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  صابع  الطباشيرا

  

  المجالل ١

     تشملل هذه المواصفات القياسية أصابع الطباشير البيضاء و الملونة المـستخدمة فـى             

  .الكتابة على السبورة 
 

   المواصفات المكمله ٢

الحدود االمنه المسموح بها للعناصر (٣١٢٣/١٩٩٧   المواصفات القياسية المصرية   

  ).المهاجرة فى لعب األطفالل و ما يشابهها
  

  التركيب ٣

     المادة االساسيه الداخلة فى صناعه أصابع الطباشير إمـا المـصيص أو كربونـات               

ات التصنيع و التلوين على     الكالسيوم المرسبة و قد يضاف إليها مواد أخرى تستلزمها عملي         

  .أال تكون ضاره بالصحه 

  االشتراطات العامة  ٤

  . تكون األصابع مستديرة أو مربعه المقطع ٤/١

  . متجانسه التركيب و اللون ٤/٢

أال يزيد أى من المعادن الثقيلة فى إصبع الطباشير عما ورد بالمواصـفات القياسـيه                ٤/٣ 

مسموح بها للعناصر المهاجرة فى لعب األطفالل و        الحدود االمنه ال  (٣١٢٣/١٩٩٧المصريه  

  ).ما يشابهها

 خاليه من الشقوق و التفلقات و البقع و الحبيبات الحاده التى تحدث خدشا على سـطح                 ٤/٤

  . السبورة 
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  . سهوله و انتظام الكتابة بالطباشير٤/٥

  . يكون الطباشير سهلل المحو و ال يترك أى عالمة بعد المحو ٤/٦

  . جم٧٤٠ إصبع عن ١٤٤ الوزن الصافى لكلل  أال يقلل٤/٧

 جم و للطباشير المربـع      ٨٧٥ أال تقلل مقاومه الكسر للطباشير األبيض المستدير عن          ٤/٨

  . جم ٤٣٥ جم ، كما ال تقلل مقاومه الكسر للطباشير الملون عن ٩٧٠عن 

نخـلل   يكون المسحوق المصنوع منه األصابع ناعما بحيث أال يزيد المتبقى علـى م             ٤/٩      

   .٪ ١على )  مم ٠,١٤٩مقاس فتحته  ( ٣٩قياسى رقم 
   

  االبعاد  ٥

  : تصنع أصابع الطباشير بحيث تكون أبعادها طبقا لما يلى 

  )١(جدولل 

 الطولل القطر التصنيف

  مم ) ١ ± ١١(القطر الكبير  أصابع مستديرة

 مم ) ١  ± ٩(القطر الصغير 

 مم ) ٣  ± ٨٠(

  

   )٢(جدولل 

 الطولل لمربعطولل ضلع ا التصنيف

 مم ) ٣  ± ٨٠(  مم ) ١  ± ١٠(  أصابع مربعه

  

  طرق أخذ العينات ٦

 ١٤٤     تؤخذ عينات االختبار بواقع إصبع واحد من كلل رسالة أو دفعه إنتـاج قـدرها                

و إذا لم تجتاز العينـة جميـع        ) ٥(،)٤(إصبع و يفحص ما إذا كان مطابقا لمتطلبات البند          

 من نفس الرسالة و تجرى عليها االختبارات المنـصوص          الفحوصات بنجاح تؤخذ عينتان   

عليها فى البندين السابقين، و يجب أن تجتاز العينتان جميـع االختبـارات و إال رفـضت                 

  . الرسالة بأكملها
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  طرق االختبار ٧

  اختبار اداء الكتابة٧/١

 يكتب عدة مرات بإصبع الطباشير على سبوره سوداء ملساء غير المعه و يالحظ سـهوله              

الكتابه و انتظامها دون تقطع و دون أن ينزلق اصبع الطباشير من على السبوره ثم تمسح                

  .الكتابه بقطعه من اللباد دون أن يترك مكان الكتابه أى اثر على السبوره

   اختبار تقدير الوزن٧/٢ 

 س و رطوبـه     o) ٣ ± ٢٠( إصبعا و تترك عنددرجه حـراره        ٢٤تؤخذ عينه ال تقلل عن      

