


الـــــعــــمـــــل بــــــأمـــــان





مقدمة
كل عام، يصاب أك� من آالفا ألشخاصأ ثناءا لعمل. ومع ذلك،  فإن ميلا لع�ل لح�يةأ نفسـهم ال يكفي، ويف هذها لحالة تحدثإ صابات وأرضار 

يسببأ رضارا ال �كنإ صالحهايوجدا ليوم مئاتا ألنواع منا لقفازاتا لصناعيةا ملناسبة  لألنشـطةا لبرشـيةا ملختلفةا ملصـممة واملتاحة لح�ية  

اليدين منا ملخاطرا مليكانيكية والكيميائية والحرارية وا مليكروبية وللتطبيقاتا لخاصـــة مثلا للحام واالهتزاز وا لح�ية منا إلشــــعاعا لبارد 

واإلشعاعي.مجموعة ساتراب مهديشـهرا لصــناعية (قفازات سيگ�) هي نتيجة سنوات عديدة منا لخربة والبحث ب�ا لخرباء و جميع عمالئنا،  

م�أ دى إىل نتائج بحث مكثف حولا حتياجات عمالئنا،  م�أ دى إىلإ نشاء وتحس�إ نتاج  قفازات  سیگ� ا لعمليات.

ًحاليا،  تتوفر قفازات Sigma يفأ نواع مختلفة من راحةا ليدا لبسـيطة،  والنخيلا ملتجعد،  واملغلفة بالفوم واملضـادة  للقطع،  والتي تم تصــميمها 

وإنتاجها للح�ية منا ملخاطرا مليكانيكية وفًقا ملعيار EN388.يف سياقا لتطوير،  باإلضافة إىلا ستك�ل حافظة منتجات سـيگ� يف مجال قفازات 

الســـــالمة والح�ية منا ملخاطر ا مليكانيكية،  من خالل بناء خطوطإ نتاج جديدة،  ومنتجات جديدة يف مجموعات فرعية منا ملوادا لكيميائية 

(En374)  والحرارية (EN407) واللحام (EN12477) )ا لقفازات نأملأ ن نكونا لخيارا ألفضل لح�ية يديك بهذها لطريقة.



التار�ــــخ

1428:  تأسيسا لرشــكة بهدفا نتاجا لقفازاتا لصــناعية وبدءا إلنتاج بكافةأ نوا  لقفازات املنســوجة ا لبســيطة وتجدر 

اإلشارةإ ىلأ ن نشاط مؤسيسا لرشكة  يف  مجال معداتا لسالمة  يعودإ ىلا لسنواتا لسابقة.

1430: بدءأ ولإ نتاج للقفازات شبها لغاطسة يفا لدولة بحجم شبه صناعي بالتعاون  مع وزارةا لصناعة،  وهي خطة ملساعدة 

آالتا لنمذجة بعد تنفيذ مراحلا لبحث  وتصميم وتصنيع جهاز  إلنتاجا لقفازات بطريقة شبها لغمر

1432: بيعا ألسهم وجذبا ملستثمرين لرشاء وإنشاء خطوط وآالت متطورة والحصول عىلأ حدث ا لتقنيات بقدرةإ نتاجية 

وجودة عالية �اشياً معإ نشاءأول خطإ نتاج للقفازاتا لصناعيةا ملطلية بالدولة.

1436: القبول يف مركز �وا لوحداتا لتكنولوجية يف مقاطعة سمنان،  وحدة مهدیشـهر،  إلنشــاء و تطويرw تكنولوجياإ نتاج 

هذها ملنتجات يفا لدولة،  معا لرتكيز عىل تطويرا لتكنولوجيا

1439: افتتاحا ملرحلةا ألوىل منا لتطوير والبدء باملرحلةا لثانية منا لتطوير لتحقيقا لطاقة ا إلنتاجية الســـنويةا لبالغة ۱۵ 

مليون زوج من جميعأ نواعا لقفازاتا لصناعية.

1442:ا فتتاحا ملرحلةا لثانية منا لتطوير وبدايةا ملرحلةا لثالثة منا لتطوير لتصـلا لقدرة الســنوية إ ىل ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ زوج 

منا لقفازاتا لصناعية.



لماذا القفازات الصناع�ة و السالمة س��ما؟

 أول رشكة تنتج القفازات املطلية (شبه مغمورة) بالدولة.

