
 

 

 

 
 

 مسودة  مشروع مواصفة فلسطٌنٌة

 

 322م م ؾ  
 

 جزمات السالمه المصنوعة من مطاط مع واقً لالصابع
Rubber Safety Boot with Protective Toe-Caps 
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 6من  3صفحة   322م ؾ م 

 المجال -1
 

م ثقٌله تختص هذه المواصفه بجزمات السالمه ذات واقً لالصابع، والمخصصه لحماٌة االرجل )أصابع االقدام( عند سقوط اجسا
 علٌها.

 
 
 

 المراجع -3
 

 مواصفات فلسطٌنٌة:
 صفائح المطاط للنعال.  555م ؾ 

 فحص صالبة المطاط المفلكن.  557م ؾ 

 خصائص الشد. -طرق فحص المطاط المفلكن-طرق فحص المطاط 2-286م ؾ 

 جزمات من المطاط المفلكن لالستعماالت العامة.  559م ؾ 

 مواصفات اجنبٌة:
SI 727-1989 Rubber Safety Boots with protective toe-caps. 

 
 
 

 وسم االنتاج -2
 

 ٌجب ان تكون كل جزمه موسومه بخط واضح وظاهر ومتضمنا التفاصٌل التالٌه:
 اسم المنتج وعنوانه اوالعالمه التجارٌه المسجله. 2-1

 الكلمات "جزمات السالمه". 2-3

 لقب الحجم )النمرة(. 2-2

 .شهر وسنه االنتاج 2-4

 ٌجب ان ٌتم الوسم فً ساعة االنتاج وذلك عن طرٌق الطباعه.
 
 
 

 
 
 
 

 البطانه -4
 

 ٌجب ان تكون البطانه بسمك واحد، وال ٌرى بها أي عالمات مطاطٌه على الجهة الداخلٌه. 4-1

ٌفه، بدون تشققات، عٌوب ، تجعدات او ثقوب صؽٌره من شؤنها التؤثٌر اثناء ا 4-3  الستخدام.ٌجب ان تكون البطانه نظ

 ٌجب ان ٌكون التصاقها مع المطاط متماسك. 4-2

 تصنع البطانه من القماش القطنً أو الفسكوز ذو التركٌبه التالٌه: 4-4

 على االقل. 3ؼم/م  352الوزن :  4-4-1

 عدد الخٌوط: 4-4-3

 سم حد ادنى. 12فً كل  332بالسداه :  -أ

 سم حد ادنى. 12فً كل  382اللحمه :  -ب

 قوه ضد التمزق:ال 4-4-2

 سم عرض5كؽم على االقل لكل  92بالسداه:  -أ

 سم عرض.5كؽم على االقل لكل  85باللحمه :  -ب
 
 
 

 الواقً لالصابع -5
 



 

 6من  2صفحة   322م ؾ م 

 
 1شكل 

 ( وحجمها مالئم لحجم الجزمه.1ٌجب ان ٌكون واقً االصابع ذات انحناء داخلً )شكل  5-1

 الى مقدمة الحذاء ٌجب ان ٌكون مفروش بماده تمنع اصابة القدم.مدخل حواشً االنحناء  5-3

 ٌصنع االنحناء من الفوالذ ؼٌر القابل للصدأ، وتكون اطرافه واحشاءه دائرٌه حٌث ٌكون المدخل الداخلً له مستوي. 5-2
 
 
 

 متطلبات عامه -6
 

ٌفه ولونها متجانس وال ٌكون بها عٌوب مثل الف 6-1  قاعات، ؼبار، تراب، رمل او بقع ...الخ.ٌجب ان تكون الجزمه نظ

ٌجب ان تكون الفلكنه متجانسه عند استعمال المطاط علما انه ٌتم تصنٌع الجزم حالٌا من مادة البالستٌك    )بولً  6-3

 (. PVCٌورٌثان

 
 3شكل 

 
 
 1جدول 

 

 الماده االسم "3رقم الجزء بالشكل  "رقم 

 ن الداخل قماش ومن الخارج مطاطم مكان القدم 1

 من الداخل قماش ومن الخارج مطاط مكان الساق 3

 مطاط تقوٌة للساق 2

 مطاط النٌر 4

 مطاط الكلوش 5

 فوالذ ؼٌر قابل للصدأ واقٌه االصابع 6

 ماده لٌنه بشكل خاص صؽٌره )مكان الكعب( 7

 ماده لٌنه بشكل خاص واقً جانبً 8

 الخاصره 9
(1)

 

                                                      
1

 عدم وجود الخاصره ال ٌعتبر باطل، اال اذا كان وجوده مطلوب بشكل خاص. 



