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 ویژگیهاي چکمه هاي آتش نشانی

 چاپ دوم



 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است 

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  –تانداردهاي ملی تعیین، تدوین و نشر اس(

بمنظور تدوین استاندارد باال بردن کیفیت کاالهاي داخلی، کمک 

به بهبود روشهاي تولید و افزایش کارائی صنایع در جهت 

نظارت بر  –ترویج استانداردهاي ملی  - خودکفائی کشور 

کنترل کیفی کاالهاي صادراتی  –اجراي استانداردهاي اجباري 

دارد اجباري و جلوگیري از صدور کاالهاي مشمول استان

نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کاالهاي مشابه 

خارجی و حفظ بازارهاي بین المللی کنترل کیفی کاالهاي 

وارداتی مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمایت از مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیري از ورود کاالهاي 

مرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع نا

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 

م مشخصات و تطبیق نمونه کاالها با استانداردهاي مربوط، اعال

  ).اظهارنظر مقایسه اي و صدور گواهینامه هاي الزم

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد 

میباشد و لذا در اجراي وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهاي 

علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط کلی 

  .قرار میدهد و نیازمندیهاي خاص کشور را مورد توجه



اجراي استانداردهاي ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد کشور 

است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و 

ها و  بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه

در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش 

  .قیمتها میشود
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  بسمه تعالی

  پیشگفتار

هاي آتش نشانی که بوسیله کمیسیون  استاندارد ویژگی کلیه

پانزدهمین جلسه کمیته ملی  فنی کفش تهیه و تدوین شده در

پس از . تصویب گردید  54/10/9پوشاك و صنایع دامی مورخ 

قانون مواد ( تائید شوراي عالی استاندارد و به استناد ماده یک 

الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

بعنوان استاندارد رسمی ایران ) 1349ایران مصوب آذرماه 

  .د گرد منتشر می

هاي ملی و جهانی  براي حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت

صنایع و علوم استانداردهاي ایران در مواقع لزوم و یا در 

فواصل معین مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه 

پیشنهادي که براي اصالح یا تکمیل این استانداردها برسد در 

رد توجه واقع هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مو

  .خواهد شد 

بنابراین براي مراجعه به استانداردهاي ایران باید همواره از 

  .آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود 

در تهیه این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه به 

المقدور میان روشهاي معمول در  نیازمندیهاي خاص ایران حتی

روشهاي متداول در کشورهاي دیگر این کشور و استاندارد و 

  .همآهنگی ایجاد شود 

لذا با بررسی امکانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمایشهاي 

  .الزم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زیر تهیه گردید 
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  چکمه آتش نشانی استاندارد ویژگیهاي