  لمـده ال تقلل عن ساعتين ثم توزن على ميزان أو يحسب الـوزن                )  ٥± ٥٠( نسبيه  

   ) .٦ إصبع فى ٢٤يضرب الناتج من اختبار ( جم  ٠,٥ إصبعا ألقرب ١٤٤لكلل 

   اختبار الكسر٧/٣

 س  o) ٣  ± ٣٨(  ساعه عند درجه حراره      ٢٤ يؤخذ إصبع طباشير و يجفف لمده        ٧/٣/١

  .حتى تصير جافه تماما

 مم و المسافه    ٦عينه على ركيزتين اسطوانيتين متوازيتين قطر كلل منهما          توضع ال  ٧/٣/٢

 مم و ذلك بحيث يكون محور اإلصبع افقيا و متعامـدا مـع محـورى                ٦٥بين محوريهما   

  .الركيزتين 

 لمده ال تزيد على     ٤/٨ يعرض كلل إصبع تدريجيا للثقلل المناسب الموضح فى البند           ٧/٣/٣

  . و محوره الطولى موازى لمحور الركيزتين  مم٦ ثوان باستخدام سن قطره ٥

  . يجب أن يكون الثقلل عموديا على كلل من محور اإلصبع و مستوى الركيزتين :ملحوظه 

  . دقائق ٥  يترك اإلصبع تحت تأثير الثقلل لمده ٧/٣/٤
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  اختبار االلتواء ٧/٤

ـ        ) ١,٢(تسقط عينه االختبار عموديا على فتحه قطرها         بع مره مـن القطـر الكبيـر إلص

الطباشير المراد اختباره ، على أن تختبر العينه لتحديد ما إذا كانت ستمر فى الفتحه بدون                

  ).أى بدون الضغط على االصبع ( التأثر بأى قوى خارجيه 

 

  التعبئه ٨

 إصبعا من الطباشير المستدير فى علب من الكرتون المناسـبه بحيـث             ١٤٤     يعبأ  

 إصـبعا   ١٢المربعه فتعبأ فى عبوات ال تقلل عن      تحفظ األصابع من الكسر أما األصابع       

 .فى العلبه 
  

  البيانات ٩

 : توضح البيانات االتيه بشكلل مناسب على كلل عبوه طباشير

  . اسم المصنع أو عالمته التجاريه ٩/١

  . عدد األصابع٩/٢

  . اللون٩/٣

  . رقم المواصفة القياسية المصرية٩/٤

أو بلد المنشأ باللغه العربيه أساسا و يجوز اضافه كتابتها بأى ) صنع فى مصر( عبارة ٩/٥

  .لغة أجنبيه أخرى 
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  المصطلحات الفنيه ١٠

  

                                                                               flaws   شقوق

                                                                           fulcrumركيزه

                                                                                     stainsبقع 

  

   المراجع ١١

                                                 JIS S  6009 / 1995 المواصفات القياسية اليابانية
    Chalk 

                                                     JIS R 9111/1977المواصفات القياسية اليابانية  
Plaster Of Pairs Mold For Pottery                                                              

  المواصفات القياسية اليابانية 
JIS Z 8801-3/2000                         

Test Sieves 
Test Sieves Of Electro Formed Sheets  

 

  الجهات التى اشتركت فى وضع هذه المواصفه

  .المصرية العامة للمواصفات و الجودةالهيئة 

 .الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 

 .المركز القومى للبحوث 

 .الهيئة القومية للرقابه والبحوث الدوائية

 .مصلحه الرقابه الصناعية

 ٠مصلحة الكيمياء 

  . الصادرات و الواردات هيئه الرقابة على
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