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معلومات املستخدم

مقاوم االخرتاق
تم قياس مقاومة هذا الحذاء لالخرتاق باملخترب باستخدام
مسامر اقتطاع قطره  4.5ملىل وقوة من  1100نيوتن .أى زيادة
ىف القوة أو تقليل ىف أقطار املسامري سوف تزيد من خطر
حدوث االخرتاق .
يف مثل هذه الظروف ينبغي النظر يف اتخاذ تدابري وقائية بديلة.
يتوفر حالياً نوعني من مضادات االخرتاق يف احذية مهامت
الوقاية الشخصية .منها املعدىن و الغري معدىن .كال النوعني يلبي
أقل متطلبات مقاومة االخرتاق املعيارية املوضوعة بعالمة عىل
االحذية و لكن لكل منها مزايا أو عيوب مبا يف ذلك ما ييل:
املعدىن :هو أقل تأثرا بشكل الجسم الحاد الخطر(القطر،
الهندسية ،الحدة) ولكن نظرا لحدود تصنيع األحذية ال تغطي
منطقة الحذاء السفلية كلها.
الغري معدىن  :قد يكون أخف وزنا ،وأكرث مرونة و يوفر تغطية
أكرث مقارنة باملعدىن ولكن مقاومة االخرتاق قد تختلف أكرث
اعتامدا عىل شكل الجسم الحاد الخطر(القطر ،الهندسية،
الحدة).
األحذية املوصلة
تستعمل األحذية املوصلة عند رضورة تقليل شحنات استاتيكية
ىف أقل وقت ،مثل عند التعامل مع التفجرات .ال تستعمل
األحذية املوصلة عند عدم التخلص الكامل من خطر صدمة
كهربية من أي جهاز أو أجزاء مكهربة .توضع قيمة  100كيلو
أوم كحد أقىص للمقاومة الكهربية ملنتج جديد لضامن حالته
املوصلة.
قد يؤثر الثنى أو التلوث بشكل بالغ عل القاومة الكهربية
لألحذية املصنوعة من خامات موصلة .بالتاىل ،من الرضوري
التأكد من قدرة املنتج عىل امتام ما صمم ألجله و هو تشتيت
الشحنات الستاتيكية طوال عمره .لذا ينصح املستخدم بتجهيز
اختبار منزىل للمقاومة الكهربية و استخدامه عىل فرتات
منتظمة.
يجب أن يكون االختبار السابق و ما يليه أدناه جزءا ً روتينياً من
برنامج منع الحوادث مبكان العمل.
إذا تلوث النعل مبواد قد ترفع مقاومة الحذاء الكهربية ،يجب
أن يتحقق مرتديه دامئاً من خواصه الكهربية قبل الدخول ىف
منطقة الخطر.
حيث يستعمل حذاء موصل ،يجب أن تكون مقاومة األرضية
من نوع ال يلغى حامية الحذاء.
ال يجب اضافة أي عنرص عازل ،ما عدا الجورب ،بني قدم
املرتدى و باطن الحذاء و عند حدوث ذلك ،يجب التحقق من
خواص الحذاء الكهربية بعد التعديل.
االحذية املقاومة للكيامويات
أنت اآلن تستخدم حذا ًء ضد مخاطر املواد الكيميائية .تم تقييم
هذا املنتج وفقا ل  EN13832-2: 2006و اخترب مع مواد
كيميائية مختلفة واردة بالجدول أدناه .وقد تم تقييم الحامية
تحت ظروف املخترب و ليس معنياً سوى باملواد الكيميائية
املذكورة .يجب أن يعلم املرتدى أنه حني االتصال مبواد
كيميائية أخرى أو بضغوط مادية (االرتفاع يف درجة الحرارة،
والجلخ مثالً)‘ قد تتأثر سلباً حامية الحذاء وينبغي اتخاذ
االحتياطات الالزمة.
املعيارEN 13832-2:2006 :
كيميائية:

صوديوم :
هيدروكسيد:
محلول : 30%
)K( )D=1.33

رقم :CAS
مستوى األداء:

