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 شده  گيري هاي قالب چكمه - هاي پالستيكي دارد ً پايپوشكميسيون استان
 - آستر شده يا بدون آستر براي مصارف عمومي صنعتي - وينيل كلرايد پلي

 ً ها و روش هاي آزمون ويژگي
 سمت يا نمايندگي رئيس

سروش فر ، عبدالحميد) فوق ليسانس تجزيه 
 تحليل سيستم ها (

 يرانجامعه مديران و متخصصين صنعت كفش ا

  اعضاء

 شركت كفش بال ، غالمرضا ) ليسانس مهندسي شيمي افكار

 شركت كفش نهرين توسلي ، محمد امين) ليسانس مهندسي عمران (
 شركت كفش مليمعاونت فني و مهندسي  حسين زاده ، عليرضا) ليسانس مهندسي شيمي (

حسيني ، سيد حسن) فوق ليسانس مهندسي 
 شيمي( 

 شركت كفش شهپر

 وزارت صنايع و معادن قاني ، جليل) ليسانس مهندسي شيمي (ده
رحمانيان ، عبدالحسين) ليسانس مهندسي عمران 

) 
 شركت كفش نگهبان

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران زاخري ، جعفر) دكتراي علوم الياف (
 شركت كفش شيما سپهري ، علي) ليسانس مهندسي الكترونيك (

 شركت كفش پويا ) چابك پا ( د) ديپلم (شميراني ، احم
 شركت كفش مليمعاونت فني و مهندسي  قليچ خاني ، مهناز) ليسانس شيمي (

 شركت كفش شهپر كسمائي ، مهدي) فوق ليسانس مهندسي نساجي (
 شركت كفش پويا ) چابك پا ( ماهي ، منصور) ديپلم رياضي (
 متخصصين صنعت كفش ايران جامعه مديران و موسوي ، سيد حسين) ديپلم (

 شركت كفش نهرين نباتچيان ، محمد علي) ليسانس مهندسي عمران (
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران همايونفر ، فرحناز) ليسانس بيولوژي (

  دبير

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سمسارها ، مريم) فوق ليسانس شيمي (
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 گفتار  پيش

آستر شده يا  - وينيل كلرايد پلي شده گيري هاي قالب چكمه - هاي پالستيكي پايپوش استاندارد ً

  هاي كميسيون  توسط  كهً  هاي آزمون ها و روش ويژگي - بدون آستر براي مصارف عمومي صنعتي

 چرم، پوست و پايپوش استاندارد  ملي  كميته  جلسهسي و ششمين  و در  شده  و تدوين  تهيه  مربوط

  اصالح  قانون 3  ماده  استناد بند يك  به  ، اينك  است  قرار گرفته تصويبمورد  22/2/44  مورخ

  بعنوان 1331  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين

 . شود منتشر مي  ايران  استاندارد ملي

و   علوم،  صنايع  در زمينه  و جهاني  ملي  هاي و پيشرفت  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي

  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي  ، استانداردهاي خدمات

  مربوط  فني  تجديدنظر در كميسيون  شود، در هنگام  استانداردها ارائه  اين  يا تكميل  اصالح  براي

  از آخرين  بايد همواره  ايران  انداردهاياست  به  مراجعه  براي  بنابراين . قرار خواهد گرفت  مورد توجه

 . كرد  تجديدنظر آنها استفاده
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،  جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  اين  و تدوين  در تهيه

يجاد ا  هماهنگي  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  استاندارد و استاندارد ملي  اين  بين  در حد امكان

 . شود

 :  زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  خذيأو م  منبع

ISO 4643 : 1992  Moulded plastics footwear- Lined or unlined poly ( vinyl 

chloride ) boots for general industrial use- Specification 

 

 

 

 

 

  - وينيل كلرايد شده پلي گيري هاي قالب چكمه - هاي پالستيكي پايپوش

  - آستر شده يا بدون آستر براي مصارف عمومي صنعتي

 ها و روش هاي آزمون ويژگي

 هدف و دامنه كاربرد 1

 شده از  ساختههاي  هاي آزمون چكمه ها و روش هدف از تدوين اين استاندارد بيان ويژگي

ها ممكن است داراي  شد. اين نوع چكمهبا وينيل كلرايد جهت مصارف عمومي صنعتي مي پلي

  هاي ساق بلند چكمه ،نيم چكمهشامل پوتين، اي و يا بدون آستر با هر ارتفاع ساق  آستر پارچه

 باشند . و ...

 مراجع الزامي 2

 . است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك

  چاپ  تاريخ  داراي  شود. در مورد مراجع مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين

  . معهذا بهتر است مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  ها و تجديدنظرهاي و/ يا تجديد نظر، اصالحيه

زير   الزامي  مدارك  نظرهاي ها و تجديد اصالحيه  كاربرد آخرين  امكان، استاندارد  اين  ذينفع  كاربران

و/ يا   چاپ  و/ يا تجديدنظر، آخرين  چاپ  تاريخ  بدون  در مورد مراجع قرار دهند.  را مورد بررسي

 .  مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  تجديدنظر آن
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 :  است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

گيري سختي  روش اندازه -گرمانرم يا ه دالستيك ولكاني 1342: سال  454رد ملي ايران استاندا

 (IRHD - 100 IRHD 10)در محدوده 

تعيين خواص تنش،  -ه يا گرما نرمدهاي ولكاني الستيك 1342: سال  344استاندارد ملي ايران 

 روش آزمون  -كرنش، كششي 

ها به  تعيين ميزان كاهش نرم كننده –ها  ستيكپال 1333: سال  4544استاندارد ملي ايران 

 روش كربن فعال

ISO 458-1: 1985 (E) , Plastics- Determination of stiffness in torsion of 

flexible materials- Part 1 General method. 

ISO/R 463: 1965, Dial gauges reading in 0.01 mm, 0.001 in and 0.0001 in . 

 

 هاي طراحي  ندينياز م 3

 شود . ها طبق پيوست ت پيشنهاد داده مي ارتفاع ساق چكمهمحدوده 

 طرح زيرين  3-1

 ميلي 5/1ها نبايد از  هاي گرد بوده و شعاع گوشه داراي گوشهدر محل پاي آج زيرين پايپوش بايد 

 متر كمتر باشد .

