديهاي خاص 

 .مي نمايد استفـادهاستانداردهـاي بين المـللي 
و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني  استاندارد مؤسسه

منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي  بهشده در قانون 
محصوالت و مالحظات زيست محيطي و  كيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 

شوراي عالي استاندارد اجباري  تصويبصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با اقت
المللي براي محصوالت كشور،  بينمؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي . نمايد

 .نمايد اجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 
دگـان از خـدمات سازمانها و اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنن بمنظـور همچـنين

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان  درمؤسسات فعال 
زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان  ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 

سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 
داده و در صورت احراز  قراريران مورد ارزيابي ضوابط نظام تأييد صالحيت ا



  

بر عملكرد آنها نظارت  وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 
سنجش تعيين عيار  وسايلترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون . مي نمايد

ملي از  اردهاياستاندفلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 
 .ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد

 

اي و  كميسيون استاندارد درها و ديوارهاي پرده

 روش آزمون-تعيين ميزان نفوذ هوا-هاي ساختمان پنجره

 سمت يا نمايندگي  رئيس

دكتراي )محمدكاري، بهروز

 (عمران

 مركز حتقيقات ساختمان و مسكن

  اعضاء 

ه، زاد حسين

ارشد مديريت  كارشناس)مرتضي

 (و بازرگاني

 شركت پي وي سي سهند

سركيسيانس، 

 (ارشد معماري  كارشناس)واهح

 شركت ســــكو

شاملو، حسن 

ارشد  كارشناس)صدرايي

 (معماري

مؤسسه استاندارد و تحقيقات 

 صنعتي ايران

ا كارشناس)لنكـراني،مهرناز

 (رشد معماري

سازي مصرف سوخت  سازمان بهينه

 كشور

ماجدي اردكاني، محمد 

 (كارشناس شيمي)حسين

 ساختمان و مسكنمركز تحقيقات 

دكتري )معرفت، مهدي

 (مكانيك

دانشكده فني و مهندسي دانشگاه 

 تربيت مدرس

ملك افضلي، محمد 

 (كارشناس ارشد شيشه)حسن

 شركت شيشه آبديده

كارشناس )نائيجي، كامران

 (ارشد مكانيك

 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

كارشناس )نيا، مسيح اشميه

 (مهندسي شيمي

 شركت دورال

   دبير

 دانشكده مهندسي دانشگاه كاشان (دكتراي مكانيك)زاده، حسني خراساين

 

 پيشگفتار

پرده هاي  ها و ديوار ستاندارد در ساختمان،  اي و پنجره ا هاي 

هوا فوذ  يزان ن يين م سيون-تع سط كم كه تو مون  هاي   روش آز

ساختمان  قات  كز تحقي طه در مر تدوين مربو يه و  سكن ته و م



  

شـده و در هشـتاد و نهمـين جلسـه كميتـه ملـي اسـتاندارد 

تائيـد  مـورد  41/41/4831ساختمان و مصالح ساختماني مـور  

قـانون  8قرار گرفته است، اينك به استناد بنـد يـك مـاده 

اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ن استاندارد ايران منتشـر بعنوا 4834ايران مصوب بهمن ماه 

 .شود  مي

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و 

جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي 

ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه 

پيشنهادي كه براي اصالح و يا تكميل اين استانداردها 

م تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه ارائه شود، در هنگا

بنابراين براي مراجعه به . مورد توجه قرار خواهد گرفت

استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها 

 .استفاده كرد

در تهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه 

ين  بين ا كان  حد ام عه، در  هاي جام جود و نياز شرايط مو به 

شرفته  صنعتي و پي شورهاي  لي ك ستاندارد م ستاندارد و ا ا

 . هماهنگي ايجاد شود

منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به 

 :شرح زير است

 

1- DIN EN 1026: 2000, Windows and doors, Air permeability – Test method 

2- ASTM E 283-91, Standard test method for determining the rate of air Leakage 

through exterior windows, curtain walls and doors under specified pressure differences 

across the specimen  

3- ISO 6613-1980(E), Windows and door height windows – Air permeability test 

4- ISO 8272-1985(E), Doorsets – Air permeability test 

 

-درها و ديوارهاي پرده اي و پنجره هاي ساختمان

 تعيين ميزان نفوذ هوا



  

 روش آزمون

 

 

