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 خدا نام به
  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

و  اسـتاندارد  مؤسـسۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
استانداردهای  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 .دارد عهده به را ایران) رسمی(ملی 
مؤسسات  و مراکز نظران  صاحب*کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
 بـه شـرایط   توجـه  بـا  و ملـی  مـصالح  بـا  همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

کننـدگان،  مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و یدی، فناوریتول
 پـیش  .شـود  مـی  حاصـل  دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی عمراج به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای
 )رسـمی ( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت
 .شود می منتشر و ایران چاپ

کننـد   می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش
بـدین ترتیـب،    .شـود  مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملـی  استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی
  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط دارداستان

المللـی   بـین  کمیـسیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بین سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
کـدکس   کمیسیون 4رابط تنها به عنوان و است 3(OIML) قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و 2(IEC)الکتروتکنیک 

 هـای  نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین  در.کند می فعالیت کشور در 5(CAC)غذایی 
  .شودمی گیریبهره بینالمللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شـده  بینی پیش موازین رعایت با تواند می نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمومی، و فردی ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ

 تـصویب  بـا  وارداتـی،  اقالم یا / و ر کشو داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی،
 اجـرای  کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید استاندارد، اجباری عالی شورای

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشیدن  اطمینـان  برای همچنین . نماید اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد
 و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال سساتمؤ و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احراز صورت در و ندک می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و
 وسـایل  )واسـنجی (کالیبراسیون  یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت
 این وظایف گردی از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،
 است مؤسسه
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1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 



د  

  فهرست مندرجات
              صفحه                عنوان

  ج              آشنایی با مؤسسه استاندارد
  ه            کمیسیون فنی تدوین استاندارد

  ز                  پیش گفتار
  1              هدف و دامنه کاربرد  1
  1               مراجع الزامی  2
  2              اصطالحات و تعاریف  3
  8               دسته بندی   4
  8         ویژگی های پایه ای پایپوش ایمنی  5
  8                کلیات  5-1
  12                طرح  5-2
  12            لپایپوش کامویژگی های   5-3
  14            ساق/ ویژگی های پستایی   5-4
  17                آستر  5-5
  17                زبانه  5-6
  18               کفی و گلچه  5-7
  19                زیره  5-8
  20       ی برای کاربردهای خاصویژگی های پایپوش ایمن  6
  20                کلیات  6-1
  21              پایپوش کامل  6-2
  25              ساق / پستایی  6-3
  26                زیره  6-4
 28               نشانه گذاری  7
  29                بسته بندی  8
  29              راهنمای محصول  9
  29                 کلیات  9-1
  30              ویژگی های الکتریکی  9-2
  32                  گلچه  9-3

  33        ساق/  اندازه گیری ارتفاع پستایی -) الزامی ( پیوست الف 
  34         جنبه های ارگونومی خاص-) اطالعاتی ( پیوست ب 

 د



ه  

  کمیسیون فنی تدوین استاندارد
  " ویژگی ها – پایپوش ایمنی – وسایل حفاظت شخصی -  پایپوش "

  )تجدید نظر سوم ( 

  یا نمایندگی/ سمت و             :رئیس
  جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران          شفر، عبدالحمیدسرو

  )فوق لیسانس تحلیل سیستم ها ( 

  :دبیر
  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران           سمسارها، مریم

  )فوق لیسانس شیمی ( 

  )اسامی به ترتیب حروف الفبا ( : اعضا
  یرانمؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ا            احمدی، شهال

  )لیسانس فیزیک ( 

  شرکت کفش ایمن پا            اکبرزاده، بهرام
  )لیسانس برق ( 

  شرکت کفش شهپر          حاجی رحیمی، رضا
  ) پلیمر -لیسانس مهندسی شیمی ( 

  وزارت صنایع و معادن          خاشعی، سیمین دخت
  )فوق لیسانس  ( 

  شرکت کفش کالر            دزفولی، ناصر
    )فوق لیسانس مدیریت ( 

  وزارت صنایع و معادن            نی، جلیلدهقا
  )لیسانس مهندسی شیمی ( 

  شرکت کفش نگهبان          رحمانیان، عبدالحسین
  )لیسانس مهندسی عمران ( 

  شرکت کفش بهمن            سلیمی، علی
 )لیسانس زبان (

  شرکت کفش شهپر            عبادی، جواد
  )دیپلم ( 
  

 ه



و  

  شرکت کفش بهمن           قاسمی، ابراهیم
  )سی صنایع لیسانس مهند( 

  شرکت کفش کالر      کمندی، محمد
  ) دیپلم (

  جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران         موسوی، سید حسین
    )دیپلم ( 

  مرکز تحقیقات وزارت کار            نوروز، فاطمه
  )لیسانس بهداشت کار ( 

  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران          همایونفر، فرحناز
  )ژی لیسانس بیولو( 

  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران          یحیی زاده، سودابه
  )لیسانس مهندسی نساجی ( 

 و
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  پیش گفتار
 1344 نخستین بـار در سـال        " ویژگی ها    – پایپوش ایمنی    – وسایل حفاظت شخصی     - پایپوش   "استاندارد  
 استاندارد و تحقیقـات صـنعتی   این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط موسسه        . تهیه شد 

 بار مورد تجدیـد نظـر قـرار گرفـت و در چهـل و شـشمین                   سومین ایران و تایید کمیسیون های مربوط برای      
اینک این اسـتاندارد    .  تصویب شد    1386 / 8 / 22اجالس کمیته ملی استاندارد چرم، پوست و پایپوش مورخ          

قررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مـصوب           قانون اصالح قوانین و م     3به استناد بند یک ماده      
  . ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود 1371بهمن ماه 

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات 
د و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد ش

بنابراین ، . استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 
  .باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد 

  . است 1382سال  : 1136این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 
  :منابع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است 

1- ISO 20345: 2004, Personal protective equipment – Safety footwear 
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   ویژگی ها– پایپوش ایمنی _ وسایل حفاظت شخصی -پایپوش 

   کاربرد  و دامنه  هدف  1
پایپوش های ایمنی به طور عـام و پـایپوش ایمنـی              پایه ای   های  ویژگی   تعیین استاندارد    اینز تدوین   هدف ا  

  .برای کاربردهای خاص می باشد

    الزامی  مراجع  2
  .  اســت  شــده  داده  آنهــا ارجــاع  اســتاندارد بــه  ایــن  در مــتن  کــه  اســت  مقرراتــی  زیــر حــاوی  الزامــی مــدارک

صورتی که مدرکی با ذکر تـاریخ انتـشار         در  . شود   می   استاندارد محسوب    از این    جزئی  مقررات   آن   ترتیب  بدین
در .   نیـست  این اسـتاندارد ملـی ایـران    مورد نظر عدی آن ب ها و تجدیدنظرهای اصالحیهارجاع داده شده باشد،     

ین تجدید نظـر و اصـالحیه       مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ارجاع داده شده است، همواره آخر              
  . استهای بعدی آن ها مورد نظر 

  :  است  استاندارد الزامی  این  زیر برای  از مراجع  استفاده
2-1 EN ISO 20344: 2004, Personal protective equipment - Test methods for footwear (ISO 
20344: 2004) 
2-2 EN 12568: 1998, Foot and leg protectors – Requirements and test methods for toecaps 
and metal penetration 
2-3 ISO 2023:1994, Rubber footwear – Lined industrial vulcanized _ Rubber boots - 
Specification 

   روش آزمون-   چرمpH   تعیین روش -، چرم 1384  سال: 314   ایران  استاندارد ملی2-4
 روش آزمـون    _ مقاومت به گسیختگی و ازدیـاد طـول          _، چرم   1384سال  : 1391  ایران  ملیاستاندارد   2-5
  )تجدید نظر(
 _تعیـین بارپـارگی   _آزمون های فیزیکی و مکـانیکی     _، چرم 1384سال  : 1393 -1  ایران  استاندارد ملی  2-6

 روش آزمون–تک زبانه ای:قسمت اول

    مارتیندل  بروش  پارچه  سایشی  مقاومت ین تعی،1381  سال: 1521   ایران  استاندارد ملی2-7
 در   از تخــت  رویــه  و گــسیختگی  نفــوذ مــیخ  آزمــون  روش،1355  ســال: 1564   ایــران  اســتاندارد ملــی2-8

    و حفاظتی  ایمنی های پایپوش
 - برابر گرمـا    پایپوشها در    بودن   عایق   میزان  گیری   اندازه - پایپوش،  1381سال  : 6162 ایران  استاندارد ملی  2-9

  روش آزمون
 پایپوشـها در برابـر        بـودن    عـایق    میـزان   گیـری    اندازه - پایپوش،  1381سال  : 6163   ایران   استاندارد ملی  2-10

   روش آزمون-سرما
 و    هـادی    پایپوشـهای    الکتریکـی    مقاومت  گیری   اندازه - پایپوش،  1381سال  : 6199 استاندارد ملی ایران     2-11

   روش آزمون-  ساکنلکتریسته ضد ا پایپوشهای
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  ی در طـ     و رشد بـرش      ایجاد ترک    به  مقاومت - زیرین - پایپوش 1381سال  : 6381   ایران   استاندارد ملی  2-12
   روش آزمون- خمش

 تعیـین میـزان   _ هـای فیزیکـی و مکـانیکی    آزمـون  – چـرم  1383سـال  : 7622 استاندارد ملی ایران  2-13
   روش آزمون– آب نفوذ برابر مقاومت چرم های قابل انعطاف در

 مقاومـت بـه خـوردگی سـر پنجـه فلـزی و              تعیـین  – پایپوش 1383سال  : 7623 استاندارد ملی ایران     2-14
   روش آزمون-قطعات فلزی محافظ

 بـه آب چـرم هـای    مقاومـت  آزمون فیزیکی و مکانیکی - چرم 1383سال : 7712   ایران  استاندارد ملی  2-15
   آزمونشرو -سنگین و انواع کفی 

 مقاومـت بـه     _ محـافظتی  هـای ایمنـی و       پـایپوش  _ پایپوش 1383سال  : 7733   ایران  استاندارد ملی  2-16
   روش آزمون_فشردگی سر پنجه 

   روش آزمون_ به سایش زیره مقاومت _ پایپوش 1384سال : 8285   ایران استاندارد ملی 2-17

    و تعاریف  اصطالحات  3
 :رود  کار می  زیر به تعاریف  و ات استاندارد اصطالح در این 

  . نشان داده شده است2 و 1 اجزاء پایپوش در شکل _یادآوری 

3 - 1     
  ایمنی  پایپوش
ـ    اسـت    ممکـن    کـه    را از صـدماتی       کننـده   اسـتفاده بوده و    ی است که دارای جنبه های ایمنی        پایپوش طـور  ه   ب

