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كفش دمپائي پالستيكي رويه چرمي
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موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در
ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهها را تعيين و
تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري
اعالم نمايد .وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
(تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور
تدوين استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي ،كمك به بهبود
روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور -
ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري –
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و
جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات
رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل
كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي
نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان ،توزيع كنندگان
و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد،
نگهداري ،بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف – ترويج سيستم
متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كاالها
با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و
صدور گواهينامه هاي الزم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا
در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و
صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص
كشور را مورد توجه قرار ميدهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و
باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت
مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينهها و در نتيجه
موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.

كميسيون استاندارد كفش دمپائي پالستيكي رويه چرمي
استاد دانشگاه ملي ايران

اعضاء
شيرزاد – فرخ
عطري – مصطفي

كارشناس پوشاك
مديرعامل كارخانجات كفش ملي

دبير
مهپور – مجيد

كارشناس مؤسسه استاندارد
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استاندارد كفش دمپائي پالستيكي رويه چرمي
هدف و دامنه كاربرد
اصطالحات
ويژگيهاي فني
ويژگيهاي ساخت
بستهبندي و عالمتگذاري
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بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد كفش دمپائي پالستيكي رويه چرمي كه بوسيله كميسيون فني
استاندارد كفش تهيه و تدوين شده در چهاردهمين جلسه كميته ملي
پوشاك مورخ  54/4/24تصويب گرديد  .پس از تأئيد شوراي عالي
استاندارد و باستناد ماده يك (( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه ))1349
بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .
براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و
علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد
تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا
تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني
مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراين براي مراجعه به استاندارهاي ايران بايد همواره از آخرين
چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .
در تهيه اين استانداردها سعي بر آن بوده است كه با توجه به
نيازمنديهاي خاص ايران حتيالمقدور ميان روشهاي معمول در اين
كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر همآهنگي
ايجاد شود .

استاندارد كفش دمپائي پالستيكي رويه چرمي
 1ـ هدف و دامنه كاربرد

 2ـ اصطالحات
 -1-2رويه  :قسمتي از كفش است كه آز و پنجه را ميپوشاند .
 -2-2سرپنجه  :1قسمتي از كفش است كه روي انگشتان را ميپوشاند
.
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 -3-2آستر  :قسمتي از كفش است كه سطح داخلي رويه را ميپوشاند
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 -1-1هدف از اين استاندارد تعيين حداقل ويژگيهاي مورد احتياج
كفشهاي پالستيكي رويه چرمي است كه ماده اصلي آن  P.V.C.بوده و
اصطالحا دمپائي ناميده ميشود .
در اين استاندارد شكل و طرح دمپائي مورد نظر نميباشد .
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 -4-2زيرين  :زيرين شامل قسمتهاي تخت و پاشنه و پل است .
 -5-2تخت  :قسمت خارجي كفش است كه از ناحيه پنجه شروع شده
و تا پاشنه امتداد داشته مستقيما با زمين تماس دارد .
 -6-2پاشنه  :قسمتي از كفش است كه در انتهاي تخت قرار گرفته و با
زمين تماس دارد .
 -7-2پل  :قسمتي از زيرين است كه در خميدگي كف بين كف و تخت
قرار دارد .
 -8-2كف  :قسمتي از زيرين است كه بشكل و اندازه كف قالب بوده و
بين قالب و تخت قرار ميگيرد .
 -9-2مواد پركننده  :موادي است كه فضاي خالي تخت و پاشنه را پر
ميكند .
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 3ـ ويژگيهاي فني
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 -1-3رويه  :از انواع مختلف چرمهاي رويه كه داراي ويژگيهاي ذيل
باشد ميتوان استفاده نمود .
 -1-1-3چرم رويه بايد تماما دباغي كرم بوده يا از چرم كرمي كه
دباغي تكميلي آن توسط مواد مصنوعي انجام گرفته است استفاده شود .
 -2-1-3چرم رويه بايد نرم بوده در اثر تا كردن ترك نخورد .
 -3-1-3مشخصات فيزيكي و شيميائي چرم رويه در جدول يك داده
شده است .
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 -2-3آستر
 -1-2-3آستر چرمي ـ در صورتيكه از آستر چرمي استفاده شود بايد
داراي ويژگيهاي ذكر شده در استانداردهاي شماره  77و  79ايران
باشد .
 -2-2-3آستر پارچه اي ـ از پارچه پنبهاي سفيد كج راه يا رنگي
مطابق رنگ رويه كه داراي مشخصات جدول  2باشد .