 

 6من  4صفحة   322م ؾ م 

 مطاط مع قماش، او بدون عسهد 12

 مطاطً النعل 11

 مطاط الكعب 13

 مطاط الخط الخلفً 12

 مطاط خط الكؾ 14

 حلقة التعلٌق 15
(2)

 

 
 
 

 متطلبات الفحص -7
 

 االبعاد 7-1

 ٌجب ان تكون ابعاد الجزمات كما هو متفق علٌه بٌن المزود وبٌن المشتري. 7-1-1

جب ان ال ٌكون هناك انحراؾ فً االبعاد اكثر من ما هو متفق علٌه وكما ، 1ٌ-8عند الفحص حسب البند  7-1-3

 .3هو محدد بالجدول 

عند كل قٌاس و قٌاس ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن القٌمه المقاسه، بجزمتٌن من نفس الزوج  ال ٌزٌد على  7-1-2

 .3نصؾ االنحراؾ  المسموح به لنفس القٌاس وذلك حسب جدول 
 

 3جدول 
 

 محٌط االمكان المقاس على القالب محٌط فتحة الساق ارتفاع الجزمه النعلطول  القٌاس
 12 12 12 5 االنحراؾ المسموح به )ملم(

 

 (3-8سمك مكان الساق )بالفحص حسب البند  7-3

 ملم على االقل.3ٌجب ان ٌكون سمك طبقة المطاط فً  مكان الساق  7-3-1

 ملم على االقل. 3.5ق )سمك طبقة المطاط وسمك طبقة القماش( ٌجب ان ٌكون السمك الكلً فً مكان السا 7-3-3

 ملم على االقل. 2.5ٌجب ان ٌكون  سمك مكان تقوٌة الساق  7-3-2

ملم. وبالرؼم من ذلك اذا كانت  14ٌجب ان ال تكون المسافه المتبقٌه اقل من  2-8قوة االنحناء: بالفحص حسب البند  7-2

ملم،ٌسمح بالرجوع لعملٌة الفحص بجزمتٌن اضافٌتٌن، على اساس ان الثالث 12المسافه المتبقٌة لٌست اقل من 

ملم وكذلك متوسط الثالث مسافات التً قٌست تكون مساوٌه لـ 12جزمات التً فحصت ال تكون المسافه عندها اقل من 

 ملم على االقل. 12.5

 النعل 7-4

 .2مم152ال ٌزٌد التآكل على  4-8بالفحص حسب البند  7-4-1

 وحده صالبه عالمٌه.  5 65ٌجب ان تكون الصالبه  5-8بالفحص حسب البند  7-4-3

تكون قوة الشد والزٌاده الطولٌه لعٌنات المطاط  6-8قوة الشد والزٌاده الطولٌه المطاطٌه: بالفحص حسب البند  7-5

 .2المقصوصه من الجزمه المفحوصه، كما هو محدد بالجدول 
 

 2جدول 
 

 جزء الجزمه الخواص

 الكعب النعل 

 72 85 ( حد ادنى3قوة الشد )كؽم/سم

 322 352 الزٌاده الطولٌه )نسبه مئوٌه( حد ادنى
 

( تكون قوة 7-8( وبعد الفحص الموضح بالبند )6-8قوة الشد والزٌاده الطولٌه بعد االهتراء: بالفحص حسب البند ) 7-6

 .4الشد والزٌاده الطولٌه حسب الجدول 
 

 
 
 
 4جدول 

 

 النعل والكعب الخواص

 % للقوه قبل االهتراء132-% 82 قوة الشد

 % الزٌاده الطولٌه قبل االهتراء152 -% 72 الزٌاده الطولٌه
 

، ٌجب ان ال ٌظهر فقاعات هوائٌه بالماء، واذا ظهرت ٌجب ان ال تكون هناك 8-8االؼالقات: بالفحص حسب البند  7-7