 پا را در مقابـل       که   است   شده طراحی    طوری    سرپنجه  وش پایپ  در این . می کند    بیاید، محافظت    پیش  تصادفی
  . کند حفاظت  کیلونیوتن15 و فشردگی حداقل   انرژی  ژول200 حداقل  ضربۀ 

3 - 2     
   چرم

3 - 2 - 1    
  1  کامل  با رخ چرم

  .  است  شده  محافظت  آن  رخ  تمام  که است و فسادناپذیر  شده  دباغی  یا سنگین  سبک پوست
3 - 2 - 2     

  2  شده  اصالح  با رخ چرم
   سمبادۀ  ، در معرض     آن   ساختار رخ    منظور اصالح    به  کهاست   و فسادناپذیر      شده   دباغی   یا سنگین    سبک  پوست

  .  است  شده  قرار داده مکانیکی

                                                 
1- Full grain Leather 
2- Corrected grain Leather 
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3- 2- 3    
  1 یا اشپالت  شده  ورقه چرم

  .آید  می  بدست  ضخیم  چرم  کردن  الیه  بوسیلۀ کهاست ناپذیر  و فساد  شده  دباغی  پوست  میانی  یا الیۀ  نطع قسمت
3-3    

  پستایی
 و 3، دسـتک هـا  2در پایپوش های ساخته شده از چرم و سایر مواد، به مجموعه کامل روی پایپوش شامل رویه           

  .پشت پاشنه گفته می شود
3-4 

    الستیک
  .  است شده  ولکانیزه االستومرهای

3-5  
  مواد پلیمری

   . کلراید  وینیل  پلییا   اورتان پلی است مانندموادی 
3-6 

  4کفی
 در طی کار کشی پـستایی بـه آن   "جزء غیر قابل برداشتی است که شکل دهنده اصلی پایپوش بوده و معموال     

   .شود متصل می
3-7 

  5گلچه
  .جزء قابل برداشت یا ثابت پایپوش که تمام یا قسمتی از کفی را می پوشاند

3-8  
  آستری

  .پوشاند را می   پستایی   داخلی  سطح کهاست   یمواد
  .آستر است با   مستقیم  در تماس  کننده  استفاده پای _ 1یادآوری 

شـود تـا       دوخته مـی     رویه   به   خارجی   مادۀ  شود و یا یک      دو قسمت می      سرپنجۀ   قرار گرفتن    برای    در جائیکه رویه   _ 2  یادآوری 
  .عمل می کند   آستری  عنوان  به  پنجه سر زیر  کند، پوشش ایجاد   سرپنچه  برای فضایی

  

                                                 
1- Splitted Leather 
2- Vamp 
3- Counter 
4- Insole 
5- Insock 
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 3-8-1     
   1آستر رویه

  .پوشاند  را می پستایی   جلوی  قسمت  داخلی  سطح که است  یمواد
3-8-2     

  آستر دستکها
  .پوشاند  را می پستایی   دستکهای  داخلی  سطح کهاست   یمواد

 3-9     
  )آج ها(  آج

 . سطح خارجی زیرین می باشد  ده برآم )هایقسمت  (قسمت

3-10     
  2 صلب هزیر

  تحـت 1381سـال    : 6381  شـماره   طبق اسـتاندارد ملـی ایـران       زیرین پایپوش کاملی است که هنگام آزمون      
  .کندن پیدا   درجه خمیدگی45 نیوتن بمیزان 30نیروی

3-11     
   فومدار هزیر

باشد و ساختار آن دارای خلل و فرجی است       یا کمتر می    میلی لیتر  بر     گرم 9/0   چگالی   دارای  زیره ای است که   
  .  می باشد یتؤ ر  قابل10 ×   با بزرگنمایی که
3-12    

   تیز   اجسام  در برابر نفوذپذیری قطعه مقاوم
  . نماید  تیز محافظت  اجسام  را در برابر نفوذپذیری  بتواند آن  کهپایپوش است جاسازی شده در زیرین جزء

3-13     
    ایمنی  ۀسرپنج

 را در     کننده   استفاده   شخص   پای  های  بتواند پنجه ی از پایپوش است که به گونه ای طراحی شده است که             جزئ
  . کند  محافظت کیلونیوتن15 و فشردگی حداقل   انرژی  ژول200  حداقل    ضربه مقابل

3-14     
   3 پاشنه  پشت ناحیۀ
 . می باشد  پایپوش  پشت قسمت

  
  

                                                 
1- Vamp lining 
1- Rigid outsole 
2- Seat region 



 5

3-15    
     هادی شپایپو

مـورد  1381سال  :  6199شماره     ایران   استاندارد ملی  زمانی که طبق     آن   الکتریکی   مقاومت  کهاست    پایپوشی
  .باشد         ُ   کیلو ا هم100 صفر تا  در محدودۀآزمون قرار می گیرد، 

3-16     
    ساکن  ضد الکتریسیته پایپوش
 مـورد   1381سال  :  6199  شماره   ایران  استاندارد ملی  زمانی که طبق     آن   الکتریکی   مقاومت  که است پایپوشی

  .باشد   مگا اهم1000 تا         ُ   کیلو ا هم100 در محدودۀ آزمون قرار می گیرد،
3-17 

  پایپوش عایق الکتریکی
ایـن کـار بـا    . پایپوشی است که شخص استفاده کننده را در مقابـل شـوک هـای الکتریکـی حفـظ مـی کنـد        

  . به بدن از طریق پا صورت می گیردجلوگیری از عبور جریان خطرناک
 3-18    

   1ی سوخت روغن
 .باشند  می  نفت  دهندۀ  تشکیل  آلیفاتیک هیدروکربورهای 

3-19 

  پایپوش های مرتبط با مشاغل خاص
پایپوش های ایمنی، محافظتی یا حرفه ای مربوط به مشاغل خاص مثل پایپوش های آتش نـشانی، پـایپوش                   

  غیرههای مقاوم به برش اره و 
  

                                                 
1- Fuel oil 



 6

  

 
  :راهنما 

   جزء مقاوم به نفوذ-11        گلچه-6     زیر منگنه-1
   کفی-12         سرپنجه-7       زبانه-2
   پاشنه-13       پوشش زیر -8      دور یقه-3
   دوخت اشتروبل-14    )مانند نوار فوم ( سر پنجه محافظ        پستایی-4
   دستک-15         زیره-9     آستر رویه-5

   رویه-16        ج آ-10                     

  

   با ساختار اشتروبل   پایپوش  مختلف های قسمتنمایی از  –) الف( 1  شکل
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  :راهنما 

   زیره-5       زیرین صلب-3     پستایی-1  
   زیرین چوبی-6     نوار مغزی تقویت شده با میخ-4     سرپنجه-2  

 

  )کشی کار( با ساختار متداول    پایپوش  مختلف های بخشنمایی از  – )ب (1  شکل

  

 
  : راهنما 

   زیره-3         ساق-1      
   پاشنه-4       1 رویه-2      

  )قالب ریزی شده تزریقی کامالً(  پلیمری  یا تمام )ولکانیزه شده"کامال (الستیکی  تمام های  پایپوش  مختلف  بخشهای- 2  شکل

  

                                                 
1- Vamp 
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   :   بندی  دسته  4
  :شوند  می  بندی  دسته1   جدول ها بر طبق پایپوش 

  دسته بندی پایپوش -1جدول 

 Iنوع 
های ساخته شده از چرم و سایر مواد به استثنای پایپوش های تمام السـتیکی یـا                  پایپوش

   پلیمری متما

  ) ولکانیزه شده    ًکامال پایپوشهای ( الستیکی مهای تما پایپوش  IIنوع 
  ) تزریقی  یاقالب ریزی شده     ًکامال پایپوشهای ( پلیمری  ًم های تما پایپوش

  

 
  :اراهنم 

   نیم چکمه_ C      . الیه ای که طول آن بوسیله مصرف کننده قابل تغییر است-1
A_کفش               D _چکمه  

B _پوتین              E _چکمه ساق بلند   
  
   قابل  کننده  مصرف یلۀ بوس  آن  طول باشد که  می  از مواد نفوذناپذیر در امتداد ساق  نازکی  الیۀ  دارای  که  استD   طرح  چکمه  همانE   شکل-1  یادآوری 

  . تغییر است

   پایپوش  مختلف طرحهاینمایی از  – 3  شکل

  ی پایه ای پایپوش ایمنیویژگیها  5
  کلیات 5-1

  . باشد3 و یکی از حالت های جدول 2پایپوش ایمنی باید دارای ویژگی های پایه ای داده شده در جدول 
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در غیر این صـورت مطـابق   . لچه غیر قابل برداشت باشدپایپوش باید دارای کفی و یا بدون کفی اما همراه با گ       
  . با این استاندارد نیست

   ویژگی های پایه ای پایپوش ایمنی_ 2جدول 

 دسته بندی
II I 

 ویژگی ها بند

  طراحی  ساق / ارتفاع پستایی  5-2-1 × ×
  :پشت پاشنه 5-2-2  
   Aطرح    ×
   B,C,D,Eطرح   × ×

 کاملپایپوش  :زیرین 5-3-1  
  ساختار 5-3-1-1 × 
  قدرت اتصال رویه به زیره 5-3-1-2 × 
  :حفاظت پنجه 5-3-2  
  کلیات 5-3-2-1 × ×
  طول داخلی سرپنجه 5-3-2-2 × ×
  مقاومت به ضربه 5-3-2-3 × ×
  مقاومت به فشردگی 5-3-2-4 × ×
  رفتار سرپنجه 5-3-2-5 × ×
  قابل هوامقاومت به نفوذپذیری در م 5-3-3  ×

  جنبه های ارگونومی خاص 5-3-4  
 ساق / پستایی  کلیات  5-4-1 × ×
  ضخامت 5-4-2  ×

  مقاومت به جر خوردگی 5-4-3 × 
  خصوصیات گسیختگی 5-4-4 × ×
  مقاومت خمشی 5-4-5  ×

قابلیت عبور بخار آب و ضریب بخار  5-4-6 × 
 آب

 

 × 5-4-7 pHمقدار    
  هیدرولیز 5-4-8  ×

   VIمقدار کروم  5-4-9 × 
 آستر رویه مقاومت به جرخوردگی 5-5-1 × 
  مقاومت سایشی 5-5-2 × 
قابلیت عبور بخار آب و ضریب بخار  5-5-3 × 

 آب
 

 × 5-5-4 pHمقدار   
   VIمقدار کروم  5-5-5 × 
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  )ادامه( ویژگی های پایه ای پایپوش ایمنی _ 2جدول 
 دسته بندی

II I 

 ویژگی ها بند

 

 o 5-5-1 آستر دستک مقاومت به جرخوردگی 

 o 5-5-2 مقاومت سایشی  
 o 5-5-3  قابلیت عبور بخار آب و ضریب

 بخار آب
 

 o 5-5-4 pHمقدار   
 o 5-5-5  مقدار کرومVI   
 o 5-6-1 زبانه مقاومت به جرخوردگی  
 o 5-6-2 pHمقدار   
 o 5-6-3  مقدار کرومVI   
 زیره ت زیره های بدون آجضخام 5-8-1 × ×

  مقاومت به جرخوردگی 5-8-2 × 
  مقاومت سایشی 5-8-3 × ×
  مقاومت خمشی 5-8-4 × ×
  هیدرولیز 5-8-5 × ×
o o 5-8-6 ومت به چسبندگی الیه هامقا  
  مقاومت به روغن سوختی 5-8-7 × ×

  :شرح زیر می باشد در این جدول کاربرد هر ویژگی در هر یک از دسته ها به -یادآوری
در بعضی موارد ویژگی فقط مربوط به ماده خاص درون دسته بندی می شود به عنوان مثـال در مـورد   . به معنی آن است که ویژگی الزامی است  ×   

  . جزء چرمی، بدان معنا نیست که سایر مواد نمی توانند استفاده شوندpHمقدار 
oرد ویژگی الزامی است   به معنی آن است که اگر این جزء وجود دا.  

