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 مسودة مشروع مواصفة فلسطٌنٌة
 559م م ف 
 

 جزمات من المطاط المفلكن لالستخدام العام
Vulcanized rubber boots for general use 
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 المجال -1
 

تنطبق هذه المواصفة على الجزمات المطاطٌه المعده لحماٌة القدم من الرطوبة المصنوعة  من خلٌط المطاط و المقوى بطبقات 
 قماش و من طبقة مفلكنه.

 
 
 

 المراجع -2
 

 المواصفات الفسطٌنٌة:
 ائص الشد.خص -طرق فحص المطاط المفلكن  -طرق فحص المطاط  3-386م م ف 

 المواصفات االسرائٌلٌة:
SI 598-1989Vulcanized rubber boots for general use. 

 
 
 

 التعبئة والوسم -3
 

 ٌوسم على كل جزمة طباعة بخط واضح و مقروء وسماً ٌتضمن التفاصٌل التالٌة:
 اسم المنتج و عنوانه أو العالمة التجارٌة المسجله له. 3-1

 وسم الحجم. 3-2

ى ذلك ٌرفق لكل زوج جزمات كراسة ارشاد تحتوي على تعلٌمات متعلقة بموضوع الضرر الذي ٌمكن أن اضافة عل
 ٌحدث للجزمات من خالل تؤثٌر الزٌت المعدنً، االحماض، البنزٌن و مذٌبات عضوٌة اخرى.

 
 
 

 المتطلبات العامة -4
 

 االنتاج 4-1

مطاطٌه مالئمة قد تم خلطها ووصلها فٌما بٌنها بطرق  من أجل انتاج اجزاء الجزمة، ٌجب استخدام اقمشة و خلطات
 مالئمة مقبولة من ناحٌة صناعٌة.

 بعد التركٌب تتم فلكنة الجزمة فلكنه متجانسة.
 التشطٌب 4-2

 تكون الجزمات مطلٌه بالورنٌش أو غٌر مطلٌه. 4-2-1

 االستخدام.ٌجب أن ال ٌكون فٌها عٌوب شكلٌه أو عٌوب اخرى من شانها التاثٌر على  4-2-2

 مم.6فً كل زوج جزمات، ٌجب أن ال ٌزٌد الفرق فً ارتفاع الجزمتٌن على  4-2-3

 ٌتم قٌاس االرتفاع فً نقاط متماثله بجزمتٌن لنفس الزوج. 4-2-4

 سمك النعل 4-3

 .1، ٌكون سمك النعل كما هو محدد فً الجدول رقم1-5بالفحص حسب البند 
 1جدول

 

 نعل )مم( للجزماتسمك ال السمك نوع نعل الجزمة

 رجال نساء اطفال  

 حد ادنى6 حد ادنى 4 حد ادنى 4 فً مركز النعل نعل ذو اخادٌد

 حد ادنى 11 حد ادنى 8.5 حد ادنى 4 بالبروزات نعل ذو بروز

 حد ادنى 4 حد ادنى 3 حد ادنى 4 بالمنخفضات  
 

 االغالق ضد الهواء 4-4

 قاعات على سطح الجزمة.، ٌجب أن ال تظهر ف2-5بالفحص حسب البند 

 مقاومة االهتراء 4-5

 ، ٌجب أن ال ٌرى بعد االهتراء عالمات كسر أو تالصق.3-5بالفحص حسب البند 

 مقاومة الثنً باالنحناء بعد االهتراء 4-6

، و ذلك قبل انتهاء 4-5، ٌجب أن ال تتشقق العٌنات بالفحص حسب البند 3-5بعد عملٌة االهتراء الموضحة فً البند 

 .2عدد دورات الثنً )االنحناء( المحدده فً الجدول رقم 
 

 2جدول 
 

 عدد الدورات السمك التجاري )مم(

 151111 2حتى  1.75

 121111 2.25ٌزٌد على حتى 

 111111 2.5حتى  2.25ٌزٌد على 
 

 مقاومة التآكل 4-7
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 % على االقل.51، ٌجب أن ٌكون مقدار التآكل 5-5بالفحص حسب البند 

 الشد واالستطالة قوة 4-8

 ، ٌجب أن تكون قوة الشد و االستطالة كاالتً:6-5بالفحص حسب البند 

و ال تكون االستطالة الكلٌة أقل من  2كغم/سم85ٌجب أن ال تكون قوة الشد أقل من  -النعل: )ٌشمل الكعب(  4-8-1

251.% 

 %.211ن االستطالة الكلٌة أقل من و ال تكو 2%كغم/سم71بٌت الساق: ٌجب أن ال تكون قوة الشد أقل من  4-8-2

