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خليجية تم توزيعها  لمواصفة قياسيةهذه الوثيقة مشروع 
لذلك فإنها عرضة  ،إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها

 كمواصفة قياسية وال يجوز الرجوع إليها  ،للتغيير والتبديل
 .يجية إال بعد اعتمادها من الهيئةخل
 

This document is a draft Gulf Technical 
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approved by GSO. 

 



  :GSO …….…. 2020 المواصفة القياسية الخليجية
 

1 

 

 مـديتق

 

التقييس  عضمممممممممزة  ا       في تضممممممممم  إقليمية هيئة العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس لدول  التقييس هيئة

 الخليجية بزاسممم ة واللزائح ال نية القياسمممية إعداد املزاصممم ا  ال يئة م ام ومن األعضممما   في الدول  الزطنية

 . فنية متخصصة لجان

اع ا ل يئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ا تماعه/ا تم اختر   ة االعتمادقرر/قرر  

  املزاصمم ة القياسمميةاعتماد  ......./......./....... هممممممممممممممم  املزاف. ......./...../.......مالذي عقد بتارةخ اختر رق  اال تماعرق  

رغوة اليوريثان القابلة ااالنثناء ) االسففف نل العفففناال ر شال والفففاد شالوسفففا   ال عفففنواة  ..……/..…… GSOالخليجية رق  

 التي  ،منها
 
اللجنممة ال نيممة "  01TCالخليجيممة رق   اللجنممة ال نيممةضممممممممممممممن بر ممامج عممم   .اختر سممممممممممممو. اعتمممادهمما وطنيمما

 .دولة الكزةت  املدر ة في خ ة " الخليجية للمزاص ا  الكيميائية والغ ل والنسيج

 اختر في حالة التحديث
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 )االسفنج الصناعي(رغوة اليوريثان القابلة لالنثناء 

 والفرشات والوسائد المصنوعة منها

 
 

 المجال:1.      
 

الخليجية االشتراطات العامة والمواصفات التي يجب توافرها في رغوة المواصفة القياسية  هذه حددت
اليوريثان القابلة لالنثناء )االسفنج الصناعي( والتي تستخدم في صنع الفرشات والوسائد وغيرها كما 

 أيضا االشتراطات الخاصة بهذه الفرشات والوسائد. تحدد
 

 :رغوة اليوريثان     2.
 

 التصنيف 1.2
 تنقسم رغوة اليوريثان الى الصنفين التاليين: 

 رغوة قائمة الزوايا. رأ)
 رغوة مشكلة الجانبية. رب)

                                                   

 المواد: 2.2
القابلة لالنثناء من شبكة من الخاليا ذات خواص متشابهة والتي تكون ، بالضرورة رغوة اليوريثان تتكون  

 مفتوحة ومترابطة ويكون بناء الرغوة متجانسا.
 

 التركيب:  3.2
رغوة اليوريثان القابلة لالنثناء على هيئة كتل او الواح او شرائح ، ونظرًا لبعض ظروف التصنيع  تجهز 

تصحيح او اصالح ، وفى هذه الحالة تعتبر الرغوة التي صححت او اصلحت فقد يستدعى االمر اجراء 
مطابقة لهذه المواصفة القياسية اذا كانت الرغوة التي استخدمت في عملية التصحيح او اإلصالح من 
نفس تكوين ونوعية الرغوة االصلية ، وعلى شريطة اال تؤثر مثل هذه التصحيحات على التفاوت الذي 

البائع والمشترى فيما يتعلق بقياس لرغوة او شكلها او صالحيتها لالستعمال . وعند  اتفق عليه بين
اجراء عمليات التصحيح او اإلصالح او التصنيع ، فيجب اال تسبب المواد الالصقة المستخدمة اضرارا 

 بالرغوة ، وأن تكون الروابط الناتجة من قوة الرغوة االصلية نفسها على اقل تقدير .
 



  :GSO …….…. 2020 المواصفة القياسية الخليجية
 

3 

 

 
 السطح 4.2

ال يكون السطح الخارجي مرتخيا في االسطح الهامة المتفق عليها ، كما ال تكون العالمات الناتجة  
من إزالة القوالب وكذلك العيوب السطحية األخرى اسوا من العينة القياسية المتفق عليها بين البائع 

 والمشترى.
 

 الرائحة 5.2
 تكون الرغوة عديمة او مستحبة الرائحة. 