 عالمات لتسرب الماء داخل الجزمه.
( ال تتشقق 7-8وبعد العملٌه الموضحه بالبند ) 9-8المقاومه ضد الضعؾ باالنحاء بعد االهتراء: بالفحص حسب البند  7-8

 .5العٌنات بعد عدد من الدورات لالنحاء المحدد فً جدول 
 5جدول

 عدد الدورات سمك العٌنه

 حد ادنى 152222 مم3حتى 

 حد ادنى 132222 مم3.35مم وحتى 3فوق 

                                                      
2

 حسب الطلبٌه الخاصه ٌجوز ان تكون الجزمات بدون حلقة تعلٌق. 



 

 6من  5صفحة   322م ؾ م 

 حد ادنى 122222 مم3.35فوق 

 
 
 

 طرق الفحص -8
 

 مم.1تحدٌد ابعاد الجزمات: نقٌس قٌاسات الجزمات عن طرٌق مقٌاس بحٌث ٌعطً دقة  8-1

تحدٌد ابعاد مكان الساق: بعد قٌاس السمك الكلً، نفصل طبقة المطاط عن طبقة القماش ونقٌس سمكها بمقٌاس الذي  8-3

 مم. 2.1ٌعطٌنا دقة مقدارها 

ملم  144حص قوة االنحناءات: نستخدم ماكنة الفحص التً تحتوي على جسم فوالذي اسطوانً، بحٌث ٌبلػ طوله ف 8-2

مم. ٌتم تمرٌره عمودٌا بحٌث ٌكون موجه بالتوجٌه المالئم. ٌوصل بالطرؾ السفلً لالسطوانه قضٌب 28وقطره 

ٌكون الطرؾ الثانً للقضٌب،  مم. اثناء الفحص12مم وسمكه 28مم وعرضه 115فوالذي افقً والذي طوله 

الموضوع افقٌا مثبت عمودٌا على طول الحذاء، وبهذا تكون المسافه بٌن المحور وبٌن طرؾ مقدمة الحذاء اقل بقلٌل 
 مم من المسافه بٌن طرؾ الحذاء وبٌن الطرؾ الخلفً لالنحناء.12من 

مم بحٌث ٌربط بواسطة براؼً. تبدل هذه 6مم وسمكه 52بالجزء العلوي لالسطوانه ٌوضع لوح فوالذي والذي قطره 

 االلواح بعد عدد من الضربات علٌها.
مم، بحٌث تكون موضوعه على قطعة معدنٌه والذي ٌحمل لوح الفوالذ 75كل جهاز ٌركب على قطعه خشبٌه سمكها 

 الموضوع علٌه الحذاء اثناء الفحص.
والذي ٌثبت داخل الحذاء عن طرٌق برؼً والذي ٌمر  المسافه القلٌله داخل االنحناء تقاس بواسطة  الجهاز المناسب

بالنقطه التً تختارها كما هو موضح بالقالب الذي ٌستخدم لصناعة الحذاء. نشد خٌط ٌوصل بٌن طرؾ الكعب وطرؾ 
االصبع، بحٌث تثبت النقطه المناسبه لطرؾ االصبع بواسطة زاوٌتان، بحٌث تكون واحده من اذرعه مثبته على 

مم من طرؾ االصبع، نثبت الخٌط المذكور اعاله عمودٌا على 28(. وبمسافة 2لً للحذاء )انظر الشكل الجانب الداخ

 . Q , Pالمحدد بطرفً القالب بالنقاط  PQالمستوى 
 
 

 
 2شكل 

 2.43ن بعدها على بحٌث ٌكو PQ" التً ٌجب اخذها بعٌن االعتبار والموجوده بالمسافه Oالنقطه العلٌا، هً نقطة "

مم من 65. بعد وضع الحذاء داخل الجهاز لقٌاس الفراغ الصؽٌر، نضع الحذاء على لوح فوالذي بطول  Qمن النقطه 

مقدمة طرؾ النعل الموضوع افقٌا. نثبت الحذاء بواسطة اسفٌن الداخل من تحت الكعب. وبهذه الحاله نثبت الحذاء 
حذاء طولٌا او عرضٌا. وبعد ذلك، وعندما ٌكون القضٌب االفقً موضوع بالجهاز بكل سهوله بحٌث تمنع تحرٌك ال