 

 ودرس داشته باشد .تواند اثر قابل توجهي بر ايجاد تركهاي ز طرح زيرين مي -يادآوري

 

 مواد و اجزاء  3-2

، تهيه ندا شده مخلوط 1وينيل كلرايد كه بصورت يكنواخت پلي آميزهرويه، زيرين و پاشنه بايد از 

 محسوب گردد . جزء اصليوينيل كلرايد  پلي كه يصورتگردند به 

 ضخامت 3-3

                                                 
1 – Homogeneously 
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يري ضخامت بايد باشد. اندازه گ 1حداقل ضخامت قسمتهاي مختلف چكمه بايد مطابق جدول 

 مطابق با پيوست الف انجام گيرد .
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 حداقل ضخامت -1جدول 
 ابعاد بر حسب ميلي متر مي باشد.
 حداقل ضخامت  اجزاي چكمه

 رويه
 در حاليكه ضخامت تركيب پلي وينيل كلرايد نبايد 5/1

 ميلي متر باشد . 1كمتر از 

 انتهاي رويه در محل اتصالبخش نواري شكل 
 1رويه به زيره

 
 
 

 4 در ناحيه پاشنه -الف
 3 در ساير قسمتها -ب
 
 

 زيرين
 ضخامت كل -الف
 زيره -ب

 پاشنه
 ضخامت كل -الف
 پر كننده تماس با زمين تا بخشسطح  -ب

 ها ناحيه بين آج ها ناحيه شامل آج

 زنانه مردانه زنانه مردانه

12 
8 

 
25 
9 

11 
6 

 
21 
4 

7 
3 

 
19 
3 

5 
5/2 

 
14 
5/2 

 

 ي فيزيكي ويژگيها 4

 اصول كلي  4-1

حتي اگر چكمه در يك فرآيند تزريق  رويه و زيرين بايد بطور جداگانه مورد آزمون قرار گيرند

تهيه  344ها بايد مطابق يكي از روشهاي مندرج در استاندارد ملي ايران  آزمونه .ساخته شده باشد

 گردند .

 مقاومت رويه به خمش 4-2

 گيرد  مورد آزمون قرار مي بت طبق روش مندرج در پيوست هنگاميكه يك آزمونه در هر جه
 

بر روي رويه ديده  بهزار دور نبايد هيچ تركي از انواع ترك مشخص شده در پيوست  152پس از 

 شود .

 خواص كششي  4-3

                                                 
1 - Foxing 
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 23 ± 2در نقطه پارگي رويه و زيرين در دماي  درصد ازدياد طول و ازدياد طول 122مدول در 

مورد را تعيين مي گردد. قسمتي از نمونه  344ق استاندارد ملي ايران بشماره طب ،سلسيوس درجه

 لو طو ينزير لها بايد در جهت طو را تهيه كرد. آزمونه 1استفاده قرار دهيد كه بتوان دمبل نوع 

كه كوچكتر است استفاده كرد.  2توان از دمبل نوع  . در صورت كمبود مواد ميتهيه گردندساق 

 استفاده شده هنگام بيان نتايج بايد اظهار گردد .اندازه دمبل 

 
 متر ميلي 25 ± 5/2:  1طول آزمونه در نمونه دمبلي نوع 

 متر ميلي 22 ± 5/2:  2طول آزمونه در نمونه دمبلي نوع 

 دمبلي شكل آزمونهنمايي از   -1 شكل

 

وم به منظور متر باشد. در صورت لز ميلي 2 ± 2/2ها بايد در صورت امكان  ضخامت آزمونه

هاي نازكتر نيز استفاده كرد.  توان از نمونه اي در آزمونه، مي اطمينان از عدم وجود آستر پارچه

هاي آستردار، آستر بايد بدقت جدا  ضخامت آزمونه بايد هنگام بيان نتايج ذكر شود. در چكمه

يل اتيل كتون يا ماشين توان با استفاده از حداقل مقدار حالل مناسب مانند مت گردد. اين كار را مي

  سلسيوس درجه 23 ± 2ساعت در دماي  24ها را  انجام داد. پس از آن بايد آزمونه 1رداريب اليه

آزمونه بايد مورد آزمايش قرار  5قرار داده و آزمون را نيز در همين دما انجام داد. براي هر آزمون 

مطابق بند  بايد د در غير اينصورتباش 2گيرد. ميانه پنج عدد بدست آمده بايد مطابق با جدول 

 الف يا ب عمل نمود.

ازدياد طول تا حد پارگي، چنانچه ميانه اعداد كمتر اما بزرگترين عدد  درصد در آزمون تعيين -الف

آزمونه ديگر را مورد آزمايش قرار دهيد. چنانچه  5باشد بايد  2بيش از مقدار معين در جدول 

د بـدست آمده بيش از مقدار مندرج در جـدول بود نمـونه مطابق دو عـدد مياني از ده عد ميانگين

 هاي مندرج در اين استاندارد ارزيابي مي شود . با ويژگي

                                                 
1- Splitting machine 
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درصد ازدياد طول اگر ميانه اعداد بدست آمده خارج از  122در آزمون تعيين مدول در  -ب  

آزمونه ديگر  5ده بگنجد، باشد اما بعضي نتايج در داخل اين محدو 2محدوده اعالم شده در جدول 

دو عدد مياني از ده عدد بدست آمده در محدوده  ميانگينرا بايد مورد آزمايش قرار داد. چنانچه 

 شود . هاي مندرج در اين استاندارد ارزيابي مي جدول باشد نمونه مطابق با ويژگي

 

 حدود خواص كششي -2جدول 

 اجزاي چكمه
 درصد ازدياد طول 111مدول در 

 متر مربع )مگاپاسكال( م نيرو بر سانتيكيلوگر

 حداقل درصد ازدياد طول در 

 نقطه پارگي

 رويه

 زيرين

( 6/4 - 3/1  )46 – 13 

( 5 - 1/2  )51 - 21 

251 

311 

 