(ISIRI 15534 معيار) أول رشكة تقوم بتجميع املعيار الوطني لهذه املجموعة من املنتجات 

 املطابق لـ (EN420) هي تطوير معاي� أخرى ذات صلة.

 الرشكة االوىل �وافقة مركز االبحاث والتعليم للح�ية الفنية وصحة الع�ل التابع لوزارة العمل

 والذي يتجدد كل عام لجميع املنتجات.

 الرشكة األوىل �وافقة مركز البحوث والتعليم للح�ية الفنية والصحة املهنية التابع لوزارة العمل

 والتي يتم تجديدها كل عام لجميع املنتجات.

 خربة عالية يف إنتاج هذه املجموعة من املنتجات منذ عام 1430

 لديها طاقم هنديس متمرس ومتعلم يف مجاالت هندسة النسيج ، والبوليمر ، وإدارة جودة الكهرباء،

 واأل�تة ، وامليكانيكا ، إلخ. 

 إنشاء أول مخترب رشيك معياري متخصص يف مجال القفازات الصناعية والسالمة عىل أساس معاي�

.EN388 و ISIRI 15534 (EN420) 

 تنفيذ جميع األنشطة عىل أساس إدارة الجودة (ISO 9002: 2015) وشهادة CE وااللتزام الصارم 

بجميع تعلي�ت مراحل اإلنتاج والرقابة لتحقيق الجودة واملنتجات املوحدة.

 االلتزام الحقيقي والتزام اإلدارة واملوظف� بتوجيه العمالء والتحس� املستمر.

 يف الخطوة الثانية من تطور الرشكة ، نبحث عن تطوير تقنية ح�ية اليد يف اتجاه تصميم وإنتاج 

ًمنتجات جديدة جنبا إىل جنب مع براءات االخرتاع للقفازات التي تحتاجها



�مخت�
املخترب األول والوحيد الختبار قفازات السالمة يف الدولة.

معمل سيگ� مع القدرة عىل تقديم نتائج الفحوصات وفق املعاي� التالية لجميع القفازات:

 معيار EN420 (ISIRI 15534) الختبارات الحجم وخفة الحركة.

 معيار EN388: 2016 (ISIRI 10570) �ا يف ذلك جميع اختبارات التآكل والقطع والتمزق واملخلب

وتطوير املخترب إلمكانية إجراء االختبارات وفق املعاي� التالية:

EN407 استاندارد 

.EN374 (ISIRI 22368 1to5) استاندارد



�مقدمة المعاي�
تقديم املعيارISIRI 15534 وفًقا ملعيار EN420: القفازات الواقية واملتطلبات العامة وطريق االختبار.

 Satrap Mahdishahr Industrial Group تم تطوير هذا املعيار من قبل رشكة

برقم ۱۵۵۳۴ يف منظمة املعاي� اإليرانية.

املعيارEN388 (ISIRI 10570): متطلبات قفازات األمان ضد املخاطر امليكانيكية  

(التآكل، القطع، التمزق، الثقب).

مقاومة التآكل
مقاومة القطع

مقاومة املسيل للدموع

مقاومة االنثقاب (لكمة)

ISO 13997 ًمقاومة القطع بناء عىل
.ISO 13997 مقاومة قطع الصدمات وفًقا ملعيار 

معيار EN407: متطلبات قفازات األمان ضد املخاطر الحرارية

القابلية لالشتعال
التوصيل الحراري

حرارة الحمل الحراري

حرارة مشعة
رذاذ منخفض من املعدن املنصهر

رذاذ كث� من املعدن املنصهر

 : EN/ISO 374 (ISIRI 22368-۵۵ إىل) معيار

متطلبات قفازات األمان ضد املخاطر الكيميائية

النوع أ: مقاومة تغلغل ۶ أنواع عىل األقل من املواد الكيميائية ملدة ۳۰ دقيقة عىل األقل

النوع ب: مقاومة اخرتاق ۳ أنواع من املواد الكيميائية عىل األقل ملدة ۳۰ دقيقة عىل األقل

 النوع ت: مقاومة اخرتاق نوع واحد عىل األقل من املواد الكيميائية ملدة ۱۰ دقائق عىل األقل.