 هدف و دامنه كاربرد    1

اين استاندارد يك روش مشخص براي انجام آزمون اندازه 

گيري ميزان نفوذ هوا از در و پنجره هاي نصب نشده از هر 

نوع و جنس را موقعي كه تحت اختالف فشار مشخص مثبت يا 

همچنين اين روش آزمون . كند نفي قرار گيرند را ارائه ميم

تواند براي ساير مجموعه هاي مونتاژ شده پوشش خارجي  مي

 .ساختمان به كار رود

اين روش آزمون براي شرايطي است كه دما و رطوبت نسبي هوا 

 . در دو طرف آزمونه يكسان باشد

خود  اين روش آزمايشگاهي براي اندازه گيري نفوذ هوا از

باشد و نشت مربوط به فواصل  مجموعه هاي مونتاژ شده مي

 .شود احتمالي در محل نصب را شامل نمي

براي استفاده مناسب از اين روش آزمون، آشنايي با اصول 

 . باشد مكانيك سياالت الزم مي

 

 اصطالحات و تعاريف   7

 .روند در اين استاندارد اصطالحات با تعاريف زير بكار مي

  آزمونه 7-1
باشد كه  منظور از آزمونه، در يا پنجره يا ساير اجزاء مي

 .شود آزمون هوابندي بر روي آنها انجام مي

  (Pa)فشار آزمون بر حسب پاسكال  7-7

عبارت است از اختالف فشار استاتيك طرف خارجي و داخلي 

اگر فشار وارده به سطح خارجي آزمونه از فشار . آزمونه

ر باشد فشار مثبت خواهد اعمالي به سطح داخلي آن بيشت

اگر فشار وارده به سطح خارجي آزمونه از فشار . بود

 .اعمالي به سطح داخلي كمتر باشد فشار منفي خواهد بود

حجم كل هواي عبوري بر حسب متر مكعب بر ساعت  7-3

(m
3
/hr) 

عبارت است از حجم همه هواي عبوري بر واحد زمان از 

مون، به طوري كه دستگاه آزمون در شرايط فشار و دماي آز

شامل هواي عبوري از آزمونه و از نشتهاي محل نصب آن روي 

 دستگاه و 

درزهاي موجود در محفظه آزمون و كانالهاي انتقال هوا 

 .باشد 

حجم هواي نشت اضافي بر حسب متر مكعب بر ساعت  7-4

(m
3
/hr) 

عبارت است از حجم هواي عبوري بر واحد زمان از دستگاه 

ر و دماي آزمون به استثناي حجم هواي آزمون در شرايط فشا

 .عبوري از خود آزمونه



  

نفوذ پذيري هواي آزمونه بر حسب متر مكعب بر  7-5

m)ساعت 
3
/hr) 

عبارت است از حجم هواي عبوري بر واحد زمان از خود 

اين مقدار، حاصل . آزمونه در شرايط فشار و دماي آزمون

 .استتفاضل حجم هواي نشت اضافي از حجم كل هواي عبوري 

   (m)طول اتصال باز شو بر حسب متر  7-6

عبارت است از حاصل جمع طول خطوط انفصال بين قابها و 

تواند لواليي يا كشويي  باز شو مي. بازشوهاي مربوط به آنها

پيوست يك در تك لنگه اي   4شكل . يا به هر صورت ديگر باشد

يك پنجره كشوي با دو لنگه بازشو كناري  1لواليي و شكل 

 .ن را نشان مي دهديكسا

تواند مابين دو جزء از آزمونه  اتصال باز شو همچنين مي

توانند نسبت به  باشد كه بوسيله نوع وسايل استفاده شده مي

پيوست يك در دو لنگه اي لواليي كه هر   8شكل . هم باز شوند

 .دهد لنگه آن نسبت به ديگري قابل بازشدن است را نشان مي

  8و  1و  4ل بازشو در شكل هاي نحوه محاسبه طول اتصا 

 . پيوست نشان داده شده است

m)سطح آزمونه بر حسب متر مربع  7-2
2
) 

سطح آزمونه توسط ابعاد كلي قاب خارجي آن كه در محل نصب 

نحوه محاسبه سطح آزمونه در . شود گيرد محاسبه مي قرار مي

 .نشان داده شده است  8و  1و  4شكل هاي 

m)ب متر مربع سطح قسمتهاي بازشو بر حس 7-2
2
) 

سطح هر قسمت بازشو توسط طول اتصالهاي بازشو در آن باز 

شو محاسبه و مقادير به دست آمده براي قسمتهاي مختلف با 

 .شوند هم جمع مي

 شرايط هواي استاندارد 7-9

 كيلو پاسكال  8/414 :فشار

 درجه سلسيوس 11 :دما

 كيلوگرم بر متر مكعب  111/4 :چگالي هوا

 

 وندستگاه آزم  3 

 :دستگاه آزمون مي تواند از اجزاي زير تشكيل شود

يك محفظه با يك دريچه باز كه اين دريچه به  3-1

محفظه بايد تحمل . ديواره دستگاه آزمون متصل است

اي كه تغيير   فشارهاي آزمون را داشته باشد، به گونه

 .شكل آن موجب تاثير بر روي نتايج آزمون نشود

نه بر روي آن و رو به ديواره دستگاه آزمون كه آزمو 3-7

 .شود روي دريچه بسته مي

تواند يك  وسيله اي براي ايجاد فشار آزمون كه مي 3-3

دمنده يا فن قابل كنترل و يا فن معكوس شونده باشد كه 

جريان هواي مورد نياز براي برقراري فشار مورد نياز را 

 .تامين نمايد



  

