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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   صنعتی ایران به موجب قانون، تنها     تحقیقات   و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعی بر این   .  آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد      مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی      

است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن                      
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان،   : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

پیش نویس استانداردهای ملی جهت     .نهادها و سازمانهای دولتی باشد    بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و       
نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات                  

) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی                   
 .دچاپ و منتشر می شو

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین                 
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان                           

 اساس مفاد   بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر          . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد     
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به             )) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره      

 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در                    
کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای        تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط         

 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور                    
وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی 

مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد                  
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای                   . اجباری نماید 

 .را اجباری نمایداستاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آن

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه                     
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست                     

ونه سازمانها و مؤسسات را     محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگ          
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،                        

ترویج سیستم بین المللی    . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید              
زات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح         یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فل       

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 یش گفتار پ

ای ه الزامات کاربردی و روش-اهای حفاظتی برای آتشنشانهستکش د-تجهیزات حفاظتی "ستاندارد ا

لسه کمیته جد و هشتاد و هشتمین صیک رددوین شده و تهیه و تهای مربوط   که توسط کمیسیون"آزمون 

ورد تصویب قرار گرفته است، اینک  م29/11/85 ورخمک، فرآورده های نساجی و الیاف پوشا ملی استاندارد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب   قانون اصالح قوانین و مقررات 3به استناد بند یک ماده 

 .شود  بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371بهمن ماه 

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات،  حوالت و پیشرفترای حفظ همگامی و هماهنگی با تب

استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصالح یا 

تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد 

 .راین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کردبناب. گرفت

د  حر تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، درد

منبع و مأخذی . د شودامکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجا

 :که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است

 1- ISO 15383: 2001 Protective equipment – Protective gloves for firefighters- 
Performance requirements and test methods. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قدمه م

وع اول حداقل ن یاهدستکش. دهدرح میشا رزامات کاربردی متفاوت لاین استاندارد سه نوع دستکش با ا

 الزامات ویی شانی صحرانا تا حدودی بر پایۀ نیازهای آتشهستکشدعیار برای این م. ارآیی را داردکطح س

 یاهستکشد. ی باشدم ... 1ستاندارد ملی ایرانادر  فاظتی مشابه با پوشاک حفاظتیحسازگار با همان سطح 

 2دارد ملی ایراننابق استطکاربردی برای نوع دوم تا حدودی  الزامات. م سطح کارآیی متوسطی دارندنوع دو

 دارای وم،س نوع. داشبی م  ...3رمایی آن طبق استاندارد ملی ایرانگفاظت حرارتی و حو معیارهای ... 

  ...4با استاندارد ملی ایراندستکش، مطابق  وعن رای اینبلزامات کاربردی ا. باشدی ارآیی مکسطح ن االتریب

لی هر سه نوع و ،متفاوت می باشند اربردیکای هدارای ویژگیق از کارآیی فو سه سطح. نداتخاذ شدها

و سطح به ، ددر برخی موارد. در برابر شعله می باشندن و مقاومت یکسا 5ای ارگونومیکهدارای ویژگی

 کارایی دستکش به گونه ای تعریف شده تا در حد امکان طحسین استاندارد ار د. دارند یازی نکسانیکارایی 

ایی را در مورد انتخاب هارکاین استاندارد، راه. باشد ماهنگی داشتهها کارآیی لباس مورد استفاده ب

انتخاب نوع . داده است رح،شاهرزیابی خطر در این دستکشاحوه نشانها و نای محافظ آتشهدستکش

این ا ط بتبتی از استانداردهای مرسهرف. ورت گیردصایۀ ارزیابی خطر دستکش آتش نشانها باید بر پ

 .رائه شده استار پیوست ج ، داستاندارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .نیدک رجوع ISO 15384تا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به استاندارد   -١

 .نیدک رجوع EN 659ا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به استاندارد ت -٢

 .نیدک رجوع EN 469 ا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به استاندارد ت -٣

 .نیدک جوعر NFPA  1971یران مربوط، به استاندارد ا تدوین استاندارد ملی ات -۴
5 - Ergonomic 
 



 

 
 
 
 

 الزامات کاربردی و -اهای حفاظتی برای آتشنشانهستکش د-جهیزات حفاظتی ت
 ای آزمونهروش

 

   دف             ه1

ی مای حفاظتی   هرای دستکش  ب لزاماتا و حداقل  آزمون ایهروش  تعیین ،داردین استان ادف از تدوین    ه

 .ندی شو        ماده فاست، ا شعله وجود داردی/حرارت ور ه خطکایی جو در ه در حین اطفاء حریقکباشد 

ه منظور محافظت در برابر     بوع اول   نای حفاظتی   هرای طراحی دستکش   ب لزاماتااین استاندارد حداقل     رد

 . شده استنییعتریق حعملیات اطفاء ز ااشی نتامصد

 

 امنه کاربرد            د2

این ن  ییای تع رارآیی مواد مورد استفاده و روش آزمون ب       ک وحداقل سط  ح  دستکش، یلکین استاندارد طرح    ا

 این  ،ای ارگونومی   هیژگیوو  ه  در برابر شعل   قاومتمای  هویژگی به استثنای . دا ارائه می ده    ر وحسط

 وع دوم ندر مقایسه با     موس وعنای  هدستکش .ی کند  م لزامات کاربردی تعیین  اا برای   رطح   س هستاندارد  اس

طح سر  د) صنوعی م ونخشامل  (فوذ مایع   نر برابر   دحفاظت فیزیکی و مقاومت      ،  حرارتییق  ا ع لحاظ زا

طفاء حریق  ا نظیر   ییقاطفاء حر م    را در هنگا   لزاماتاداقل  ح یدای نوع اول با   هستکش د .دنرار دار قباالتر  

 .ده استشه یسر مقایگدیکوع دستکش با نین سه اکاربردی  لزاماتاپیوست ث، در . دارا باشند در صحرا

 وای با درصد خطر باال مانند اطفاء حریق ویژه           هوقعیتمر  دمخصوص   ایهستکشدرای  بین استاندارد   ا

واد  م انندما  ها در برابر سایر خطر     هستسر، بازوها، ساق پا و پا یا حفاظت د           از فاظتحرای  بمچنین  ه

دستکشهای نوع سوم    ه استثنای ب(شعه و خطرات الکتریکی نمی باشد       ، ا 1تییسوامل ز عیمیایی، میکروبی،   ش

 .اربرد نداردک)می شوند        ستفادهاخون یا مایعات بدن  فوذنای شیمیایی و هوزیسآتش که برای 

                                                 
1 - Biological 



 

 رد،شدن با آن وجود دا    ه   خطراتی که امکان مواج    ایدا ، ب  هدستکش  جمله زا ،ناسب م باسلنتخاب  ارای  ب -ادآوریی

اهکارهای  ر .  حذف کرد  یا خطرات را کاهش داد      ینات می توان ا   یز تجه ینت و تأم  اطرخ اینرزیابی  ابا  . دی شو بیارزا

 .ست ت آمده استیو نظر گرفته شود در پدر ید عواملی که بایربی خطر و سایاالزم برای ارز

 

 لزامیامراجع             3

 .ا ارجاع داده شده استهت که در متن این استاندارد به آنسدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی ام

یا /در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و. شود دین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب میب

معهذا بهتر است کاربران . ظر نیستها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد ن تجدید نظر، اصالحیه

ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی  ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه

یا تجدید نظر آن مدارک /یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/و در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ . قرار دهند

 .الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است

 :ستفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی استا

  تعیین مقدار اکسید کروم در چرم1349سال: 641ستاندارد ملی ایران  ا1- 3

 فوذ آبنرابر ب مقاومت در یریوش اندازه گر -نسوجات  م1380ال س: 733ستاندارد ملی ایران  ا3-2

 )آزمون فشار هیدرواستاتیک(

 و یزیکی مشخصات فیریگاه برای آماده کردن و اندازه گیش شرایط آزما1370 سال  :948یران  ا3-3

  منسوجاتیکیمکان

تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش         -نسوجات   م 1381سال  : 1521-4ستاندارد ملی ایران     ا 3-4

  ارزیابی تغییرات ظاهری : قسمت چهارم ارتیندلم

 نیازمندیهای عمومی -البسه ایمنی  -جهیزات حفاظتی ت 1382سال : 6914ستاندارد ملی ایران  ا3-5

 گسترش  -رارت و شعله  ح حفاظت در برابر      -البسۀایمنی 1382سال  : 6915ستاندارد ملی ایران     ا 3-6

  روش آزمون -محدود شعله

ردن برای  کای شستشوی خانگی و خشک    ه روش - نساجی 1383سال  : 7664استاندارد ملی ایران     3-7

 ای نساجیهآزمون



 

3-8 ISO 6942:2002 Protective clothing- Protection against heat and fire- Method of 
test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of 
radiant heat. 
3-9 ISO 9151 Protective clothing against heat and flame- Determination of heat 
transmission on exposure to flame.  
3-10 ISO 12127 Clothing for protection against heat and flame- Determination of 
contact heat transmission through protective clothing or constituent materials. 
3-11 ISO 13994: 1998, Clothing for protection against liquid chemicals- 
Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by 
liquids under pressure. 
3-12  ISO 13996 Protective clothing- Mechanical properties-  Determination of 
resistance to puncture.  
3-13  ISO 13997 Protective clothing- Mechanical properties- Determination of 
resistance to cutting by sharp objects.  
3-14 ISO 17493 Clothing and equipment for protection against heat- Test method for 
convective heat resistance using a hot air circulating oven. 
 3-15 EN 420:1994 General requirements for gloves. 