 سختي  4-4

هاي مورد آزمون  گيري شود. نمونه اندازه گيريساعت پس از قالب  64سختي مواد بايد حداقل 

 بايد سختي تعيين آزمون. بگيرند قرار سلسيوس درجه 23 ± 2 ساعت در دماي 3بايد حداقل 

 . گيرد انجام سلسيوس درجه 23 ± 2 دماي در و 454 ايران ملي استاندارد طبق

مجاورت گيريها بايد بر روي بخشي از زيرين باشد كه در  گيري سختي زيرين تمام اندازه براي اندازه

بايد شامل پركننده و يا تركيبات رويه باشد. براي گيرد. اين سطح ن قرار ميسطح تماس با زمين 

حداقل  گيري سختي رويه بايد تمام اندازه گيريها بر روي سطح خارجي ساق چكمه باشد. اندازه

 متر باشد . ميلي 4گيري سختي بايد  ها براي اندازه ضخامت آزمونه

 

ق چكمه را روي هم گذاشت تا به براي تعيين سختي رويه ممكن است الزم باشد تكه هايي از سا -يادآوري

 ضخامت مورد نياز رسيد .

 

 حدود سختي تركيبات پلي وينيل كلرايد  -3جدول 

 مي باشد. 1IRHD سختي بر حسب                  

                                                 
1- International Rubber Hardness Degree 
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 سلسيوس درجه 23 ± 2سختي در دماي  اجزاي چكمه

 رويه

 زيرين و پاشنه
59 - 42 

67 – 51 

 

  سرماش رويه در پيچ 4-5

گيرد، مي مورد آزمون قرار  2خش هاي مختلف رويه طبق استاندارد ملي ايران ...هنگاميكه ب

 . صورت پذيرد. درجه سلسيوس -35 حداكثر در دمايبايد  درجه 222ش رويه بميزان پيچ

دو آزمونه يكي در جهت طولي ساق و ديگري عمود بر آن تهيه كنيد. نموداري رسم نماييد كه 

و پيچش آزمونه باشد. از روي اين نمودار دمايي كه در آن آزمونه به نشان دهنده ارتباط بين دما 

  3/1درجه پيچيده شده است را مشخص كنيد. چنانچه ضخامت آزمونه بيش از  222ميزان 

درجه سلسيوس از مقدار خوانده  5/2متر افزايش ضخامت،  ميلي 23/2متر باشد به ازاي هر  ميلي

 23/2متر بود به ازاي هر  ميلي 23/1امت آزمونه كمتر از شده براي دما كم كنيد و چنانچه ضخ

ما اضافه كنيد. ددرجه سلسيوس به مقدار خوانده شده براي  5/2متر كاهش ضخامت،  ميلي

 ميانگين نتايج دو آزمونه را به عنوان دماي پيچش آزمونه در سرما گزارش نماييد.

 مقاومت به رشد برش زيرين ) مقاومت خمشي زيرين ( 4-6

درجه سلسيوس طبق پيوست پ بايد سه  -5در دماي  مقاومت به رشد برش زيرينبراي آزمون 

 52بايد حداقل  زيره( تهيه كنيد. ضخامت  2مطابق شكل  آزمونه موازي با خط مركزي زيرين )

متر  ميلي 4هزار دور نبايد بيش از  152درصد ضخامت كل آزمونه باشد. ميزان رشد برش بعد از 

 گيري رشد برش محدود به سطح بيروني آزمونه است . زهباشد. اندا

                                                                                                                                          
رجوع  ISO 458-1: 1985تا تدوين استاندارد ملي مربوطه به استاندارد  -2

 شود .
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 خط مركزي چكمه -2شكل 

 

 مواد فرار رويه و زيرين  4-7

متر طبق استاندارد  ميلي 2 ± 1/2وينيل كلرايد رويه و زيرين با ضخامت  هاي پلي زمانيكه آزمونه

ه )رويه و زيرين( نبايد سه آزمون جرمميانگين كاهش  ،گيرند مورد آزمون قرار مي 4544ملي ايران 

 درصد باشد . 2بيش از 

 بسته بندي 5

 هر جفت چكمه بايد در يك كيسه پالستيكي و يا طبق توافق خريدار و فروشنده بسته بندي گردد.

 

 عالمتگذاري  4

 اطالعات زير بايد بطور خوانا و پاك نشدني بر روي هر لنگه از چكمه ذكر شود :

 گردد . چكمه حك مي زيرهشود و يا در وسط  ر مياندازه در داخل چكمه مه -الف

 عالمت تجارتي يا  مشخصات سازنده يا تهيه كننده شامل نام -ب  

 استاندارد ملييا نشان شماره  -پ  
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 پيوست الف

 اندازه گيري ضخامت 

 ) الزامي (

 

 دستگاه  1 -الف

بقه بندي شده است. ط 1-1گيري ضخامت متناسب با هر قسمت از چكمه در جدول  ابزار اندازه

توانند مورد استفاده قرار بگيرند و  اند هميشه مي طبقه بندي شده ˝دقيق˝ابزاري كه تحت عنوان 

اند تا زماني قابل استفاده هستند كه عدد خوانده  قرار گرفته ˝معمولي˝ابزارهايي كه تحت عنوان 

 غير كمتر باشد. در تعيين شده در جدول يكدرصد از حداقل مقدار ضخامت  12 حداكثر شده

 صورت بايد از يك ابزار دقيق مناسب استفاده كرد . اين

 آماده كردن چكمه جهت اندازه گيري ضخامت 2 -الف

  زيرينآماده كردن كفي و  1-2-الف

روي خطي كه از مركز پنجه تا مركز  ين،چكمه را در جهت طول و عمود بر سطح آن از وسط زير

نشان داده شده است به  2ط مركزي را همانطور كه در شكل پاشنه كشيده شده است ببريد. خ

روش زير مشخص كنيد. زيرين را روي يك سطح افقي و در مقابل يك صفحه عمودي بنحوي قرار 

با صفحه مماس باشد. دو صفحه ديگر را عمود  Aو  Bدهيد كه لبه هاي سمت داخلي آن در نقاط 

مماس باشند. يك خط  Xو  Yرين كفش در نقاط بر صفحه عمودي اول طوري قرار دهيد كه با زي

 دهد . رسم كنيد. اين خط، خط مركزي چكمه را تشكيل مي Yبه  Xاز 

 بخش نواري شكل انتهاي رويه در محل اتصال رويه به زيره آماده كردن  2-2-الف

تهيه متر باالتر از سطح فوقاني كفي  ميلي 13نوار را با يك برش افقي دور تا دور در فاصله اين 

 كنيد .