وسيله اي براي توليد تغييرات سريع فشار كه در قسمت  3-4

 .شود چگونگي عمل آن تشريح مي 5-4

وسيله اي براي اندازه گيري حجم جريان هواي عبوري بر  3-5

 .درصد ±5واحد زمان از دستگاه با دقت 

وسيله اي براي اندازه گيري فشار محفظه آزمون كه بر  3-6

  ±5اين فشار بايد با دقت . شود روي آزمونه نيز اعمال مي

 .درصد اندازه گرفته شود

درزبندي كامل همه اتصالهاي باز شو  وسيله اي براي 3-2

 .آزمونه موقعي كه نياز باشد

پيوست نشان  1نماهايي شماتيك از دستگاه آزمون در شكل 

 .داده شده است

 

 آماده سازي و نصب آزمونه و پيش نيازها   4

هر گونه وسايل اضافي مثل روكش و چيزهاي ديگري، كه در 

يد از آن جدا شرايط استفاده جزئي از آزمونه نيست، با

آزمونه . آزمونه بايد كاماًل خشك و سطح آن تميز باشد. شود

اي كه طرف بيروني آن   بايد بدون هيچ تاب يا خم شدگي بگونه

رو به روي دريچه قرار گيرد بر روي ديواره آزمون نصب شود 

و محل اتصال قاب خارجي آن به ديوار با مواد و مصالح 

ي آزمونه تجهيزات تهويه اگر بر رو. مناسب هوابندي شود

نصب شده اند بايد آنها با چسب پوشانده شوند به جز موقعي 

كه نياز به اندازه گيري جريان هوا از ميان اين وسايل 

پس از نصب آزمونه تمام قسمتهاي باز شو . وجود داشته باشد

 . آن بايد حداقل پنج بار باز و بسته شوند

درجه سلسيوس و  81 تا 41دماي هواي آزمايشگاه بايد بين 

در زمان انجام هر . درصد باشد 35تا  15رطوبت نسبي آن بين 

درجه سلسيوس و  ± 8آزمون دماي آزمايشگاه بايد با دقت 

فشار . درصد اندازه گيري شود ± 5رطوبت نسبي با دقت 

كيلو پاسكال اندازه گرفته   ± 4آزمايشگاه نيز بايد با دقت 

 .شود

ون براي حداقل چهار ساعت در آزمونه بايد قبل از آزم

 . شرايط محل آزمايشگاه قرار داشته باشد

 

 مراحل انجام آزمون  5

 فشار مثبت-اندازه گيري حجم كل هواي عبوري  5-1

در ابتدا سه ضربه فشاري هر كدام ده درصد بيشتر از 

پاسكال هركدام كه بزرگتر است  511حداكثر فشار آزمون يا 

ه زمان الزم براي رسيدن به اين در هر ضرب. شود اعمال مي

فشار نبايد كمتر از يك ثانيه باشد و بايد براي حداقل سه 

سپس فشارهاي آزمون مرحله به . ثانيه اين فشار حفظ شود

مرحله ايجاد و در هر گام براي يك فاصله زماني مطلوب حفظ 

در هر گام حجم هواي عبوري از دستگاه آزمون كه . شود مي



  

. شود ي عبوري است اندازه گيري و ثبت ميهمان حجم كل هوا

طول زماني هر گام بايد آنقدر كافي باشد كه فشار آزمون 

تا  . قبل از اندازه گيري حجم هواي عبوري ثبات پيدا كند

پاسكال  51پاسكال در هر مرحله فشار به اندازه   811فشار 

پاسكال افزايش  451پاسكال به بعد به اندازه  811و از 

براي آخرين گام، يعني حداكثر فشار (. پيوست  5 شكل)يابد

 .آزمون، رعايت فاصله مقرر گام ها  الزم نيست

 فشار منفي-اندازه گيري حجم كل هواي عبوري  5-7

شود كه به طور خاص تقاضا شده  اين آزمون موقعي انجام مي

باشد با  باشد و روش انجام آن مشابه شرايط فشار مثبت مي

ليل تخليه هوا از محفظه آزمون فشار اين تفاوت كه به د

 (.پيوست  6شكل )باشد اين محفظه از فشار بيرون كمتر مي

 

 