حجم القفازات

 أوالً ، حدد مسافة القفازات وفًقا للشكل، ثم حدد حجم القفازات بالرجوع إىل الجداول أدناه.

قم بقياس املسافة ب� الرسغ وطرف اإلصبع األوسط

لقياس محيط راحة اليد، قم بلف رشيط القياس وفًقا ملحيط يدك تحت املفاصل باستثناء اإلبهام وقم بقبضة

اليد ، ثم قم بقياس طول الرشيط.

الطول�حجم



�منتجات ترم� س��ما�

 PVC DOTنسيج بسيط و
قفازات النخيل الناعمة والحياكة املجوفة

تجعد النخيل والرغوة
بويل كلوريد الفينيل والبويل يوريث�

 قفازات الغزل املتقدمة

کود مجموعة القفازات كود القفاز لون الملمس لون الغالف

الفوسفور األرجوا�والبنيوالربتقايلواألخرضواألصفرواألحمرواألزرق   واألسودوالرمادي   واألبيض

مقاومة اخرتاق املياه  املرونةقبضة ممتازة     مضاد لالنزالق     مريحمقاومة املشتقات النفطيةمواد خام عالية الجودة        تعریف

.

.

.

.

.



سیگــمـا (األمـان) أوالً، ثم الـعـمل





�قفازات مغلفة ع� أساس الالتكس الطب��
الالتكس الطبيعي (NR Latex) هو النسغ املعالج لشجرة Hiva (شجرة املطاط) وهو مطاط طبيعي �كن زراعته يف الغابات االستوائية مثل 

ًجنوب رشق آسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا. يتفوق املطاط الطبيعي عىل املطاط الصــناعي نظرا لقوته العالية يف الشــد وخصــائص 

.خصــائصــها األخرى هي عزل كهربا� جيد ، ومقاومة ملعظم األح�ض املعدنية واألمالح والقلويات.لكن املطاط الطبيعي التخميد واالهتزاز

ـرارة تـزيد عن ۸۰ درجة مئوية ، وإذا �   لديه مقاومة قليلة للمذيبات البرتولية مثل الزيت والبنـزين والنفتا، إلخ وتفقد قوتها عند درجة ح

يتم استخدام مركبات كيميائية خاصة يف مركباتها ، فسوف تتدهور برسعة عند تعرضها ألشعة  الشمس املبارشة. مجموعة الخصائص املذكورة

ً أعاله تجعل استخدام الالتكس الطبيعي مناسبا يف إنتاج القفازات  لالستخدام العام وقفازات مجموعة املخاطر امليكانيكية، وخاصة املضـادةً

 للقطع.

قفازات مغلفة عىل أساس الالتكس الطبيعي



ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

�G۱۳,البول�س�

۱ التغط�ة، �س�ط � �الالتكس الطب��، ۲

�الم�� و استخدام العام،وسائل النقل , ��

تخ��ن , تنظ�ف ,خطوط التجمیع

�G۱۳,البول�س�

۱ التغط�ة، التجاع�د� �الالتكس الطب��، ۲

وسائل النقل،تخ��ن،خطوط التجمیع،

صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة، بناء   

قفازات مغلفة عىل أساس الالتكس الطبيعي



ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

�G۱۳,البول�س�

۱ التغط�ة، التجاع�د� �الالتكس الطب��، ۲

خطوط التجمیع، صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة، 

�بناء، الزراعة، تعدین، س�ام�ک, األعمال المعدن�ة الخف�فة

   

قفازات مغلفة عىل أساس الالتكس الطبيعي

ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

۱ التغط�ة، التجاع�د� �الالتكس الطب��، ۲

خطوط التجمیع، صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة، 

�بناء، الزراعة، تعدین ، س�ام�ک , الصناعات الثق�لة 

   

�G۱۰،البول�س�- قطن



قفازات مغلفة عىل أساس الالتكس الطبيعي

ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

۱ التغط�ة، التجاع�د� �الالتكس الطب��، ۲

خطوط التجمیع، صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة، 

�بناء، الزراعة، تعدین ، س�ام�ک , الصناعات الثق�لة 

   