 . نشان دهنده آن است که الزامی وجود نداردoو × عدم وجود 
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  یا گلچه/  ویژگی های اصلی کفی و – 3جدول 
 ویژگی

 اختیاری
جزء 
مورد 
 بررسی

  ضخامت
  

5-7-1 

PH
a  

  
5-7-2 

جذب و 
  دفع آب

5-7-3 

  سایش
  

5-7-4-1 

VIکروم 
a  

 
5-7-5  

  سایش
  

5-7-4-2 

1

بدون کفی ویـا    
ر کفـی دارد    اگ

ــا  ــابق بـ مطـ
ویژگـــی هـــا 

 نیست

گلچه غیـر   
قابــــــل 

 برداشت
 × ×  × × × گلچه

 بدون گلچه
ــا 2 نـــیم بـ

 bگلچه

  × × × × × کفی

گلچه و 
کفی با 
 یکدیگر

×  ×    
3

ــه  گلچـــ
غیـر  cکامل

قابــــــل 
 × ×   ×   گلچه برداشت

  × × × × × کفی

4

گلچه کامل  
قابــــــل 
برداشــت، 
با قابلیـت   

 dنفوذ آب
 × ×   ×   گلچه

  × × × × × کفی

5

 با کفی

گلچه کامل  
قابــــــل 
برداشــت و 
غیــر قابــل 
نفـــوذ در 

 dبرابر آب
 × ×  × ×  گلچه

  .به معنی آن است که ویژگی الزامی است × -1یادآوری 
  . رجوع شود3-8 برای گلچه قابل برداشت به بند -2یاد آوری 

a- ی ها فقط برای چرم استاین ویژگ.  
b- Seat sock 
c- Full incock 

d-               ثانیه یا کمتـر     60مورد آزمون قرار می گیرد آب را در          1383سال   7622 شماره   گلچه با قابلیت نفوذ آب گلچه ای است که زمانی که طبق استاندارد ملی ایران 
  .عبور دهد
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    طرح  5-2
  کلیات 5-2-1

  .باشد،   است  شده  ارائه3   در شکل  که از طرحهاییمطابق یکی  باید  پایپوش
 زمـانی کـه طبـق        و پـشت پاشـنه      ساق/  پستایی   ارتفاع : و پشت پاشنه    ساق/ پستایی  ارتفاع  5-2-2

  . باشد4   جدول باید مطابقپیوست الف اندازه گیری می شود، 
  

   و پشت پاشنه ساق/ پستایی   ارتفاع- 4  جدول

  سایز
  

 ارتفاع
  )میلی متر به  (

 انگلیسی فرانسوی
  Aطرح 
 

  Bطرح 
 )حداقل(

  Cطرح 
 )حداقل(

  Dطرح 
 )حداقل(

   و پایین تر36
  38و 37
  40و 39
  42 و 41
  44 و 43
  و باالتر45

  5/3تا 
  5 تا 4

  5/6 تا 5/5
  8 تا 7

  10 تا 5/8
  و باالتر5/10

103< 
105<  
109<  
113<  
117<  

<121 

103  
105  
109  
113  
117  
121 

162  
165  
172  
178  
185  
192 

255  
260  
270  
280  
290  
300 

   پاشنه  پشت ناحیۀ 5-2-2
  . باشد  باید بسته    پاشنه  پشت  ناحیه 

    کامل پایپوش   ویژگیهای  5-3
  زیرین   5-3-1
 ساختار 5-3-1-1

  .زمانی که از کفی استفاده می شود باید به گونه ای باشد که نتوان آن را بدون تخریب پایپوش جدا کرد
   ه زیر  به  رویه  اتصال قدرت 5-3-1-2

گیـرد،    قـرار مـی   ونمـورد آزمـ   1355سال :  1564   شماره  ایران   استاندارد ملی    طبق  ایمنی   پایپوش  که زمانی
  . نیرو باشد  کیلوگرم40 باید حداقل   آن  زیرین  به  رویه  اتصال قدرت

  ه پاپنجمحافظت    5-3-2
  کلیات   5-3-2-1

   قابـل    آن   کـردن    و پـاره     رسـاندن    با آسـیب     فقط  اشد که  ب   شده   تعبیه   در پایپوش    باید بطریقی   ایمنی سرپنجه  
  . باشد  آمدن بیرون
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 است   داخلی بکار رفته        در آن سرپنجۀ     که ی پوش   پای  ، پالستیکی  تمام  یا  غیر از پایپوش های تمام الستیکی     ه  ب
  هسـرپنج زیـر   پوشـش    ضمندر  . کند، باشد    می   آستر عمل    بعنوان   که   رویه   از جنس    آستر یا بخشی    باید دارای 

ادامـه     آن   مخالف   متر در جهت     میلی 10   و حداقل    آن  به سمت داخل    متر   میلی 5   حداقل   سرپنجه   لبۀ  از باید
  .داشته باشد

  .پوشش ضد خراش ناحیه پنجه باید حداقل یک میلیمتر باشدضخامت 
  1 سرپنجه  داخلی  طول  5-3-2-2 
 قـرار    مورد آزمـون ...2 شماره ایران  در استاندارد ملی  مندرج  روش  طبق وقتی ایمنی  های  سرپنجه   داخلی  طول 

  : باشد5   با جدول گیرند، باید مطابق می
   ه سرپنج  داخلی  طول- 5  جدول

  اندازه پایپوش
 انگلیسی فرانسوی

  حداقل طول داخلی
  )میلی متربه ( 

   و پایین تر36
  38و 37
  40و 39
  42 و 41
  44 و 43
 باالتر و 45

  5/3تا 
  5 تا 4

  5/6 تا 5/5
  8 تا 7

  10 تا 5/8
  و باالتر5/10

34  
36  
38  
39  
40  
42 

   ایمنی پایپوش  ضربه  در مقابل  مقاومت  5-3-2-3 
گیـرد،     قـرار مـی     مـورد آزمـون   ... 3شـماره    ایران   در استاندارد ملی     مندرج   روش   طبق   ایمنی  پایپوش  زمانی که 
.  باشـد  6   با جـدول    باید مطابق  ژول   200 ± 2پس از اصابت ضربه با انرژی حداقل          هسرپنجزیر    ارتفاع  حداقل

  . به این معنا که نور از آن عبور نکند شود  نباید مشاهده  محور آزمون  بر رویترک    ً      ضمنا  آثار 
    از ضربه  پس ه سرپنج زیر  ارتفاع حداقل- 6  جدول

  اندازه پایپوش
 انگلیسی فرانسوی

  حداقل ارتفاع
  )میلی متربه ( 

   و پایین تر36
  38و 37
  40و 39
  42 و 41
  44 و 43
  و باالتر45

  5/3تا 
  5 تا 4

  5/6 تا 5/5
  8 تا 7

  10 تا 5/8
  و باالتر5/10

5/12  
13  

5/13  
14  

5/14  
15 

                                                 
1- Toe cap 

  . رجوع شودEN ISO 20344: 2004, 5.3 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -2
  رجوع شودEN ISO 20344: 2004, 5.4 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -3
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    پایپوش  فشردگی  در مقابل مقاومت  5-3-2-4
  مـورد آزمـون   1383سـال   :  7733شماره    ایران   در استاندارد ملی     مندرج   روش   طبق   ایمنی  پایپوش  زمانی که 
  . باشد6   شماره  با جدول  باید مطابقنیوتن کیلو15 ± 1/0 فشار   تحت هسرپنجزیر    ارتفاعدگیر قرار می

  ویژگی سرپنجه 5- 5-3-2
    فلزی   سرپنجۀ  در برابر خوردگی مقاومت 5-3-2-5-1

  ایـران    در اسـتاندارد ملـی       منـدرج    روش  طبق )II وعن( یا تمام پلیمری       تمام الستیکی   های  پایپوش  زمانی که 
   ناحیـۀ  5 از     نبایـد بـیش      فلـزی    سـرپنجۀ  ،گیرنـد    قـرار مـی      و ارزیابی   مورد آزمون  1383سال  :  7623 شماره  

  . باشند  داشته  متر مربع  میلی5/2 از   بیش  نباید مساحتیاین نواحی از   دهد و هیچکدام  را نشان خوردگی
 در اسـتاندارد      منـدرج    روش   طبق )Iع  نو(  ها  پایپوش  در سایر انواع  مورد استفاده      فلزی  های  رپنجه س  زمانی که 

   اثـر ناحیـۀ    5 از    گیرنـد، نبایـد بـیش        قـرار مـی      و ارزیـابی    مورد آزمـون   1383سال  :  7623شماره     ایران  ملی
 . باشد  متر مربع یلی م5/2 از   از آنها نباید بیش  هیچیک  دهند و سطح  را نشان خوردگی

   فلزیه های غیر سرپنج  5-3-2-5-2
  .باشد...1سرپنجه های غیر فلزی مورد استفاده در پایپوش ایمنی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره

   هوا  در مقابل  نفوذپذیری  به مقاومت  5-3-3
باید در مقابل نفـوذ     گیرد     قرار می   مورد آزمون  ...2  ایران   در استاندارد ملی     مندرج   روش   طبق زمانی که پایپوش  