 روش اجراي آزمون  3-الف

 رويه چكمه  1-3-الف
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لبه  تقويت كننده ي شكل نوار بخش حولنقطه  4كلرايد و پارچه آستري را در  وينيل ضخامت پلي

ي زير نوار تقويت كننده اندازه بگيريد. در مورد متر ميلي 3-15بطور قرينه در فاصله  1ساق چكمه

 3 - 15ها بايد در فاصله  گيري باشند اندازه باز شدن مي هايي كه داراي قسمت قابل چكمه

كلرايد را از سطح خارجي روكش تا  وينيل ضخامت روكش پلي .باشد 2متري زير نوار اتصاليميل

 بافت پارچه كه به اين سطح بسيار نزديك است اندازه بگيريد .

 بخش نواري شكل انتهاي رويه در ناحيه پنجه  2-3-الف

پارچه آستري را در قسمت بريده شده بدون در نظر گرفتن هرگونه  و كلرايد يلوين ضخامت پلي

 متري خط مركزي چكمه در ناحيه پنجه اندازه بگيريد . ميلي 4طرح و نقشي در فاصله 

كلرايد و پارچه  وينيل شود ضخامت پلي هاي حفاظتي در چكمه استفاده مي هنگاميكه از پنجه

 رگونه طرح و نقشي از سطح بيروني پنجه حفاظتي اندازه بگيريد .آستري را بدون در نظر گرفتن ه

 پاشنه بخش نواري شكل انتهاي رويه در ناحيه  3-3-الف

كلرايد و پارچه آستري را در قسمت بريده شده بدون در نظر گرفتن هرگونه  وينيل ضخامت پلي

 ازه بگيريد .متري خط مركزي چكمه در ناحيه پاشنه اند ميلي 4طرح و نقشي در فاصله 

 ساير قسمتهابخش نواري شكل انتهاي رويه در  4-3-الف

 پارچه آستري را در قسمت بريده شده بدون در نظر گرفتن هرگونه و كلرايد  وينيل ضخامت پلي

طرح و نقشي در چهار نقطه بطور قرينه اطراف چكمه در نواحي اتصال رويه به زيره اندازه بگيريد. 

 نبايد در مناطق پاشنه يا پنجه باشد . گيريها اما اين اندازه

  زيرينضخامت  5-3-الف

 زيرهچكمه را از روي قسمت بريده شده از سطح بيروني كفي تا سطح خارجي  ينضخامت زير

در سه نقطه جدا از هم، در  آندر نظر گرفتن طرح  بارا  زيرين چكمه اندازه بگيريد. ضخامت

كه ممكن است بعد از  گلچهندازه گيري نماييد. هرنوع در مناطق آجدار ا نيزفواصل بين آجها و 

 را درنظر نگيريد . جاي دهنددر چكمه  گيري قالب

 زيره  6-3-الف

                                                 
1 – Top binding 

2 – Joint strip 
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ضخامت زيره را روي قسمت بريده شده هم در فواصل بين آجها و هم در مناطق آجدار با در نظر 

 هركدام كه پايين ) 1ديمياني فوال كفيگرفتن طرح زيره از پايين ترين سطح كفي، پركننده و يا 

 اي كه در تماس با زمين است اندازه بگيريد . ( تا سطح بيروني زيره در سه نقطه در ناحيه تر است

 پاشنه  7-3-الف

نشان داده شده است از روي قسمت  1-را همانطور كه در شكل الف( DE )ضخامت كل پاشنه

ودي از سطح بيروني كفي و پركننده بريده شده با در نظر گرفتن آج و يا طرح پاشنه، بطورعم

در  Cگيري نماييد. نقطه  است اندازه Cمتري نقطه  ميلي 12در فاصله  Dدرست از جاييكه نقطه 

 لبه فوقاني پشت پاشنه قرار دارد .

تا سطح  قطعه پر كنندهضخامت را از زير  چنانچه از قطعه پركننده در پاشنه استفاده شده باشد،

انجام در منطقه بدون آج  اندازه گيريدار و سه  در منطقه آج اندازه گيري. سه پاشنه اندازه بگيريد

 دهد انجام دهيد . گيري ممكن نيست به هر تعدادي كه طرح پاشنه اجازه مي اگر سه اندازه دهيد.

 بيان نتايج  4-الف

با  تر وم بر حسب ميلي براي هر قسمت يدنتايج با .نتيجه هر آزمون را بطور جداگانه ثبت كنيد

 متر بيان شود .  ميلي 1/2دقت 

 
 اندازه گيري ضخامت پاشنهنمايي از محل  -1 -شكل الف

 

 

                                                 
1 – Steel midsole 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 ابزار اندازه گيري ضخامت براي اجزاي مختلف چكمه -1 -جدول الف

 دقيق معمولي اجزاي چكمه

 رويه )ضخامت كل(

 ابزار اندازه گيري ضخامت با دقت 

 متر يا عدسي مدرج با دقت  ميلي 1/1

 متر ميلي 1/1

 ابزار اندازه گيري ضخامت مطابق

استاندارد ملي ايران بشماره...
1

 

 كيلوپاسكال 2با استفاده از فشار 

 متر ميلي 1/1عدسي مدرج با دقت  رويه )ضخامت روكش(
 ميكروسكوپ متحرك با دقت 

 متر ميلي 12/1

بخش نواري شكل انتهاي رويه 

 اتصال رويه به زيرهدر محل 
 متر ميلي 1/1عدسي مدرج با دقت 

 ميكروسكوپ متحرك با دقت

 متر ميلي 12/1

 ميليمتر 1/1عدسي مدرج با دقت  متر ميلي 1خط كش مدرج با دقت  ينزير

                                                 
 ISO / R 463تا تدوين استاندارد ملي ايران مي توان از استاندارد  -1

 استفاده كرد . 1965
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 پيوست ب 

 اندازه گيري مقاومت رويه در مقابل خمش 

 ) الزامي (

 