 اندازه گيري حجم هواي نشت اضافي   5-3

ابتدا تمام اتصالهاي باز شو آزمونه توسط چسب مناسب  

شود يا اينكه كل سطح آزمونه از بيرون توسط يك  پوشيده مي

سپس فشارهاي آزمون . شود ميصفحه كاماًل هوابند پوشانده 

شود و  اعمال مي  1-5يا  4-5مطابق مراحل ذكر شده در قسمت 

در هر مرحله حجم هواي عبوري از دستگاه كه همان حجم هواي 

 .شود نشت اضافي است اندازه گيري و ثبت مي

 

 نتايج آزمون 6

 نتايج اندازه گيري حجم هواي عبوري در هر مرحله 6-1

(Qx)جم هواي عبوري در شرايط هواي توسط رابطه زير به ح

 :شوند تبديل مي   (Q0)استاندارد
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  Tx و  كيلو پاسكالفشار آزمايشگاه بر حسب   Pxدر رابطه فوق 

 .دماي آزمايشگاه بر حسب درجه سلسيوس است

ميزان نفوذ هوا از آزمونه در هر مرحله آزمون برابر  6-7

ي بر واحد زمان منهاي حجم هواي است با حجم كل هواي عبور

 4-6نشت اضافي بر واحد زمان كه هر دو مقدار مطابق بند 

 .تبديل شده باشند

با استفاده از مقادير طول اتصالهاي باز شو و سطح  6-3

آزمونه و سطح قسمتهاي بازشو به ترتيب ميزان نفوذ هوا بر 

واحد طول اتصالهاي بازشو بر حسب متر مكعب بر ساعت بر 

بر واحد سطح آزمونه بر حسب متر مكعب بر ساعت بر  متر و

متر مربع  و بر واحد سطح قسمتهاي بازشو بر حسب متر مكعب 

 . شود بر ساعت بر متر مربع محاسبه مي



  

در صورتي كه آزمونه قسمت بازشو نداشته باشد فقط ميزان 

نفوذ هوا بر واحد سطح آزمونه بر حسب متر مكعب بر ساعت 

 .سبه مي شودبر متر مربع محا

 

 

 

 گزارش آزمون   2

گزارش بايد به دستگاه آزمون و وسايل اندازه گيري نفوذ 

بر روي يك عكس و يا نقشه از . هوا اشاره داشته باشد

آزمونه بايد هر نكته مهم قابل ذكر و يا محل مشاهده شده 

اين گزارش بايد حداقل . نشت در طول آزمون نشان داده شود

 :اشدشامل اطالعات زير ب

 .ارجاع به اين استاندارد -

 .موسسه انجام دهنده آزمون -

 .تاريخ انجام آزمون -

معرفي آزمونه شامل نام توليد كننده و نام محصول و   -

 .اي كه كامالً شناخته شود  كد اختصاصي محصول بگونه

همه اطالعات راجع به ابعاد آزمونه، طول اتصالهاي  -

، مكانيزم بازشو، سطح كل آزمونه، جنس، طراحي و تيپ

كاركرد، نوع و روش شيشه بندي و ضخامت شيشه، نوع و جنس 

 .وسايل هوابندي، قفل و اتصاالت و ساير يراق آالت

شامل برش افقي و برش  4141نقشه كلي آزمونه به مقياس  -

 414عمودي و نماي خارجي و نقشه جزئيات آزمونه به مقياس 

ابعاد اي كه پروفيل اندازه گذاري شده آن و   به گونه

بازشوها و نحوه قرار گيري آنها و محل نصب لوالها و 

فاصله آنها و وسايل هوا بندي و آب بندي و قفل و 

 .اتصاالت و ساير يراق آالت را نشان دهد

وجود ملحقاتي مانند وسايل تهويه و سايبان و پرسيانا  -

و اسكرين هاي خورشيدي بر روي آزمونه و وضعيت آنها در 

 .گزارش شود موقع انجام آزمون

 .مثبت يا منفي بودن فشار آزمون گزارش شود  -

مقادير فشار، دما و رطوبت آزمايشگاه در زمان انجام  -

 .آزمون گزارش شود

اختالف فشارها و ميزان نفوذ هوا بر واحد طول  -

اتصالهاي باز شو متر مكعب بر ساعت بر متر  و بر واحد 

بر واحد متر مكعب بر ساعت بر متر مربع و  سطح آزمونه 

سطح قسمتهاي بازشو متر مكعب بر ساعت بر متر مربع 

مقادير فوق بصورت جدول ارائه شود و بر روي . گزارش شود

 .نمودار نمايش داده شود

 

 پيوست شكل ها

 (الزامي)



  

 
 لنگه لواليي در  تك – 1شكل 

 

 

پنجره با دو لنگه كشويي بازشو كناري  – 7شكل 

 يكسان



  

 

 ي لوالييا در دو لنگه – 3شكل 
 

 

 شماي دستگاه آزمون – 4شكل 
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