 -3-3زيرين :
 -1-3-3كف  :براي قسمتهاي كف ميتوان از چرم كرمي رتاناژ شده
با مواد سنتري و يا فيبر سلولزي استفاده نمود .
 -1-1-3-3حداقل ضخامت مورد قبول  2/5ميليمتر است .
 -2-1-3-3فيبر سلولزي بايد داراي مقاومت خمشي براي
حداقل  10000دور باشد .
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 -2-3-3تمام قسمت زيرين بايد از قالبگيري تزريقي پلي ونيل كلرايد
ساخته گردد ( مشخصات در جدول )3
 -1-2-3-3رنگ آن طبق توافق خريدار و سازنده تعيين ميگردد .
 -2-2-3-3در صورت آزمايش زير نور ماوراء بنفش تخت و پاشنه
نبايد داراي نشانهاي كه دليل بر حضور مواد معدني افزودني است
باشد .
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*اين ضخامت بسته به نوع قالب بكار رفته متغير بوده ولي در هيچ
صورتي ضخامت پاشنه با عاج مربوطه نبايد كمتراز 15ميليمتر باشد.
 -3-3-3مواد پر كننده ( توكاري ) ـ در صورت بكا رفتن مواد
پركننده  ,بايد از پالستيك يا فيبر با كيفيت قابل قبول ساخته شده باشد .
ضخامت اين مواد بستگي بضخامت قالب داشته ولي در هر صورت
بايد اندازه آن طوري ساخته شده باشد كه بتوان در هنگام قالبگيري
تزريقي قشري از  P.V.Cبضخامت حداقل  5ميليمتر در تخت
و  8ميليمتر در پاشنه روي آن قرار داد .
 -4-3-3پل ـ پل بايد از قسمت وسط تخت شروع شده و
تا  13ميليمتري زير پاشنه امتداد داشته باشد .
 -1-4-3-3در صورت لزوم ميتوان از پلهاي فلزي يا چوبي يا
پالستيكي استفاده نمود .
 -2-4-3-3پهناي مناسب براي پل فلزي  10ميليمتر و ضخامت
آن  1/25m.mميباشد .

 -3-4-3-3پل چوبي از چوب درخت غان و يا هر چوب مشابه ديگر
در صورتيكه بدون عيب و گره باشد با ضخامت حداقل  3ميليمتر و
پهناي  13ميليمتر .
 -4-4-3-3پل پالستيكي بايد از كيفيت مناسبي برخوردار بوده و
داراي خصوصيات پل چوبي باشد .
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 -1-4كفشهاي دمپائي بايد در قالب فلزي ساخته ميشوند .
 -2-4آستر بايد ابتدا به رويه متصل گرديده سپس وارد ماشين تزريق
گردد .
 -3-4تمام اجزاء رويه و زيرين بايد قبل از عمل تزريق بخوبي بهم
اتصال پيدا كند .
 -4-4پرداخت ـ زوايد باقيمانده از قالبگيري بايد بريده شود بطوريكه
اين قسمت كامال تميز گردد .
 -5-4حداقل بار الزم براي جدا شدن قسمتهاي رويه از زيرين بايد
برابر  N90براي قسمتهاي متصل به تخت و  N80براي قسمتهاي
متصل به پاشنه باشد .
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 4ـ ويژگيهاي ساخت

 5ـ بستهبندي و عالمتگذاري
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 -1-5هر جفت از كفشهاي دمپائي بايد در پوشش پالستيكي منفذدار
پيچيده گردد .
 -2-5اندازه كفش بايد بطور خوانا در وسط تخت خارجي همراه نام
كارخانه يا عالمت مشخصه آن و عالمت استاندارد نوشته و مهر گردد
.
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 -1اين قسمت در بعضي از مدلها ميتواند حذف گردد .
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