 

 اللون  6.2
يكون اللون منتظما بدرجة مناسبة ووفقًا لما يتم االتفاق عليه بين البائع والمشترى ، على أن يؤخذ في  

 االعتبار ميل رغوة اليوريثان الى تغير اللون عند تعرضها للضوء.
 

 الكثافة 7.2
 يصنف اليوريثان القابل لالنثناء طبقًا للكثافة الى األصناف التالية: 
  3كجم/ م  51) أ (      

  3كجم/ م  20)ب(      

  3كجم/ م  25)جـ(      

  3كجم/ م  30) د(      

  3كجم/ م  35)هـ(  

  3كجم/ م  40) و(      

  3كجم/ م  50) ز(      

  3كجم/ م  60) ح(      

  3كجم/ م  70) ط(      

 %. 8 ±يكون التفاوت في الكثافة اذا تم االتفاق عليه بين البائع والمشترى في حدود  
 

 االبعاد 8.3
 يكون التفاوت في االبعاد حسب ما يتم االتفاق عليه بين البائع والمشترى. 
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 : الفرشات  3.  
        

 التصنيع: 1.3 
 ، )هـ( ، )و( ، )ز( ، )ح( ، )ط(.تصنع الفرشات من أصناف اليوريثان القابلة لالنثناء )د(  

 

 التركيب:  2.3
 تتكون الرفرشة من الجزئين التاليين: 
 رغوة اليوريثان القابلة لالنثناء.) أ ( الجزء الداخلي المصنوع من  
 ) ب ( الكيس )الغالف( الذى يحوى الجزء الداخلي. 

 

 الجزء الداخلي:  3.3
( على شريطة أن تكون خالية 2المطابقة للمواصفات المذكورة في بند ) رغوة اليوريثان يصنع من) أ (  

من أي جزء مقوم معروف بأنه ضار ألي شخص آخر يكون مالمسا له )يجب أن تكون المقومات خالية 
 من الحبيبات او الجسيمات الخشنة(.

 تحوى فجوات فيها.أما مقولبة مباشرة أو مركبة من أجزاء ، ويجوز أن  رغوة اليوريثان ) ب ( تكون  
 التركيب : 1.3.3

 في حالة تركيب الفرشة من أجزاء مختلفة فيجب أن تكون الوصل في قوة الرغوة على األقل.
 االبعاد : 2.3.3

يكون الطول والعرض الفعلي للجزء الداخلي اكبر بقليل من طول وعرض الفرشات المنجزة حتى يضغط 
 الكيس عليه قليال.

 

 الكيس 4.3
يصنع الكيس من قماش نظيف مناسب لغرض االستخدام منتظم النسيج وخال من العيوب وال يقل وزنه 

 . 2جم / م  140عن 
 

 الفرشات المنجزة 5.3
 ( االبعاد االسمية للفرشات والتفاوتات المسموح بها بالسنتيمترات1يوضح جدول ) 
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 بها بالسنتيمتراتاالبعاد االسمية للفرشات والتفاوتات المسموح  – 1جدول 

 النوع
 السماكة الطول العرض

 التفاوت البعد التفاوت البعد التفاوت البعد

 أطفال
50 ± 4¸. 100 ± 7¸. 6 ± 2¸. 
60 ± 5¸. 120 ± 8¸. 7 ± 2¸. 
70 ± 6¸. 140 ± .¸1 8 ± 3¸. 

 مفرد
75 ± 6¸. 180 ± .¸1 10 ± 3¸. 
90 ± 6¸. 190 ± .¸1 10 ± 3¸. 

 .¸3 ± 10 1¸. ± 190 .¸7 ± 105 متوسط
 .¸3 ± 10 1¸. ± 190 .¸8 ± 120 مفرد ونصف

 مزدوج

140 ± .¸1 190 ± .¸1 10 ± 3¸. 
150 ± .¸1 190 ± .¸1 12 ± 4¸. 
180 ± .¸1 190 ± .¸1 15 ± 4¸. 
200 ± .¸1 200 ± .¸1 15 ± 5¸. 

 
 العالمة 6.3

 والعرض والسماكة االسمية والكثافة بالوحدات المترية.تختم كل فرشة بختم المصنع ويبين عليها الطول  
 

 :الوسائد 4.  
  

