
 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

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

نداردهاي ملي ) رسمي ( استا نشر وظيفه تعيين، تدوين و است كه عهده دار كشور

 ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از 

كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي 

واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه 

صالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و م
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فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: 

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و 

سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع 

كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات  ذينفع واعضاي

وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

 استاندارد ملي ) رسمي( چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با 

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي  رعايت ضوابط تعيين

مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين 

ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي 

ميگردد به  (( تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل5شماره ))

 تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي 

استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي 

ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و 

 ـللي استفـاده مي نمايد.استانداردهـاي بين الم

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني 

شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي 

وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و 

دها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري اقتصادي، اجراي بعضي از استاندار

نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، 

 اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و 

فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان مؤسسات 

سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان 

وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


ورت احراز ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در ص

شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت 

مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار 

فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از 

 مي باشد. ديگر وظايف اين مؤسسه

  ها و روش ويژگي -  غيرفوم  پالستيكي  دمپايي -  دمپايي "استاندارد   كميسيون

 "  آزمون

 )تجديدنظر(

   يا نمايندگي  سمت  رئيــس

افكار، غالمرضا ) ليسانس مهندسي 

 شيمي (

 )بلّا(  فدك  كفش  كارخانه

  اعضاء    

  ليسانس  )فوق  ، حسين مهريزي  يابوئ

 مهندسي صنايع(

  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  موسسه

  ايران

  وين  كفش  كارخانه ( نساجي  مهندسي  ، ليال)ليسانس تيموري

و   كشاورزي  ، جعفر )دكتراي زاخري

 ( دامي  الياف

  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  موسسه

 ايران

 يزد  درخشان  كفش  شركت )ديپلم( ، حسين  زاده  سرخي  

  صنعتي  تاندارد و تحقيقاتاس  موسسه ( شيمي  )ليسانس  سمسارها، مريم

  ايران

 انجمن كفشهاي ماشيني قم حسين)ديپلم رياضي( _صادق زاده 

  مهندسي  ، سيدجواد )ليسانس تفتي  فالح

 ( نساجي

  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  موسسه

 يزد استان

  مهندسي  ليسانس  )فوق  ،مجتبي  محمودي

 ( نساجي

  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  موسسه

 قم  استان

 (  ملي  )سرپايي  ملي  صنعتي  گروهفرد، بهزاد )مهندسي ليسانس   مقيمي
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 شيمي (

  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  موسسه ( بيولوژي  همايونفر، فرحناز )ليسانس

  ايران

   دبيران

  كاربردي  فيزيك  شهال )ليسانس -  دياحم

) 

  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  موسسه

  ايران

  نساجي  مهندسي  ميترا ) ليسانس -  عقيلي

) 

  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  موسسه

  ايران

  

 

 «بسمه تعالي »

 پيشگفتار

نخستين بار در   غيرفوم  پالستيكي  دمپايي  آزمون  استاندارد ويژگيها و روش 

و   و بررسي  رسيده  پيشنهادهاي  ارد براساساستاند  شد. اين  تهيه 3131  سال

و در   نخستين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت  براي  مربوط  هاي  تأييد كميسيون

  استاندارد چرم و پوست و پايپوش مورخ  ملي  كميتة  بيست و نهمين جلسة

  اصالح  قانون 1  مادة  استناد بند يك  استاندارد به  اين  شد. اينك  تصويب  3/8/83

  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين

 شود.  منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  عنوان  به 3133

  در زمينة  و جهاني  ملي  و پيشرفتهاي  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي 

تجديدنظر   لزوم  در مواقع  ايران  ليم  ، استانداردهاي و خدمات  ، علوم صنايع

  استاندارد ارائه  اين  و تكميل  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  خواهد شد و هرگونه

  مراجعه  براي  . بنابراين قرار خواهد گرفت  مورد توجه  شود در تجديدنظر بعدي

 كرد.  ستفادهتجديدنظر آنها ا  از آخرين  بايد همواره  ايران  ملي  استانداردهاي  به
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  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  و تجديدنظر اين  در تهيه 

  بين  استاندارد و استانداردهاي  اين  بين  ، در حد امكان جامعه  موجود و نيازهاي

 ايجاد شود.  هماهنگي  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  و استاندارد ملي  المللي

 براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است: منبع و مأخذي كه

 ويژگيهاي دمپائي پالستيكي 3131: سال  4243استاندارد ملي ايران  -3

 

  آزمون  هاي  ها و روش  ويژگي -  غيرفوم  پالستيكي  دمپايي -  دمپايي

  هدف 1
  دمپايي  نآزمو  هاي  ويژگيها و روش  استاندارد ، تعيين  اين  از تدوين  هدف 

)نو(    3كلرايد  وينيل  مواد پلي  تزريقي  گيري  قالب  از طريق  باشد كه  مي  پالستيكي

 شود.  مي  ساخته

 كاربرد  دامنه 4
  از پليمر پلي  كه  غيرفوم  پالستيكي  هاي  استاندارد در مورد دمپايي  اين  4-3 

  بكار مي  آن  و طرح  شكل  در نظر گرفتن  ، بدون است  شده  كلرايد ساخته  وينيل

 رود.