2

أمونيا :
حمض
محلول :
األسيتيك:
(%)99±1( )O( %)25±1
()N

2

املستوى  : 2تغلغل ما بني ( 142دقيقة  480 -دقيقة)
تحميل إعالن املطابقة @
www.portwest.com/declarations
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أحذية السالمة األساسية
موضع القدم املحكم
مضاد لالستاتيكية
امتصاص موضع القدم للطاقة
كام  S1زائد
اخرتاق وامتصاص املياه
كام  S2زائد
مقاومة االخرتاق
خواص مضادة لالستاتيكية
مقاومة زيت الوقود
امتصاص موضع القدم للطاقة
موضع القدم املحكم
كام  S4زائد
مقاومة االخرتاق
نعل الخارجي ذو ذوائد مانعة لالنزالق

يصنع نوع الحذاء األول من الجلد وغريه من الخامات باستثناء ما هو مطاط
كىل أو بوليمر كىل
النوع الثاين حذاء مطاط كىل (أي مربكن كلياً) أو بوليمر كىل (أي مشكل
كلياً)

الفرش الداخىل
الحذاء مزود بفرش داخىل قابل للنزع .متت االختبارات بوجوده.
يجب استخدام الحذاء بوجود الفرش .يستبدل فقط بفرش
مامثل.
حذاء مضاد لالستاتيكية
يستعمل الحذاء املضاد لالستاتيكية عند رضورة الحد من
االستاتيكية املرتاكمة من شحنات استاتيكية مشتتة لتجنب خطر
اشتعال رشرى للمواد و االبخرة القابلة لالشتعال مثالً ،و عند
عدم التخلص الكامل من خطر صدمة كهربية من أي جهاز أو
أجزاء مكهربة.
و مع ذلك ،فإن األحذية االستاتيكيه ال تضمن حامية كافية ضد
الصدمات الكهربية حيث أنها وضعت مقاومة بني القدم واألرض
فقط .و عند عدم التخلص الكامل من خطر صدمة كهربية
تكون التدابري االضافية لتجنب هذا الخطر رضورية .وينبغي أن
تكون هذه التدابري ،وكذلك االختبارات اإلضافية املذكورة أدناه
جزءا روتينيا من برنامج الوقاية من الحوادث يف مكان العمل.
بينت التجارب أن ملكافحة اإلستاتيكية ،يجب أال تقل القاومة
الكهربية ملسار التفريغ خالل منتج عن  1000ميجا أوم طوال
عمر استخدامه .توضع قيمة  100كيلو أوم كحد أدىن للمقاومة
الكهربية ملنتج جديد لضامن حامية محدودة ضد الصدمات
الكهربية الخطرة أو االشتعال ىف حال تواجد عيب بأى جهاز
كهرىب يعمل عند جهود كهربية تصل إىل  250فولت .ومع ذلك،
ىف ظروف معينة ،قد يعطي الحذاء حامية غري كافية فيجب
اتخاذ اجراءات اضافية لحامية مستخدمه بكل وقت.
قد يؤثر الثنى أو التلوث أو الرطوبة بشكل بالغ عىل القاومة
الكهربية لهذا النوع من األحذية .ال يؤدي هذا الحذاء وظيفته
املطلوبة إذا تم لبسه ىف ظروف رطبة .بالتاىل ،من الرضورى
التأكد من قدرة املنتج عىل امتام ما صمم ألجله و هو تشتيت
الشحنات االستاتيكية و اعطاء بعض الحامية طوال عمره .ينصح
املستخدم بتجهيز اختبار منزىل للمقاومة الكهربية واستخدامه
عىل فرتات منتظمة ومتقاربة.
تصنيف الحذاء األول يستطيع امتصاص الرطوبة إذا استعمل
لفرتات طويلة و ىف ظروف رطبة ومبللة ميكن أن يصبح موصالً.
إذا تلوث نعل الحذاء ،يجب أن يتحقق مرتديه دامئاً من خواصه
الكهربية قبل دخول منطقة الخطر.
حيث يستعمل حذاء مضاد للستاتيكية ،يجب أن تكون مقاومة
األرضية من نوع ال يلغى حامية الحذاء.
ال يجب اضافة أي عنرص عازل ،عدا الجورب ،بني قدم املرتدي
وباطن الحذاء .و عند حدوث ذلك ،يجب التحقق من خواص
الحذاء الكهربية بعد التعديل.