  .هوا مقاوم باشد
   خاص3جنبه های ارگونومی  5-3-4

اگر تمامی پاسخ   . جنبه های ارگونومی خاص پایپوش ایمنی می تواند طبق پیوست ب مورد ارزیابی قرار گیرد              
  .  گرفته می شودها به سؤاالت داده شده مثبت باشد، پایپوش مطابق با الزامات ارگونومی در نظر

  ساق/ پستایی   های ویژگی   5-4
 کلیات 5-4-1

ساق باشد باید دارای حداقل ارتفـاع  /  که باید دارای ویژگی های پستایی سطحی E, D, C, B یبرای طرح ها
  .این ارتفاع از سطح تماس زیرین پایپوش با سطح زمین اندازه گیری می شود.  باشد7مطابق جدول 

                                                 
  . رجوع شودEN 12568 : 1998, 4.3  استانداردتا تدوین استاندارد ملی ایران به -1
  . رجوع شودEN ISO 20344 : 2004, 5.7 استاندارد تا تدوین استاندارد ملی ایران به -2
  مهندسی فاکتور های انسانی-3
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  .باشدساق / باید دارای ویژگی های پستایی  حداقل ارتفاعی که -7جدول 
  طرح  اندازه پایپوش

 )میلی متر به (حداقل ارتفاع 
 B C D E انگلیسی فرانسوی

 265 172 113 64  5/3تا    و پایین تر36
 270 175 115 66  5 تا 4  38و 37
 280 182 119 68  5/6 تا 5/5  40و 39
 290 188 123 70  8 تا 7  42 و 41
 300 195 127 72  10تا  5/8  44 و 43
 310 202 131 73  و باالتر5/10  و باالتر45

 وجود دارد، مقاومـت بـه جرخـوردگی    7زمانی که دور یقه و مواد دیگری در باالی ارتفاع داده شده در جدول              
در صورت  . باشد) ویژگی های آستری   (2-5-5 و مقاومت سایشی مطابق بند       1-5-5این مواد باید مطابق بند      

 مطـابق   VI و مقـدار کـروم       7-4-5 مطابق بند    pHاده از چرم در دور یقه عالوه بر موارد فوق باید مقدار             استف
  . باشد9-4-5بند 

  ضخامت 5-4-2
   . باشد8ر تمامی نقاط باید مطابق جدول  دII ضخامت ساق پایپوش نوع

   ساق ضخامتحداقل  – 8  جدول

  حداقل ضخامت  ساقنوع مواد 
   ) میلی متربه( 

  روش آزمون

  الستیک
 مواد پلیمری

50/1  
00/1  

  ...a شمارهاستاندارد ملی ایران
  ...a شمارهاستاندارد ملی ایران

a- استاندارد تا تدوین استاندارد ملی ایران به EN ISO 20344 : 2004, 6.1 رجوع شود.  

  مقاومت به جرخوردگی  5-4-3
  : باشد9  دول با ج  باید مطابقI نوع  پایپوش پستایی   جرخوردگی  به مقاومت

   پستایی   جرخوردگی  به مقاومتحداقل  – 9  جدول

  حداقل نیرو  پستایینوع مواد 
  )نیوتنبه ( 

  روش آزمون

  چرم
  

  منسوج و پارچه روکش شده 
 )چرم مصنوعی(

  )جر خوردگی تک زبانه ای (  80
  )جرخوردگی دو زبانه ای  ( 120

60 

1-1393  
1393  

1-1393  

   گسیختگی خصوصیات   5-4-4
  : باشد10   با جدول باید مطابقساق / پستایی    گسیختگی خصوصیات
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    گسیختگی  خصوصیات- 10  جدول
نوع مواد 

 ساق/ پستایی 
مقاومت به 
 گسیختگی

N/mm2 
  )حداقل(

  نیروی پارگی
N 

  )حداقل(

% 100مادول در 
  ازدیاد طول

N/mm2 

درصد ازدیاد 
نقطه طول در 
  پارگی

  )حداقل(

  روش آزمون

  a  15  __  __  __  1391اشپالت
 .....b شمارهاستاندارد ملی ایران  __  __  180  __  الستیک
  7974  250  3/1 - 6/4    __  مواد پلیمر

a - سانتیمتر می باشد ) 5/2 × 9(  ابعاد آزمونه مقاومت به گسیختگی اشپالت.  
b - تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد ISO 2023: 1994, Annex Dرجوع شود .  

  مقاومت خمشی  5-4-5
  : باشد11   با جدول  باید مطابق  پایپوش ساق   خمشی مقاومت

   ساق   خمشی  مقاومت-11  جدول

  روش آزمون  مقاومت خمشی  ساقنوع مواد 
  الستیک

 مواد پلیمری
   هزار دور خمش ترک نخورد125قبل از 
  هزار دور خمش ترک نخورد150قبل از 

  ..... .a شمارهاستاندارد ملی ایران
7974  

a - تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد ISO 2023: 1994, Annex Eرجوع شود .  

   بخار آب  و ضریب  عبور بخار آب  قابلیت  5-4-6
 بایـد     عبـور بخـار آب      گیـرد، قابلیـت      قـرار مـی      مـورد آزمـون    ...1 ایـران    استاندارد ملی   طبقپستایی    که زمانی
 متـر    بـر سـانتی    گـرم   میلی15  باید حداقل   بخار آب    و ضریب    ساعت   مترمربع   بر سانتی    گرم   میلی 8/0حداقل
  . باشد مربع

 pHمقدار   5-4-7 

  pHگیرند، مقـدار       قرار می   مورد آزمون  1384سال  :  314   ایران   استاندارد ملی    طبق  پستایی  های  چرم  وقتی 
  . باشد7/0 باید کمتر از   آن  عددی شد، اختالف با4زیر  pH باشد و اگر 2/3آنها باید حداقل 

   هیدرولیز  5-4-8 
   نباید هیچگونه  ،گیرند   قرار می   مورد آزمون ....  2 ایران   استاندارد ملی    طبق   اورتان   پلی   از جنس   هایساق    وقتی 

  . در آنها ایجاد شود  هزار دور خمش150 از   قبل ترکی
 VI   کروم  5-4-9 

نبایـد قابـل     VIمورد آزمون قرار می گیرند کروم        .... 3 های چرمی طبق استاندارد ملی ایران      زمانی که پستایی  
  .تشخیص باشد

                                                 
  .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 6.6 ,6.8 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -1
  .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 6.10رد  تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندا-2
   رجوع شودEN ISO 20344:2004, 6.11 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -3
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   آستر   5-5
  . پایپوش کاربرد دارد   و دستک  در مورد آستر رویه زیر  ویژگیهای

    جرخوردگی  به  مقاومت  5-5-1
  :شد با12   با جدول  آستر باید مطابق   جرخوردگی  به مقاومت

    ایمنی  آستر پایپوش  جرخوردگی  به  مقاومت-12  جدول

  حداقل نیرو  نوع مواد آستر
  )نیوتن به ( 

  روش آزمون

  چرم
  

 )چرم مصنوعی(منسوج و پارچه روکش شده 

 )جر خوردگی تک زبانه ای (  20
  )جرخوردگی دو زبانه ای (  30

15  

1-1393  
1393  

1-1393  

  سایشی مقاومت 2- 5-5

 قـرار     زیـر مـورد آزمـون       و شـرایط  ... 1 شـماره   ایـران    اسـتاندارد ملـی      طبق  ایپوش وقتی پ   آستر   بر روی سطح  
  . شود  مشاهده  شدگی گیرند، نباید آثار سوراخ می

   دور25600 از   قبل  خشک  در حالت-
   دور12800 از   قبل  مرطوب در حالت -

    بخار آب  و ضریب  عبور بخار آب لیتقاب 3- 5-5
   باید حداقل    عبور بخار آب    گیرد، قابلیت    قرار می   مورد آزمون . ..2  شماره  ایران  ندارد ملی  استا  آستر طبق   زمانیکه

   متـر مربـع      بـر سـانتی      گـرم    میلی 20 باید حداقل    بخار آب    و ضریب    ساعت   مترمربع   بر سانتی    گرم   میلی 0/2
  .باشد

  .دارداین آزمون در مورد تقویت کننده های بدون آستر کاربرد ن _یادآوری 

    pHمقدار    5-5-4 
گیرند، مقـدار      قرار می   مورد آزمون 1384سال  :  314   شماره  ایران   استاندارد ملی    طبق   آستری   چرم pHمقدار  

pH  باشد و اگر 2/3 آنها باید حداقل pH  باشد7/0 باید کمتر از   آن  عددی  باشد، اختالف4زیر .  
 VI   کروم  5-5-5

نبایـد قابـل    VIمورد آزمون قرار مـی گیرنـد کـروم     ... 3طبق استاندارد ملی ایرانزمانی که آستر های چرمی  
  .تشخیص باشد

    زبانه  5-6
   تفـاوت    رویـه    جهـت    مـورد اسـتفاده      با مـاده     و جنس    از نظر ضخامت     زبانه   جهت   مورد استفاده    ماده فقط زمانی که   _یادآوری  

  . گرفت قرار خواهد   مورد آزموند، زبانه باش داشته
                                                 

  .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 6.12تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد  -1
  .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 6.6 ,6.8 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -٢
  . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 6.11 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -3
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    ای  زبانه  جرخوردگی  به  مقاومت  5-6-1
  : باشد13   با جدول  باید مطابقزبانه    جرخوردگی  به مقاومت

   جرخوردگی  زبانه به مقاومتحداقل   - 13  جدول

  حداقل نیرو  نوع ماده مورد استفاده
  )به نیوتن (  

  روش آزمون

  چرم
  

  )چرم مصنوعی(منسوج و پارچه روکش شده 

  )جر خوردگی تک زبانه ای  ( 24
  )جرخوردگی دو زبانه ای  ( 36

18  

1-1393  
1393  

1-1393  

    pHمقدار    5-6-2
گیـرد مقـدار       قرار مـی    مورد آزمون  1384سال  :  314  شماره   ایران   استاندارد ملی    طبق   چرمی   زبانه  که زمانی

pH باشد و چنانچه2/3 باید حداقل   pH باشد7/0ن باید کمتر از  آ  عددی  بود اختالف4 زیر .  
 VI  کروم  5-6-3

نبایـد قابـل     VIمورد آزمون قرار مـی گیرنـد کـروم           ... 1زمانی که زبانه های چرمی طبق استاندارد ملی ایران        
  .تشخیص باشد

   و گلچه  کفی  5-7
    ضخامت  5-7-1

حیه آج ببریـد و ضـخامت   برای اندازه گیری ضخامت، زیره را در نا      . میلیمتر باشد  2حداقل   باید     کفی  ضخامت
  .  میلیمتر اندازه گیری کنید1/0کفی را با دقت 

  pH مقدار   5-7-2
 pHگیرنـد مقـدار        قرار مـی     مورد آزمون  314   ایران   استاندارد ملی    طبق   چرمی  ی و گلچه ها   ها   کفی  که زمانی