 

 صطالحات و تعاریف           ا4

 :ودرا با تعاریف زیر به کار میها واژه ی/ر این استاندارد اصطالحات ود

  1شکیل دهنده دستکشتاجزاء          4-1

 .دباشی  مااردا رل کاماختار دستکش سکه  دستکش که ی  هایه الیهلک

 2چکیدن          4-2

 .گفته می شود راتذ یا افتادن قطرات یا اری شدنجه ب

 

 آتش نشان اظتی فحتکش های دس         4-3

  .می باشد تش نشانآای هو مچ اهفاظت دستحرای بخصوص مای هستکشد

 وشاک حفاظتی آتش نشان         پ4-4

ا هسر، دست شان به استثنای    نبازوها و پاهای آتش   ،  ردن گ ،یو پایین یی  االب تنه   یمه از ن  کوشش مخصوص   پ

 .حافظت می کند ماهاپف کو 
                                                 
1 - Component assembly 
2 - Drip 



 

 1اق دستکش        س5 -4

 .وشاندپا میرچ دست مو  بدیا میدامه ا گشاد که از قسمت دهانه دستکش ولقوی حسمت قنبالۀ د

 2دنۀ دستکش        ب6 -4

 . باالتر از مچ ادامه می یابدر یلی مت م25قسمتی از دستکش که از نوک انگشتان تا  

  3دستکش داخلی ستر آ       4-7

 . می باشدیکنزد ه پوست مصرف کنندهبرین الیه ای که تاخلید

 متشکله به عنوان آستر داخلی       یجزااهد،  د میا تشکیل    ر  متشکله یجزاااز   سمتیقاخلی  دستر  آقتی   و -ادآوریی

 .ر نظر گرفته می شونددستکش د

  4نشدوب          ذ4-8

    می   ادن آن در معرض حرارت      داز طریق قرار   )یر برگشت ناپذ  رییتغ (ه حالت مایع  بامد  جتبدیل یک ماده     

 .اشدب

 .می شود شاهدهمیدن یا جریان یافتن ک ذوب شدن در مقابل حرارت از طریق چ،ر این استاندارد د-ادآوریی

 دستکش صلی اخت         دو4-9

 .اشدبام دستکش الزم میند و برای استحککم متصل میهکش را بهتهنده دسدکیلشجزا تاه ک یوختد

 5ایق رطوبت        ع4-10

 .جلوگیری از انتقال مایعات طراحی شده است رایبه کجزای متشکله اسمتی از ق 

ا رادیولوژیکی از دستکش    یتی  یسوامل ز عبور مواد شیمیایی،    عمکن است نتوانند مانع از      مای رطوبتی   هعایق -ادآوریی

 . ای مناسب حمل شونده و روشیمیاییده از لباس محافظ در برابر مواد شونه مواد باید با استفاگاین. وندش

 6 خارجی         الیۀ4-11

 .فاظتی را تشکیل می دهدحستکش دسمت قرین تارجیخ

  خت        دو4-12

                                                 
1 - Cuff 
2 - Glove body 
3 - Innermost lining  
4 - Melt 
5 - Moisture barrier 
6 - Outer material 



 

 .ر می باشدیگدیکه بیه  الندچوش اتصال دائمی بین دو یا ر

 1سمت پوشانندۀ مچ       ق4-13

ستکش د ۀهاندهیه شده و تا باالی      تلقوی بافت   حن دستکش که معموالً از پارچۀ       و چسبا  لقویحقسمت   

 .وشاندپ میمچ دست را و امتداد می یابد 

 .رون ساق دستکش را بپوشانددمکن است مسمت پوشاننده مچ  ق-ادآوریی

 طراحی لزاماتا           5

   هدهندیل جزاء تشک          ا5-1

ور طباید ب  جزاءااین  . اشدبکاربردی این استاندارد      لزاماتا تامین کنندۀ     ا باید هستکشد جزای متشکله ا

 .ندیرر شکل گیگدیک به یه توسط اتصال چند الیا یه الکسته از اتصال ییوپ

 ول بدنه دستکش         ط5-2

ق مچ دست طب   لمح. بپوشاند را تر باالتر از مچ   یلیم م 25 حداقل   لدنه یا قسمت اصلی دستکش باید به طو       ب

 . باید تعیین شود1شکل

 
 :اهنمار

 انگشت سوم  -1

-a2ستخوان نیزه ای  ا  

-b  خم مچ(مچ ( 

c- 3ی به استخوان ناویکلبه نزد  

 ای آناتومیک مچ دستشم -1کل ش

  ینستآسمت پوشانندۀ مچ یا سر       ق5-3

                                                 
1 - Wristlet 
2 - Sty lion  
3 -  Navicular 



 

اقد پوشاننده   ف ستکشد نانچهچ. و یا هر دو باشند    ن  ا یک سر آستی   یچ  ما باید دارای یک پوشاننده      هستکشد

تر یشتر ب میلیم 25 ( متر باالتر از مچ را     یلی م 50 به طول حداقل     یدابست، بدنه دستکش    ا ین سر آست  یامچ  

 .پوشاندب) 2-5یین شده در بند تعاز مقدار 

 دستکشزه ندا        ا5-4

 زه ندا اعدادتحداقل        5-4-1

سترۀ طول دست    گ ندازهارای هر   بننده باید   کتولید. ه شوند یهتتفاوت  ۀ م ندازا 6ا باید حداقل در     هدستکش 

 . به مصرف کننده ارائه دهد) 2-4-6 بق بندط ( رانیط آحمو 

. ناسب دستکش کمک کنند   مندازه  انندگان در انتخاب    کتوانند به مصرف  ی  نندگان م کیده تول یل وس ینه ا  ب -ادآوریی

 .ده نمی شودرح داشای استاندارد در این استاندارد هندازها

 بعاد دستاندازه گیری       ا5-4-2

 ). 2طبق شکل ( آن می شود یطول دست و محطامل ش دستکش یزاسبعاد دست برای انتخاب ا

 که  یورطا روی میز یا سطح صاف دیگری گذاشت            رواری  ندست باید متر     یط  حمرای اندازه گیری     ب

را در وسط متر نواری به گونه ای قرار           تست راس دنگشتان و کف    ا. و به پائین باشد   رن  آقسمت عددی   

تر از  میلی م 20 دست را به فاصله      یطمح. داد از روی بند انگشتان عبور       یمبتوان بطور مستق   را  تا متر  یدده

  . یریدتر اندازه بگمیلی میب، با تقر)2طبق شکل (محل انشعاب انگشت شست و اشاره 

به طوری که دست و     رید  ذابگ یک قطعۀکاغذ    یرا رو کف دست و انگشتان     ،  رای اندازه گیری طول دست    ب

. ود از کف دست دور ش     انکماز و تا حد ا    ب باید به طور کامل      تنگشت شس ا. قرار گیرند  استاربازو در یک    

حل اتصال انگشت   مبا مداد   . نوک انگشت میانی یا سومین انگشت روی کاغذ عالمت بگذارید            حلمدر  

) 2طبق شکل   (تر  یلیم م یبدو محل عالمتگذاری شده را با تقر        ینفاصله ب . ید مچ را مشخص کن    و شست

 .یریداندازه بگ



 

 
 :اهنمار

-a طول دست 

 بعاد برحسب میلیمترا

  شمایی از نحوه اندازه گیری ابعاد دست جهت انتخاب دستکش مناسب -2کل ش 

 ستکشدندازه احوه نشانه گذاری      ن5-4-3

 .ودش شخصمستکش باید بر روی بر چسب دندازه ا

با در نظر گرفتن طول و      ،  ستکشدندازه  ا نییحوه تع نا در مورد    رای الزم   هیگاهآتولید کنندگان بهتر است      -ادآوریی

 .قرار دهند یا خریداره صرف کنندمر یا دست، در اختیطمح

  وجود در چرمم کروم یدرصد اکس        د5-5

kgاکثر حد یدرچرم مورد مصرف در دستکش با      د کروم موجود    یدرصد اکس د
mg10   روش آزمون  (باشد

 ). 1349سال : 641ان یرای طبق استاندارد مل

 طراحی  لزاماتاایر          س5-6

) خاکستر گرم ( آتش    یایو بقا  ا باید به گونه ای طراحی شوند که از ورود ذرات خارجی                 هستکشد

کاربرد هر گونه برچسب یا      . شته باشند ادماهنگی  هشان  نبا آستین لباس ایمنی آتش      و   لوگیری نمایند ج

 .ا بوجود آوردرا اثر گذاشته و یا برای مصرف کننده خطری هباید روی کارایی دستکشنمائم ض

 

