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 پوتین افراد نیروهاي مسلح

 

 تجدید نظر اول

 چاپ سوم



 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است موسسه 

ها  در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده

را تعیین و تدوین و اجراي آنها را با کسب موافقت شورایعالی 

وظایف و هدفهاي موسسه . استاندارد اجباري اعالم نماید

  :عبارتست از

انجام تحقیقات  –ردهاي ملی تعیین، تدوین و نشر استاندا( 

بمنظور تدوین استاندارد باال بردن کیفیت کاالهاي داخلی، کمک 

به بهبود روشهاي تولید و افزایش کارائی صنایع در جهت 

نظارت بر اجراي  –ترویج استانداردهاي ملی  -خودکفائی کشور

کنترل کیفی کاالهاي صادراتی مشمول  –استانداردهاي اجباري 

ي اجباري و جلوگیري از صدور کاالهاي نامرغوب استانداردها

به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کاالهاي مشابه 

خارجی و حفظ بازارهاي بین المللی کنترل کیفی کاالهاي 

وارداتی مشمول استاندارد اجباري به منظور حمایت از مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیري از ورود کاالهاي 

امرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع ن

مطالعه و تحقیق درباره روشهاي  –کنندگان و مصرف کنندگان 

ترویج  –تولید، نگهداري، بسته بندي و ترابري کاالهاي مختلف 

آزمایش و  –سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش 

الم مشخصات و تطبیق نمونه کاالها با استانداردهاي مربوط، اع

  ) .هاي الزم  اي و صدور گواهینامه اظهارنظر مقایسه

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد می 

باشد و لذا در اجراي وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهاي 

علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می نماید و هم شرایط کلی 

  .نیازمندیهاي خاص کشور را مورد توجه قرار می دهدو 



اجراي استانداردهاي ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصاد 

کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین 

ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و 

 هزینه ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی

  .و کاهش قیمتها می شود

  

    



 کمیسیون استاندارد ویژگیها و روشهاي آزمون پوتین افراد نیروهاي مسلح

 )نوع ولکانیزه مستقیم(

 

 رئیس

 مشاور شرکت شوبات مهندس نساجی صدري -نسرین 

 

 اعضاء

لیسانس علوم  محمد حسن -امین 

 اجتماعی

 فرماندهی لجستیکی نزاجا

لیسانس مهندسی  محمد  - دانائی 

 نساجی

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 ایران 

 )بال ( شرکت کفش مهپوش  لیسانس اقتصاد محمدعلی-رجبی 

 شرکت کفش نگهبان  رحمانیان 

لیسانس شیمی  مریم- زرگریان 

 کاربردي

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 ایران

 )بال ( شرکت کفش مهپوش  دیپلم جمشید-فرخی 

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  دیپلم محمد -مسعود

 ایران

- ویل کی جی 

 داریوش

لیسانس مهندسی 

 صنایع

 )بال ( کارخانه الستیک سازي جم 

 

 دبیر

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  لیسانس شیمی مریم - سمسارها

 ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  لیسانس بیولوژي فرحناز - همایونفر

 ایران



  فهرست مطالب

  

  هدف

  دامنه کاربرد

  تعاریف

  ویژگیها

  روش آزمون

  بندي و عالمتگذاري بسته

  برداري نمونه

    