  . باشد7/0 آن باید کمتر از   عددی  بود اختالف4زیر  pH   باشد و چنانچه2/3باید حداقل 
   جذب و دفع آب  5-7-3

 بایـد     آب   قرار گیـرد جـذب      مورد آزمون  1383سال  :  7712   شماره  ایران   استاندارد ملی    طبق   کفی  که زمانی
   جـذب  ر آبمقـدا % 80   بایـد حـداقل    آن  دادن  از دست  و میزان میلی گرم بر سانتی متر       mg/cm 70   حداقل
  . باشد شده

    سایشی مقاومت 5-7-4
  کفی  5-7-4-1

  دور 400 از    قبـل  تا   دن قرار گیر   مورد آزمون .... 2 شماره    ایران   استاندارد ملی    طبق   غیرچرمی  های   کفی  که زمانی
خسارات سایشی بیش از آن چه برای آزمونه مرجع و یا ماده ای از همان خانواده شرح داده شده اسـت،                      نباید

  .جود آیدبو
                                                 

  .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 6.11 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -1
 . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 7.3 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -2
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  گلچه  5-7-4-2
 زیـر مـورد       شـرایط  و ... 1شماره   ایران   استاندارد ملی    طبق   وقتی ، گلچه های غیر چرمی      پوششی  بر روی سطح  

  . شود  مشاهده  شدگی گیرند، نباید آثار سوراخ  قرار می آزمون
   دور25600 از   قبل  خشک  در حالت-

   دور12800 از   قبل  مرطوب در حالت -
 VI  کروم  5-7-5

نبایـد   VIمورد آزمون قرار می گیرنـد کـروم          ... 2زمانی که کفی های چرمی طبق استاندارد ملی ایران شماره         
  .قابل تشخیص باشد

   زیره 5-8
  ضخامت زیره های بدون آج  5-8-1

متـر   میلی 1/0   با دقـت   ....3 در ناحیه تماس با زمین طبق استاندارد ملی ایران شماره          ها   ضخامت زیره   که زمانی
  . میلیمتر باشد6 باید حداقل   نقاط  در تمامی  آج  بدون های  زیره شوند ضخامت  گیری  اندازه

      جرخوردگی  به مقاومت  5-8-2
   بـه   گیرنـد مقاومـت      قـرار مـی     مـورد آزمـون   ...  4 ایـران    اسـتاندارد ملـی      طبـق    غیر چرمی   های   زیره  که زمانی

  : باشدکمتر از مقادیر زیرباید ن  جرخوردگی
   گرم بر سانتیمترمکعب9/0 نیوتن بر متر برای موادی با دانسیته بیشتر از  کیلو8 -
   گرم بر سانتیمترمکعب9/0 نیوتن بر متر برای موادی با دانسیته کمتر یا مساوی کیلو 5 -
     سایشی  مقاومت  5-8-3

 اسـتاندارد    ، طبـق     پلیمـری    یا تمـام    ی الستیک   تمام  های   پایپوش   زیره  ، باستثنای    غیر چرمی   های   زیره  که زمانی
   بـا چگـالی      مـوادی    برای   حجم   نسبی  گیرند کاهش    قرار می   مورد آزمون  1384سال  :  8285  شماره   ایران  ملی

 از    بـیش    با چگـالی     موادی   و برای   میلی متر مکعب   250 نباید بیشتر از       متر مکعب    بر سانتی    گرم 9/0حداکثر  
  . باشدمیلی متر مکعب 150 از  ، نباید بیش  متر مکعب  بر سانتی  گرم9/0

سـال  :  8285   شـماره   ایـران    استاندارد ملی    طبق   پلیمری   و یا تمام     الستیکی   تمام  های   پایپوش   زیره  که زمانی
  . باشدمیلی متر مکعب 250 از   نباید بیش  حجم  نسبی د کاهشنگیرمی  قرار  مورد ازمون 1384

       خمشی  مقاومت  5-8-4
 قـرار   مـورد آزمـون   1381سـال  :  6381   شـماره  ایـران   اسـتاندارد ملـی     طبـق   غیر چرمی   های   زیره  که زمانی
  . متر باشد  میلی4 باید حداکثر   دور خمش30000 بعد از  گیرند، رشد برش می

                                                 
  .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 6.12تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد  -1
  .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 6.11 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -٢
  .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 8.1 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -3
 .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 8.2رد ملی ایران به استاندارد  تا تدوین استاندا-4
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   هیدرولیز   5-8-5
   طبـق    اورتـان    پلـی    از جنس    خارجی   الیه   با یک    هائی   و زیره    اورتان   پلی   از جنس  یها   زیره زیرین و   که زمانی 

 باید حداکثر     دور خمش  150000 بعد از     گیرند، رشد برش     قرار می   مورد آزمون ...   1  شماره  ایران  استاندارد ملی 
  . میلیمتر باشد6
    زیره  متشکله های  الیه  چسبندگی  مقاومت  5-8-6

   الیـه    اتـصال   گیرند، مقاومـت     قرار می   مورد آزمون  ... 2  شماره  ایران   ملی  استاندارد   طبق   زیره  های   الیه  که زمانی
   پـارگی    موجب   آزمون  چنانچه.  باشد میلیمتر بر   نیوتن 4 باید حداقل    مجاور آن    و الیه    آج   دارای   یا الیه   خارجی

  . باشدمیلیمتر بر نیوتن 3 باید حداقل  اتصال  گردد، مقاومت زیره
    سوختی  روغن  به  مقاومت  5-8-7

 بایـد حـداکثر     حجـم  افـزایش . گیرد  قرار می مورد آزمون... 3   شماره ایران  استاندارد ملی ها طبق   زیره  که زمانی
  .باشد% 12

 واحـد   10 از     بـیش    آن   شود و یـا سـختی        جمع  حجمی% 5/0 از     بیش  ، آزمونه    فوق   از آزمون    پس  در صورتیکه 
Shore A و رشـد  .  قرار گیـرد  مورد آزمون ... 4 شماره ایران  استاندارد ملی  باید طبق  دیگری  نمونۀ. یابد  افزایش

  . میلیمتر باشد6 باید حداکثر   دور خمش150000 بعد از   آن برش

   پایپوش های ایمنی برای کاربرد های خاص  های  ویژگی  6
  کلیات  6-1

 نیـز     دیگـری   های   ویژگی   است   ممکن   است   مواجه  کار با آن     در محل    که   خطراتی   برحسب  ایمنی   پایپوش  برای
  گـذاری نـشانه    و    های خاص  کاربرد  های   با ویژگی    باید مطابق    ایمنی  ، پایپوش    مواردی   در چنین  . باشد  ضروری
  . باشد14   جدول  طبق مناسب

                                                 
 . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 8.5 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -١
 . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 5.2 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -2
 .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 8.6.1ارد  تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاند-3
 . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 8.6.2 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -4
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   گذارینشانه    جهت ناسب م  با عالئم  همراه  خاص  کاربردهای  برایپایپوش  های  ویژگی- 14  جدول
  ردیف  ویژگی  طبقه بندی

I  II  
  عالمت

 P × × 1-2-6 مقاومت به نفوذ در برابر اجسام تیز

       2-2-6 :خواص الکتریکی

 C  ×  ×  1-2-2-6 پایپوشهای هادی     

 A  ×  ×  2-2-2-6 پایپوشهای ضدالکتریسیته ساکن     

 I  ×    3-2-2-6 ریکیعایق الکتپایپوشهای      

       3-2-6 مقاومت به محیط های گرم و سرد

 HI  ×  ×  1-3-2-6 عایق در برابر گرما     زیرین 

 CI  ×  ×  2-3-2-6 عایق در برابر سرما     زیرین 

 E  ×  ×  4-2-6  ناحیه پاشنهجذب انرژی

 WR    ×  5-2-6 مقاومت به نفوذ آب

 M  ×  ×  6-2-6 حفاظت آز پا

 پایپوش کامل

 AN  ×  ×  7-2-6 زکحفاظت قو

 WRU  × 1-3-6 نفوذ آب و جذب آب
ساق/ پستایی      ×  2-3-6 ساختار

 CR  × ×  3-3-6  به بریدگیمقاومت 
  × × 1-4-6 ناحیه آج دار

  × ×  2-4-6 ضخامت ناحیه آج دار
  × ×  3-4-6 ارتفاع آج

 زیره

 HRO × ×  4-4-6 مقاومت زیره در اثر تماس با جسم داغ
  : در این جدول کاربرد هر ویژگی در هر یک از دسته ها به شرح زیر می باشد-یادآوری 

 .  به معنی آن است که اگر ادعا شود که این کاربرد خاص وجود دارد ویژگی مربوطه باید وجود داشته باشد×   

    کامل پایپوش  6-2
   تیز  نفوذ در برابر اجسام  به مقاومت  6-2-1
   ی نفوذاندازه گیری نیرو  6-2-1-1

   بـرای    الزم  گیرد نیـروی     قرار می   مورد آزمون  1355سال   : 1564  ایران   استاندارد ملی    طبق   پایپوش  که زمانی
  . باشدنیوتن 1100 باید حداقل   زیره نفوذ به
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  ساختار  6-2-1-2
   نتـوان   پـایپوش   به ردن وارد ک  خسارت  بدون  شود بنحویکه  کار گذاشته   کفش   نفوذ باید در تخت      به   مقاوم  الیه
  . باشد  شده  متصل  آن  نباید به  همچنین. باشد ایمنی  پنجه  برگشته  لبۀ  نباید باالی  الیه این.  کرد  را خارج آن
  ابعاد 6-2-1-3

  .اندازه گیری شود ... 1ابعاد الیه مقاوم به نفوذ باید طبق استاندارد ملی ایران
   لبـه   دهنـده   نشان  خط  بین ، حداکثر فاصله  پاشنه  بجز در ناحیه  باشد که وی نفوذ باید بنح  به  مقاوم  الیه  اندازه
) Y(   مقـاوم    الیـه    و لبـه     قالب   لبه   بین   حداکثر فاصله    پاشنه  متر باشد در ناحیه     میلی 5/6  )X ( الیه   و لبه   قالب
  ) کنید  رجوع4   شکل به. (باشدمیلی متر  17باید 
   باشد این    داشته   پایپوش   تخت   به   اتصال  جهتمیلی متر    3 با حداکثر قطر       سوراخ   از سه   ش نباید بی    مقاوم  الیه

  . باشند4   در شکل)1 (  هاشور خورده ها نباید در ناحیه سوراخ
  . نباید در نظر گرفته شوند4   شکل)2 (  هاشور خورده  ناحیهسوراخ های