 قوة الشد و االستطالة بعد االهتراء: 4-9

، ال تكون قوة الشد و االستطالة بلحظة التمزق أقل من قوة الشد 3-5بعد عملٌة االهتراء الموضحة فً البند 

 .1.75واالستطالة االصلٌة بنحو 

 الصالبة 4-11

 وحدة صالبة عالمٌة. 71-61ال ، تكون الصالبة ضمن المج7-5بالفحص حسب البند 

 الصالبة بعد االهتراء 4-11

وحدات و ال تقل باكثر من 5، ٌجب أن ال تزٌد صالبة المادة أكثر من 3-5بعد عملٌة االهتراء الموضحة فً البند 

 وحدة صالبة عالمٌة.2

 
 

 طرق الفحص -5
 

 قٌاس سمك النعل 5-1

 مم.1.1ٌتم الفحص بواسطة جهاز بدقة  -

 نعل ذو االخادٌد فً منتصفه.ٌفحص ال -
 ٌفحص النعل ذو بروزات مرتفعه من على البروز و من داخل التجوٌف. -

 فحص االغالق ضد الهواء 5-2

م و بواسطة االغالق تتم زٌادة 255ٌتم اغالق النعل اغالقاً محكماً. وٌتم غمر النعل كله بحوض ماء بدرجة حرارة 

 ثانٌة.15-11حافظة على هذا الضغط لمدة . ٌجب الم2كغم/سم1.5ضغط الهواء حتى 

 عملٌة االهتراء 5-3

ساعة. ٌتم اخراج العٌنة من الفرن و 168م لمدة 71توضع عٌنة الفحص بفرن ذو تهوٌة و تسود به درجة حرارة 

 تبرد حتى درجة حرارة المحٌط و من ثم اختبار إذا حصل فً العٌنة اٌة كسر أو تلصق.
 النهاك( بالثنً:فحص مقاومة االضعاف )ا 5-4

 ٌتم قص ثالثة عٌنات من بٌت الساق للجزمة المفحوصة. -
 .1ٌكون شكل العٌنات كما هو موضح فً الشكل -

 

 
 1شكل 

 

من أجل الفحص ٌتم استخدام ماكنة ٌوجد بها زوجٌن من المقابض المستوٌة الموجوده بنفس المستوى  -
 العمودي خلف بعضها البعض.

ٌقة، بحٌث تكون  411حتى  311ٌتحرك زوج واحد ذهاباً واٌاباً بمستوى عمودي بمعدل  - دوره فً الدق

 مم عندما تكون بعٌده جداً.17بة و كذلك مم عندما تكون قر12ٌالمسافة بٌن زوجً المقابض مساوٌة 

 ٌجري ثنً العٌنات على طول محورها الكبٌر و ذلك حتى تحدب مقدمة العٌنة المطلٌة. -
 تثبت العٌنات بمقابض الماكنه بوضع غٌر مشدود و من ثم تشغٌل الماكنه و عداد الثنٌات. -
ٌقاف الماكنه و -  من ثم الفحص فٌما إذا تشققت العٌنة المفحوصة. عند الوصول إلى عدد الثنٌات المطلوبة ٌتم ا
مم مفلف بورق ترشٌح و تكون 6اذا كان هناك شك فً مقطع معٌن، ٌتم ربطه حول قضٌب زجاجً قطره  -

مقدمة العٌنة المطلٌة باتجاه الخارج و ٌتم اكتشاف الشق، إذا تبقع ورق الترشٌح عقب طالء حبر ملون على 
 مقدمة العٌنة الخارجٌة.

 
 فحص مقاومة التآكل 5-5
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ٌقة 4، الفقرة 9الجزء  913ٌستعمل فً هذا الفحص جهاز دوبونت الموضح فً المواصفة البرٌطانٌة  - )الطر

B.) 

 بنفس المواصفة. Bٌكون مطاط المقارنة هو المطاط الذي ٌطلق علٌه  -

 ٌتم فحص عٌنات الفحص التً حضرت من نفس الخلٌط الذي استخدم النتاج الجزمات. -
ساعة من انهاء الفلكنه و ٌجب الحفاظ على العٌنات ضد الضوء خالل 24ٌجب عدم فحص عٌنات قبل مرور  -

 الفترة الزمنٌة التً تمر بٌن الفلكنه و بٌن الفحص.