 اصول كار  1-ب

آنچه در حين راه رفتن بر روي رويه هاي دوگانه شبيه  توسط دستگاه مناسب بطور مداوم چين

ظاهر  آنآيد. اين عمل تا زمانيكه تركهايي برروي  بوجود مي آزمونهشود، بر روي  چكمه ظاهر مي

 يابد. تعداد مشخصي دورهاي خمشي را تحمل نمايد، ادامه مي آزمونهشود و يا 

 وسايل الزم 2-ب

هايي به  شامل جفت گيره ( 1 – اندازه گيري مقاومت رويه در مقابل خمش ) شكل ب دستگاه

شوند كه محورهاي هر جفت در يك خط مستقيم باشند.  نصب مي اي بگونهباشد كه  مي Vشكل 

 باشد . مي درجه 42 ± 1شكل  Vزاويه هر گيره 

ها  هر جفت يكي از گيره در اند. متر گرد شده ميلي 4/4 ± 5/2ها با شعاع  هاي هركدام از گيره لبه

  دماي در هرتز 5/1 ± 2/2هرتز در دماي معمولي و  5 ± 5/2تناوب با تواتر قادر است حركت م

متر  ميلي 5/24 ± 5/2ها از يكديگر در وضعيت باز  . فاصله گيرهانجام دهددرجه سلسيوس را  -5

 متر  ميلي 16 ± 5/1باشد. مسافت حركت گيره متحرك  متر مي ميلي 5/6 ± 1و در وضعيت بسته 

اي بزرگتر به طول  اي اصالح شوند كه نمونه د ديگر دستگاههاي فوق بايد بگونهباشد. براي ابعا مي

 تواند بقرار زير باشد : را در خود جاي دهند. اين اصالحات ميمتر  ميلي 32 ± 1

 متر ميلي 13 ± 5/2 : در موقعيت بستهها فاصله بين گيره 

 متر ميلي 42 ± 1 : ها در موقعيت باز فاصله بين گيره

 متر ميلي 23 ± 5/2 :  ركتمسافت ح
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 از دستگاه اندازه گيري مقاومت رويه در مقابل خمش نمايي - 1 - شكل ب

 

 آماده كردن آزمونه 3-ب

متر از نازكترين قسمت رويه ببريد. جهت طولي را با يك پيكان  ميلي 44 ± 1دو مربع به ابعاد 

 عالمت بزنيد . از آزمونه ها روي هريك

  ي آماده سازي آزمونه و انجام آزموني براشرايط محيط 4-ب

 درجه -5 ± 2 دمايرا در  آزمون .دهيد قرار سلسيوس درجه 23 ± 2ساعت در دماي  24ها را  نهآزمو

 ي انجام پذيرد .گير روز بعد از قالب 3دهيد. اين آزمون بايد حداقل  انجام سلسيوس

 روش اجراي آزمون 5-ب

ها  حاليكه گيرهدر  و دهيد قرار سلسيوس درجه -5 ± 2دماي ها را در محفظه برودتي در  آزمونههمه 

ها را طوري بگذاريد كه  .آزمونهها در دستگاه نماييد آن در موقعيت باز هستند، بالفاصله شروع به بستن

بايد ها  هآزمونهاي كناري  لبه قرار گيرد. رويه به سمت بيرون و بطور متقارن در هر جفت گيره سطح

 هاي داخلي دو نيمه هر گيره در يك راستا باشد.  ها باشد. دقت كنيد كه لبه رهموازي با محور گي

ديگري در  و موازي با جهت انعطاف از آن ها يكيجهت طولي اي نصب كنيد كه  ها را بگونه آزمونه

 جهت عمود بر آن باشد .
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تگاه بر دس عرض جهت ها را با دست بهم نزديك كنيد بطوريكه يك فرو رفتگي متقارن در گيره

 آزمونه تشكيل شود. در صورت نياز براي ايجاد طرح اين چينها از دست كمك بگيريد . روي

ها دستگاه را روشن كنيد. هرگاه تركهايي از نوع غير قابل قبول  هآزمونده دقيقه پس از بستن 

تركي ظاهر نگرديد  نوع ( ظاهر شد و يا تعداد دورهاي مشخصي طي شد و هيچ 4بند  طبق)

 اه را خاموش و دماي آزمون و اينكه آيا تركي ظاهر شده است يا خير را يادداشت كنيد .دستگ

 انواع تركهاي ناشي از آزمايش 6-ب

تركهايي را كه از پشت پارچه آستري شروع و به طرف سطح بيروني پلي وينيل كلرايد پيشرفت 

 .اند را بايد حساب آورد دهوينيل كلرايد شروع ش اند و تركهايي را كه از سطح بيروني پلي كرده

ها ظاهر  نهآزمووينيل كلرايد كه ممكن است بين پارچه و سطح داخلي  هرگونه نقصي در مواد پلي

 شود را نبايد به حساب آورد .

 بيان نتايج  7-ب

ها تعداد دورهاي مشخصي از خمش را تحمل كنند بدون آنكه تركي  آزمونهاگر همه  1-7-ب

 شوند. مي قبول اعالم  قابل،بر روي آنها بوجود آيد

ها قبل از آنكه تعداد دورهاي مشخصي از خمش را تحمل كنند ترك  هآزموناگر  2-7-ب

 شوند . مردود اعالم مي ،بردارند
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 پيوست پ 

 مقاومت به رشد برش زيرين ) مقاومت خمشي زيرين (

 ) الزامي (

 

 اصول كار  1-پ

كه در حين استفاده، ايجاد مي  هايي ن به تركمقاومت مواد زيري گيري اندازهآزمون جهت  اين

رود. آزمونه پس از آنكه بوسيله قلم سوراخ كوچكي در آن بوجود آمد، مرتباً حول  كار مي شود، به