  
  :راهنما

   ناحیه پاشنه-4    ب خط بجا گذاشته شده توسط لبه قال-1
    1 ناحیه هاشور خورده -5     شکل های مختلف الیه مقاوم به نفوذ-2
  2 ناحیه هاشور خورده -6      الیه مقاوم به نفوذ-3
L-طول داخل تخت پایپوش   

   نفوذ  به  مقاوم  الیه  قرارگیری محلنمایی از  – 4  شکل

  
  
  
  

                                                 
 .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 5.8.1تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد  -1
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   نفوذ   به  مقاوم  فلزی های  الیه  خمشی  مقاومت  6-2-1-4
مـورد  ... 1   ایـران    استاندارد ملـی     طبق   پایپوش   انواع   در تمامی    نفوذ بکار رفته     به   مقاوم   فلزی  های   الیه  که زمانی
 ظـاهر    آن  بـر روی     آثار تـرک    ، نباید هیچگونه     خمشی   بار حرکت    میلیون   یک   از طی   گیرند پس    قرار می   آزمون
  .شود

 فوذویژگی الیه های مقاوم به ن 6-2-1-5

   نفوذ  به  مقاوم  فلزی های  الیه خوردگیبه   مقاومت 6-2-1-5-1
 مـورد آزمـون   1383سال  : 7623پایپوش های تمام الستیکی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره            که زمانی

 هـر   احت دهـد و مـس    نـشان   آثـار خـوردگی    ناحیه5 از   نفوذ نباید در بیش  به  مقاوم  فلزی الیهقرار می گیرند    
زمانی که الیه مقـاوم بـه نفـوذ در سـایر پـایپوش هـا طبـق                  .  باشد   میلیمتر مربع  5/2 از     نیز نباید بیش    ناحیه

 آثـار    ناحیـه 5 از  نبایـد در بـیش   مورد آزمون قرار می گیـرد  1383سال  : 7623 استاندارد ملی ایران شماره
  . باشد  میلیمتر مربع5/2از    نیز نباید بیش  هر ناحیه  دهد و مساحت  نشان خوردگی

    نفوذ  به  مقاومغیر فلزی  های  الیه  6-2-1-5-2
باشد و حداکثر نیـرو بعـد        ... 2 باید مطابق با استاندارد ملی ایران       نفوذ   به   مقاوم  فلزیغیر    های  الیهویژگی های   

  .مورد آزمون قرار گرفت اندازه گیری شود ... 3از آن که طبق استاندارد ملی ایران
    الکتریکی مقاومت   6-2-2
    هادی  پایپوش  6-2-2-1

 از    پـس  ، گیـرد    قرارمـی   مورد آزمـون   1381سال  :  6199  شماره   ایران   استاندارد ملی    طبق   پایپوش  که زمانی
  . باشد  کیلو اهم100 از  نباید بیشآن    الکتریکی  مقاومت  خشک  در هوای قرارگیری

    ساکن  ضدالکتریسیته  پایپوش  6-2-2-2
 از    پـس  ، گیـرد    قرارمـی   مورد آزمـون   1381سال  :  6199 شماره    ایران   استاندارد ملی    طبق   پایپوش  که زمانی

  کمتر یا برابر    و  بیشتر   کیلو اهم  100 باید از      آن  الکتریکی   مقاومت ، مرطوبهوای   و     خشک   در هوای   قرارگیری
  . باشد  مگا اهم1000

  عایق الکتریکی  پایپوش
 یـا  O مورد آزمون قرار می گیرد باید مطابق کالس الکتریکـی  ... 4که پایپوش طبق استاندارد ملی ایران     زمانی   

  . باشدOOکالس الکتریکی 
   و سرد  گرم های  در برابر محیط  مقاومت  6-2-3
  ی زیرین در برابر گرما  بودن  عایق  میزان  6-2-3-1

                                                 
  . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 5.9 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -1
  . رجوع شودEN 12568:1998, 5.2 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -2
  .رجوع شود EN12598:1998, 7.1.5 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -3
  . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 5.11 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -4
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   افـزایش ، گیـرد   قرارمـی  مورد آزمـون  1381سال :  6162 مارهش   ایران  استاندارد ملی    طبق   پایپوش  که زمانی
 و زیـرین نبایـد دچـار شکـستگی یـا تغییـر               باشد   سلسیوس   درجه 22 باید حداکثر      کفی   فوقانی  دما در سطح  

  . شکلی شود که باعث کاهش کارایی آن می شود
  .ش نتوان آن را خارج کرد که بدون خسارت به پایپو شود انجامعایق بندی باید به نحوی در پایپوش 

   در برابر سرما  بودن  عایق  میزان  6-2-3-2
 دمـا در      کـاهش  ، گیـرد    قرارمـی    مورد آزمون  1381سال   : 6163   ایران   استاندارد ملی    طبق   پایپوش  که زمانی
  . باشد  سلسیوس  درجه10 باید حداکثر   کفی  فوقانی سطح

   . که بدون خسارت به پایپوش نتوان آن را خارج کرد شود مانجاعایق بندی باید به نحوی در پایپوش 
  1  پاشنه  ناحیۀ)جذب انرژی ( گیری  ضربه  6-2-4

   پاشـنه    ناحیـه   گیری   ضربه  میزان.  گیرد   قرارمی  مورد آزمون ......... 2  ایران   استاندارد ملی    طبق   پایپوش  که زمانی
  . باشد  ژول20 کمتر ازباید ن

    آب ه ب  مقاومت  6-2-5
 مـسیر        بـار طـی    100 از     گیـرد پـس      قرارمـی   مورد آزمون ........  3  ایران   استاندارد ملی    طبق   پایپوش  که زمانی
  کـه  باشد و یا زمانی   سانتی متر مربع     3 از     نباید بیش    است   نفوذ پیدا کرده     آن   به   آب   که   مساحتی   کل ، آزمون
  . پذیرد  صورت  نفوذ آبی  نباید هیچ  دقیقه15گیرد بعد از   قرار می مورد آزمون.. ....... 4  ایران  استاندارد ملی طبق

   آز پا  حفاظت  6-2-6
   ساختار  6-2-6-1

سر ،     زیرین   بر روی    ضربه   نیروی  که  باشد بنحوی    شده   ساخته   مناسب   و شکل    آز پا باید از جنس       ایمنی  وسیله
  . گردد  پا باشد، پخش  سطح بزرگی   به  تا حد امکان  که  و سطحی پنجه
  . را در آورد  آن  نتوان  پایپوش  تخریب  بدون  باشد که  متصل  پایپوش  باید بنحوی به  وسیله این

   حرکـت    به   گردد که    طراحی   پا باشد و بنحوی      و خارجی    داخلی   و سطح    پایپوش   شکل   باید متناسب   همچنین
  . وارد نکند ای  پا صدمه طبیعی

   آز پا  محافظتی  وسیله  ضربه  به  مقاومت  6-2-6-2
 ایجـاد     آزاد در لحظۀ     فضای   حداقل ،گیرد   قرار می   مورد آزمون ... 5    ایران   استاندارد ملی   طبقپایپوش    که زمانی
  . باشد15   جدول  باید طبق ضربه

                                                 
1-Energy absorption of seat region  

  . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 5.14 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -2
  .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 5.15.1 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -3
  . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 5.15.2 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -4
  . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 5.16 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -5
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    ضربه  آزاد در آزمون  فضای  حداقل- 15  جدول
  اندازه پایپوش

 انگلیسی فرانسوی
  اصله آزاد پس از ضربهحداقل ف

  )متر میلیبه  (
   و کوچکتر36

38 – 37  
40 – 39  
42 – 41  
44 – 43  
  و بزرگتر45

  5/3تا 
  5 تا 4

  5/6 تا 5/5
  8 تا 7

  10 تا 5/8
  و باالتر5/10

0/37  
0/38 
0/39  
0/40  
5/40  
0/41 

   پا  قوزک  حفاظت  6-2-7
 20 از     نبایـد بـیش      میانگین نتـایج   گیرد مقدار    قرار می   مورد آزمون ......... 1    ایران   استاندارد ملی    طبق  که زمانی

  . باشد کیلو نیوتن30بیش از باید ن نیز   از نتایج  و هیچیک  بودهکیلو نیوتن
  ساق/ پستایی    6-3 
    آب  نفوذ و جذب  6-3-1 

نفـوذ آب   گیـرد      قـرار مـی     مورد آزمون 1383سال   : 7622   شماره  ایران   استاندارد ملی   طبقپستایی    که زمانی
 گرم باشد و میزان     2/0باید حداکثر   )  دقیقه بیان می شود    60که به صورت افزایش وزن پارچه جاذب پس از          (

  .باشد% 30حداکثر   آب جذب
   ساختار   6-3-2 
  . بکار رود نباید  آب   به  مقاوم  پایپوش پستایی در   و سوراخ  و تزئینی  غیرضروری  دوخت هیچگونه 

  مقاومت بریدگی 6-3-3
  طرح  6-3-3-1 

  . باشد4بند  Aطرح پایپوش مقاوم به بریدگی نباید به شکل طرح 
  ساختار 6-3-3-2

 میلیمتـر   30پایپوش مقاوم به بریدگی باید دارای ناحیه محافظتی باشد که از لبه بـاالیی زیـرین تـا حـداقل                     
 میلیمتر با روی سر پنجـه همپوشـانی   10اقل این ناحیه حد. باالی آن و از پنجه تا پاشنه گسترش یافته است 

  . دارد
مواد محافظتی باید بـه صـورت دائمـی بـه پـایپوش       . هیچ فاصله ای نباید بین سرپنجه و مواد محافظتی باشد         

اگر مواد مختلف برای حفاظت در برابر بریدگی استفاده شده است، این مواد باید به یکدیگر                . متصل شده باشد  
  ). رجوع شود5به شکل (  آن ها روی هم قرار گرفته باشد متصل شده یا لبه های

                                                 
  . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 5.17 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -1
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  :راهنما

   لبه انتهایی سرپنجه-3       میلیمتر همپوشانی روی سرپنجه10 -1
   میلیمتر ارتفاع، باالی لبه زیرین30 -4           ناحیه محافظتی-2

   نمایی از پوشش ناحیه حفاظت شده– 5شکل 

  مقاومت به بریدگی 6-3-3-3
  . باشد5/2 نباید کمتر از lمورد آزمون قرار می گیرد فاکتور ... 1تاندارد ملی ایرانزمانی که پایپوش طبق اس

  مقاومت به نفوذ در برابر اجسام تیز 6-3-3-4
  . باشد1-2-6پایپوش باید مطابق ویژگی های بند 