  بسمه تعالی

  پیشگفتار

استاندارد ویژگیها و روشهاي آزمون پوتین افراد نیروهاي 

 1363که نخستین بار در سال ) نوع ولکانیزه مستقیم ( مسلح 

و بررسی و تائید تهیه گردید براساس پیشنهادهاي رسیده 

کمیسیون فنی مربوطه براي اولین بار مورد تجدید نظر قرار 

گرفت و در شصتمین جلسه کمیته ملی استاندارد صنایع 

 3ماده  1تصویب شد اینکه باستناد بند  75/9/12نساجی مورخ 

قانون اصالحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات 

بعنوان استاندارد  1371ل صنعتی ایران مصوب بهمن ماه سا

  .گردد  رسمی ایران منتشر می

براي حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهاي ملی و جهانی در 

استانداردهاي ایران در مواقع لزوم مورد , زمینه صنایع و علوم 

تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادي که براي 

جدید نظر بعدي مورد اصالح یا تکمیل این استاندارد برسد در ت

  .توجه واقع خواهد شد 

بنابراین براي مراجعه به استانداردهاي ایران باید همواره از 

  . آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد 

در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن 

المقدور بین این  توجه به شرایط موجود و نیازهاي جامعه حتی

رد و استاندارد کشورهاي صنعتی و پیشرفته هماهنگی استاندا

  .ایجاد شود 

لذا با بررسی امکانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمایشهاي 

  .الزم این استاندارد تهیه گردیده است 



ویژگیها و روشهاي آزمون پوتین افراد نیروهاي 

  مسلح

  )نوع ولکانیزه مستقیم(

  

  ـ هدف  1

رد تعیین ویژگیها و روشهاي آزمون هدف از تدوین این استاندا

  .باشد  هاي مورد استفاده افراد نیروهاي مسلح می پوتین

  ـ دامنه کاربرد 2

این استاندارد شامل ویژگیهاي پوتین رویه چرمی چاپی یا ساده 

هاي الستیکی ولکانیزه شده مستقیم بر رویه  با انواع زیره

  .باشد  می

  ـ تعاریف  3

پایپوشی است ساقه دار که ساقه آن پوتین : ـ پوتین  1ـ  3

  . بایست قوزك و قسمتی از ساق پا را بپوشاند  می

  ـ ویژگیها  4

 1ـ شکل ظاهري پوتین افراد مطابق با شکل شماره  1ـ  4

  .گردد  پیشنهاد می



  
  ـ رویه  2ـ  4

چاپی یا ساده و چرم رویه باید از نوع : ـ چرم رویه  1ـ  2ـ  4

به رنگ مشکی بوده و ویژگیهاي آن مطابق با استاندارد ملی 

  . باشد  2249ایران بشماره 

  .درصد باشد  8تا  4میزان روغن چرم باید ) 1یادآوري 

ـ ضخامت اجزاء متشکله رویه چرمی باید با  2ـ  2ـ  4

  . مطابقت داشته باشد  1ویژگیهاي جدول شماره 

  