  ـ هدف 1

هاي  ـ هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیهاي چکمه 1ـ  1

الستیکی آتش نشانی است که در مقابل آب نفوذناپذیر و نسبت 

  .به الکتریسته نارسا باشد 

  ـ دامنه کاربرد 2

هائی میشود که  ـ این استاندارد شامل آندسته از چکمه 1ـ  2

ین انجام وظیفه مورد استفاده قرار مامورین آتش نشانی ح

  .دهند  می

  ـ ویژگیهاي ساخت 3

پشت , سرپنجه , هاي چکمه از قبیل ساق  ـ تمام قسمت 1ـ  3

تخت و پاشنه از جنس الستیک میباشد و براي تهیه , پاشنه 

  .رویه از دو نوع الستیک استفاده میشود 

تهیه  Calenderورق الستیکی که با استفاده از ماشین  - الف 

  .شده است 

  .)در این حالت رویه دستی تهیه میشود ( 

با استفاده از ) شیره کائوچو (  Latexاستفاده از التکس  - ب 

روش غوطه ور کردن در التکس قطعات الستیک مورد نظر تهیه 

  .میشود 

  ـ ویژگیهاي مواد الزم براي رویه 4

اي آستري بایستی با  هاي پنبه پارچه: ـ پارچه آستري  1ـ  4

مشخصات قید شده در جدول یک مطابقت داشته و عاري از 

معایبی باشد که ضمن عملیات تکمیلی ممکن است بروز نموده 



هاي آن کاسته  باشد همچنین نبایستی در اثر مالش از تاب نخ

  .شود 

دي ساخته هاي الستیکی چکمه بایستی از موا ـ قسمت 2ـ  4

هاي  بترتیب براي انواع چکمه 4و  3-2شود که در جدولهاي 

  .نوع الف و ب قید شده است 

مقدار اکسید روي همراه با الستیک بایستی باندازه کافی باشد 

ولکانیزه مرطوب را ایجاد  Vulcanizationبطوریکه درجه 

راه آن که شامل واکسها نماید و مقدار آنتی اکسیدان هم

الستیک . شود نباید کمتر از یک درصد الستیک باشد  نمی

ولکانیزه بایستی از بهترین نوع الستیک طبیعی باشد و التکسی 

که در ساخت رویه چکمه بکار برده میشود بایستی از التکس 

بایستی  Vulcanizationبهترین گیاه باشد الستیک ولکانیزه 

کامال یکنواخت بوده و از وجود هر گونه  عاري از خلل و فرج و

  .حفره و یا سایر معایب ظاهري عاري باشد 

روند بایستی با  ـ سایر موادیکه در ساخت چکمه بکار می 3ـ  4

  .مطابقت داشته باشند  5و  4مشخصات داده شده در جدولهاي 

  ـ طرح 5

 Wellingtonـ طرح و اندازه چکمه بایستی طبق طرح  1ـ  5

رتفاع ساق هنگامیکه از باالترین نقطه پاشنه از داخل بوده و ا

 40گیري میشود تا باالي ساق از طرف پشت  چکمه اندازه

اي با ساق بلندتر مورد تقاضا باشد  اگر چکمه. سانتیمتر باشد 

( بایستی سازنده درخواست خریدار را مورد توجه قرار دهد 

  .طرح چکمه را نشان میدهد ) 1شکل 

  ـ قالب 6



ها بایستی با قالبی مطابق مشخصات زیر تهیه  ـ چکمه 1ـ  6

شود مگر اینکه توافقی بین خریدار و سازنده وجود داشته باشد 

.  