   زیره 6-4
  ناحیه آج دار 6-4-1
  شـکل .  باشـد    آج  یـد دارای   با 6   در شـکل     هاشورخورده   ناحیه   حداقل  پنجهسر  برگشتهزیر لبه      غیر از ناحیۀ    به
  . باز باشد  بیرون کفش  طرف  به  باشد که  نحوی ها باید به آج

  
   دار  آج  ناحیه نمایی از– 6  شکل

    آج  دارای های زیرهضخامت   6-4-2
  .....2طبق استاندارد ملی ایران شـماره    شده هاندو چسبشده   هز، ولکانی    مستقیم   تزریق  های   زیره   ضخامت  که زمانی

)   و ب   الـف  (7   در شکل    شده   داده   نشان d1 شوند   می   گیری   اندازه  در ناحیه تماس بازمین     میلیمتر 1/0  با دقت 
  . میلیمتر باشد4باید حداقل 

                                                 
 . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 6.14 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -1
 .رجوع شود EN ISO 20344:2004, 8.1تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد  تا -2
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  )کارکشی (   ساختار متداول-  ب                                              1اشتروبل ساختار -  الف                   

    شده اندهو چسبشده   هز، ولکانی  مستقیم  تزریق های  زیره نمایی از– 7  شکل

  . میلیمتر باشد4 باید حداقل 8   در شکل  شده  داده نشان d1  ، ضخامت ای  چندالیه های  زیره برای

  
   ای  چند الیه های زیرهنمایی از  – 8  شکل

   است  شده  داده  نشان9   در شکل  که  همانگونهd1   ضخامت  پلیمری   و یا تمام     الستیکی   تمام   های   پایپوش  برای
  . میلیمتر باشد6 باید حداقلd3   میلیمتر و ضخامت3باید حداقل

  

  
    پلیمری  و تمام  الستیکی  تمام پایپوشنمایی از  – 9  شکل

    آج  ارتفاع  6-4-3
 ....2 طبق استاندارد ملی ایـران شـماره     شده  انده و چسب   شده  هزی، ولکان    مستقیم   تزریق  های   زیره   آج   ارتفاع  که زمانی

   شـده    داده  نـشان )   و ب   الف (7   در شکل    که  همانگونه ) d2 (   آج   ارتفاع ،شود     گیری   میلیمتر اندازه  1/0  با دقت 
   مـورد آزمـون    فـوق    روش  مـان  ه  به  که  زمانی   چند الیه   های  در مورد زیره  .  میلیمتر باشد  5/2 باید حداقل   است

 . میلیمتـر باشـد    5/2 بایـد حـداقل    ،  است   شده   داده   نشان 8   در شکل    که  همانگونه ) d2 (   آج  قرار گیرند ارتفاع  
  آج   قرار گیرند، ارتفاع     مورد آزمون    فوق   روش   به  که  نیز زمانی    پلیمری   و تمام    الستیکی   تمام  های   پایپوش  برای

)  d2  (میلیمتر باشد4 باید حداقل  است  شده  داده  نشان9   در شکل  که همانگونه   
  . میلیمتر بدون آج در نظر گرفته می شوند5/2 زیره های با ارتفاع آج کمتر از -یادآوری

                                                 
1- Strobel 

 . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 8.1تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد  -2
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    داغ  با اجسام  در اثر تماس  زیره مقاومت  6-4-1
 نبایـد     و پلیمـری     السـتیکی   هـای    گیرند زیره   قرار   مورد آزمون   ... 1    ایران   استاندارد ملی   ها طبق    زیره  که زمانی
  کـه   زمـانی . آنها ظاهر شود  بر روی  ترکی  گردند نباید هیچگونه     می   خم  ای   میله   حول   که   شوند و هنگامی    ذوب
 و   نباید آثـار تـرک    میله  حول  شدن  از خم  پس،گیرند  قرار می  مورد آزمون  روش  مین ه  نیز به    چرمی  های  زیره
  . شود  دیده  کرده است  پیشرفت  کوریوم  الیه داخله  ب  که تگیسوخ

   گذارینشانه   7 
   کـردن   داغ  بوسیله  مثال بعنوان (  نشدنی  بطور خوانا و پاک     ایمنی   از پایپوش    هر لنگه    زیر باید بر روی     اطالعات
  . شود نوشته)   کردن و یا حک

  ؛  اندازه-الف 
   ؛کننده تولید  تجارتی عالمت -ب
  ؛ فصل تولید و  سال -پ
  ؛..... استاندارد ملی ایران شماره -ت
   با اسـتفاده     با آن    متناسب  گروه   و   14   از جدول    با استفاده    تولید شده    با پایپوش    متناسب   یا عالئم   عالمت -ث

   ).SB, S1,…. S5 ( 16  از جدول
  . باشدنشانه گذاری بندهای ت و ث باید کنار یکدیگر -یادآوری

   ایمنی  های های پایپوش  گروه گذاری نشانه  - 16  جدول

  )3 و2 جدول(ویژگی های اساسی   گروه
SB   II یا  I  

   کاربردهای خاصویژگی های

S1  I  ناحیه پاشنه  
  خصوصیات آنتی استاتیک

   ناحیه پاشنه)ضربه گیری(جذب انرژی
S2  I   ویژگی هایS1 بانضمام :  

  جذب و نفوذ آب
S3  I  گی های ویژS2  بانضمام:  

  مقاومت به نفوذ میخ
  زیرین دارای عاج

S4  II  خصوصیات آنتی استاتیک  
   ناحیه پاشنه)ضربه گیری(جذب انرژی

S5  II   خصوصیاتS4  بانضمام:  
  مقاومت به نفوذ میخ
  زیرین دارای آج

طـور  ه   که ب   کاربرد های خاص   ی اساسی و ویژگی های    ساس ویژگی ها   را برا  ایمنیگذاری ، پایپوش های     تسهیل نشانه    جهت   16 جدول   –یادآوری  
  .می کندبندی گسترده در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند، طبقه 

                                                 
  . رجوع شودEN ISO 20344:2004, 8.7 تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -1
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  بسته بندی  8

پایپوش ها باید در کارتن بسته بنـدی        . باید در یک جعبه یا کیسه پالستیکی قرار داده شود         هر جفت پایپوش    
  :ن نوشته شودموارد زیر باید بر روی کارت. گردند

   نام کاال؛–الف 
   ؛ تولیدکننده  تجارتی عالمت -ب 
  ؛ اندازه -پ 
   نام کشور سازنده؛-ت 
  . تعداد پایپوش-ث 

  راهنمای محصول  9
  کلیات  9-1

. کلیه اطالعات بایـد واضـح باشـد       . اطالعات ارائه شده به خریدار باید حداقل به زبان رسمی مقصد نوشته شود            
  :ه شوداطالعات زیر باید داد

  یا نماینده مجاز؛/ نام و آدرس کامل تولید کننده و-الف
   شماره و سال استاندارد ملی؛-ب
 توضیح هر شکل، عالمت گذاری، سطح کاربری و توضیحی کلی در مورد آزمون هایی که بر روی پایپوش                  -پ

  انجام شده است؛
  : دستورالعمل استفاده -ت

  وسط کاربر انجام شود، در صورت لزوم؛ آزمون هایی که باید قبل از استفاده ت-1
  ، چگونگی پوشیدن و درآوردن پایپوش، در صورت لزوم؛)پا خور (  مناسب بودن برای پا -2
  کاربرد، توضیحات کلی در مورد امکان استفاده با ذکر منبع؛ -3
  ؛...)به عنوان مثال محدوده دما و (  محدودیت های استفاده -4
در (  نگهداری با حداکثر دوره زمانی بین بررسی های نگهداری  دستورالعمل انبارکردن و- 5

  ؛.)صورت اهمیت داشتن روش خشک کردن باید مشخص شود
   دستورالعمل تمیز کردن و زدودن آلودگی؛-6
   تاریخ یا دوره انقضا؛-7
ن در این موارد مـی تـوا  (  در صورت لزوم توجه دادن به مشکالتی که احتمال دارد با آن مواجه شد              -8

اصالحاتی بر روی پایپوش انجام داد که ممکن است مطابق پایپوش مورد تأیید نباشد، به عنـوان مثـال        
  ؛)پایپوش های اورتوپدیک 

  . در صورت لزوم شرح اضافی، شماره قطعه ها و غیره-9
   منبع لوازم و قطعات اضافی، در صورت لزوم؛-ث
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  .زوم نوع بسته بندی مناسب برای حمل و نقل، در صورت ل-ج
  ویژگی های الکتریکی   9-2
    هادی پایپوش  9-2-1

  : شود  زیر الصاق  اطالعاتی  باید برچسب  هادی  پایپوش  هر جفت بر روی
 بوجـود     بارهـای الکترواسـتاتیک      اسـت    الزم   قرار گیرد که     مورد استفاده    باید زمانی    الکتریسیته   هادی  پایپوش

 مـواد     کـه   هـایی    در محـیط     مثـال   بعنوان.  مقدار خود برسد     حداقل   به  کن مم   زمان  ، در حداقل     در محیط   آمده
شوک الکتریکی از هر دستگاه الکتریکی یـا قـسمت هـای بـرق دار               در جایی که خطر      .شود   جابجا می   منفجره

ز آن که   به منظور اطمینان ا   . کرداستفاده   نباید     الکتریسیته   هادی   از پایپوش   ،نرفته است بصورت کامل از بین     
  . باشد  کیلواهم100باید   پایپوش نو الکتریکی حداکثر مقاومتپایپوش، هادی می باشد 

به میزان قابل      و یا آلودگی     خمش مقاومت الکتریکی پایپوش ساخته شده از مواد هادی در اثر          در طی استفاده  
الکترو استاتیک و محافظت پـا      الزم است از کارایی پایپوش در دور ساختن بارهای           می کند، لذا  تغییر  توجهی  

در موارد لزوم توصیه می شود کاربر آزمونی بـرای مقاومـت            . در تمام طول عمر مفید آن اطمینان حاصل کرد        
این آزمـون و آزمـون هـای زیـر بایـد            . الکتریکی در محل کار انجام دهد و آن را در فواصل زمانی تکرار نماید             

  . در محل کار باشدبخشی از برنامه روزمره جلوگیری از سانحه
اگر پایپوش در شرایطی استفاده شود که مواد زیرین به موادی آلوده می شوند که مقاومت الکتریکی پـایپوش                   
  .را افزایش می دهد، کاربر باید همیشه خواص الکتریکی پایپوش را پیش از ورود به محیط خطر کنترل نماید

 را   پـایپوش   حفـاظتی  خواص   باشد که  ای   گونه   نباید به    زمین  شود کف    می   استفاده   هادی   پایپوش   که  در محلی 
  . ببرد از بین