 مونه برداری و عملیات مقدماتی            ن6

 طح نمونه برداری           س6-1



 

ه یکل و تولیدکننده تعیین شود بطور     طح نمونه برداری برای آزمون و بازرسی باید توسط آزمایشگاه مسئو          س 

 ان داشت که محصولی که منطبق  با این استاندارد         ینبتوان اطم  بولیقابل  قر سطح   دبا قابلیت اطمینان منطقی     

 .ته باشدشمطابقت دا با الزامات این استاندارد،  داده می شودیصتشخ

 ازرسی           ب6-2

 .، بازرسی شوند4باق با الزامات طراحی در بند  به منظور بررسی و انطیدا باه دستکشیهلک

 زمون آ          6-3

  آزمونه  یهه        ت6-3-1

ایی انجام  هباید آزمون بر روی نمونه     ،  6ای تعیین شده در بند       هرای تعیین تطابق مواد و اجزاء با ویژگی        ب

 مواد و اجزا    یناگر اندازه ا  . شندای محافظ با  هشود که نمایندۀمواد و اجزاء به کار رفته در ساختار دستکش           

.  شوند یها باید طبق الزامات کاربردی تعیین شده، از دستکش ته         هروش آزمون مربوط کافی نبود، نمونه     ی  برا

 .باشد  نمونهیهای محافظ برای تهه مجاز به بریدن دستکشیدآزمایشگاه مسئول با

 طح مورد آزمون        س6-3-2

 .رین الیه و سطح باید آزمون شودتارجیر تمام آزمون های سطحی، خد

 عیار  ارزیابی       م6-3-3

 . ش می باشدیر مبنای پذیجا، میانگین نتاهر تمام آزموند 

 ت مقدماتی یامل          ع6-4

 ست و شوی مقدماتی       ش6-4-1

فته شده باشد،   نانچه عملیات مقدماتی به عنوان قسمتی از روش آزمون یا الزامات کاربردی در نظر گر                  چ

سال : 7664 طبق استاندارد ملی ایران      یدشستشو با .  دوره خشک شوند   5 دوره شستشو و   5ا باید طی    هنمونه

س با ماشین لباسشویی خودکار و مجهز به استوانه افقی          یودرجۀ سلس  ) 60±3(در دمای   ،  )2Aروش (1384

 استاندارد مذکور، انجام    5-8خشک کردن طبق بند      عملیات و )=7pH(با ماده پاک کننده     ،  بارگیری از جلو  

 دورۀ شستشو و    5مجموعاً باید   . د مگر اینکه در برچسب دستکش روش دیگری مشخص  شده باشد             یرگ

 .ا را داخل کیسه قرار دادهبرای شستشو نباید نمونه. خشک کردن انجام شود

باید توسط آزمون کننده پوشیده شده و در          ای دستکش   ه دوره شستشو و خشک کردن، نمونه        5بعد از    

 .شوند) به صورت مشت(از و بسته بست د بار انگشتان 10 ثانیه، 30مدت  



 

 ماده سازی در حالت خشک         آ6-4-2

درصد به  ) 65±5(سبی  نس و رطوبت    یودرجۀ سلس ) 20±2(ا باید در دمای     ه آزمونه یاای دستکش   همونهن

 . خشک شوند1370سال : 948 ساعت و مطابق با استاندارد ملی ایران 24مدت حداقل 

 . استاندارد، مورد آزمون قرار گیرندیطی محیط دقیقه پس از خارج کردن از شرا5نمونهها باید حداکثر 

خشک بودن کامل   ین مرحله در برخی موارد بعد از شست و شوی مقدماتی صورت می گیرد تا از                      ا -ادآوری  ی

 .ا قبل از انجام آزمون اطمینان حاصل شودهدستکش

 ماده سازی در حالت مرطوب       آ6-4-3

س، کامالً  یودرجۀ سلس ) 20 ± 2( دقیقه در آب با دمای         2ا باید به مدت      ها یا آزمونه  همونه دستکش ن

قبل از غوطهوری، با آب پر        باید نمونه ها   ،)ونهبعنوان آزم (ستکش  در صورت استفاده از     د. غوطهور شوند 

 . شوند

ه انگشتان  یک دقیقه آویزان شوند، طور    5ا باید پس از خارج شدن از آب، به صورت عمودی به مدت              همونهن

 20 و به مدت     یدسپس آنها را به صورت افقی بین دو کاغذ خشک کن قرار ده              . به طرف باال قرار گیرند    

آماده سازی در         دقیقه پس از   5ا باید حداکثر    هنمونه. ید کیلو پاسکال اعمال کن    5/3دقیقه به آنها فشار     

 . حالت مرطوب، آزمون شوند

 
 

   ییالزامات کارا            7

  مومیعلزامات             ا7-1

نمایند و  ا تأمین   ر مقاومت در برابر شعله      و) راحتی انسان ( یکلزامات ارگونوم اای ایمنی باید    همام دستکش ت

-دستکش.  طبقه بندی شوند   3 و   2 و   1ای نوع   ه به دستکش  ، مختلف ییلزامات برای کارا  ابر مبنای حداقل    

 .طبقه بندی شوند  مختلف،ییت کارایاور جداگانه بر مبنای خصوصطباید بنتش نشانی آای ه

 حرارتی  لزامات           ا7-2

 قاومت در برابر شعله         م7-2-1



 

ان یر، طبق استاندارد ملی ا     2-4-6و   1-4-6ت مقدماتی طبق بندهای      یا قبل و بعد از عمل      مونه دستکش ن

 یر الزامات ز  ید آزمون با  یندر ا .  با استفاده از روش اشتعال سطحی آزمون می گردند            1382سال  : 6915

   :برآورده شود

 .ندور شو از لبه های کناری شعله یک هر یا از سمت باال یدمونه ها نبا      ن7-2-1-1

 .ودشباید سوراخ ن های نمونه، یهالاز یک یچه       7-2-1-2

 . خرده های مذاب از خود باقی بگذارندیارده های ناشی از اشتعال و خا نباید همونه     ن7-2-1-3

 .ثانیه باشد 2 حداکثر باید 1علهی شارید زمان پایننگ     میا7-2-1-4

 . ثانیه باشد2باید حداکثر  2وزندگیاری فرید زمان پایننگ     میا7-2-1-5

 با قسمت   یدشعله با .  بطور کامل آزمون شود    ید آزمونه کافی نباشد، دستکش با      یهگر اندازه نمونه برای ته    ا

 .نگشتان دستکش در تماس باشدا وپشت ، کف

ر د بطور جداگانه     ید قسمت با  ینچنانچه دستکش شامل قسمت پوشاننده مچ می باشد، سطح خارجی ا             

ر صورتی که دستکش دارای دوخت است، آزمونه های حاوی درز دوخت باید به              د.  شعله قرار گیرد   معرض

 .در این آزمون باید درز دوخت به طور عمودی در معرض شعله قرار گیرد. طور جداگانه آزمون شوند

رار گرفته  رین نتایج حاصل از تمام نواحی دستکش که مورد آزمون ق           تگرفتن ضعیف ر  ر نظ دارآیی باید با    ک

 .است، تعیین شود

 )ر معرض شعلهد  (نتقال حرارت         ا7-2-2

بقه   ط   1طبق جدول   یی،   براساس سطوح کارا   یدبا ... 3انیرستاندارد ملی ا   ا بقطزمونه ها پس از آزمون       آ

 : دیر انجام گیرت مقدماتی به شرح زیا پس از عملیدآزمون با.  شوندیدنب

  2-4-6مقدماتی شرح داده شده در بندت یاعد از عمل     ب7-2-2-1

  2-4-6و  1-4-6ت مقدماتی شرح داده شده در بندهای یاعد از عملب      7-2-2-2

کارایی دستکش باید با استفاده از حداقل        .  آزمون شوند  یدرای نمونه دستکش، کف و پشت دستکش با         ب

 . برای هر قسمت تعیین شود، میانگین نتایج

 

                                                 
1 - After flame time 
2 - Afterglow time  

 .رجوع کنید ISO 9151تا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به استاندارد  -1



 

 

 )در معرض شعله ( طبقه بندی از نظر انتقال حرارت-1دول ج

 

 )بشر معرض تاد(نتقال حرارت         ا7-2-3

طبقه    2جدول   بق، ط طوح کارایی س بر اساس    یداب ... 2انیرطبق استاندارد ملی ا    ا پس از آزمون   هزمونهآ

 .دنوبندی ش

 :دیر، انجام گیرت مقدماتی به شرح زیا پس از عملیدزمون باآ.درصد باشد 60داکثرحاید ب یننگمیانتقال ا

  2-4-6د ت مقدماتی شرح داده شده در بنیاعد از عمل     ب7-2-3-1

 2-4-6و  1-4-6ی ت مقدماتی شرح داده شده در بندهایاعد از عمل    ب7-2-3-2

 
 

 )در معرض تابش( طبقه بندی از نظر انتقال حرارت -2دول ج 

                                                 
1 - Heat Transfer Index 

 جوع کنیدر ISO 6942:2002ا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به استاندارد ت -2

 وعن کارایی

24HTI 1≥  17s و ( 24HTI - 12HTI )  ≥  6s 3 

 4s≥) 12HTI-24HTI(13 وs≥24HTI 2 

3s≥ ) 12HTI- 24HTI (  9وs≥24HTI 1 

  درجه سیلسیوس افزایش دما 12ر د : 12

  درجه سیلسیوس افزایش دما24ر د : 24 

 وعن چگالی شار حرارتی کارایی

stt 10)( 1224 stو   −≤ 332 ≥ kW/m240 3 

stt 6)( 1224 stو   −≤ 222 ≥ kW/m240 2 

stt 4)( 1224 stو   −≤ 112 ≥  kW/m2 20 1 

12t :درجه افزایش دما داشته باشیم12دت زمانی که طول می کشد م . 