ـ تقویت کننده پشت پوتین باید از نوع مقواي فشرده  3ـ  2ـ  4

متر و یا از نوع پارچه  میلی 1/5یا تکسون به ضخامت حداقل 

 1/5با ضخامت حداقل ) رنوفکلس ( آغشته به مواد سخت کننده 

  . میلیمتر باشد 

باید از پارچه آغشته به )  تقویت کننده پنجه( ـ پنجگی  4ـ  2ـ  4

متر  میلی 0/15±1با ضخامت ) رنوفلکس ( مواد سخت کننده 

  .باشد 

اي کج راه و یا  باید از نوع پارچه پنبه: ـ آستررویه  5ـ  2ـ  4

جناقی بوده و ویژگیهاي آن باید مطابق با استاندارد ملی ایران 

  .باشد  2267بشماره 

استحکام دوخت دستکها در  جهت: ـ نوار پشت پاشنه  6ـ  2ـ  4

قسمت پشت پوتین باید از نوار پنبه یا کج راه یا ساده به پهناي 

گرم بر متربا حداقل قدرت  3/5تا  3/2متر به وزن  میلی 13

محل قرار گرفتن . کیلوگرم در جهت تار استفاه کرد  19پارگی 

نوار بین دستکها و تسمه از لبه باالیی تسمه تا محل کارکشی 

  .است 

جهت عبور بند باید از منگنه فلزي روکش : ـ منگنه  7ـ  2ـ  4

قطر داخلی منگنه باید . شده و به رنگ مشکی استفاده شود 

متر باشد که به تعداد بیست عدد در دو ردیف ده  میلی 4±0/4

پرچ منگنه باید عاري از هرگونه . تایی براي هر لنگه پرچ شود 

یلوگرم نیرو را تا شروع جدا ک 40لبه تیز و برنده بوده و حداقل 

  .شدن از رویه تحمل کند 

ـ بلندي ساق پوتین از محل اتصال تسمه به پاشنه  8ـ  2ـ  4

  .متر برحسب نمره پوتین باشد  میلی 236تا  216باید 

کفی شامل . باشد  شامل کفی و تخت کفش می: ـ زیره  3ـ  4

  . کفی داخلی و کفی خارجی است 



شنه باید از نوع الستیکی ولگانیزه شده به ـ تخت و پا 1ـ  3ـ  4

رنگ مشکی و یکپارچه بوده و ویژگیهاي تخت و پاشنه 

  .باشد  2الستیکی مطابق با جدول شماره 

  
ـ ضخامت تخت پوتین الستیکی در محل بدون عاج  2ـ  3ـ  4

  . متر باید باشد  میلی 4متر و ارتفاع عاج حداقل  میلی 8حداقل 

گلچه باید از نوع چرم طبیعی و : ـ کفی داخلی یا گلچه  3ـ  3ـ  4

  .سطح کفی را بپوشاند یا اشبالت بوده و حداقل 

( کفی خارجی باید از نوع چرم کفی : ـ کفی خارجی  4ـ  3ـ  4

 2/5به ضخامت ) ون تکس( و یا مقواي فشرده ) دباغی گیاهی 

و  35%میزان جذب آب کفی باید حداکثر . متر باشد  میلی 3تا 

میزان آب جذب  40%میزان از دست دادن آن نباید کمتر از 

کفی باید آزمون , در صورت استفاده از تکسون . شده باشد 

دور تحمل نموده و بصورت فیتله  400مقاومت مالشی را تا 

  .درنیاید 

این مواد باید از نوعی باشد که : کاري پاشنه ـ مواد تو 4ـ  4

  . ضمن مقاوم بودن تاب برنداشته و خرد نشود 

پل باید از جنس آهن آبکاري و ضد زنگ ) : شانگ( ـ پل  5ـ  4

میلیمتر  0/5±1/5با انحناي مطابق قوس کف قالب به ضخامت 

میلیمتر باشد که بخوبی در وسط قوس تخت  1±13و پهناي 

3

1



متر به  میلی 4ته و داراي دو شاخک به طول کفش قرار گرف

میلیمتر به  2/3تا  2طرف تخت یازیره و دو شاخک به طول 

  . طرف کفی خارجی یا تکسون باشد 

ـ پوتین باید بر روي قالب ساخته شود و قدرت اتصال  6ـ  4

 60باید حداقل , رویه به زیره در محل پنجگی و پشت پاشنه 

  .کیلوگرم نیرو باشد 

ـ اجزاء دستک با یک ردیف بخیه به هم دوخته شده و  7ـ  4

براي اتصال سایر قسمتهاي رویه باید از دوخت دو ردیفه با 

  . بخیه در سانتی متر در هر ردیف استفاده گردد  3حداقل 

ـ نخ مورد مصرف در دوخت اجزاء رویه باید از نوع  8ـ  4