شود. سرعت رشد برش معياري براي تمايل آزمونه  مي خميده درجه 62 ± 2يك محور به ميزان 

 باشد . به ترك خوردگي مي

 وسايل الزم 2-پ

 ( Satra Rossماشين خمش ) نوع  1-2-پ

 گردد. مي 2-و پ 1-اين دستگاه باعث ايجاد خمش در آزمونه مطابق شكل پ

 JKشود طول  نگهداشته مي Cفرو برده شده و بوسيله گيره  Bتا انتهاي بازوي خمشي  Aآزمونه 

ما در حين شود ا متر مي باشد . انتهاي ديگر آزمونه با گيره نگهداشته نمي ميلي 52 ± 5برابر 

كه داراي يك  Hكند. خمش حول محور  حركت مي Fو  D ،Eخمش آزمونه بين سيلندرهاي 

 گيرد . متر است صورت مي ميلي 5 ± 3/2شعاع انحناي 

 ( برابر  J) نقطه  C( تا لبه مجاور گيره  Gفاصله بين صفحه مماس عمودي با اين محور ) نقطه 

 باشد . متر مي ميلي 11 ± 5/1

موقعيت  در حاليكه آزمونه در Hباالي لبه محور  عمودي در بطور قلم بوسيله شده برش ايجاد

( حد رواداري تطابق 1-در شكل پ Gشود. )بعنوان مثال در نقطه  غيرخمشي است قرار داده مي

 باشد. متر مي ميلي ±5/2برابر  Hبرش و لبه محور 

بطور عمودي  Dسيلندر  .دناشدر يك سطح افقي مي ب Hو محور  Eو  Fلبه باالي سيلندرهاي 

، Fقرار دارد. بجز اين مسئله كه اهميت زيادي دارد حدود و موقعيت سيلندرهاي  Eباالي سيلندر 

E ،D  چندان مهم نيست. قطر مناسب سيلندرهايD  وE  سيلندر  قطر وميلي متر  25برابرF 
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با مراكز انحناي  Dو  Eي فاصله مناسب بين مراكز سيلندرها .ميلي متر مي باشد 15يا  12برابر 

 ميلي متر است . 32برابر  Hمحور 

 متر است . ميلي 32يا  25برابر  Fبا مركز سيلندر  Dو  Eفاصله بين مركز سيلندرهاي 

هايي با  بتواند آزمونه Eبنحوي قابل تنظيم است كه فضاي بين اين سيلندر و سيلندر  Dسيلندر 

اي آنكه فاصله در حين آزمايش تغيير نكند يك بر .هاي مختلف را در خود جاي دهد ضخامت

ها باعث  است. اين حلقه Lداراي دو حلقه قابل تنظيم  Fمكانيزم قفل كننده وجود دارد. سيلندر 

شوند كه انتهاي آزاد آزمونه در هنگام فرو رفتن در دستگاه عمود بر محور خمش باشد و آن را  مي

 12ف بين قطر داخلي و خارجي هر حلقه حدود در طي خمش به اين موقعيت هدايت كند. اختال

متر باشد.  ميلي 5/25 - 24ها بايد  هاي استاندارد فاصله بين حلقه براي آزمونه .متر است ميلي

 باشد . مي هرتز 1 ± 1/2تواتر خمش 

 محفظه برودتي 2-2-پ

خمش درجه سلسيوس را ايجاد كند موتور ماشين آزمون  -5 ± 2اين محفظه قادر است برودت 

 بايد بيرون از محفظه باشد .

 قلم سوراخ كننده 3-2-پ

 آورد.  نشان داده شده است برش كوچك اوليه را در آزمونه بوجود مي 2-4اين قلم كه در شكل 

متر است كه معموالً طول برش بوجود آمده كمي با اين مقدار متفاوت است  ميلي 2طول برش 

 م توسط يك قالب نگهداري شود .براي ايجاد برش در محل صحيح بهتر است قل

 آماده كردن آزمونه 3-پ

متر  ميلي 5 ± 2/2متر و ضخامت  ميلي 152متر و طول  ميلي 25عرض  سه آزمونه استاندارد به

تهيه كنيد. طرح زيره را از بين برده و ضخامت نمونه ها را با برش و سمباده نرم بر هر دو طرف 

 .آنها تا ضخامت استاندارد كاهش دهيد 

بگونه اي برش ايجاد كنيد  ها متر يكي از دو انتهاي آزمونه ميلي 42تقريباً در  و سطح بيروني در

متر از سوي  ميلي 15. قلم بايد كه طول برش، خط مركزي آزمونه را به طور متقارن قطع كند

 بيرون بيايد .آزمونه ديگر 
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شته باشد كه فاصله نفوذ قلم را ممكن است يك حلقه تنظيم كننده در قسمت انتهايي قلم قرار دا

 تنظيم كند .

  ي براي آماده سازي آزمونه و انجام آزمونشرايط محيط 4-پ

 و آزمون را در دماي  ادهد قرار سلسيوس درجه 23 ± 2ساعت در دماي  24 به مدتها را  مونهآز

ماه  3از  بيشتر و روز 3 از كمتر نبايد معمول بطور آزمون. دهيد انجام سلسيوس درجه -5 ± 2

 بعد از قالب گيري انجام شود .

 روش اجراي آزمون 5-پ

كند. طول  ابتدا سرعت خمش را امتحان كنيد و مطمئن شويد كه با سرعت صحيح حركت مي

متر اندازه بگيريد. اين كار بطور قراردادي با خمش  ميلي 1/2اوليه برش را در هر آزمونه با دقت 

با كمك يك ذره بين و يك  و متر ميلي 15محور به قطر درجه حول يك  45آزمونه به ميزان 

 گيرد . معيار سنجش صورت مي

 در وضعيت افقي قرار  Bچرخ جلو برنده ماشين آزمون خمش را با دست بچرخانيد تا بازوي 

 كند، سيلندر بااليي  اي كه قاب بااليي ماشين را حفظ مي هاي كنگره كردن برآمدگي بازبگيرد. با 

D نيد . گيره را بلند كC  نماييد و هر آزمونه را در حالي كه سطح بيروني )سطح تماس با  آزادرا

 در جلوست(.  Bزمين( روبه باال باشد از عقب وارد دستگاه كنيد ) با اين فرض كه بازوي خمشي 