24t : درجه افزایش دما داشته باشیم24مدت زمانی که طول می کشد . 



 

 با استفاده از حداقل      ید دستکش با  ییکارا.  آزمون شوند  یدو پشت دستکش با   رای نمونه دستکش، کف      ب

 . شودنییبرای هر قسمت تعیج،  نتایننگیام

 ) هدایت در معرض(نتقال حرارت         ا7-2-4

 بر اساس سطوح    یدبا) سیو درجه سلس  250دمای   ... (1انیرستاندارد ملی ا  اس از آزمون طبق     پزمونه ها   آ

 . طبقه بندی شوند3ل طبق جدویی، کارا

 :دیر، انجام گیرت مقدماتی به شرح زیا پس از عملیدآزمون با 

 2-4-6شرح داده شده در بند ی ت مقدماتیاعد از عمل     ب7-2-4-1

 2-4-6و  1-4-6ی شرح داده شده در بندهای ت مقدماتیابعد از عمل    7-2-4-2

  3-4-6و  1-4-6ندهای ت مقدماتی شرح داده شده در بیابعد از عمل   7-2-4-3

 

 )در معرض هدایت(رما گانتقال  از نظر  بقه بندی ط-3دول ج

 وعن کارایی

stt 14≥ 1 

stt 10≥ 2 

stt 6≥ 3 

 tt :شده یینزمان متوسط تع  

 با استفاده از حداقل      ید دستکش با  ییکارا.  آزمون شوند  یدرای نمونه دستکش، کف و پشت دستکش با         ب

 . شودنییبرای هر قسمت تعیج،  نتایننگیام

 تیقاومت حرار        م7-2-5

ای ه با استفاده از روش    یدبا) 1-4-6طبق بند   (ت مقدماتی   یاای دستکش کامل، قبل و بعد از عمل        هزمونهآ

 .شوندیش ازمآ... 2انیرای حفاظتی طبق استاندارد ملی اهآزمون دستکش

ا ذوب،  ه آزمونه یدپس از آزمون نبا   .  می شود  نیی تع 4طبق جدول   یی،  متناسب با سطح کارا   ،  دمای آزمون  

ان مشخص شده در    یز از م  یشآنها در جهت طول و عرض ب       ی   جمع شدگ  یدشوند و نبا   1 محترق یاجدا  

 .  باشد4جدول 
                                                 

 جوع کنیدر ISO 6942:2002تا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به استاندارد  -1

 .رجوع کنید ISO 17493تا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به استاندارد  -1



 

 
 
 

 یقاومت حرارتمز نظر اطبقه بندی  -4دول ج

 وعن کارایی

 3 8%  داکثر ح، جمع شدگی  C o260دمای کارایی درداشتن 

 2 5%  حداکثر  ،جمع شدگی Co180دمای  داشتن کارایی در

 1 5 %  حداکثر ، جمع شدگی Co180دمای  داشتن کارایی در

 
 قبل و   یدهستند، آزمونه ها با   ) ا پوست مصرف کننده   در تماس ب  ( که دارای آستر داخلی      ییاهرای دستکش ب

افت ب بی یامنسوجات حلقوی بافت    ی  با استفاده از روش آزمون برا      1-4-6طبق بند   ی  ت مقدمات یاملعبعد از   

 می  نیی تع 4طبق جدول    ،ییدمای آزمون متناسب با سطح کارا     . آزمون گردند   ...2انیرطبق استاندارد ملی ا   

 . محترق شوندیا آزمونه ها ذوب، جدا یداپس از آزمون نب. شود

 مکانیکی  لزامات          ا7-3

 قاومت سایشی        م7-3-1

طبق ) 2-4-6طبق بند   (ی  ت مقدمات یا بعد از عمل    ید خارجی آزمونه ها از قسمت کف دستکش با            یهال

درجه  ( بر متر مربع      گرم 300با جرم در واحد سطح       3ه ای یشبا کاغذ سمباده ش    1521-2ان  یراستاندارد ملی ا  

2F/100 (    داده  ییپس از انجام آزمون، آزمونه طبق سطوح کارا        . آزمون شود  کیلو پاسکال  9و تحت فشار 

 . ، طبقه بندی می شود5شده در جدول 

 

 مقاومت سایشی از نظر طبقه بندی -5دول ج

 وعن کارایی

 3 .دچار فرسودگی نشودیش اس  دور8000بعد از 

 2 .دچار فرسودگی نشودیش ورساد 2000بعد از 

 1 .دچار فرسودگی نشودیش ورساد 2000بعد از 

                                                                                                                                                        
1- ignite 

 .رجوع کنید ISO 17493ا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به استاندارد ت -١
3 - Finished glass paper  



 

 
 با استفاده از حداقل      ید دستکش با  ییکارا.  آزمون شوند  یدشت دستکش با   پ برای نمونه دستکش، کف و      

 . شودنییبرای هر قسمت تعیج،  نتایننگیام

 یقاومت برش       م7-3-2

طبق ) 2-4-5طبق بند   (ت مقدماتی   یا بعد از عمل   یداز قسمت کف و پشت دستکش با        خارجی آزمونه    یهال

 .شودی ، طبقه بند6 داده شده در جدول ییآزمون و سپس طبق سطوح کارا ... 1انیراستاندارد ملی ا

 با استفاده از حداقل      ید دستکش با  ییکارا.  آزمون شوند  یدرای نمونه دستکش، کف و پشت دستکش با         ب

، آزمونه  ین سر آست  یاسمت پوشاننده مچ    قجود  ودر صورت    . شود نییبرای هر قسمت تع   یج،  ا نت یننگیام

طبقه بندی دستکش   . ه شوند یس مقا 6 جدول   یی بطور جداگانه آزمون و با سطوح کارا       ید قسمت با  ینهای ا 

  .دیر صورت گین سر آستیا بدست آمده از بدنه و قسمت پوشاننده مچ یج نتاینرتیف بر اساس ضعیدبا

 یقاومت برشمز نظر اطبقه بندی  -6دول ج

 وعن )mm 20فاصله از تیغۀ برش برابر با (کارایی 

 3 نیوتن  4 قاومت برشی حداقلم

 2 نیوتن  2 قاومت برشی حداقلم

 1 نیوتن  2 قاومت برشی حداقلم

 
 رخوردگیجقاومت        م7-3-3

طبق استاندارد  ) 2-4-6طبق بند   (ت مقدماتی   یا بعد از عمل   ید خارجی آزمونه از قسمت کف دستکش با       یهال

 . طبقه بندی شود، 7شده در جدول   دادهاییطوح کارسبق ط سپس وزمون آ ... 2انیرای مل

 یگوردجرخقاومت مز نظر ابقه بندی  ط-7دول ج

 وعن کارایی

 3 نیوتن 50رخوردگی حداقل جمقاومت 

 2 نیوتن 25رخوردگی حداقل جمقاومت 

 1 نیوتن 25ی حداقل رخوردگجمقاومت 

                                                 
 .رجوع کنید ISO 13997 تا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به استاندارد -1

 .رجوع کنید EN388تا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به استاندارد  -١



 

 
کارایی دستکش باید با استفاده از حداقل         .  آزمون شوند  یدرای نمونه دستکش، کف وپشت دستکش با        ب

 .برای هر قسمت تعیین شود، میانگین نتایج

 

  وراخ شدنسقاومت در برابر        م7-3-4

3-4-65 و   2-4-6ندهای  طبق ب (ت مقدماتی   یا بعد از عمل   ید خارجی آزمونه از قسمت کف دستکش با       یه ال

 . ، طبقه بندی شود8 داده شده در جدول ییزمون و سپس طبق سطوح کاراآ ... 1انیر طبق استاندارد ملی ا)

 وراخ شدنسقاومت در برابر مز نظر اطبقه بندی  -8دول ج

 وعن اراییک

 3 نیوتن 120ر برابر سوراخ شدن حداقل دمقاومت 

 2 نیوتن 60ر برابر سوراخ شدن حداقل دمقاومت 

 1 نیوتن 60ر برابر سوراخ شدن حداقل دمقاومت 

 
کارایی دستکش باید با استفاده از حداقل        .  آزمون شوند  یدرای نمونه دستکش، کف و پشت دستکش با         ب

 .برای هر قسمت تعیین شود، میانگین نتایج

 ر چسببوانا بودن        خ7-3-5

تری برای شخص   یم سانت 30 در فاصله    یدبا) 1-4-6بند  بق  ط(ت مقدماتی   یاس از عمل   پ ونهمای آز هرچسبب