يرجى قراءة هذه التعليامت بعناية قبل استخدام هذا املنتج .عليك استشارة مسؤول السالمة أو الرئيس املبارش فيم يتعلق بأحذية الحامية
الخاصة مبوقف عملك املحدد .خزن هذه التعليامت بعناية بحيث ميكنك االضطالع عليها ىف أي وقت.
التخزين:
عند تخزين االحذية يف الظروف العادية (درجة الحرارة والرطوبة النسبية)
يكون تاريخ ضامن األحذية بشكل عام :بعد  10سنوات من تاريخ التصنيع
لألحذية الجلدية ذات النعل املطاطي ،وبعد  5سنوات من تاريخ التصنيع
لألحذية التى تحتوى عىل البويل يوريثني تضمن التعبئة املتوفرة مع الحذاء
مبكان البيع توصيله للعميل بنفس حالة توريده .و ميكن أيضا استخدام
الكرتونة لتخزين الحذاء لحني الحاجة برشط عدم وضع أشياء ثقيلة فوقه
تجنباً النهيارها و االرضار بالحذاء.
عمر االستخدام:
يعتمد عمر استخدام املنتج إىل حد كبري عىل كيفية و مكان ارتدائه و االعتناء
به .لذا فمن الهم جدا ً معاينة الحذاء قبل استعامله واستبداله مبجرد أن يصري
غري صالح لالرتداء .وينبغي االهتامم الدقيق بحالة الخياطة العليا و التآكل
بسطح النعل و ترابط النعل بالطبقات العليا.
التصليح:
لن يقدم الحذاء مستوى الحامية املذكور إذا صار تالفاً .استبداه فورا ً لضامن
الحامية القصوى للمستخدم .ال ترتد الحذاء مع العلم بتلفه أبدا ً أثناء قيامك
بنشاط به خطورة .و لحذاء مزود بغطاء حامية داخيل الصابع القدم والذي
قد يترضر خالل حادث تصادم أو ضغط و نظرا لطبيعة الغطاء قد ال تكون
االرضار ظاهرة لذا يجب استبدال (ويفضل تدمري) الحذاء الخاصة بك إذا
كانت منطقة اصابع القدم قد تاثرت بصدمة أو ضغط ،شديد حتى لو بدت
غري تالفة.
مقاومة االنزالق:
عند وجود انزالق ،فإن سطح األرض وغريه من العوامل (غري الحذاء) لها تأثري
قوى عىل أداء الحذاء .بالتاىل سيستحيل جعل الحذاء مقاوم لالنزالق ىف جميع
ظروف ارتدائه .نجحت مقاومة هذا الحذاء لالنزالق أمام
 EN ISO 20347:2012و
 AS/NZS 2210.5:2009ىف مقاومة االنزالق.
االنزالق قد ال يزال يحدث يف بعض البيئات.
تبني العالمات عىل الحذاء أنه مرخص وفقاً لتوجيات معدات الوقاية
الشخصية عىل النحو التاىل:
أمثلة من العالمات

رشحها
عالمة املطابقة األوروبية
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عالمة BSI / SAI
معيار أوروىب
معيار اسرتاليا ونيوزيلندا
معيار الواليات املتحدة األمريكية
مقاس الحذاء
تاريخ الصنع
فئة الحامية
كود خواص اضاف ،مثل مضاد االستاتيكية
تعريف املنتج

نعل ضد االنزالق
 – EN ISO 20345:2011 and AS/NZS 2210.3:2009مقاومة االنزالق
معامل االحتكاك ()78231 NE
اختبار
كود
العالمات
انزالق أمامى
انزالق أمامى
للسطح
للكعب
ARS