عبور  Bو بازوي خمشي  Cگذشته، سپس از بين گيره  Dو  Eها بايداز بين سيلندرهاي  ونهآزم

بمنظور كمك به جايگيري نوار  Bو بازوي خمشي  Fبرسند. سيلندر  B بازوي انتهايكرده و به 

 اند . ها، عقب زده شده آزمونه

كند،  متصل مي Bدو آزمونه كه هر كدام در يك طرف پيچ مركزي قرار دارند را به بازروي  Cگيره 

را محكم  Cگيره باشد. سپس  Hدقت كنيد كه برش در هر آزمونه بطور عمودي باالي لبه محور 

كنيد. مطمئن شويد كه برش موازي با لبه محور خمش است. در مواقعي كه فقط يك آزمونه مورد 

رد بايد يك تكه كوچك از همان مواد را در فرورفتگي طرف ديگر گيره فرو كرد يگ مي قرارآزمايش 

را به  Dدر شود موازي با سطح منطقه خمش باشد. پيچ سيلن بنحويكه سطح گيره وقتي بسته مي

 سمت پايين بپيچانيد تا با آزمونه تماس پيدا كند اما فشاري وارد ننماييد .

 قفل كنيد . ،اي كه در همان شيار پيچ و مقابل قاب ماشين است اين سيلندر را با بستن مهره
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خمش بايد بالفاصله پس از قرار دادن آزمونه شروع شود زيرا دماي آزمونه هميشه بدليل گرماي 

از خمش بيش از دماي محفظه است و براي آزمونه بهتر است كه در ابتداي آزمون تا دماي ناشي 

 تر شروع كرده و سپس گرم شود . حين آزمايش خنك شود تا اينكه از دماي پايين

( براي مشاهده هر  در ابتدا هر يك ساعت پس از شروع خمش آزمونه را در فواصل زماني معين )

 ه بريدگي يا تشكيل تركهاي جديد بررسي كنيد .نوع افزايش در طول اولي

خارج كنيد و طول شكاف را پس از خم كردن بميزان  محفظهها را از  براي اين منظور تمام آزمونه

ها را همانطور كه شرح  سپس آزمونه .متر اندازه بگيريد ميلي 15درجه حول محوري به قطر  45

ها  د. اگر بهر دليلي خمش متوقف شد همه آزمونهداده شد تحت شرايط اوليه در دستگاه قرار دهي

 را از دستگاه خارج كنيد .

 خمش بايد ادامه پيدا كند تا:

 متر يا بيشتر افزايش يابد . ميلي 4برش ابتدايي تا  -الف

 4ها تعداد مشخصي دورهاي خمشي را تحمل كند بدون آنكه طول بريدگي اوليه تا  آزمونه -ب  

 متر افزايش يابد . ميلي

متر  ميلي 4در مورد حالت الف مشاهده تعداد دورهاي خمشي براي وقتي كه رشد برش دقيقاً 

است معموالً غيرممكن است اما مشاهده دورها وقتي رشد برش كمي كمتر و كمي بيشتر از اين 

يابي از  متر بوسيله مكان ميلي 4تعداد دورهاي خمشي براي رشد  .باشد مقدار است ممكن مي

پذير است. در مورد حالت ب طول شكاف را بعد از تعداد  ر يا از طريق محاسبه امكانطريق نمودا

 را حساب كنيد. دماي آزمون را ثبت كنيد . رشد برشمشخصي دورهاي خمشي اندازه بگيريد و 

 بيان نتايج 6-پ

 اگر آزمايش قبل از آنكه تعداد دورهاي مشخص خمش انجام شود به پايان برسد، نتايج آزمون را

 متر بيان نماييد . ميلي 4بصورت تعداد دورهاي خمش براي افزايش طول برش تا 

اگر آزمون پس از رسيدن به تعداد دورهاي مشخصي از خمش به پايان برسد )بعنوان مثال طول 

متر افزايش نداشته باشد( بيان نتايج آزمون  ميلي 4برش اوليه پس از اين تعداد دورهاي خمشي تا 

 شود . در طول پس از اين تعداد دورهاي خمشي بيان ميبصورت افزايش 
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 سيستم تنظيم كننده و قفل كننده              

 Dغلطك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و Bموقعيتي كه بازوي           
 كامالً خم شده است Aآزمونه           
 حذف شده است ( C) گيره            

 
 
A  آزمونه :  B بازوي خمش : 
C يره آزمونه: گ  D سيلندر راهنماي قابل تنظيم بااليي : 
E سيلندر راهنماي پاييني : F سيلندر راهنماي عقبي : 
G خط برش ايجاد شده در آزمونه : H  شود . مي خم: محوري كه آزمونه حول آن 
J  : لبه گيرهC برش خط كه مجاور G  و محورH باشد . مي 
 ( JGه متر = فاصل ميلي 11 ±متر  ميلي 5/1 )

K  :انتهاي آزمونه  محل 
 ( JKمتر = فاصله  ميلي 52±متر  ميلي 5 )

L  : سيلندر حلقه جاي دهنده آزمونه بر رويF 

 

 نماي آزمونه، بازوي خمش و سيلندرهاي راهنما از كنار -ماشين خمشنمايي از  – 1 - شكل پ
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A  آزمونه :  B بازوي خمش : 

C گيره آزمونه : D اي قابل تنظيم بااليي            : سيلندر راهنم Fسيلندر راهنماي عقبي : 

E سيلندر راهنمايي پاييني : H  شود . مي خم: محوري كه آزمونه حول آن 

G خط برش ايجاد شده در آزمونه :  

J  لبه گيره :C برش خط كه مجاور G  و محورH باشد . مي 

 ( JGمتر = فاصله  ميلي 11 ±متر  ميلي 5/1 )

K  :انتهاي آزمونه  محل 

 ( JKمتر = فاصله  ميلي 52 ±متر  ميلي 5)

L  : سيلندر حلقه جاي دهنده آزمونه بر رويF 

 

 حذف شده است . Dسيلندر  به منظور وضوح تصوير مكانيسم تنظيم كننده و قفل كننده -يادآوري

 

 باالنماي آزمونه، بازوي خمش و سيلندرهاي راهنما از  -ماشين خمشنمايي از  -2-شكل پ
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 باشد . متر مي ها به ميلي اندازه

 
 

 قلم سوراخ كنندهنمايي از  -3-شكل پ

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 پيوست ت 

 ارتفاع چكمه 

 ) اطالعاتي (

 

گيري ارتفاع ساق  آمده است. براي اندازه 1-ها در جدول ت چكمهساق ارتفاع پيشنهادي محدوده 

. دهيدچكمه مورد سنجش قرار ن ي درورا از قسمت عقب تا لبه فوقاني ساق گلچهبايد فاصله بين 

 1-در شكل ت ها باشد. بعضي از انواع چكمه گيري شامل قسمتهاي قابل باز شدن نيز مي اين اندازه

 نشان داده شده است .