 .خوانا باشند) 20/20 شده یح تصحییاین بیا (20/20 ییاینبا ب

 .صرف دستکش می باشدمعد از بزمون به منظور خوانا بودن برچسب، آاین  -ادآوریی

 عایق بودن لزامات          ا7-4

 قاومت در برابر نفوذ آب        م7-4-1

ت یا بعد از انجام عمل     ید رطوبتی و درزهای دوخت دستکش، با       یقای عا ه شده از قسمت   یهتهای  هزمونهآ

ه یق دق 5در مدت    kpa7تحت فشار  ... 2انیرطبق استاندراد ملی ا   ) 2-4-6  و 1-4-6 ایهبق بند ط(مقدماتی  

  .، طبقه بندی شوند9آزمون و سپس طبق سطوح کارایی جدول 

                                                 
 .رجوع کنید ISO 13996ا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به استاندارد ت -١

 .رجوع کنید ISO 811تا تدوین استاندارد ملی ایران مربوط، به  -١



 

 در برابر نفوذ آبقاومت مز نظر اطبقه بندی  -9دول ج

 وعن کارایی

 3 .مشاهده نمی شود بآ هطرقثری از ا

 2 .ثری از قطره آب مشاهده نمی شودا

 1 نیستی نیاز

 

 قاومت در برابر نفوذ مایع        م7-4-2

ت یا بعد از انجام عمل     ید رطوبتی و درزهای دوخت دستکش، با        یق شده از قسمتهای عا     یهای ته هزمونهآ

آزمون و سپس طبق سطوح کارایی داده شده در           ... 1انیرطبق استاندراد ملی ا   ) 1-4-5ند  طبق ب (مقدماتی  

 : با استفاده از مایعات به شرح زیر طبقه بندی شوند و10جدول 

 ؛سیولسسرجه  د20مایدد در ای سدیم هیدروکس40 %-لف ا

 ؛سیولس سرجه د20ماید هیدروکلریک اسید در 36 % -ب

 ؛سیولس سرجه د20ماید سولفوریک اسید در 37 %-پ

 ).جمیح/جمیح(اکتان  - ایزو50%تولوئن و  50 %-ت

  طبقه بندی از نظر مقاومت در برابر نفوذ مایع-10دول ج

 

 دستکش 2یپارچگیک       7-4-3

ست الف آزمون و سپس طبق سطوح         یو طبق پ  یدبا) 1-4-6طبق بند   (ماتی  ت مقد یازمونه ها پس از عمل     آ

 .، طبقه بندی شوند11کارایی داده شده در جدول 

                                                 
 .یدرجوع کن) C1روش (ISO 13944:1998ربوط، به م یرانا استاندارد ملی ینا تدوت -١

2 - Integrity 

 وعن کارایی

 3 . ندات نفوذ کنیع ماید ساعت نبایکدر مدت 

 2 نیازی نیست

 1 نیازی نیست



 

 پارچگی دستکشیکندی از نظر ب طبقه-11جدول  

 
 

 ارگونومیک لزامات           ا7-5

 1یزیکیماهنگی ف         ه7-5-1

پس از  . وندشزمون  آ ...  2انیر طبق استاندارد ملی ا    یدبا) 1-4-6طبق بند   (ت مقدماتی   یاا پس از عمل   هزمونهآ

 . یا بهتر باشندیک سطح کارآیی  ارایدباید  ها ونهمزمون، آزآنجام ا

 3 دستکششیر        گ7-5-2

پس . زمون شوند آست ب   پیو طبق   یدبا) 3-4-6و   1-4-6 ایهطبق بند (ت مقدماتی   یاا پس از عمل   هزمونهآ

 درصد  80 حداقل   ید باال بردن وزنه با دستکش نسبت به دست بدون دستکش با              ییواناتاز انجام آزمون،    

 . باشد

 4دستکش وشیدن       پ7-5-3

پس از انجام   . ست پ آزمون شوند    یو طبق پ  یدبا) 1-4-6طبق بند   (ت مقدماتی   یازمونه ها پس از عمل     آ

 .ا کندید پیشافزا،  شدهنییعتمان ز ثانیه نسبت به 20 از یش بیدوشیدن دستکش نباپمان زآزمون، 

 

 ذاریگشانه             ن8

باید دارای برچسبی دائمی و قابل         طابقت دارند، ما که با این استاندارد        هشاننای ایمنی آتش   هستکشد

عالمت گذاری عمومی باید طبق موارد       زاماتال. وی آن درج شده باشد    رشمارۀاین استاندارد    ده و ومشاهده ب 

                                                 
1 - Dexterity 

 .رجوع کنید) 3-6بند (EN420:1994ربوط، به میران اا تدوین استاندارد ملی ت -٢
3- Grip 
4 - Donning 

 وعن کارایی

 3 عدم نشت مایعات 

 2 نیازی نیست

 1 نیازی نیست



 

 3-4-5 ندباید طبق   ب دستکش   یزذاری سا گلی نحوه نشانه  ، و باشد ... 1تعیین شده در استاندارد ملی ایران      

 .داشب 3ه کار رفته باید طبق شکل ب یرصوت. صورت پذیرد

 
 
 
 
 
 

ی طبق استاندارد مل( یرتصو – 3کل ش
 )4957ان یرا

 

 کننده  تولید  اطالعات توسطرائه            ا9

ات ید به زبان فارسی برای تول     یی همراه با دستورالعملها   ید با یینهای صحرا اشنتشآستکشهای حفاظتی برای    د

 واضح و   ید آگاهیها با  ینا. دیرر مشتری قرار بگ   یا برای واردات و صادرات، در اخت      یسیداخلی و به زبان انگل    

 : باشندیرنده نکات زیردر برگ

 گی مجازین نمایا کننده یدنام و نشانی تول            9-1

 معرفی محصول            9-2

 :یره استفاده به شرح زیقطر            9-3

 .ه مصرف کننده قبل از استفاده انجام شودیل به وسد که بایییهایش در صورت لزوم، آزما-

 ن و در آوردن پوشاکید در صورت لزوم، شرح دستورالعمل نحوه پوش-

 )ان دمایزبرای مثال م(های استفاده یتحدود م-

 یا آلودگی زدایی /و کردن یزستورالعمل تم د-

 روش خشک کردن  -

 . در صورت لزوم، هشدار در برابر مشکالتی که ممکن است به وجود آید-

 . عالوه بر عالئم ذکر شده موجود هر گونه عالئمی که ممکن است مفید باشد-

 برای حمل و نقل نوع بسته بندی مناسب -

                                                 
 .رجوع کنید ISO 13688ه استاندارد بربوط، متا تدوین استاندارد ملی ایران  -٣



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لفایوست پ

 دستکش پارچگییکزمون آ

 )زامیلا(

 کار صول         ا1-لفا

. ، بپوشد )دستکش داخلی (کند  ی  ا مشخص م  رثر آب   اه  کدستکشی  ی   دستکش را رو   ید کننده با  یشزماآ 

 از  پس. شت و سپس باز کند    م مرتبه آنها را     12را در یک ظرف حاوی آب فرو برده و             یشاهستدسپس  

 .  آب بررسی می گرددیراثتز نظر استکش داخلی دآن 

  یلسا        و2-لفا

ان نشت آب را    یز از جنس منسوجی که براحتی بتواند م         یستکشدکامالً توسط    ست آزمایش کننده باید   د

 ددرصدصز جنس   ای  از پارچه امی توان    را ین دستکش ا.  ه شود ید، پوش )دستکش داخلی (مشخص کند   

آب مورد  .  نمود یههتیلیمتر،   م 5/0±1/0ت  خامض ورم بر متر مربع      گ 50±10ر واحد سطح    با جرم د   نبهپ

 ه ب آن عمل شود تا کشش سطحی      دون کف با یک ماده سطح فعال        ب  ید آزمون با  یناستفاده برای انجام ا   

 . اهش یابدکسانتیمتر  ربین  د34± 5کمتر از 

 اهونهمز       آ3-لفا

وسط ت یدا با هزمونآای کوچک و بزرگ باید به کار گرفته شود و            هندازهاحداقل سه جفت دستکش برای       

 .دیرانجام گ، آزمایش کننده داقل دوح

   آزمونشو      ر 4-لفا



 

  دست برای   یطو مح  لزدیک به گستره طو   نا حد امکان    تباید   انگزمایش کنند آبعاد دست          ا       1-4-لف ا

 .  اشدبوچک و بزرگ  کندازهاا بدستکش های 

  . پوشدب) 2-طبق بند الف(اخلی دا بر روی دستکش را هستکشدباید ه زمایش کنند        آ2-4-لفا

س یورجه سلس د) 20±3( با دمای  ر آب د دقیقه   5ه مدت   با  را  هستکشدباید  ه  زمایش کنند       آ      3-4-لفا

 یدابپس  س. دیردر داخل آب قرار گ      ستکشددنه  ی ب الیباسمت  قمیلی متر از     25به گونه ای که       رو برد ف