  اين  شوند، شامل  توليد مي  اتاق  داخل  مصارف  جهت  هائيكه  دمپايي 4-4 

 باشند.  استاندارد نمي

  الزامي  مراجع 3
  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك 

  مي  استاندارد محسوب  از اين  ، جزئي مقررات  نآ  ترتيب  . بدين است  شده  داده

ها و   و / يا تجديدنظر، اصالحيه  چاپ  تاريخ  داراي  شود. در مورد مراجع

                                                 
1-P.V.C 
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  ذينفع  كاربران  . معهذا بهتر است مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  تجديدنظرهاي

  الزامي  مدارك  ايها و تجديدنظره  اصالحيه  كاربرد آخرين  استاندارد، امكان  اين

و / يا   چاپ  تاريخ  بدون  قرار دهند. در مورد مراجع  زير را مورد بررسي

  از مراجع  . استفاده مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  تجديدنظر آن

 : است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي

  وزن  و تعيين  آزمون  روش - 3152  : سال 3134  ايران  استاندارد ملي 

  كفش  اسفنج  مخصوص

  درصد افزايش  كشش  گيري اندازه - 3152  : سال 3133  ايران  استاندارد ملي 

   پارگي  طول  و درصد افزايش  در اثر وزن  طول

  الستيكي  پايپوشهاي  آزمون  روشهاي - 3133  : سال 4423  ايران  استاندارد ملي 

   و پالستيكي

  از پايپوشهاي  برداري  نمونه  روش - 3133  : سال 4423  ايران  ستاندارد مليا 

  چرمي

  و تعاريف  اصطالحات 2
 رود:  زير بكار مي  ها با تعاريف و / يا واژه  استاندارد، اصطالحات  در اين 

  پايپوش  از نوعي  عبارت  پالستيكي  و يا سرپايي  : دمپايي  پالستيكي  دمپايي 2-3 

  و بر دو نوع  شده  ساخته  مواد پالستيكي  تزريقي  گيري  قالب  بطريق  كه  است

 باشد. مي

   تكه  دمپايي يك 2-3-3 

  ساخته  قالب  در يك  مواد پالستيكي  يكبار تزريق  توسط  كامل  بصورت  دمپايي 

 شود.  مي

   دمپايي دو تكه 2-3-4 
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و   شده  و ساخته  تزريق  جداگانه  دو قالبدر   مجزا از هم  دمپايي  و رويه  زيرين 

 گردد. مي  بيكديگر متصل

  غيرفوم  پالستيكي  دمپايي 2-4 

  كلرايد بدون  وينيل  مواد پلي  تزريقي  گيري  قالب  از طريق  كه  است  دمپايي 

 شود. مي  ساخته 3  كننده  مواد حجيم  افزودن

 4 چروك 2-1 

در سرد   يكنواختي  عدم  بدليل  دمپايي  در سطح  كه  است  هايي  خوردگي  چين 

 شود. ظاهر مي  قالب  كردن

 1   سوختگي 2-2 

و   مواد پالستيكي  در اثر تخريب  كه  است  رنگي  اي و يا قهوه  سياه  هاي  لكه 

  باال در مرحله  عدم كيفيت مواد اوليه و دماي  از جمله  مختلف  به علل  آن  سوختن

 گردد. ظاهر مي  دمپايي  رويبر   گيري قالب

 2  خوردگي  تاب 2-5 

 گردد. پايدار ايجاد مي  بصورت  دمپايي  ظاهري  در شكل  كه  است  پيچشي 

 5سرد   تزريق  عالئم 2-3 

  دمپايي  در قالب  مواد پالستيك  تزريقي  جريان  سردي  بدليل  كه  است  عيوبي 

 گردد. ظاهر مي  آن  ويبر ر  هايي  و يا برجستگي  بريدگي  بصورت

 ها  ويژگي 5
، يا دو   كلرايد در يك  وينيل  پلي  تزريقي  گيري  قالب  بايد از طريق  دمپايي 5-3 

 شود.  ساخته  مرحله

                                                 
1-blow agent 

2-Shrinkage 
3-Burning 

4-Warping 
1-Cold flow Marks 
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 5  حداقل  آن  تخت  متر و ضخامت  ميلي 4  بايد حداقل  دمپايي  رويه  ضخامت 5-4 