  هاي اصلی اندازه

  
هاي کوچکتر یا بزرگتر از اندازه داده  هاي با اندازه براي چکمه

ر هر واحد اندازه یک شده در جدول باال بایستی بازاء تغیی

طول ( ها  سانتیمتر طول تخت را کم و یا زیاد نمود و بقیه اندازه

, دور ماهیچه , دور قوزك , دور پاشنه , اتصال رویه به تخت 

  .سانتیمتر تغییر داد  0/75را معادل ) دور دهنه 

طرح الستیک تخت و پاشنه بایستی : ـ تخت و پاشنه  2ـ  6

ولی با وجود این . ر و سازنده باشد مطابق توافق بین خریدا

  .داده میشود ) 2(طرحی مطابق شکل 

 Vulcanizeتخت و پاشنه بایستی از جنس الستیک ولکانیزه 

ایکه قبال قالبگیري شده است باشد جنس آن بایستی کامال 

) 4(یکنواخت و بدون هر گونه خلل و فرج باشد جدول شماره 

  .اینگونه مشخصات را نشان میدهد 

  ـ ویژگیهاي ساخت 7

ـ دومین آستر ساق و رویه بایستی از کتانی که از دو  1ـ  7

مالش داده شده است  Calenderطرف بوسیله غلتکهاي 

هائی است بفواصل  آستر ساق داراي سوراخ. استفاده شود 



 5ها از باالي ساق  سانتیمتر که اولین ردیف سوراخ 2/5

  .سانتیمتر فاصله دارد 

کتان دو طرف مالش داده شده انتخاب  کفی چکمه از جنس

سانتیمتر  5تا  2/5هاي  این کفی بایستی بفاصله. میشود 

هائی داشته باشد دنباله آستر ساق بایستی در زیر کفی  سوراخ

قرار گرفته و پس از محکم کردن با چسب مقاومی کفی روي آن 

  .قرار گرفته و محکم شود 

و دومین آستري قرار ـ فنر سرپنجه بایستی بین اولین  2ـ  7

گیرد و قبل از محکم کردن آستر دوم فلز مورد نظر بایستی 

  .نصب شود 

شده تهیه  Calenderـ الستیک سرپنجه از ورقه الستیکی  3ـ  7

  .هاي مختلف بپوشاند  میشود که اطراف فلز را در محل

 Calenderـ ساق چکمه و قسمت رویه بوسیله الستیک  4ـ  7

  .شده تقویت میشود 

ـ پاشنه به وسیله پارچه آغشته به الستیک و یا کتان  5ـ  7

غلتک داده شده  Calenderبسیار مقاومی که بوسیله ماشین 

  .تقویت میشود 

( ـ بین آستر دوم و الیه الستیکی خارجی الستیک نرمی  6ـ  7

  .گیرد  قرار می) مغزي 

ـ سرپنجه از داخل باید با جنس نرمی که به پنجه پا فشار  7ـ  7

  .وارد نیاورد و در عین حال آنرا گرم نماید پوشیده شود 

ـ الستیک خارجی سر پنجه باید بیشتر از قسمتهاي دیگر  8ـ  7

تقویت شود بدین ترتیب که فشار بیشتري را تحمل کند و ضمنا 

  .این قسمت با شبرنگ مناسبی رنگ شود 

ـ نوار مغزي که براي محل اتصال رویه به زیره از طرف  9ـ  7

  .داخل بکار میرود بایستی حتی االمکان ظریف و نرم باشد 



ایکه آغشته به الستیک  ـ کفی میانی بایستی از پارچه 10ـ  7

  .باشد و از الي غلتکهاي عبور داده شده است استفاده شود 

ـ قبل از اینکه روي و ساق چکمه به زیره متصل شود  11ـ  7

  .بایستی آنرا ولکانیزه نمود 

هاي کتانی  ـ قسمتهاي فرعی چکمه مانند زانو از پارچه 12ـ  7

که از یک طرف بطور ساده غلتک خورده است و از روي دیگر 

به ورقه نازك الستیکی چسبیده است  Calenderتوسط ماشین 

  .استفاده میشود 

  ویژگیهاي فیزیکیـ  8

ساعت در  24ـ تمام قسمتهاي الستیکی بایستی اگر بمدت  1ـ  8

درجه  100تا  98فشار معمولی یک اتمسفر و دماي بین 

سانتیگراد قرار گیرند آثاري از شکستگی ترك خوردگی یا 

براي این آزمون بایستی تمام . چسبندگی در آنها ظاهر نشود 

  .ز آن را بکار برد چکمه و یا قسمتهائی بریده شده ا

الف ( هنگامیکه نمونه طبق روش پیوست : ـ قابلیت خمش  2ـ  8

بار خمش  000,100گیرد پس از حداقل  مورد آزمون قرار می) 

بال انقطاع بر روي رویه نباید هیچگونه عالمت ترك خوردگی و 

  .یا پوسته شدن ظاهر بشود 

ب ( پیوست  هنگامیکه طبق روش: ـ قابلیت نفوذ ناپذیري  3ـ  8

عمل میشود بایستی نمونه در برابر نشد هوا غیر قابل نفوذ ) 

  .باشد 

  گذاري ـ نشانه 9

  چکمه بایستی بشرح زیر نشانه گذاري شود



 2/5ـ نمره چکمه بایستی با مهري که اندازه آن حدود  1ـ  9

سانتیمتر است در قسمت باالي ساق چکمه بطرف داخل بابعاد 

  .یک سانتیمتر چاپ شود 

ـ تاریخ ساخت باید پس از ساخت روي قسمت باالي  2ـ  9

  .ساق بطرف داخل بابعاد یک سانتیمتر چاپ شود 

که ) ب ( یا ) الف ( ـ مشخصات کارخانه همراه با حروف  3ـ  9

  .کند روي نوار باالي ساق چاپ شود  نوع چکمه را مشخص می

  



