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لبهی کار دارای برش
چکمههایــی کــه لبــهی کار در آنهــا دارای الگــوی روبــرو هســتند بــا انــواع
اندازهبنــدی دور پــا ســازگاری دارنــد .در قســمت بیرونــی بایــد شــکاﻓی بــه شــکل گــوه
ایجــاد کــرد و در قســمت ســاق چکمههــای ســبﮏ نیــازی بــه آســتر پیوســته نیســت.
نکتــهی اصلــی در اینجــا درســت مﺤاســبه کــردن پهنــای ســاق و شــکل رویه اســت .در
ســمت داخــل چنیــن چکمههــای نیــز زیــﭗ نصــب میکننــد.

طراحی قاچ رویه
قــاچ دراز رویــه را اگــر خیلــی رو بــه عقــب بدوزیــم بــاال آوردن و بــه شــکل
قالــب کــردن آن دشــوار میشــود.

الﮕوهای چاقوهای فشاری زیره
هنــگام طراحــی چاقوهــای ﻓشــاری زیــره کــه مخصــوص زیرههــای چرمــی هســتند بایــد توجــه داشــت کــه حتــی اگــر
چاقــو دارای ســاختمان کاملــی هــم باشــد بــرش کوچﮏتــر از آن چــه مــورد نظــر اســت از آب در میآیــد .بنابرایــن بایــد
هــم عــرض نــوک خــودکار در سراســر طــرح قالــب ،مــادهی خــام اﺿاﻓــی در نظــر گرﻓــت .در ایــن صــورت اســت کــه شــکل
بــرش خــوردهی زیــره کامـ ً
ال بــر الگــوی اولیــه منطبــﻖ میشــود.
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بﻬسازی دهانهی چﮑمه
چکمــهی بــدون زیــﭗ جانبــی را نمیتــوان بــه خوبــی چکمــهی دارای زیــﭗ کنــاری بــه صــورت جفــت
و جــور بــا پــا طراحــی کــرد زیــرا دهانــهی چکمــه بیــش از حــد تنــگ میشــود .نکتــهی مهــم ایــن اســت
کــه خــﻂ الگــو را بــه انــدازهی کاﻓــی پاییــن بیاوریــم کــه درســت در بــاالی مﻐــزی قــرار بگیــرد.
بــرای آن کــه بتــوان چکمههایــی بــا ســاق بلنــد یکپارچــه طراحــی کــرد کــه بــه خوبــی بــا پــا جفــت
و جــور باشــد حفــرهی کوچکــی بایــد در پاشــنه ایجــاد کــرد تــا وقتــی چکمــه را پــا کنیــم پــا در ایــن نقطــه
بــه چکمه نچســبد.

جفت و جور بودن کفﺶ
اگــر حاشــیهی قالبگیــری دســتﮏها را چنــد میلیمتــر کاهــش دهیــم و بگذاریــم
خــﻂ لبــهی کار و در نتیجــه کفــش حالــت جفتوجورتــری پیــدا میکنــد.
در شــکل ایــن ﻓراینــد را بــه طــور تقریبــی نشــان دادهایــم .خطــوط پیوســته نشــانگر
شــکل بــرش خــورده بــا چاقــو و خﻂچینهــا نشــانگر شــکل پــس از کاملســازی
کفــش اســت.

در نﻈر گرفتن دهانهی کفﺶ
الگوهایــی را کــه در آنهــا رویــه در قســمت روی پــا خیلــی بــاال اســت نــه تنهــا بایــد
طبــﻖ پروﻓایــل قالــب طراحــی کــرد بلکــه بایــد بــه دهانــهی کفــش هم توجــه داشــت .در
ﻏیــر ایــن صــورت حتــی اگــر بتــوان قالــب را بــه راحتــی وارد کفــش کــرد وارد کــردن پــا
در کفــش دشــوار یــا ﻏیــر ممکــن خواهــد بــود.
حالت فنری رویه
اگــر رویــه دارای حالــت ﻓنــری زیــادی باشــد لبــهی کار بــه پــا بهتــر میچســبد و
اکﺜــرا ً مصــرف مــواد خــام کاهــش مییابــد زیــرا مــادهی خــام کمتــری در قســمت وســﻂ
مصــرف میشــود .زیــاد بــودن حالــت ﻓنــری از آن الگــوی خاصــی نیســت و دو نمونــهی
روبــرو هــم نشــانگر ایــن نکتــه اســت.
در برخــی مدلهــا مﺜــل کفشهــای تخــت ،مﺤدودیتــی در حالــت ﻓنــری رخ
میدهــد .در چنیــن مــواردی اســتفاده از مفصــل در کنــار کفــش بــه جــای پشــت آن
معقــول نیســت.
ذخیرهسازی قالبها
ذخیرهســازی درســت الگوهــا از جســتجوهای ﻏیرﺿــروری جلوگیــری میکنــد .در ادارهی الگوهــا انــواع قالبهــا را ماننــد کتــاب درون قفســهها نگــه
میدارنــد .ایــن قفســهها دارای عمــﻖ حــدود  ۲ســانتیمتر اســت و روی آنهــا مشــخصات مدلهــا درج شــده اســت.
ادامه دارد
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