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Pomiar

centrum 1/4 rozpiętości przy stabilizatorze

Powierzchnia górna Powierzchnia dolna

centrum wynik średni

data pomiaru, podpis i pieczęć

Przewiewność

Przewiewność wyraża się w l/m2/min (litrach na m2 na minutę) pod działaniem standardowego ciśnienia 200 mm słupa wody tzn. 20 mb.

Urządzenie

Pomiarów dokonujemy za pomocą urządzenia POROSIMETER JDC MK-1 (rev.A) produkcji szwajcarskiej firmy JDC Electronic S.A. (www.jdc.ch), 

mierzącego pod ciśnieniem 100 mm słupa wody (10 mb). Jest to udoskonalona wersja tego urządzenia, która charakteryzuje się bardziej szczelnym i 

mocniejszym magnesem, eliminującym niepożądane przepływy powietrza pomiędzy tkaniną a obudową.

Wynik

Otrzymany rezultat określa w sekundach czas niezbędny do przejścia 0,25 litra powietrza przez tkaninę o powierzchni 38,5 cm2 pod ciśnieniem 10 mb. 

Do przeliczenia na oficjalnie stosowane jednostki (i dla ciśnienia 20 mb) stosuje się wzór: przewiewność [l/m2/min] = 5400 / czas pomiaru [s].

Ocena

Pomiaru dokonuje się na:

 a/ górnej powierzchni paralotni, w trzech celach: centralnej (1/2 rozpiętości), pośrodku połówki skrzydła (1/4 rozpiętości skrzydła) i w położonej 

najbliżej stabilizatora, otwartej komorze.

 b/ dolnej powierzchni paralotni, w jednej celi: centralnej (1/2 rozpiętości).

Urządzenie pomiarowe montuje się na wysokości (zaraz za rzędem A) między 10% a 15% cięciwy na środku płata. Przed rozpoczęciem pomiaru należy 

sprawdzić te miejsca pod względem uszkodzeń. Nawet niewielkie dziurki mogą znacząco zafałszować wyniki. Doradza się obejrzenie tkaniny pod 

światło. Z otrzymanych wyników wylicza się średnią arytmetyczną, która wyznaczy stopień przepuszczalności. Jeżeli któryś wynik znacząco odbiega od 

średniej, należy jeszcze raz sprawdzić, czy materiał nie jest uszkodzony i w takim przypadku zmienić miejsce pomiaru.

Tabela określająca stan tkaniny skrzydła pod względem przewiewności

2-powłokowe 1-powłokowe

0 - 19 0 - 39

20 - 49 40 - 89

50 - 99 90 - 179

100 - 149 180 - 269

150 - 299 270 - 539

300 i więcej 540 i więcej

Wynik jak dla tkaniny fabrycznie nowej

Stan tkaniny bardzo dobry

Stan tkaniny dobry

Stan tkaniny zadowalający

Tkanina mocno używana, paralotnia sprawna

Tkanina zużyta – nie ma pewności co do jej bezpieczeństwa

Firma Dudek Paragliders przedłuża ważność dopuszczenia do lotów paralotniom, których przewiewność mierzona wg ww. reguł jest 

mniejsza niż 300/540 [l/m2/min].

Pozytywna ocena przewiewności nie jest jedynym czynnikiem określającym stan techniczny danej paralotni!

wynik pomiaru =
25400 / X  [l/m /min]Śr

wynik pomiaru
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