  



  

  
  ـ تغییر سختی ابتدائی پس 5

  ساعت ماندن در 24از 

  درجه سانتیگراد 100±1

  مشخصات نخ براي دوختن قطعات بهم دیگر) 5(جدول 



  
  

پیوست الف روش آزمون مقاومت در برابر 

  خمش

  :هاي اصلی دستگاه بشرح زیر است  ـ قسمت 1 - الف 

هاي  دستگاه یک قسمت تنظیم شونده ثابتی دارد که با انبرك

سانتیمتري براي نگهداري دو انتهاي قطعه نمونه آزمودنی  2/5

  .مجهز است 

شوند که حرکت آنها بطور مستقیم و  ي تنظیم میها طور انبرك

حرکت . در یک سطح و در مرکز محور بین انبرکها انجام گیرد 

 12/7آنها طوري تنظیم میشود که دو دسته از انبرکها باندازه 

  .میلیمتر از هم دور میشوند  57/1میلیمتر بهم نزدیک و باندازه 

دفعه  400تا  340این حرکت توسط موتوري که با سرعت ثابت 

تا  6کند تامین میشود هر بار میتوان  در دقیقه نمونه را خم می

  .قطعه را با هم آزمود  12

هاي آزمودنی بدو گروه مساوي تقسیم شده و در دستگاه  نمونه

شوند که در حالیکه یک گروه در حال خم  طوري مستقر می

  .شدن است گروه دیگر باز میشود 

  .)براي کاهش ارتعاشات دستگاه ( 



نمونه آزمودنی بایستی از قسمتی از رویه که تقویت نشده باشد 

اي بابعاد باال بریده شود و دقت شود که نمونه  توسط سمبه

آزمودنی کامال از جسم مورد آزمون بریده و جدا شده و سه 

قطعه از آن انتخاب شود عددي که از همه در آزمایش کوچکتر 

  .د قبول قرار نمیگیرد است مور

هاي آزمودنی  نمونه: ـ قرار دادن نمونه روي ماشین  2 - الف 

بایستی در امتداد بزرگترین محور خود بطور متقارن طوري 

روي ماشین سوار شوند که رویه الستیکی آن بطرف خارج 

باشد در صورتیکه احتیاج به تا کردن یک طرف نمونه آزمودنی 

ا شده را بداخل انبرك ثابت مرکزي باشد در این صورت طرف ت

طوري فشار میدهند که قطعه آزمودنی به خارهاي انبرك برسد 

انبرك متحرك . این انبرك ثابت بایستی محکم شده باشد 

اي کشیده شود که قطعه  مربوطه بایستی بطرف خارج باندازه

آزمودنی مختصري تحت اثر کشش قرار گیرد و بصورت افقی 

شده باشد توصیه میشود که براي نگهداري  ها محکم بین انبرك

هاي قطعه آزمودنی در انبرکها از گیره استفاده شود ولی این  لبه

  .ها بایستی قبل از شروع کار با ماشین باز شود  گیره

  .نمونه آزمودنی نباید تحت کشش قرار گیرد : یادآوري 

یک حرکت کامل رفت و برگشت انبرك : ـ روش کار  3 - الف 

طول آزمون باید برحسب . ک خمش محسوب میشود معادل ی

  .ها حساب شود نه برحسب زمان  تعداد خمش

) کنتور ( تعداد خمشها را ممکن است با استفاده از شماره گر 

گیري  کنند اندازه هاي متحرك کار می که توسط یکی از انبرك

درجه سانتیگراد  24دماي محیط در طول آزمون نباید از . کرد 

  .ید تجاوز نما

  پیوست ب



  آزمون نفوذ

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بداخل  0/21تا  0/14هوا را با فشار 