   سـطح    بـین    دیگـری    شود و اگر هر الیـۀ        استفاده   معمولی   از جورابهای    باید فقط    از پایپوش    استفاده  در هنگام 
  . شود  کنترل لکتریکی نیز از نظر ا  الیه  و این  پایپوش  و پا قرار گیرد، باید مجموعۀ  زیرین داخلی

    استاتیک  آنتی  پایپوش  9-2-2
  :  شود  زیر الصاق  اطالعاتی  برچسب باید  استاتیک  آنتی  پایپوش  هر جفت بر روی 

   بوجـود آمـده      بارهای الکترواستاتیک    است   الزم   قرار گیرد که     مورد استفاده    باید زمانی    استاتیک   آنتی  پایپوش
   مـوادی   بـرای   الکتریکـی   ایجاد جرقـه   در محیط هائی که خطر  بنابراین. مقدار خود برسد  حداقل   به  در محیط 

به طور کامل از بین نرفته         الکتریکی   از دستگاههای    گرفتگی   و نیز خطر برق      اشتعال   قابل  مانند مواد و بخارات   
 توجه داشـت کـه پـایپوش آنتـی اسـتاتیک           به هر حال باید      .شود   می   توصیه   پایپوش   نوع   از این    استفاده است،

نمی تواند محافظت کامل در مقابل شوک الکتریکی را تضمین نماید و تنها یک الیه مقاوم بین پا و کف زمین                  
ایـن سـنجش هـا هماننـد آزمـون هـای            . است و سنجش های اضافی برای اجتناب از این خطر ضروری است           

  .ری از سانحه در محل کار باشداضافی زیر باید بخشی از برنامه روزمره جلوگی
 1000   مقاومـت  کثر حدا   باید دارای  مسیر تخلیه بار     استاتیک  آنتیتجربه نشان داده است که برای محصوالت        

برای اطمینان از آن که محافظت محدودی در مقابل خطـر شـوک             . باشددر تمام طول عمر مفید آن         اهم مگا
 ولت کار می کنند وجود      250اههای الکتریکی که با ولتاژ حداکثر       الکتریکی یا جرقه در اثر خراب شدن دستگ       



 31

به هر حال تحت شرایط خاص ، کـاربر بایـد آگـاه باشـد کـه                 .  کیلو اهم الزم است    100دارد، حداقل مقاومت    
پایپوش ممکن است محافظت کافی را فراهم نسازد و ممانعت اضافی برای محافظت کاربر در تمام اوقات بایـد                   

  .ته شودبه کار گرف
بـه میـزان قابـل       محـیط   و یـا آلـودگی   ، رطوبـت   خمشمقاومت الکتریکی این نوع از پایپوش می تواند در اثر      

این پایپوش نمی تواند کارایی مناسب خود را در شرایط مرطوب دارا باشد بنا بـر ایـن الزم      . تغییر یابد توجهی  
تیک و محافظت پـا در تمـام طـول عمـر مفیـد آن               است از کارایی پایپوش در دور ساختن بارهای الکترو استا         

توصیه می شود کاربر آزمونی برای مقاومت الکتریکی در محل کار انجام دهد و آن را در                 . اطمینان حاصل کرد  
  .فواصل زمانی تکرار نماید

 اگر به مدت طوالنی استفاده شوند می توانند رطوبت را جذب کنند و در شـرایط مرطـوب                   Iپایپوش های نوع    
  .ی توانند هادی شوندم

اگر پایپوش در شرایطی استفاده شود که مواد زیرین آلوده شوند، کاربر باید همیشه خواص الکتریکی پایپوش                 
  .را پیش از ورود به محیط خطر کنترل نماید

  ظتی حفـا    نقـش    باشـد کـه     ای   گونـه    نباید به    زمین  شود، کف    می   استفاده   استاتیک   آنتی   پایپوش   که  در محلی 
  .  ببرد  را از بین پایپوش

   سطح   بین   دیگری   شود و اگر هر الیه       استفاده   معمولی   از جورابهای    باید فقط    پایپوش   از این    استفاده  در هنگام 
  . شود  کنترل  الکتریکی  نیز از نظر مقاومت  الیه  و این  پایپوش  باید مجموعۀ، و پا قرار گیرد  زیرین داخلی

  پوش عایق الکتریکیپای  9-2-3
پایپوش عایق الکتریکی حفاظت محدودی در مقابل تماس های زیان آور با تجهیزات الکتریکی خـراب فـراهم                  

  :می کند و بنابراین هر زوج پایپوش باید دارای برچسبی شامل موارد زیر باشد
 شود به عنوان مثـال       پایپوش عایق الکتریکی باید در جایی که خطر شوک الکتریکی وجود دارد پوشیده             -الف

  .شوک الکتریکی حاصل از تجهیزات الکتریکی خراب
از شوک الکتریکی را تـضمین نمایـد و سـنجش هـای             % 100 پایپوش عایق الکتریکی نمی تواند حفاظت        -ب

این سنجش ها همانند آزمون های اضافی شزح داده شـده در            . اضافی برای اجتناب از این خطر ضروری است       
  .ز برنامه روزمره ارزیابی خطر باشدزیر باید بخشی ا

  .باشد...1 مقاومت الکتریکی پایپوش باید در سراسر عمر پایپوش مطابق با استاندارد ملی ایران-پ
  : در طی استفاده عوامل زیر می توانند بر روی این سطح از حفاظت مؤثر باشند-ت

لذا بازرسی هـای    . ه ببیند پایپوش توسط شکاف یا ترک، برش، سایش یا آلودگی های شیمیایی صدم            - 1
  .پایپوش پوشیده شده و صدمه دیده نباید مورد استفاده قرار گیرد. منظم ضروری است

 اگر به مدت طوالنی در شرایط مرطوب و خیس پوشیده شوند، می توانند رطوبـت را                 Iپایپوش دسته    - 2
 .جذب نمایند و هادی شوند

                                                 
 .جوع شود EN 50321:1999, 6.3دارد ملی ایران به استاندارد  تا تدوین استان-1
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یرین آلوده می شود به عنوان مثال با مواد شیمیایی،  اگر پایپوش در شرایطی پوشیده می شود که مواد ز-ث
باید زمان ورود به مناطق پر خطر جانب احتیاط را رعایت کرد زیرا این امر بر روی خواص الکتریکی پایپوش 

  .اثر می گذارد
 توصیه می شود کاربران در طی استفاده ابزارهای مناسب دارای خواص عایق الکتریکی پایپوش بازرسی و                 -ج
  .مون شده را به کار برندآز
  گلچه  9-3

اگر پایپوش دارای گلچه قابل برداشت است باید در برچسب مشخص گردد، که در این صورت آزمون با گلچه                   
باید توجه داده شود که پایپوش باید با گلچه استفاده شود و گلچه باید تنها با گلچه ارائه شده                   . انجام می شود  

  . تعویض گرددتوسط تولید کننده اصلی پایپوش
در این صورت آزمون بدون وجـود گلچـه انجـام           . اگر پایپوش فاقد گلچه است باید در برچسب مشخص گردد         

باید در برچسب توجه داده شود که استفاده از گلچه مـی توانـد بـر خـواص حفـاظتی پـایپوش اثـر                        . می شود 
  .بگذارد
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   الفپیوست
  )الزامی ( 

  ساق/ اندازه گیری ارتفاع پستایی 

  تهیه آزمونه  1 –ف ال
را طبـق اسـتاندارد      ) XY( محور طـولی پـایپوش      . یک لنگه کامل پایپوش را به عنوان آزمونه در نظر بگیرید          

  . عالمت بزنید1381سال  : 6381ملی ایران شماره 
ه مـی توانـد     سـرپنج ) مانند آزمون ضربه بر روی سـرپنجه      ( اگر الزم است سایر آزمون ها بر روی پایپوش انجام شود             -یادآوری
  .جدا شود

  اندازه گیری  2 –الف 
یعنی بین جلـو    ( گلچه  /  فاصله عمودی بین پایین ترین نقطه روی کفی          ساق/ پستایی  ) به میلیمتر   ( ارتفاع  
  . می باشدساق/ پستایی  و باالترین نقطه 1 _در شکل الف )  Bh (و پشت پاشنه  ) Hb( پاشنه 

  
  :راهنما

  یین ترین نقطه کفی پا-4        ساق/  پستایی -1
 ساق/  ارتفاع پستایی -5         گلچه/  کفی -2

   زیره-3

  ساق/ پستایی  نمایی از اندازه گیری ارتفاع – 1-شکل الف
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   بپیوست
  )اطالعاتی ( 

  خاص 1ارگونومی های جنبه
 مناسب پایپوش توسـط سـه نفـر مـورد     اندازه آزمایشی پوشیدن های ارگونومی پایپوش با   جنبه  1-ب

  .گیردمی  قرار ارزیابی
 مناسـب را پوشـیده و همـان کارهـایی را کـه در اسـتفاده                 انـدازه  بـا  طی آزمایش افراد یک جفت پایپوش        در

  . سازی می کنندشبیهمعمولی انجام می دهند را 
  : کارها شاملاین

  ؛ کیلومتر بر ساعت6 دقیقه با سرعت تقریبی 5 مدت به رفتن معمولی راه -
  ؛پله به مدت یک دقیقه 17 ± 3 از  رفتن و پایین آمدنباال -
  .1 زدن مطابق شکل زانو -

  
  .امکان پذیر نیست) استیلبه عنوان مثال پایپوش با کفی میانی ( این درجه از خمش برای همه انواع پایپوش  – یادآوری

  حالت مورد قبول آزمون زانو زدننمایی از  – 1 شکل

  .دهد پاسخ 2ارهای فوق، هر فرد باید به سؤاالت پرسشنامه ارائه شده در جدول  کامل شدن کاز بعد
   پرسشنامه ارزیابی جنبه های ارگونومی- 2 جدول

 سفت، تیز یا سخت که بخش های سطح داخلی پایپوش عاری از آیا 1
 موجب اذیت یا تحریک شما می شود، می باشد؟

 خیر بله

 یا لبه پنجهتوسط سر است که ری نقاط تحت فشاپایپوش عاری از  آیا 2
 پوششی سرپنجه ایجاد شده است؟

 خیر بله

برای استفاده را  باشد که شما آن می پایپوش عاری از جنبه هایی آیا 3
 کننده خطرناک می دانید؟

 خیر بله

 خیر بله )در صورت لزوم( شوند؟ می به طور مناسب تنظیم اتصاالت آیا 4
    شود؟می انجام  های زیر بدون مشکلفعالیت

 خیر بله  رفتنراه
 خیر بله  رفتن از پلهباال

5 

 خیر بله  زدنزانو
  

                                                 
 مهندسی فاکتورهای انسانی -1