  .بار، مشت کرده و باز کند کی ثانیه 10ر  هستکشددستهای خود را به همراه 

  . ورندآون بیرا را هزمایش کنندگان باید دستکش        آ4-4-لفا

  .  سی شودرر از لحاظ لکه گذاری توسط آب بستکش داخلی باید        د5-4-لفا

 آزمون  زارش        گ5-لفا

ب بر   آ فوذن. ا گزارش شود  هونهمزآاید برای تمام    بزمون  آآب بر روی دستکش داخلی بعد از انجام           فوذن 

 آزمون مردود شناخته    ینبوده و نمونه از نظر ا      ستکشد نشان دهنده نشت آب توسط       ،روی دستکش داخلی  

 . دمی شو

 
 
 
 
 
 

 بیوست پ

  دستکش شیرگزمون آ

 )لزامیا(

  صول کار          ا 1-ب

مرطوب و   ستفاده از دستکش  ا، با   یسه طناب در حالت خشک و خ      یلسوک سری وزنه ب   ی باال بردن    یتابلق

 . گردند ی مقایسه مستکش دبدون

  یلسا          و2-ب



 

کالیبره شده برای    هیلسوه  به   ک ترمیلی م 5/9ر  ا قط ب  السه 1شده شیده ک باید توسط طناب پلی استر    ن  ین آزمو ا

 . نجام شوداتصل است، ماندازه گیری 

 اهونهمز        آ 3-ب

، کننده زمایشآ 2داقل سه جفت دستکش برای هریک از سایزهای بزرگ و کوچک باید توسط حداقل                ح

. ندشون   آزمو یس خ خشک و  در شرایط  دیابا بعنوان یک سری کامل      ههر جفت از دستکش   . وندن ش آزمو

قدماتی  م عملیات .گیرند قرار،  رم شدن نرای  ب یلیکم ت ملیات ع  تحت یدا نبا هستکشن، د زمو آ انجام زابل  ق

 . ودشانجام  اهستکشدوی راید ب) 3-4-6  و2-4-6ندهای ببق ط(

 
 

  زمونآوش          ر4-ب

ی را ب  دست   یطو مح  تره طول سگه  با حد امکان نزدیک     تزمایش کنندگان باید    آبعاد دست        ا      1-4-ب

 . وچک و بزرگ باشد کندازهاا ب یاهستکشد

 دست و  ر دو هه  یلدی را بوس  یاز یاه زنهوا حد امکان    تر آزمایش کننده باید سه مرتبۀ متوالی        ه     2-4-ب

 ر دو پای آزمایش کننده محکم روی زمین قرار        ه یدن طناب با  یدبه هنگام کش  . بلند کند  از طناب،  با استفاده 

ر نظر   د دون دستکش ببعنوان توانایی بلند کردن وزنه با دست        ،  زنه بلند شده در سه آزمایش     و یننگیام. دگیر

 .ودشگرفته می 

 سپس یک طناب خشک     و یساز طناب خ   ستفاده ا با خشک باید یط  در شرا  اهستکش د مونه     ن     3-4-ب

  . آزمایش شوند

 سپس یک طناب خشک     و یساز طناب خ   استفاده با ایدبرطوب  یط م ر شرا دا  هستکشدمونه        ن      4-4-ب

  . آزمایش شوند

 انگزمایش کنند آ. ودشزمایش کننده ارزیابی    آداقل هر سه جفت دستکش باید توسط یک               ح     5-4-ب

 یس خ وخشک  یط  ر شرا دجفت دستکش    هررای  را ب  )باال بردن وزنه   رتبه م 6داقل  حشامل  (زمون  آباید هر   

ستکش با  رای د ب آزمون 3و  وچک  کندازه  استکش با   رای د ب آزمون 3داقل  حد  ایی ب بطور کل  .نجام دهند ا

 . شود بزرگ انجام ندازها

                                                 
1- Prestreched 



 

. ندقایسه شو مر  یگدیکباید با     بدون دستکش  وستکش  داز   استفاده  با هزنو باالبردن   ییوانا    ت     6-4-ب

 : ودشی م ه صورت زیر محاسبهبنسبت به دست بدون دستکش  دستکش  باهزنوباالبردن  واناییت

بدون دستکش                     دست رصد کنترلد =  100*

 آزمون زارش        گ 5-ب

 :های زیر باشدآگاهی ارایدزارش آزمون باید گ

 روش آزمون طبق استاندرد ملی ایران        1-5-ب

  برای هر جفت دستکش ترل دست بدون دستکشرصد کن      د2-5-ب

 ) خشک یا خیس(رایط آزمون       ش3-5-ب

               زمایش آفعات  دعداد     ت4-5- ب

 .فته نخواهد شدیرا پذه نمونهیی مردود شوند، کارایش آزماینا در اهتر از دستکشیش بیا جفت یکنانچه چ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ یوستپ

 دستکش وشیدنپزمون آ

 )زامیلا(

 کار صول           ا1-پ

ری می  یندازه گ  ا و خشک شده اند،    وشه طور مکرر شست   بکه   اییهرای دستکش بستکش  دوشیدن   پ زمان 

 . دنک میعیین تا رستکش دداخل  سترآتصاالت ایوب مربوط به ، عزمونآاین . دشو

 اهونهمز         آ 2-پ

 توانایی باالبردن وزنه با دستکش
بدون  هزنوباالبردن  واناییت



 

وچک یا بزرگ باید توسط حداقل دو آزمایش کننده         ک ایهندازهاز   یک ا  رای هر بحداقل سه جفت دستکش      

 . انجام شود اهستکشدوی راید ب) 1-4-6ند ببق ط(قدماتی مملیات ع. ودشزمون آ

 زمونآوش          ر3-پ

ی ا دست بر  یطمح ول و طتره  سه گ بکان نزدیک   ما حد ا  تزمایش کنندگان باید    آبعاد دست        ا      1-3-پ

  .اشدب زرگ و کوچکبندازه اا بستکش های د

شود  ی م یریگندازها سه مرحله متوالی     طی) دستکش فتج یکز  ا(ک دستکش   یوشیدن  پمان       ز     2-3-پ

  .وجود آیدبستر دستکش آغییری در تاید ب مراحل نین در طی او

ستکش آزمون  دن  یدارد و با پوش   دننده قرار   کستکش در مقابل آزمایش     ، د زمونآر زمان شروع         د     3-3-پ

 . دبیااتمه می خ

ین زمان   ا .در نظر گرفته می شود     نوان زمان مبنا  ع هدستکش ب  وشیدن پ اول زمان 3 یننگ      میا       4-3-پ

 . اشد بثانیه 10از یش ب نباید

 . نجام شوداای دستکش همونه نروی ایدب) 1-4-6ند ببق ط(قدماتی مملیات       ع5-3-پ

نوان زمان نهایی   ع بهن  درکخشک    مرحله ینرخآاز   سپدستکش   وشیدن پ اول زمان 3 یننگ      میا      6-3-پ

 .ر نظر گرفته می شود دوشیدنپ

 آزمون زارش         گ4-پ

ای هزمان.  ثانیه گزارش شوند   1/0 تقریب   بارای هر آزمون    ببنا باید    م وشیدنپو زمان    وشیدنپزمان نهایی    

یا قبول شدن باید با       دودمر ز لحاظ امونه ها   نکارآیی  . متوسط نهایی و مبنا باید محاسبه و گزارش شوند          

 . ای متوسط نهایی و مبنا تعیین شوندهاستفاده از زمان

 : باشدیرزی اهیآگاه اراید یدزارش آزمون باگ

  ثانیه برای هر آزمون 1/0 تقریب  باوشیدنپمان نهایی ز ومبنا  وشیدنپمان       ز1-4-پ

 مبنا و نهایی  وشیدنپمان ز یننگ      میا2-4-پ

 ارآیی با استفاده از زمان متوسط نهایی و مبنا کشخص نمودن سطح     م 3-4- پ

 
 
 



 

 
 

 تیوست پ

 ارزیابی میزان خطر رایبا و مالحظاتی هماییناهر

 )تیااطالع(

 تیال         ک 1-ت

        می        ادرقآنها را    لکهبردی بوده   فت  اظنه فقط برای حف    (PPE)1آتش نشانها    فاظتیحنقش وسایل    

 یرمکان پذ اه این اهداف     ب سترسیداضطراری که    یتضعدر و  لاه هرح ب. بندیاست  دین اهداف   اد که به    زاس

نتخاب ا. جات یابد ن ،دمات شدید صارد آمدن   ودون  بشان  نآتش  تا ید نما ینرا تأم  تاظحف باید PPEت،  یسن

 حتمالاتا  د  یرورت گ صویژه   یاربردک الزامات   وارزیابی خطر   س  راسابن باید   آفاظت  ححوه  نو   PPEوع  ن

 .رودبا از بین  یاهش کخطر بروز

 عیین نوع دستکش         ت 2-ت

 : ودشی مزیر ارائه  ارهایک راه،خطری رزیابارای بنتخاب و تعیین نوع دستکش ا منظور کمک به نحوه به 

مان زه  کقتی  و ،طرنسبتاً کم خشانی با سطوح     نآتشت   عملیا ومناسب برای اهداف عمومی نجات         :1وعن

ای گیاهی مثل   هاصل از سوخت  ح فرونشاندن آتش    یاا  هبانیار ب دحریق   طفایاثل  م(است   والنی ط نوشیدپ