کنند  کنند و دهانه چکمه را محکم مسدود می چکمه وارد می

 230چکمه را تا زانو بعمق . بطوریکه مانع از خروج هوا شود 

اي در آب  برند ساق چکمه باندازه میلی متر بدرون آب فرو می

شود که محل اتصال ساق بران در آب قرار گیرد در  فرو برده

  .این حالت نبایستی هیچگونه حبابی از هوا ظاهر شود 

  قابلیت خمش تخت و پاشنه) پ ( پیوست 

این روش آزمون مقاومت ترکیبات : ـ اصول روش  1 - پ 

درصد پیشرفت بریدگی به  600الستیکی را در برابر ترك و 

نشان میدهد این آزمون را  )Rossخمش (  Rossکمک ماشین 

  .میتوان مستقیما بر روي تخت و پاشنه چکمه سالم انجام داد 

  :ـ وسائل  2 - پ 

طرح ساده ماشین  Rossگیري خمش  ـ ماشین اندازه 1ـ  2پ ـ 

  .گیري خمش در شکل داده شده است  اندازه

ماشین محلی براي نگهداري نمونه دارد که به آن امکان میدهد 

میلیمتر با زاویه 9/5وي غلطکی بقطر تقریبی تا براحتی ر

  . درجه خم شود 90

اسباب سوراخ : ـ سوراخ کردن و وسیله نگهداري  2ـ  2 - پ 

  .باشد ) 5(کن و وسیله نگهدارنده باید مطابق شکل 

 0/25هاي  غلطکی با طول مناسب که باندازه: ـ غلطک  3ـ  2پ ـ 

ري طول نمو ترك گی میلیمتر درجه بندي شده است براي اندازه

  .و بریدگی بکار میرود 

  :ـ روش کار  3ـ  2 - پ 



توسط کارد استاندارد : ـ نمونه مورد آزمون  1ـ  3ـ  2پ ـ 

مستقیما از تخت خارجی  Rossمخصوص ماشین خمش 

  .بریم  میلی متر می 150میلیمتر و طول  1±25قطعاتی به پهناي 

رویه تخت و پاشنه را بطوریکه : ـ روش کار  2ـ  3ـ  2 - پ 

هاي آزمودنی را  کنیم یکی از نمونه اي نبیند خوب تمیز می صدمه

نمائیم باین منظور وسیله  با وسیله سوراخ کن سوراخ می

کنیم که لبه برنده  سوراخ کن را روي نگهدارنده طوري تنظیم می

د تا اسباب میلیمتر از پایه نگهدارنده جلوتر باش 0/25±7/25آن 

  .سوراخ کن ضخامت نمونه آزمودنی را کامال سوراخ کند 

قبل از سوراخ کردن نمونه را توسط محلول صابونی که بر 

نمائیم نمونه را  روي ترکیبات الستیک بی اثر باشد آغشته می

دهیم که سطح بیرونی تخت در باال  طوري در محل خود قرار می

 0/1±61/9ن در محلی که قرار گیرد و در امتداد محور طولی آ

  .میلیمتر از محل گرفته شده فاصله داشته باشد بریده شود 

هاي سوراخ نشده را توسط گیره در  ـ نمونه 1ـ  2ـ  3ـ  2پ ـ 

کنیم که  طوري ثابت می Rossبازوي نگهدارنده ماشین خمش 

. درجه خم شود  90سطح مورد نظر تخت یا پاشنه بتواند 

ه نمونه وصل میشود بایستی بحالت بازوي نگهدارنده وقتیک

افقی باشد سر غلطکهاي تنظیم کننده را پائین بیاوریم تا به 

نگهدارنده برسد در این حالت آنها را بکمک پیچ و مهره محکم 

ها در طول  کنیم بطوریکه حرکت آزاد نمونه را بین غلطک می

  .حرکت خمش ممکن سازد 
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