�G۱۰،البول�س�- قطن

+

   ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

�G۱۳,البول�س�

�الالتكس الطب��،       التغط�ة، التجاع�د

وسائل النقل،تخ��ن، خطوط التجمیع،  بناء، 

الزراعة، صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة 



ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

۳ التغط�ة، التجاع�د� �الالتكس الطب��، ۴

خطوط التجمیع، صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة، 

�بناء، الزراعة، تعدین ، س�ام�ک , الصناعات الثق�لة 

قفازات الشتاء

   

�G۱۰،البول�س�- قطن

27
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, ال��ر من الداخل

۱۲۰
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قفازات مغلفة عىل أساس الالتكس الطبيعي

+



   ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

البول�س�G۱۳، ال��ر من الداخل�البول�س�G۱۳، ال��ر من الداخل�

۴التغط�ة، التجاع�د المخددة� �الالتكس الطب��، ۴

صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة، بناء، الزراعة، 

�تعدین ، س�ام�ک،األعمال المعدن�ة الخف�فة، 

الصناعات الثق�لة، اللحام الخف�فة 

   

صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة، بناء، الزراعة، 

�تعدین ، س�ام�ک،األعمال المعدن�ة الخف�فة، 

�الصناعات الثق�لة، الصناعات الط�ان

قفازات مغلفة عىل أساس الالتكس الطبيعي

۴التغط�ة، رغو� ة ط�قة مزدوجة�الالتكس الطب��، ۴

++



ّقــــوی یـــــــدیک







 الن��ل�

مطاط النرتيل ، املعروف أيًضا باسم مطاط النرتيل بوتادين ، هو مطاط صناعي مشتق من األكريلونيرتيل (ACN) والبوتادين. 

إن اســـــتقرار NBR يف درجات حرارة عالية من ۴۰ إىل ۱۰۸ درجة مئوية (۴۰ إىل ۲۲۶ درجة فهرنهايت) يجعلها مادة مثالية 

NBR مادة مفيدة للمخترب القابل للترصـــــف والتنظيف والفحص القفازات. مطاط النرتيل لتطبيقات الط�ان. تجعل مرونته 

 أك� مقاومة للزيوت واألح�ض وله قوة أعىل من املطاط الطبيعي ، ولكنه أقل مرونة وقوة شد. قفازات النرتيل  أك� مقاومة

 للثقب من القفازات املطاطية الطبيعية. من غ� املرجح أن يسبب مطاط النرتيل رد فعل تحسيس من املطاط الطبيعي.

قفازات مغلفة عىل أساس الالتكس النرتیل



   ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

�G۱۳البول�س�

۱ التغط�ة، ال�س�ط�� الالتكس النی��ل، ۲

األستخدام العام،إصالحات،تخ��ن،خطوط التجمیع،

صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة    

قفازات مغلفة عىل أساس الالتكس النرتیل



   ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

�G۱۳البول�س�

۳التغط�ة، ال�س�ط�� الالتكس النی��ل، ۴

البول�س�G۱۳، المخددة�

۳التغط�ة�� الالتكس النی��ل، ۴

االستخدام العام،إصالحات،تخ��ن،خطوط التجمیع،

صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة، بناء،
�الصناعات الط�ان، الصناعات ال��ماو�ة، ب�ول    �

االستخدام العام،إصالحات،تخ��ن،خطوط التجمیع،

صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة، الصناعات ال��ماو�ة،

 ب�ول    �

قفازات مغلفة عىل أساس الالتكس النرتیل



   ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

ال�سیج

الغطاء

وزن(غرام)

الطول

�حجم

مجاالت االستخدام

البول�س�G۱۳، ال��ر من الداخل�

۴التغط�ة، رغوة ط�قة مزدوجة�� الالتكس النی��ل، ۴

البول�س�G۱۳، المخددة�

۴التغط�ة، مخدد�� الالتكس النی��ل، ۴

إصالحات،تخ��ن،خطوط التجمیع،صناعة الس�ارات و

�الس�ک الحد�د�ة، بناء،الصناعات الط�ان، 

الصناعات ال��ماو�ة و ب�ول    �

إصالحات،تخ��ن،خطوط التجمیع،صناعة الس�ارات و

�الس�ک الحد�د�ة، بناء،الصناعات الط�ان، الصناعات ال��ماو�ة

 و ب�ول    �

قفازات مغلفة عىل أساس الالتكس النرتیل

++





إدخال أل�اف متقدمة

کوالر

من أجل تحقيق مقاومة القص للمســتوى ۵ وما فوق ، يجب استخدام خيوط تركيبية ذات  مقاومة عالية مثل 

الباراميدات (كيفلر) والبويل إيثيل� عايل الوزن الجزيئي (HPPE) و األلياف املركبة مع خيوط فوالذية يف إنتاج

 القفازات.