 ). کشتزارهایا ا ها، مزارع، گیاهان، علفهجنگل

وضعیت  ا ب ابهمشا، وسایل نقلیه، خطوط لوله و سایر موارد          هحریق در ساختمان   طفایامناسب برای    :2وعن

سبتاً پائین است و انتظار مواجه شدن با مایعات خطرناک نمی رود               در آنها سطح خطرات ن      ه ک راریاضط

 . )مثل مواد شیمیایی و یا مایعات بدن یا خون(

 سطح  کهاضطراری  یت  وضع ابا، وسایل نقلیه یا موارد مشابه       هحریق در ساختمان  ی  مناسب برای اطفا   :3وعن

در منطقۀ آتش و    ی  یمیایشرخورد با مواد    بطر  خیزیکی و حرارتی و نیز      فطرات  خخطر باال می باشد و امکان       

 . سایر مایعات خطرناک وجود دارد

  برای هدایت ارزیابی خطری لکوش ر         3-ت

                                                 
1 - personal protective equipment 



 

 : ارزیابی خطر عبارتند از دینرآفه مرحلۀ اصلی در س

 خطریی اسا     شن 1-3-ت

نابع میر  ز یاهثالم. کنید یههتشانی،  نیا اداره آتش   تشکیالت ملیاتعر  دطرات بالقوه را     خ هرست مسائل و  ف

 : اشندبد می ینرآفدر این ید  مفیاطالعات

 . خطراتی که افراد در معرض آنها قرار دارند یا ممکن است قرار بگیرند  فهرستیههت -١

 . لی و محلیمر سطح دبلی قیماریها و صدمات ببت حوادث، ث -٢

 . ازرسی و بررسی وسایل و تجهیزات و غیرهب -٣

 اترزیابی خطر     ا2-3-ت

 : خطرات را با سئواالت زیر ارزیابی کنیدیی د شناساینرآفشده در  بتثر مورد ه

  بالقوه یا احتمال وقوع این حادثه چقدر است؟ تد ش-1

 کرار بالقوه یا احتمال وقوع این حادثه چقدر است؟  ت-2

  ؟ستیتایج بالقوه حاصل از این حوادث چ ن-3

برخی منابع  . کمک می کند   PPEایی  ای کار ه و طراحی ویژگی   ر توسعه د ها   یت اولو نییموارد به تع   این

 : اطالعاتی مفید عبارتند از

 بازرسی ی اهزارش گو یمنیی ااهیزیمم -1

 ا و حوادث قبلی همار مربوط به صدمات، بیماری آ-2

 اربرد اطالعات ملّی در مورد حوادث محلّی  ک-3

 ی این حوادث ر مورد ارزیابی خطرات انحصاری دقضاوت حرفه ا -4

 نترل خطر     ک 3-3-ت

 PPEدر مورد    .نها بصورت مستند کنترل شود    آز  ا یکهتر است هر    ب ارزیابی خطرها    یی و اساشنه محض   ب

 دو  مولعمبه طور   . طر باشد خ کاهش   یاذف  حرای  بیژه  وا و الزامات    هزمونآامل  ش تواند   مینترل  کاین  

  :روش اولیۀ کنترل به ترتیب اهمیت عبارتند از

 . کنید ذفحا آنها را یکرده  جتنابااک نز فعالیت های خطرا انکمر صورت اد -١

در نظر   کنترل آنها باید   برای مراحلی  نباشد، یرپذ ا اجتناب از خطر امکان     یر صورتی که حذف      د -٢

 ). PPEای هیگویژمثل توسعۀ  (گرفته شود



 

ای عملیاتی استاندارد،   هامل روش اید قسمتی از هر برنامۀ ایمنی باشند که ش          بPPE برای   ناسب م گیویژ

ی اای دوره هرزیابیاهتر است    ب .ر مهم می باشد   یاعملی بودن طرح بس    رزیابیا. آموزش و بازرسی می شود    

 رییر صورت تغ  د. گرددیجاد  ان  آر  داید اصالحاتی   بر صورت نامناسب بودن برنامه        دنیز انجام شود و      

 . دو انجام شمجدداًرزیابی خطر ا بهتر است ،اهوشر

 و ارزیابی خطرات آتش نشانها یی اساشنیشنهادی برای پوامل         ع 4-ت

ر داید   ب خطر رزیابیارای  ب که   یواملعرخی از   ب ،ین استاندارد اطابق با   مشانی  نای آتش هرید دستکش خر  د

 : دشابیر می ز به شرح ،شوند نظر گرفته

 طح تجربه و آموزش آتش نشان     س 1-4-ت

احتمال زیاد خطرات را تشخیص داده و به طور مناسب در مقابل             ه  اتجربه و آموزش دیده ب    ای ب هشاننتشآ

آموزش نیز   انزمی و کیفیت. را به حداقل برسانند    وادث ح روزبرتیب  تلعمل نشان می دهند تا بدین     اآنها عکس 

آموزش  PPE بمناس ا باید به طور ویژه در کاربرد       هشاننآتش. بر روی میزان صدمه دیدن آنها مؤثر است        

 . ببینند

 طح آمادگی جسمانی و سالمتی آتش نشان    س 2-4-ت

سبت ند با احتمال زیادتری ایمن خواهند بود و         نرخوردار هست بالمتی و شرایط خوب بدنی      سز  افرادی که   ا

  .ندیر قرار می گیدطر و صدمات شدخر معرض د کمتر یفبه افراد ضع

 ثهملکرد آتش نشان در صحنۀ حاد   ع 3-4-ت

ی فراداسبت به   نمکن است   مند  یرگی  قرار م  شدید آتش  جومه بسته در معرض     یطر مح دایی که    ه شاننتشآ

سئولیت موان  ت یم. وندشدتری  یای شد گیهچار سوخت دت دفاعی را انجام می دهند،       یا باز عمل  یطکه در مح  

خواهد ز  انیز حفاظت   رجات گوناگونی ا  ده  بتیجه   ن که در  درطبقه بندی ک  ،  ا را در صحنۀ آتش    هنش نشا تآ

در  . خطر مقابله کند   ا که بتواند در مواقع اضطراری ب      شود مجهز   ایهممکن است هر آتش نشان به گون      . بود

آتش یا سایر حوادث      قابله با مشان در    نای ویژه آتش   هعالیتفحتمال بروز خطر در       ااید  بموارد،  این  

که برای حمالت شدید داخلی       PPEا  با  را  هشاننآتش می توان ی   مواقع یندر چن .  رددگاضطراری تعیین   

 .  را برعهده دارند، تجهیز نمودیهاول فاعدایی که هشانناند مشابه با آتش طراحی شده

 رایط محیطی در صحنۀ حادثه      ش4-4-ت



 

شان در صحنۀ   ند بر روی ایمنی آتش     ن سرد می توا   یطیحم مرطوب و گرم به همراه شرایط         یطیحمرایط  ش

مثل خیس شدن   ( می گذارد    یرشان تأث نر عملکرد آتش  بفیزیکی که    شرایطید  با نیمچنه. ر باشد حادثه اثرگذا 

ا هم می تواند اثرات مثبت      هاخل لباس در  دآب   وجود. دیر مورد توجه قرار گ    یدبا) شانینتشآنگ  یلتوسط ش 

 . اشته باشد دردفو هم اثرات منفی بر روی کارآیی 

 وادثحدر صحنه طرات ویژه خرخورد با      ب 5-4-ت

نوع، سطح و مدّت     . ردندگرزیابی  اتر است   ه ب اتفیزیکی و سایر خطر     عوامل رارت و ح از   اشین طرخ

ا ه که آتش نشان   ایی روی خطرات بالقوه   ا عمده ثیرأتقرارگیری در معرض حرارت به همراه محیط فیزیکی         

 قابلیت دید کم، مواد شیمیایی در       سایر خطرات مثل امکان تماس با شعله،        .با آن برخورد دارند، می گذارد     

 . ر صحنۀ آتش سوزی خواهد شددفزایش خطر امحل و سطوح فیزیکی سخت باعث 

 سایل حفاظت فردیوای محافظ و سایر های شناخته شده در مورد دستکشهحدودیت    م 6-4-ت

ند ولی  ا طراحی شده ،   برای جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمات         یفاظتحای  هر حالی که دستکش    د

کارآیی دستکش ممکن است    . شرایط نیز باید مدنظر قرار گیرد      لیهکایمنی در   ین  أمتای آنها در    همحدودیت

ممکن است با    اتیصصوین خ  ا الوهبع. تناسب با خصوصیات طراحی و کارایی مواد، دچار محدودیت شود         م

را از  د  وخشوند تا کارآیی     یگهدارنای محافظ باید به خوبی      هدستکش. د یاب شاهکا  هاستفاده از دستکش  

 داشب ای   هونگا باید به    ها، کاله و چکمه   هثل لباس مسایل حفاظت فردی    وایر  سرکیب   ت روش .دست ندهند 

 . امین نمایدتت و ایمنی کامل مصرف کننده را اظکه حف

 ظتیفاحای همناسب دستکشزه ندا   ا 7-4-ت

 یاهدستکش. فراهم آورند  اهافی را برای آتش نشان    تا حفاظت ک   امالً اندازه دست باشند   کا باید   هستکشد