 مم.212ساعة على االقل بدرجة حرارة 12ٌجب الحفاظ على العٌنات لمدة  -

 مم.11سمكها حوالً مم و ٌكون 211.5تكون عٌنات الفحص مربعه ذات ضلع  -

 ٌكون فً العٌنات بروزات تسمح بتثبٌت العٌنة المعدة للفحص. -
ٌقاس سمك العٌنات المفحوصه و من ثم توزٌن زوج العٌنات، و بعد ذلك ٌجرى  - بعد انتهاء فترة االقلمة، 

ٌقة واحدة ثم ٌعاد توزٌنها و تحدٌد الحجم المفقود على اساس كثافة مادة  فحص التآكل فً الماكنه لمدة دق
 العٌنة.

 .3تحدد فترة التآكل كما هو محدد فً الجدول رقم  -

ٌجري فحص التآكل التجرٌبً و دورتً تآكل من ثم تكرار التوزٌن قبل كل واحدة من تلك الدورات و  -
 بعدها:

 دوره.1111ٌتم حساب فقدان الحجم لحوالً  -

 ٌتم تكرار هذه العملٌة على زوجً عٌنات اضافٌة. -
 

 3ل رقم جدو
 

 فترة التآكل )دقٌقة( فقدان الحجم بتجربة استمرت

 لكل واجد من دورتً التآكل التجربة لزوجٌن اضافٌٌن التجربة لزوج اولً (3دقٌقة واحدة )سم

 12 12 11 1.15حتى 

 11 11 11 1.157حتى  1.5

 11 11 9 1.164حتى  1.157فوق 

 9 9 8 1.171حتى  1.164غوق 

 8 8 7 1.182حتى  1.171فوق 

 7 7 6 1.195حتى  1.182فوق 

 6 6 5 1.111حتى  1.195فوق 

 5 5 4 1.132حتى  1.111فوق 

 4 4 3 1.182حتى  1.132فوق 

 3 3 2 1.261حتى  1.182فوق 

 2 2 1 1.351حتى  1.261فوق 

 1 1 صفر 1.351فوق 
 

 م.212خالل الفحص تكون درجة الحرارة  -

العٌنات المفحوصة ٌجب اجراء اختبار لثالثة ازواج من المادة المقارنة  اضافة للثالثة ازواج من -
 المذكوره اعاله.

 بنسبة مئوٌة( بواسطة المعادلة التالٌة: Aٌجري حساب مقدار التآكل ) -

A
S

T
 100

 

 حٌث:

S   ازواج للعٌنات.فقدان الحجم )ملٌلتر اللف دوره( لمادة المقارنة المحسوبه على اساس فحص ثالثة 

T  .فقدان الحجم )ملٌلتر اللف دوره( للمادة المفحوصة المحسوبه على اساس فحص ثالثة ازواج للعٌنات 

 الوصف الكامل للفحص ٌوجد بالمواصفة البرٌطانٌة المذكوره اعاله. -
 فحص قوة الشد و االستطالة 5-6

 .3جزء 386 ٌجري هذا الفحص كما هو موضح فً المواصفة الفلسطٌنٌة م م ف

 فحص الصالبة 5-7

 ٌجري فحص الصالبة حسب المواصفة الفلسطٌنٌة الخاصة بفحص صالبة المطاط.
 
 
 

 المطابقة مع المواصفة -6
 

 ٌكون المنتوج مطابق للمواصفة فقط إذا كان مطابقاً لكل متطلبات المواصفة.
 شروط القبول 6-1

فة، ٌتم تقسٌم الكمٌة الخاضعة للفحص إلى وجبات تشمل كل من أجل تحدٌد إذا كانت كمٌة الجزمات مطابقة للمواص
 واحدة منها جزمات من نفس المصدر، حجم واحد و من نموذج واحد.
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. و من ثم فحص 4من كل واحده من هذه الكمٌات ٌتم أخذ عدد من االزواج عشوائٌاً و ذلك كما هو محدد فً الجدول

 بات المواصفة.جزمه واحدة من كل زوج لفحص مطابقته مع كل متطل
تكون الوجبة مطابقة للمواصفة إذا كان عدد الجزمات المتضرره الموجوده فً العٌنة )والتً هً غٌر مطابقة لكل 

 متطلبات المواصفة أو جزء منها( ال ٌزٌد عن عدد القبول المحدد فً الجدول.
 

 4جدول 
 

 فاكثر 1211 1211حتى  عدد االزواج فً الوجبة

 8 5 نةعدد االزواج فً العٌ

 2 1 عددالقبول

 
 
 

 اصطالحات
 

 Vulcanized مفلكن

 Rubber مطاط

 Size الحجم

 Sole النعل

 Thickness السمك

 Finishing التشطٌب

 Production االنتاج

 Tensile strength قوة الشد

 Elongation االستطالة

 Tearing التمزق

 Hardniss الصالبة

 