تتكون ألياف كيفلر من سـالسـل طويلة من بوليباراف� ت�يفثاالميد ، م� يجعل الروابط ب� سـالســل هذه املادة قوية 

ًجدا.تتمتع ألياف كيفلر بنسبة عالية من القوة إىل الوزن وقوتها أعىل بخمس مرات من الفوالذ الذي يحمل نفس الوزن.
يحافظ Kevlar عىل قوته ومرونته حتى درجات حرارة شديدة الربودة تصــل إىل -۱۹۶ درجة  مئوية. يف الواقع ، يكون 

أقوى قليالً يف درجات الحرارة املنخفضـة. عند درجات حرارة أعىل من ۱۶۰ درجة مئوية ، تنخفض قوة الشـد عىل الفور

 بحوايل ۱۰-۲۰٪ وبعد بضع ساعات تنخفض القوة تدريجياً.

البويل إيثيل� عايل الوزن الجزيئي (UHMWPE, UHMW) مع اســم العالمة التجارية  HPPEمجموعة فرعية من 

ًالبويل إيثيل� بالحرارة ، لها سالسـل طويلة جدا من الوزن الجزيئي العايل، م� ينتج عنه مادة صـلبة للغاية، مع أعىل 

قوة تأث� من أي لدن حراري حايل. تتمتع هذه املواد بنسبة قوة إىل وزن تبلغ ۸ أضعاف تلك املوجودة يف الفوالذ عايل 

القوة. ال ينصـح باستخدام ألياف UHMWPE يف درجات حرارة أعىل من ۸۰-۱۰۰ درجة مئوية لفرتة طويلة. يصــبح 

هًشا عند درجات حرارة أقل من ۱۵۰ درجة مئوية.

قفازات مغلفة عىل أساس إدخال ألياف 
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صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة، زجاج،

�فلز، الصناعات الثق�لة، الصناعات الط�ان
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۳ التغط�ة، التجاع�د� �الالتكس الطب��، ۴

صناعة الس�ارات والس�ک الحد�د�ة، زجاج،

�فلز، الصناعات الثق�لة، الصناعات الط�ان
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PVC
ينتج كلوريد البوليفينيل من بلمرة مونومر كلوريد الفينيل. PVC  لها صالبة عالية وخصائص  ميكانيكية. االستقرار 

الحراري للـ PVC الخام ضعيف للغاية. تبلغ درجة حرارة التشغيل القصـوى ملنتج PVC التقليدي حوايل ۶۰ درجة

 مئوية حيث يبدأ التشـــويه الحراري.مادة PVC مقاومة كيميائية لألح�ض واألمالح والقواعد والدهون والكحول 

ومقاومة للتأث�ات املسـببة للتآكل من مياه الرصـف الصــحي. مادة PVC مقاومة للوقود وبعض مخففات الطالء.

 قد تتضـــــخم بعض املذيبات أو تشـــــوهها فقط ، ولكنها ال تذوبها ، لكن البعض اآلخر مثل ترتاهيدروفوران  أو 

األسيتون قد يتلفها.
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�G۱۳البول�س�

۳التغط�ة� �� وی �، ۴

الصناع�ة ال��ماو�ة بناء، الزارعه،

 �شغ�ل المعادن الخف�فة

المس��ل الق��ب



تن�ع ف��د س��ما

�كنك طلب منتجات أخرى م�ثلة من مواد مختلفة بأوزان وأحجام مختلفة �عدالت غمر 

مختلفة.(4 / 4 ,4 / 3 ,2 / 1) 

قدرة سيج� الفريدة يف توف� جميع أنواع العبوات حسب طلب العميل عىل شكل سيلوفان مفرد وتركيب 

ملصقات ورقية وعلب دنيم وعلب كرتونية وأكياس أصلية ...

التعبئة و التغلیف حسب ذوقک





سمنان، املجمع الصناعی مهدیشهر، شارع نوآوریةتصمیم و إنتاج القفازات الصناعی
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