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استانداردسازی انحنای پشتی
پایﭙوشسـازان امـروزی هر چـه بیشتر به استانداردسـازی و عقالنیسـازی توجه دارند.
ایـن موضوع شـامل استانداردسـازی انحنای خﻂ پشـت انـواع قالبها نیز میشـود .این
استانداردسـازی شـامل قسـمت پشـتی الگوها نیز میشـود تا مﻐزیها به طور مناسـب
جفـت و جر شـوند .بـه همین دلیل انحنای پاشـنه بـرای تمام مدلها یﮏنواخت اسـت
و سـﭙﺲ آن را به تمـام الگهای اسـتاندارد اعمال میکنند.

سوراخکاری
اگـر الگـوی مـورد نظـر را شـطرنجی کنیـم طراحـی سـوراخکاری آسـانتر میشـود و هـر
ترکیبـی از سـوراخها را میتـوان ایجـاد کـرد و نیازی نیسـت فاصلـهی تﮏتﮏ سـوراخها را
اندازهگیـری کنیـم.

چیندار کردن با استفاده از نوار کشی
وقتـی کـه میخواهیـم بـا اسـتفاده از نـوار کشـی چیـن ایجـاد کنیـم بایـد طول نوار کشـی
مناسـب باشـد چـون هـم بـر شـکل قالـب اﺛـر میگـذارد هـم بـر شـکلبندی چینها.
طراحی سفتکنندهی مﻐﺰی
اگـر پشـت کفـش را از قبل با ماشـین شـکلدهی کـرده باشـیم و جنﺲ مادهی سـفتکننده
خیلـی سـفت باشـد سـفتکنندهی مﻐـزی نبایـد دقیقاً همشـکل قالب باشـد و وقتـی مﻐزی
را نصـب میکنیـم سـرهای بخشهـای جانبـی بایـد اندکـی باالتـر باشـند .بنابرایـن به علت
انطباقـی کـه بـا تورم پاشـنه در قالب پدیـد میآید سـفتکننده مﻐزی که از قبل شـکلدهی
ً
کامـال بـا رویه جفـت و جور میشـود.
شـده اسـت
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کفﺶهای نمونهای که با پا جفت و جور نیستند
کفشـی کـه جفـت و جـور با پا نباشـد وقتـی آن را امتحـان میکنیم پـا را میزنـد و باید
روی قسـمتی کـه تنگ اسـت عالمـت ضـربدری را برش بدهیـم .وقتی دوبـاره کفش را
امتحـان کنیـم متوجه میشـویم که قالـب چقدر چوب کـم دارد .فقﻂ کافی اسـت مقدار
بازشـدگی قسـمت بـرش را اندازهگیری کنیم.
کمﮏیار کاربری ماشین قالبگیری جانبی
اگـر پایﭙـوش حالت فنری زیادی داشـته باشـد جفتوجورسـازی مناسـب آن در قسـمت
مـچ بـه هنـگام قالبگیـری چسـبی جانبـی دشـوار میشـود .اگر بخـش مـچ دارای یﮏ
گوشـهی اضافـی باشـد کار بـرای قالبگیری آسـانتر میشـود .این افزایش مصـرف مواد
خـام تقریبـاً ناچیز اسـت ولـی حاصـل کار خیلی بهتر میشـود.

نمایﺶ تمام خﻄوط در الﮕوی استاندارد
در الگوهـای اسـتاندارد کـه در آنهـا حاشـیههای قالبگیـری ،شـکل قالب ،برجسـتگیهای مختلف یـا بخشهای بنبسـت و ﻏیره
نقـش مهمـی ایفـا میکننـد باید تمام خطوط مهم ترسـیم شـده باشـد .اگـر در مراحل بعد چیزی روشـن نباشـد میتـوان با رجوع
بـه ایـن اسـتاندارد آن را رفﻊ کرد.
سکوی مدلهای طرح
طراحـان در برخـی کارخانههـای کفشسـازی روی میزشـان سـکویی از جنـﺲ ورقـهی فلـزی نصب میکننـد که از آن بـرای کﭙی
کـردن طرحهـا اسـتفاده میکننـد .طـرح کفـش را روی ایـن سـکو قـرار میدهنـد و آهنربـای کوچکـی روی طـرح میگذارند که
حرکـت نکنـد .به ایـن ترتیـب کار کردن خیلی آسـانتر میشـود.
الﮕوهای موکاسن
در تهیـهی الگوهـای رویـهی موکاسـن میتـوان دو و حتـی گاهـی سـه انـدازه را تلفیـق کـرد .البتـه بایـد تفاوتهـای طولـی را بـا
بخشهـای پشـتی مخصـوص جبـران کـرد.
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