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باﻻکشی مدلها
در مدلهایی از کفش مﺜل شـکل  1که در قسـمت کمر تقسـیﻢ نشـده باشـند اﻏلب
تنـش در راسـتای طولـی افزایـش مییابـد کـه باعـﺚ میشـود قالبگیـری قسـمت
کمـر کفـش دشـوار شـود .ایـن نکته هـﻢ در مـورد مدلهـای زنانه صـدق میکند هﻢ
در مـورد مدلهـای مردانـه .ایـن مشـکل را میتـوان با تقسـیﻢبندیهای مناسـب در
قسـمتی که تنش ایجاد شـده برطرف کرد .الگوی کفش پاشـنهدار زنانه  3/4نمونهای
از این کار اسـت .این کار همﭽنین اسـتفادهی بهتر از مواد خام را در پی دارد که البته
خـارج از بﺤـﺚ کنونی ما اسـت.

ایـن مـدل طبـﻖ شـکل  1بایـد از داخـل و بیـرون کام ً
ال نرم و بدون شکسـتگی باشـد و بـا انواع خاصـی از چرمها
نیـز خیلـی مزیـت دارد .بنابرایـن نیازی به هیچ گونـه درزگذاری جانبی نیـس و پایهی بهتری بـرای زیرهی بیرونی
مهیـا میشـود .میتـوان بـه صـورت زیر کار را دنبال کـرد :بخش پایینی  Aاز مدل را رسـﻢ میکنند و طبﻖ شـکل
 ۲آن را بـاال میکشـند .در نقـاط  1تـا  5مـدل را از پاشـنه بـه طـور پیوسـت مﺤکـﻢ میکنند و به باال میکشـند.
فاصلـهی باالکشـی  15میلیمتـر اسـت .در هـر یـﮏ از نقـاط  1تـا  5پاشـنه را  3میلیمتـر رو بـه بـاال میکشـند.
هﻢچنیـن میتـوان فقـﻂ بـا یـﮏ نقطهی مﺤـوری کار کـرد ولی مﺤـور  5تایـی نتایﺞ بهتـری به دسـت میدهد.
بخـش  Bدر شـکل  1مبنایـی بـدون تﻐییـر بـرای دوخت بخش Aاسـت .همﭽنین میتـوان فقﻂ بخـش درونی را
بـاال کشـید و گوشـهی باالیـی خـﻂ عقب بـه هیچ وجه خـﻂ تاخوردگـی را قطﻊ نکند(بـه خﻂ چین نـگاه کنید.
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در ارتبـاط بـا روش باالکشـی قطعـات دوختهی تقسـیﻢ که در این جا توﺿیﺢ دادیﻢ(برای آسانسـاز قالبگیری قسـمت
کمـر کفـش) بایـد بـه خﻂ درز پشـت توجـه ویﮋهای داشـت .در شـکل  3الگوی برش مورد نظر آمده اسـت .خﻂ شـکل
قالـب بـه صـورت خﻂچیـن اسـت .در ایـن روش تعیین قوس پشـتی ،خﻂ پاشـنه را نمیتـوان بیـش از  ۲میلیمتر در
ایـن شـکلبندی کوتـاه کـرد .امـا بایـد بخـش پایینـی خﻂ عقـب را هـﻢ در نظر داشـت که در شـکل  3نسـبتاً بیشتر
وارد شـکلبندی میشـود .جزییـات دقیقـی از میـزان ورود انﺤنـای عقب بـه درون شـکلبندی نمیتوان به دسـت داد.
در ایـن جـا عواملـی مﺜـل ﺿخامت مـادهی خام و نوع الگوی آسـتر در پایهی پاشـنه(خواه بسـته خواه شـکافی) باید در
نظـر گرفـت .همﭽنیـن انـواع مﺤکﻢکننـده های مﻐزی(چـرم) نیز بـه ابعاد مختلفی بـرای الگو نیـاز دارند .سـرانجام آن
کـه چگونگی پایـهی پاشـنه را قالبگیری معیـن میکند.

قالبگیـری میتوانـد در تمـام مراحـل اﺛـر مطلـوب بگـذارد .وقتـی کشـیدن رویـه بر کل قسـمت سـرپنجه تـا کمر کفـش انجام میشـود ،وقتی
ماشـین بـدون تنظیـﻢ بیشتـر کفـش را میبندد و به خوبـی قالبگیری میکنـد در عمل فقﻂ بایـد میﺦکوبی کرد .سـﭙردن کار رویه به ماشـین
سـبب شـده اسـت کـه ماشـین بـا اسـتفاده از روشهای نویـن قالبگیـری چگونگی پایـهی پاشـنه را تعیین کنـد و میﺦکوبـی پایهی پاشـنه در
عمـل زائـد اسـت .پاشـنههایی کـه بـه لﺤاظ طولی درسـت قرار گرفته باشـند نیـازی به تعیین موقعیت نسـبت بـه گیرههای قالبگیـری ندارند.
البتـه ایـن حالـت فقـﻂ در صورتـی مطلوب اسـت کـه بخش پایینـی انﺤنای عقـب به دقت بخـش باالیی تعیین شـده باشـد .پیونـد خاصی بین
مرجﻊهـای خطـوط عقـب و بخـش Aدر شـکل بـاال وجـود دارد .وقتـی این بخـش را بیشتر بـاال بیاورند تا قالبگیری کمر کفش آسـانتر شـود
جـای اﺿافـی در نظـر گرفتـه بـرای قالبگیـری به سـمت پاشـنه بسـﻂ مییابـد .بنابرایـن بـدون تنظیﻢ زمانی باالکشـی مـدل چیزی به دسـت
نمیآیـد .مهـﻢ اسـت کـه هرگـز خـﻂ تاخوردگی الگـوی اسـتاندارد را عـوض نکنیﻢ تـا قالبگیری قسـمت کمر کفش بهتر شـود.
برش دادن آستر
اگـر نیمـی از آسـتر را در جلـو صـاف نگـه داریﻢ و حالت موجـی معمول را بـه آن ندهیﻢ در مصرف مواد خـام صرفهجویی میشـود و میزان کردن
تیﻎهـای بـرش بـا همدیگـر آسـانتر میشـود و تیﻎهـای برش را میتـوان حداقل دو لبه سـاخت .حتـی میتوان تمـام انﺤناهای لبـهی جلویی را
انتخـاب کـرد .نکتـهی اصلـی این اسـت که این انﺤنا باید متقارن باشـد وگرنه خطوط جلویی متفاوت میشـوند( =Aتقسـیﻢ راسـتB= ،تقسـیﻢ
دارای انﺤنا)

زبانهی دارای حالت کشسان
زبانههـای تزیینـی و دارای دگمـه در انـواع خاصـی از پایﭙـوش خوشنمـا هسـتند ولـی بـا
پهناهـای مﺤتلـﻒ جـور در نمیآینـد .یـﮏ راهکار عملی این اسـت که وقتی دگمـه را روی
نـوار کشسـانی پـرچ میکننـد همزمـان آن را ببندند .طرف دیگـر نوار از شـکاف درون رویه
بـه هنـگام دوختـن آن عبـور میکنـد .به لطﻒ کشسـان بودن نـوار ،زبانه با شـکل پا جفت
و جور میشـود.
=Aدگمه=B،زبانه=Cرویه=D ،پرچ =E،نوار کشسان
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