 التركيب 1.4
 تتكون الوسائد من ثالثة أجزاء: 
 ) أ ( الجزء الداخلي المصنوع من رغوة اليوريثان القابلة لالنثناء. 
 شريحة من الرغوة ذات سماكة قليلة.) ب (         

 ) جـ ( الكيس )الغالف الداخلي(
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 الجزء الداخلي:   2.4
 يصنع من تقطيع الفضالت المتبقية بعد انتاج الواح وقوالب اليوريثان المصنعة طبقًا للمواصفات  

   ( ويكون خاليا من أي جزء مقوم معروف بأنه ضار.2المنصوص عليها في بند )
   
 شريحة الرغوة 3.4

رغوة اليوريثان القابلة لالنثناء ، وتكون فاصال بين الجزء الداخلي والكيس وتتراوح سماكتها  تصنع من 
 سم. 1 – .¸8بين 

 

 الكيس ) الغرف الداخلي ( 4.4 
 يصنع من قماش نظيف مناسب لغرض االستخدام ، منتظم النسيج وخال من العيوب. 

 

 الوسائد المنجزة  5.4
 (.4المنجزة واوزانها طبقًا لما هو موضح في جدول )تكون االبعاد االسمية للوسائد  

 
 االبعاد االسمية واالوزان للوسائد والتفاوتات المسموح بها – 4جدول 

 النوع 
 الوزن  العرض سم الطول سم

 التفاوت % جم التفاوت البعد التفاوت البعد
 15 ± 500 .¸2 ± 30 .¸3 ± 44 أطفال
 15 ± 1100 .¸3 ± 45 .¸5 ± 70 عادى
 90 ± 6¸. 40 ± 3¸. 1250 ± 15 

 
 

         

 طرق الفحص واالختبار    5.
تتم طبقًا للطرق القياسية التي تعتمدها اللجنة العامة للمواصفات القياسية ، ويبين الملحق )ب( طريقة 

 مقربة لقياس الكثافة.
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 ( أملحق ) 

 شروط التخزين

يراعى أن تحفظ رغوة اليوريثان القابلة لالنثناء في مخازن ذات تهوية جيدة وفي جو خال من نتاج االحتراق 
الناتجة من أي جهاز للتسخين وخال من ابخرة المذيبات او االبخرة الحمضية ، كما يجب اال تخزن رغوة 

س المباشرة او تعرض للضوء فوق تحت اشعة الشم –تحت أي ظرف من الظروف  –اليوريثان القابلة لالنثناء 
 البنفسجي.
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 (بملحق ) 

 

 اختبار الكثافة : 

 تصف هذه الطريقة االجراء المستعمل لتحديد كثافة رغوة اليوريثان القابلة لالنثناء .

 عينات االختبار :

 سم 2.5×5×5تستخدم عينة خالية من الجلد السطحي قياسها 

 الطريقة :

من الكمية الموزونة ويقاس الطول والعرض  %1في ميزان دقيق يسمح للوزن بدقة تصل الى + توزن العينة 
بواسطة مقياس مدرج من الصلب اما السماكة فتقاس باستعمال محدد قياس بقرص مدرج وتقدر الكثافة بالكيلو 

 جرام / المتر المكعب.

 وزن العينة بالكيلو جرام=  مكعب الكثافة بالكيلو جرام/ متر 
 حجم العينة بالمتر المكعب  
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 المصطلحات الفينة 
  Repair ....................................................................................... اصالح 

  Significant Surfaces .................................................................. اسطح هامة 
 Ingredient .................................................................................. جزء مقوم 

  Surface Skin ............................................................................. جلد سطحي
 Particles ..................................................................................... جسيمات 

 Gritsحبيبات .......................................................................................... 
 Cellsخاليا ............................................................................................ 

 Bonds................................................. روابط .........................................
 Networkشبكة ........................................................................................ 

 Stripشريحة ........................................................................................... 
 Cavityفجوة ........................................................................................... 
 Mouldقالب ........................................................................................... 

 block...................................................... كتلة ......................................
 Coverكيس ........................................................................................... 

 Sheet.... لوح .........................................................................................
 Looseمرتخيا ......................................................................................... 

 Profiledمشكلة الجانبية ............................................................................... 
 Openمفتوحة .......................................................................................... 

 Moulded مقولب ......................................................................................
 Steel Seale................................. مقياس مدرج من الصلب ................................

 Finishedمنجز ....................................................................................... 
 Joint (s)وصلة )وصل( ............................................................................... 

 Dial Gaugeاس بقرص مدرج .................................................................. محدد قي
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 المراجع
 

  BS  :3379  /1961 – 4021/1996)المواصفات القياسية البريطانية )
 مواصفات شركة صناعات االسفنج الكويتية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