قطعة سرياميك مع
*SLS

ال يقل عن  82.0ال يقل عن 23.0

BRS

أرضية صلب مع
الجليرسول

ال يقل عن  31.0ال يقل عن 81.0

CRS

بالط السرياميك مع
 & * SLSالطابق
الصلب مع الجليرسول

ال يقل عن  82.0ال يقل عن 23.0
ال يقل عن  31.0ال يقل عن 81.0

راجع ملصق املنتج ملعلومات مفصلة حول املعايري
املختصة .تطبق فقط املعايري والرموز الظاهرة عىل املنتج و
مبعلومات املستخدم أدناه معاً .متتثل جميع هذه املنتجات
ملتطلبات الئحة االتحاد األوروىب (.)UE 6102/524

مصدقة من قبل AS / NZS 2210.5: 2009 :هو
معيار اسرتاليا و نيوزيلندا املهنى لألحذية الحامية
الشخصية.
 ASTM F2892-17هو معيار الواليات املتحدة األمريكية لألحذية الواقية
األداء وقيود االستخدام:
تصنع هذه األحذية باستخدام مواد مركبة و طبيعية متوافقة مع اقسام األداء
والجودة ىف  EN ISO 20347:2012و  ASTM F2892-17و AS/NZS
 .2210.5:2009من الهم أن تناسب األحذية املختارة الحامية الالزمة وبيئة
العمل .و حيث ال تعرف بيئة عمل ،فالتشاور بني البائع واملشرتي ،حيث
أتاح ،هام جدا ً لضامن توفري أصح األحذية .صممت أحذية السالمة لتقليل
خطر اصابة مرتديها أثناء االستخدام .وهي مصممة للعمل جنبا إىل جنب
مع بيئة عمل آمنة ولن متنع اإلصابة متاما يف حالة حادث يتجاوز حدود
اختبار  EN ISO 20345:2011, ASTM F2413-11و AS / NZS 2210.3:
.2009
املالمئة والقياس:
الرتداء و خلع املنتج ،دامئاً تفك أنظمة الربط كاملةً .ارتد فقط حذا ًء مناسب
املقاس .أى حذاء واسع جدا ً أو ضيق جدا ً يقيد الحركة ولن يقدم الحامية
األمثل .مقاس املنتج مدون عليه.
التوافق:
الستكامل الحامية ،أحياناً يستوجب استخدام الحذاء مع معدات وقاية
اضافية مثل بنطلون واقى أو واقيات القدم .ىف هذه الحالة ،قبل البدء بنشاط
ذو مخاطر ،استرش املورد الخاص بك للتأكد من أن جميع منتجات الوقاية
الخاصة بك متوافقة ومناسبة الستعاملك.
يحمي الحذاء أصابع املرتدى ضد خطر األجسام الساقطة و السحق يف بيئات
العمل الصناعية والتجارية املحتمل حدوث املخاطر بها مع وجود الحامية
اآلتية و االضافية حيث وجود الحاجة.
متوفر حامية ضد الصدمات حتي  200جول
متوافر حامية ضد قوة الضغط حتي  15000نيوتن.
ميكن توفري حامية إضافية محددة بعالمات عىل املنتج كاآلىت:
كود العالمة:
P
مقاومة االخرتاق (حتى  1,100نيوتن)
للخواص الكهربية:
C
موصل كهرىب (أقص مقاومة  100كيلو أوم)
مضاد استاتيكية (مقاومة من  100كيلو أوم إىل  1000ميجا أوم)
A
ملقاومة البيئات الضارة:
I
عزل
CI
عزل ضد الربد
HI
عزل ضد الحرارة
E
امتصاص موضع القدم للطاقة (حتى  20جول)
WR
مقاومة املياه
M/Mt
حامية مشط القدم
AN
حامية الكاحل
WRU
مقاومة املياه من اعيل
CR
مقاومة القطع من اعيل
HRO
نعل مقاوم للحرارة (حتى  300درجة مئوية)
FO
مقاومة زيت الوقود
التنظيف:
لضامن أفضل ارتداء و خدمة للحذاء ،من املهم تنظيفه ومعالجته بنتج
تنظيف جيد بانتظام .ال تستخدم مواد تنظيف كاوية .حني تعرض الحذاء
للبلل ،يجب تركه ليجف بشكل طبيعي ىف مكان بارد وجاف دون تجفيف
قهرى كيال تتدهور املادة العلوية.
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