دارد ملی ال بوده و مشخصات آن باید مطابق با استان نایلون سه

  .باشد  2128ایران بشما 

پنبه و یا مخلوط , بند پوتین باید از جنس نایلون : ـ بند  9ـ  4

سانتی متر  155 ± 3نایلون و پنبه بصورت پهن یا گرد به طول 

  . بوده و دو سر آن باید داراي پوشش نایلونی یا فلزي باشد 

 .ـ در صورتیکه جنس بند صددرصد نایلون باشد  2یادآوري 

 1905ویژگیهاي آن باید مطابق با استاندارد ملی ایران بشماره 

  . باشد 

ـ در صورتیکه جنس بند صد در صد پنبه و یا  3یادآوري 

ویژگیهاي آن باید مطابق با , مخلوط نایلون و پنبه باشد 

  . باشد  1498استاندارد ملی ایران بشماره 

  ـ روش آزمون  5

اي از  باید قطعه, ـ براي تعیین درصد تورم در بنزین  1ـ  5

ساعت در بنزین  24الستیک با حجم مشخص را به مدت 

سپس با توجه به فرمول زیر میزان درصد تورم . ور کرد  غوطه

  : را حساب کرد 



  
ـ روش تعیین درصد سایش مطابق با استاندارد ملی  2ـ  5

  . باشد  می 2246یران بشماره ا

ـ روش اندیس عمل نیامدن الستیک مطابق با استاندارد  3ـ  5

  . باشد  می 2272ملی ایران بشماره 

اي از  ـ براي تعیین تغییر در سختی اولیه باید قطعه 4ـ  5

درجه  5±100ساعت در دماي  70الستیک را به مدت 

  . اندازه گرفت سپس سختی ثانویه آن را , سلسیوس قرار دارد 

طبق استاندارد ملی ایران , ـ روش آزمون تعیین چگالی  5ـ  5

  . باشد  می 1371بشماره 

ـ روش آزمون مقاومت خمشی تخت مطابق با استاندارد  6ـ  5

  . باشد  می 1...ملی ایران به شماره 

ـ روش آَمون مقاومت مالشی تکسون مطابق با استاندارد  7ـ  5

  . باشد  می 2... ملی ایران به شماره

بند را از منگنه , ـ جهت انجام آزمون مربوط به منگنه  8ـ  5

عبور داده و دو سر آزاد بند را در فک باال و قسمت واجد منگنه 

, دهیم  قرار می) اینسترون ( را در فک پایین دستگاه کشش 

متر و سرعت دستگاه  سانتی 10, فاصله فک جهت آزمایش فوق 

  . باشد  دقیقه میمتر در  میلی 200

نمونه کفی به ابعاد , ـ براي تعیین میزان جذب آب کفی  9ـ  5

و  2±10ساعت در دماي  24متر را به مدت  میلی 50±1*50±1

 0/01پس از توزین نمونه با دقت , قرار داده  5±65%رطوبت 

ساعت در آب مقطر داده و پس از طی این  8گرم آن را به مدت 

 "با کاغذ صافی خشک کرده و مجددا مدت قطرات آب اضافی را

  .نماییم  توزین می



  
  

همان , گیري میزان از دست دادن آب  ـ براي اندازه 10ـ  5

بمدت , ساعت در آب مقطر قرار گرفته را  8اي که به مدت  نمونه

قرار داده و  5±65%و رطوبت  2±20ساعت در دماي  16

  . کنیم  سپس توزین می

  
  

  بندي و عالمتگذاري  ـ بسته 6

ـ نمره پوتین باید با توجه به استاندارد ملی ایران بشماره  1ـ  6

تعیین و در وسط تخت خارجی بصورت خوانا نوشته  2124

  . شود 

زنده باید بر روي ـ عالمت تجارتی و یا نام کارخانه سا 2ـ  6

سطح خارجی زیرین در کنار شماره آن بصورت خوانا حک 

  . شود 

ـ هر جفت پوتین باید در کیسه پالستیکی قرار داده شود  3ـ  6

. بندي گردد  جفت از یک شماره در یک کارتن بسته 20و هر 

  : موارد زیر باید بر روي کارتن نوشته شود 

  ـ نام کاال 1ـ  3ـ  6

  شان تجارتی سازنده ـ نام و یا ن

  ـ شماره پوتین 



  ـ نام کشور سازنده 

  برداري  ـ نمونه 7

ها باید طبق استاندارد ملی ایران بشماره  برداري از پوتین نمونه

  .انجام پذیرد  2247
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