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حالت فنری دادن به اجﺰای کفﺶ
ایـن کار مهـارت و دقـت زیـادی الزم دارد .قطعه مـورد نظر به همـان ﺻورتی که
قـرار اسـت در نهایـت در کفـش کامـل بیایـد در الگوی اسـتاندارد میآید .شـاید
فقـﻂ زبانههـا را بتـوان طـوری ﻋالمتگذاری کـرد که خـﻂ تاخوردگـی را دنبال
کنـد و طبیعتـاً مقـداری هـم طـول اﺿافـی در نظر میگیریـم زیرا وقتـی از خﻂ
تاخوردگـی برگـه باال مـیرود کوتاه میشـود.

در اﺟزایـی کـه حالـت فنـری زیادی دارنـد الگوی اﺻلـی منﺤنـی را از الگوی اسـتاندارد
برمیدارنـد .سـپﺲ طـول قسـمت پایینـی ایـن بﺨش(طـول aدر شـکل  )۱روی خـﻂ
تاخوردگـی میگذارنـد .بعـد بﺨـش بـاال آمده را آهسـته و نقطـه به نقطه به سـوی خﻂ
تاخوردگـی بـه سـوی برگـه میچرخاننـد .بایـد توﺟـه داشـت هـر دو خـﻂ تاخوردگـی
همیشـه موافـق هـم باشـند .مﺤورهای چرخـش مربوطه مورد نظر همیشـه در راسـتای
لبـه پایینـی الگویـی قـرار دارنـد که باید حالـت فنری پیدا کنند( bدر شـکل .)۱سـپﺲ
بایـد انتهـای زبانـه را قـرار داد .شـکل  ۲بﺨـش کامل شـده را نشـان میدهد.

الگـوی بـه دسـت آمـده بـه ایـن روش در راسـتای خـﻂ تاخوردگی خیلـی درازتر از قطعـه اﺻلی اسـت اما ﻋملیات انسـداد کوتاه میشـود و
طـول آن بـه طـور تقریبـی با بﺨش اﺻلی منطبق میشـود.تطابق  ۱۰۰درﺻدی دشـوار اسـت زیرا قابلیت فشـرده شـدن ﺟنﺲ بـه کار رفته
در رویـه مهـم اسـت .اکﺜـر رویههـای دارای ﺟنﺲ متﺨلﺨل برای چنین الگوهایی مناسـب نیسـتند.
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دستﮏ بدون درز مرکﺰی
اگـر حاشـیه قالـب در بﺨش کرسـی شـکاف داشـته باشـد دسـتکها را میتـوان بدون درز درسـت
کرد .قسـمت پشـت دسـتک اندکـی بیرونزدگـی دارد( )Aو خﻂ فرم قالب در قسـمت پشـت رو به
بیرون ﺻاف اسـت.

تﻌیین بﺨﺶ آستر
خطـوط اتصال آسـتر کفش در آسـتر کفـش راحتی نه تنها باید با در نظر گرفتـن اقتصاد برش(مصرف
مـواد خـام) ﺻـورت گیـرد بلکه همﭽنیـن باید توﺟه داشـت که ایـن پیوندگاهها بعـد از لﻐزاندن قالب
سـد راه دورگیری آسـتر در مرحله بعد میشـود.
تﻘسیﻢ مدلهای کفﺶ راحتی
در مدلهایـی از کفـش راحتـی کـه به داخلی و بیرونی تقسـیم شـدهاند بهتر اسـت تقسـیم به نﺤوی
باشـد کـه در ﺻورت لزوم بتوان تسـمه انﺤنـای روی پـا را نصب کرد.

مدل برای دو ارتفاع پاشنه
اگـر نقـاط ﻋالمت( پیـکاندار) بـرای دوخت روی برگه مﺜل این شـکل در دو موقعیت باشـند
میتـوان از رویههـا برای دو ارتفاع پاشـنه اسـتفاده کرد.

طرح صندل
تسـمه پشـتی در مدلهـای پشتتسـمهای و بسـته()Aباید حـدود  ۸میلیمتـر پایینتـر باشـد .اگـر
قسـمت ﻋقـب بﺨـش داخلـی قـدری کوتاهتـر( )Bباشـد .قالبگیـری یکنواخـت طرفهـای درونی و
بیرونـی آسـانتر میشـود.

وزندهی الﮕوها
بسـیاری از طراحـان بـرای وزندهـی اﺟزا و همﭽنین ایجـاد پایه برای تـا زدن لبههای دورگیری
از قطعـات اسـتفاده میکنند .سـرب(در بهترین حالـت دارای روکش کاﻏذی) این مزیـت را دارد
کـه به آسـانی خم میشـود امـا پایهای دارای اسـتﺤکام کمتر اسـت.
شناسایی کفﺶ
اﻏلـب بایـد از کفش ﻋکﺲ گرفت و سـپﺲ شـماره شناسـایی دریافـت کرد .بنابراین بهتر اسـت
قبـل از ﻋکـﺲ گرفتن تاریـﺦ تولیـد را در کنار کفش روی کاﻏذی بنویسـیم.
راحتی پوشیدن مﻬﻢ است
در طرحـی از رویـه کـه بﺨـش بند خیلـی ﺟلو بیایـد دوخـت و دوز نباید خیلی باال باشـد(فلش
در ﻋکـﺲ) زیرا پوشـیدن کفش دشـوار میشـود.
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