 متر باشد.  ميلي

  است  الزم  و پاشنه  تخت  هاي  ودن در قسمتآج دار ب  در صورت -  يادآوري 

،   باقيمانده  و ضخامت  بوده  نقطه  در آن  كل  ضخامت  كمتر از نصف  آج  ضخامت

 نمايد.  بند مطابقت  در اين  با مقادير مندرج

  شده  بيان  هاي  بايد با ويژگي  پالستيكي  دمپايي  فيزيكي  هاي  ساير ويژگي 5-1

 باشد.  مطابق 3  شماره  در جدول

 

  غيرفوم  پالستيكي  دمپايي  فيزيكي  هاي  ويژگي - 1  جدول

دمپايي يك  مشخصات رديف

 تكه

 دمپايي دو تكه

 رويه زيرين

3 

4 

1 

 

2 

5 

3 

 

3 

 چگالي )گرم بر سانتي متر(

 سختي 

گسيختگي  مقاومت به

تاسرحدپارگي)كيلوگرم نيروبرسانتي متر 

 مربع(

 درصد ازدياد طول

 درصد سايش

مقاومت به جرخوردگي قسمتهاي بازدهانه 

 اي )كيلوگرم نيرو(

درصد اختالف وزن نسبت به ميانگين وزن 

 گهدو لن

 4/3حداكثر

±  55 

 35حداقل

 

133-433 

 13حداكثر

 43حداقل

 

 5حداكثر

/4حداكثر

3 

5 ±  33 

 35حداقل 

 

133-433 

 45حداكثر

- 

 

 5حداكثر

/4حداكثر

3 

5±   35 

 35حداقل 

 

133-433 

- 

 43حداقل 

 

 5حداقل 

  ظاهري  عيوب  6
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  و عيوب  خوردگي بوده  و تاب  ، سوختگي  از چروك  بايد عاري  دمپايي  3-3 

 نگردد.  مشاهده  در آن  مواد پالستيكي  تزريق  جريان  از سرد بودن  حاصل

از   باقيمانده  اضافي  شود و قسمتهاي  دورگيري  بايد بطور كامل  دمپايي 3-4 

بايد فاقد زوائد   آن  داخلي  قسمتهاي  چنين  شود، هم  بريده  بايد بخوبي  گيري  قالب

 باشد.  تيز و برنده

  برداري  نمونه 2
 4423  بشماره  ايران  با استاندارد ملي  ها بايد مطابق  از دمپايي  برداري  نمونه 

 پذيرد.  انجام

  هاي آزمون  روش 8
  مي 3133  بشماره  ايران  استاندارد ملي  ، طبق  چگالي  تعيين  آزمون  روش 8-3 

 باشد.

استاندارد   ، طبق  تا سرحد پارگي  گسيختگي  به  مقاومت  تعيين  آزمون  روش 8-4 

 باشد. مي 3133  بشمارة  ايران  ملي

  بشمارة  ايران  استاندارد ملي  ، طبق درصد سايش  تعيين  آزمون  روش 8-1 

 باشد. مي 4423

  ، محل اي باز دهانه  قسمتهاي  جرخوردگي  به  مقاومت  آزمون  انجام  تجه 8-2 

باال و   در فك  رويه  گيرد، بطوريكه قرار مي  دو فك  بين  و زيرين  رويه  اتصال

انجام آزمون   جهت  بين دو فك  باشد. فاصله  كشش  دستگاه  پايين  در فك  زيرين

  باشد. قسمتهاي مي  متر در دقيقه  ميلي 433  دستگاه  ميليمتر و سرعت 43  فوق

 نشان داده شده است. 3  شكل  در  اي باز دهانه

  اي باز دهانه  قسمتهاي - 3  شكل

 گردد: مي  زير محاسبه  فرمول  طبق  دو لنگه  وزن  درصد اختالف 8-5 
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 *      =  B  -A    درصد اختالف وزن دو لنگه نسبت به ميانگين وزن دو لنگه  

333 
     A +  B 

    4 

 بطوريكه:

A  اول  لنگه  وزن   

 B  دوم  لنگه  وزن   

  بندي  بسته 9
  گذارده  مقوايي  و يا در جعبه  شده  پيچيده  نايلوني  بايد در لفاف  دمپايي  هر جفت 

 شود.

  گذاري  نشانه 11
  بايد در وسط  آن  تجارتي  و يا نشان  سازنده  كارخانه  و نام  دمپايي  اندازه 33-3 

 شود.  خوانا حك  بصورت  خارجي  تخت

  با نام  همراه  دمپايي  و رنگ  ، مدل  كارتن اندازه  بندي  بسته  بر روي 33-4 

 شود.  بايد حك  سازنده  كارخانه
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