ای خیلی تنگ هم باعث کاهش       هدستکش. ذارندگاثر می   و سرعت عمل فرد     ییاراکبر روی    شادگخیلی  

 این امر را می      و اسب باشد نا باید م  هشاننتشآایز دستکش   س. شوند میستکش  دو طول عمر     عایق بودن   

برای تعیین سایز    ا باید هشاننتشآ. در حین انجام وظیفه، ارزیابی نمود     توان با کارایی و سرعت عمل افراد         

  .نهاد تولید کننده در این خصوص توجه نمایندیشمناسب به پ

 در صحنۀ حادثه جرای فرمان اوع و     ن8-4-ت



 

-نشانآتش. خطر اثر بگذارد   ر برخورد با  دواند  تا در صحنۀ حادثه و عملیات می       هشاننتشآظم و ترتیب    ن

ند کمتر از افرادی که مستقل یا       رادایی که وظایف شان به خوبی تعریف شده است و تحت نظارت قرار                ه

 . سر خود رفتار می کنند، صدمه خواهند دید

دنظر قرار  ما  هشاننای آتش هتوسط فعالیت  PPEستفاده طوالنی مدّت    ااشی از   ننش حرارتی   تمچنین، باید   ه

رین دالیل صدمات و آسیب دیدگی       تتداولمیکی از    نآمات مرتبط با    ای حرارتی و سایر صد    هتنش. گیرد

  .تعدادی از عوامل فوق در ایجاد تنش حرارتی موثر هستند. حسوب می شوندما هشاننآتش

 
 

 یوست ثپ

 اهشاننای آتشهدستکش انواع مربوط به کارآیی ای هویژگی قایسۀم

 )تیااطالع(

ات لـــــــزاما زمونآوش ر 1وع ن 2وع ن 3نوع 

 کارایی

 :ستاو به شرح زیر  کسانیسطح  برای هر سه

مونه ها نباید سوراخ شوند، خرده های ناشی از اشتعال یا مذاب باقی ن

بگذارند و زمان پایداری شعله و زمان پایداری فروزندگی باید حداکثر 

 . ثانیه باشد2

ر بزمون آ 6915ا استاندارد ملی ایرانب طابق م

ای هدرز  مچ و،متشکله روی سطح اجزاء

 یشستشو وره  د5دستکش، قبل و بعد از 

 .کامل انجام می شود

قاومت در برابر م

 شعله

)1-2-7طبق بند (

24HTI ≥  17s و 

( 24HTI - 12HTI )  

≥  6s 

24HTI ≥ 13sو 

( 24HTI - 12HTI )  

≥  4s 

24HTI  ≥  9s و 

( 24HTI - 12HTI )  

≥  3s 

استفاده از  با  فقط،ISO 9151 طابق بام

قبل و  متشکله  بر روی اجزاء زمونآشعله، 

 .ودشیم کامل انجام یشستشو وره د5بعد از 

 رارت حنتقالا

)شعله عرضمر د(

)2-2-7طبق بند (

mkWدر

stt
st

2
1224

2

/40

10)(
33

≥−
≥

mkWدر

stt
st

2
1224

2

/40

6)(
22

≥−
≥

 

mkWدر

stt
st

2
1224

2

/20

4)(
11

≥−
≥

 

 ISO 6942: 2002ستاندارد اطابق با م

وره  د5 بعد ازومتشکله  بر روی اجزاء زمونآ

 .می شود کامل انجام یستشوش

نتقال حرارت ا

ر معرض د(

 )تابش

)3-2-7طبق بند (

stt 14≥ stt 10≥ stt  معرض در ISO 12127 استاندارد طابق بام ≤6

قبل  متشکله ر روی اجزاءبزمون ، آCْ260دمای 

رارت  حنتقالا

رض ع مرد(



 

 )ایتهد . کامل انجام می شودیشستشو وره د5و بعد از 

)4-2-7بق بند ط(

لـــــــزامات ا زمونآوش ر 1وع ن 2وع ن 3نوع 

 کارایی

دون ب C o180ر د

ذوب شدن، چکیدن یا 

و جمع شدگی  تراقحا

 8%داکثر ح

 بدون، C o180ر د

دن، چکیدن  شوبذ

-و جمع تراق احیا

 5%داکثر حدگی ش

دون ب، Co180رد

ذوب شدن، چکیدن 

-و جمع تراقحیا ا

 5%داکثر حدگی ش

 5به مدّت  ISO 17493 استاندارد طابق بام

بر روی دستکش کامل و الیۀ  آزمون دقیقه

 دوره 5عد از بتشکله مداخلی اجزاء 

 . کامل انجام می شودیشستشو

 قاومت حرارتیم

)5-2-7طبق بند (

عد از ببدون فرسودگی 

 ور د8000

عد بفرسودگی بدون 

 ور د2000 از 

عد بدون فرسودگی ب

 ور د2000 از 

وسط  ت1521-4استاندارد ملی ایران  طابق بام

ه ای با جرم در واحد یشکاغذ سمباده ش

 هیالر روی بزمون  آ2gr/m300 سطح

 .نجام می شودادستکش  فکخارجی 

 قاومت سایشیم

)1-3-7طبق بند (

  داقلحیروی برشی ن

 تننیو 4

  داقلحی نیروی برش

 تننیو  2

حداقل  نیروی برشی

 تننیو 2

ا حرکت  بISO 13997 استاندارد طابق بام

ر روی بزمون آتری، م میلی20اصله فتیغه از 

 .انجام می شود پشت دستکش ف وک

 قاومت برشیم

)2-3-7طبق بند (

 قاومت جرخوردگی م

 N 50حداقل

 قاومت جرخوردگیم

 N 25حداقل

قاومت جرخوردگی م

 N 25حداقل

روش  (EN 388: 1994ستاندارد اطابق با م

روی  زمون برآ) و زبانه ای یا سه زبانه اید

 .ودش  میمانج خارجی اهیال

قاومت م

 یردگرخوج

)3-3-7طبق بند (

وراخ شدن سیروی ن

 N120حداقل 

وراخ شدن سیروی ن

 N60حداقل 

وراخ شدن سیروی ن

 N60حداقل 

 بر زمونآ ،ISO 13996ستاندارد اطابق با م

- میمانجدستکش ا فک خارجی هیالروی 

 .شود

قاومت در برابر م

 وراخ شدنس

)4-3-7طبق بند (

لـــــــزامات ا زمونآوش ر 1وع ن 2وع ن 3نوع 

 کارایی

بدون حضور قطرات 

 آب

بدون حضور قطرات 

 آب

حت  تزمونآ ،ISO 811استاندارد طبق بام یازی نیستن

 دوره 5 دقیقه بعد از 5 مدت بهkpa7فشار 

 .کامل انجام می شودشستشوی 

قاومت در برابر م

 آب نفوذ

)1-4-7طبق بند (



 

بدون نفوذ مایع در 

  ساعت1مدّت 

بر  زمونآ، ISO 13994 استاندارد طبق بام نیازی نیست نیازی نیست

 ورهد 5دستکش بعد از  متشکله جزاء اروی

 .ودش  میمانجا  کاملیشستشو

قاومت در برابر م

نفوذمواد شیمیایی

)2-4-7طبق بند (

روی  ر بآزمون ،لفا یوستپطابق با م نیازی نیست نیازی نیست بدون نشتی

 ورهد 5قبل و بعد از  کامل، دستکش

 .ودش  میمانجا  کاملیشستشو

 کپارچگیی

 دستکش

)3-4-7طبق بند (

6   بند (EN420: 1994 استاندارد طابق بام 1داقلحسطح کارایی : رای هر سه سطح یکسان استب

 5ر روی دستکش کامل بعد از ب زمونآ) 3-

 ورایط مرطوب شر  د کاملیشستشو ورهد

 .ودش  میمانجا خشک

 ماهنگی فیزیکیه

)1-5-7طبق بند (

 30خوانا بودن برچسب در فاصله  :رای هر سه سطح یکسان استب

 20/20سانتیمتری برای شخصی با بینایی تصحیح شده 

 طابق با عملیات شرح داده شده در بندم

   6-4-1 

وانا بودن خ

طبق بند (برچسب 

7-3-5( 

وانایی باالبردن وزنه نسبت به دست ت: برای هر سه سطح یکسان است

  درصد80بدون دستکش حداقل 

بر روی دستکش  آزمون ،ب یوستپطابق با م

 ر د کاملیشستشو ورهد 5بعد از ، کامل

 .ودش  میمانجا  خشکوشرایط مرطوب 

  دستکششیرگ

)2-5-7طبق بند (

 لزامات کاراییا وش آزمونر 1وع ن 2وع ن 3وع ن

وشیدن دستکش حداکثر معادل پزمان : رای هر سه سطح یکسان استب

 " ثانیه20+ زمان مبنا "

 

بر روی دستکش  پ، آزمون پیوست طابق بام

.ودش  میمانجا  کاملیبعد از شستشو، کامل

 وشیدن دستکشپ

)3-5-7طبق بند (
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