متر، بحٌث ٌكون 1كؽم وذلك من ارتفاع قدرة 32على الحذاء نسقط سقوطا حرا على جسم االسطوانه كتله وزنها 

 سقوطها موجه عمودٌا. ونقٌس المسافه المتبقٌه داخل االنحناء.
ومه ضد التآكل كما هو موضح فً المواصفه الفلسطٌنٌهفحص المقاومه ضد التآكل: نفحص المقا 8-4

 555م ؾ    (1)

 الخاصه بذلك.
فحص الصالبه: نفحص الصالبه كما هو موضح بالمواصفه الفلسطٌنٌه 8-5

 الخاصه بذلك. 557م ؾ  (3)

سطٌنٌهفحص قوة الشد والزٌاده الطولٌه: نفحص قوة الشد والزٌاده الطولٌه كما هو موضح فً المواصفه الفل 8-6
م ؾ     (2)

 الخاصه بذلك. 2جزء  286

ساعه بالمدفئه ذات التهوٌه التً تسود بها درجة حراره مقدارها  168فحص عملٌة االهتراء: نثبت عٌنة الفحص لفتره  8-7

72
 م.5 

 نخرج العٌنه من المدفؤ ونبردها حتى درجة حرارة المحٌط.

                                                      
 سٌتم اعداد هذه المواصفه الحقا. (1)
 د هذه المواصفه الحقا.سٌتم اعدا (3)
 سٌتم اعداد هذه المواصفه الحقا. (2)



 

 6من  6صفحة   322م ؾ م 

مم تحت مستوى الماء. درجة حرارة الماء 75ؽطسه بالماء حتى فحص االؼالقات: نؽلق داخل الجزمه ضد الماء ون 8-8

 م. 3 5 35تكون بٌن 

فوق الضؽط الجوي ونختبر اذا تشكلت فقاعات هوائٌه داخل  3كؽم /سم  2.15نزٌد ضؽط الهواء داخل الجزمه حتى 

ساعه نفحص اذا تسرب  16الماء. اذا تشكلت فقاعات هوائٌه فً الماء، نزٌل الضؽط ونبقً الجزمه داخل الماء وبعد 

 الماء داخل الجزمه.
فحص مقاومة الضعؾ باالنحناء: نفحص  المقاومه ضد الضعؾ باالنحناء كما هو موضح فً المواصفه الفلسطٌنٌه 8-9

(4) 

 الخاصه بذلك. 559م ؾ 

 المطابقه للمواصفه -9
 

ص الى وجبات بحٌث تحتوي كل وجبه على من اجل تحدٌد مطابقة كمٌات الجزمات للمواصفه، نجزء الكمٌات الخاضعه للفح
 جزمات ذو حجم واحد وسنه انتاج واحده ومن مصدر واحد.

 7-7، بحٌث تكون العٌنه االولى للقٌام بفحص االؼالقات البند 6من كل وجبه نؤخذ عشوائٌا عٌنتٌن كما هو محدد فً الجدول 

 واالخرى للقٌام باؼلب الفحصوات.
اذا كان عدد الجزمات المضروبه التً هً ؼٌر مطابقه لكل متطلبات المواصفه التً تسري علٌها الوجبه تكون مطابقه للمواصفه 

 لكل واحده من العٌنتٌن. 6او على جزء منها ال تزٌد على عدد القبول المحدد فً الجدول رقم 
 6جدول 

 اؼلب الفحوصات فحص االؼالقات عدد االزواج

 رقم القبول عدد الجزمات فً العٌنه ولرقم القب عدد الجزمات فً العٌنه بالوجبه

   صفر 2 52حتى 

51-92 12 1   

 صفر 3 3 32 91-152

151-382 23 2   

381-522 52 5   

521-1322 82 7   

1321-2322 135 12 8 1 

2321-25222 322 14   

   31 215 فما فوق 25221

 
 
 

 اصطالحات
 

  Lining البطانة

 Heel الكعب

 Polyurethane بولً ٌورٌثان

 Toes األصابع

 Shoe Size مقاس الحذاء

 Warp السداه

 Weft اللحمة

 
 
 

                                                      
 سٌتم اعداد هذه المواصفه الحقا. (4)

 