 ارتفاع چكمه - 1-جدول ت

 انواع چكمه
 ارتفاع )ميلي متر(

 زنانه مردانه

 1تا قوزك پا

 2ساقنيمه تا 

 3زانو تا زير

 4تا زانو

 5ران 4/3تا 

 6) ساق بلند ( تا باالي ران

179-115 

239-181 

329-241 

429-331 

629-641 

 711حداقل 

151-115 

213-153 

279-214 

381-281 

 ــ

 ــ

 

                                                 
1 – Ankle  

2 – Half knee  

3 – Short knee 

4 - Knee 

5 – Three- quarter thigh 

6 – Full thigh 
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 چكمه يا پوتين تا قوزك پا -الف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 چكمه تا زانو -ب ساق ) دستك ( -1
 رويه -2
 پر كننده -3
 در محل بخش نواري شكل انتهايي رويه  -7

 اتصال رويه به زيره     
 پاشنه -5
 قسمت قابل باز شدن -6
 كفي -9
 آستر ساق -8
 زيره -7

 پنجگي -11
 بخش نواري شكل تقويت كننده لبه ساق  -11
 نوار اتصال -12

 
 

 باالي ران ) ساق بلند (تا چكمه  -پ 

 

 
 بعضي از انواع چكمه پلي وينيل كلرايدنماي  -1-شكل ت
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 شده  گيري هاي قالب چكمه - هاي پالستيكي دارد ً پايپوشكميسيون استان
 - آستر شده يا بدون آستر براي مصارف عمومي صنعتي - وينيل كلرايد پلي

 ً ها و روش هاي آزمون ويژگي
 سمت يا نمايندگي رئيس

 
  

 جامعه مديران و متخصصين صنعت كفش ايران سروش فر ، عبدالحميد
 ستم ها () فوق ليسانس تجزيه تحليل سي

 
 

 اعضاء
 شركت كفش بال افكار ، غالمرضا

 ) ليسانس مهندسي شيمي (
 

 شركت كفش نهرين توسلي ، محمد امين
 ) ليسانس مهندسي عمران (

 
 شركت كفش مليمعاونت فني و مهندسي  حسين زاده ، عليرضا

 ) ليسانس مهندسي شيمي (
 

 شركت كفش شهپر حسيني ، سيد حسن
 مي () فوق ليسانس مهندسي شي

 
 وزارت صنايع و معادن دهقاني ، جليل

 ) ليسانس مهندسي شيمي (
 

 شركت كفش نگهبان رحمانيان ، عبدالحسين
 ) ليسانس مهندسي عمران (

 
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران زاخري ، جعفر

 ) دكتراي علوم الياف (
 شركت كفش شيما سپهري ، علي

 ) ليسانس مهندسي الكترونيك (
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 شركت كفش پويا ) چابك پا ( ميراني ، احمدش
 ) ديپلم (

 
 شركت كفش مليمعاونت فني و مهندسي  قليچ خاني ، مهناز
 ) ليسانس شيمي (

 
 شركت كفش شهپر كسمائي ، مهدي

 ) فوق ليسانس مهندسي نساجي (
 

 شركت كفش پويا ) چابك پا ( ماهي ، منصور
 ) ديپلم رياضي (

 
ديران و متخصصين صنعت كفش جامعه م موسوي ، سيد حسين

 ايران
 ) ديپلم (

 
 شركت كفش نهرين  نباتچيان ، محمد علي

 ) ليسانس مهندسي عمران (
 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران همايونفر ، فرحناز
 ) ليسانس بيولوژي (

 
 

 دبير
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سمسارها ، مريم

 () فوق ليسانس شيمي 
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 گفتار  پيش

آستر شده يا  - وينيل كلرايد شده پلي گيري اي قالبه چكمه - هاي پالستيكي پايپوش استاندارد ً

  هاي كميسيون  توسط  كهً  هاي آزمون ها و روش ويژگي - بدون آستر براي مصارف عمومي صنعتي

 چرم، پوست و پايپوش استاندارد  ملي  كميته  جلسهسي و ششمين  و در  شده  و تدوين  تهيه  مربوط

  اصالح  قانون 3  ماده  استناد بند يك  به  ، اينك  است  تهقرار گرف تصويبمورد  22/2/44  مورخ

  بعنوان 1331  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين

 . شود منتشر مي  ايران  استاندارد ملي

و   ، علوم صنايع  زمينه در  و جهاني  ملي  هاي و پيشرفت  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي

  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي  ، استانداردهاي خدمات

  مربوط  فني  تجديدنظر در كميسيون  شود، در هنگام  استانداردها ارائه  اين  يا تكميل  اصالح  براي

  از آخرين  بايد همواره  ايران  استانداردهاي  به  مراجعه  براي  بنابراين . قرار خواهد گرفت  مورد توجه

 . كرد  تجديدنظر آنها استفاده

،  جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  اين  و تدوين  در تهيه

ايجاد   هماهنگي  رفتهو پيش  صنعتي  كشورهاي  استاندارد و استاندارد ملي  اين  بين  در حد امكان

 . شود

 :  زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  خذيأو م  منبع

ISO 4643 : 1992  Moulded plastics footwear- Lined or unlined poly ( vinyl 

chloride ) boots for general industrial use- Specification 

 

 ب
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