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 ةــالمقدم

القياسية اليمنية  ييس وضبط الجودة بإعداد المواصفةقامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقا
سفر المائدة المصنوعة من عديد االثيلين المستخدمة  ) والخاصة بـ"YSMO:2021رقم (

 ".لمرة واحدة
) 960/2004هــــذه المواصــــفة تلغــــي وتحــــل محــــل المواصــــفة القياســــية اليمنيــــة رقــــم (

 الخاصة بـ" المناشف الورقية" .
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 واحدة لمرة المستخدمة االثيلين عديد من المصنوعة المائدة سفر

  المجــــال -1

بمتطلبـــات وطـــرق اختبـــار االنـــواع المختلفـــة مـــن ســـفر  القياســـية اليمنيـــة تخـــتص هـــذه المواصـــفة
 5ال يقــــل عــــن بســـمك هــــا المطبـــوع عليواحــــدة المطبـــوع عليهــــا وغيــــر  لمـــرة المســــتخدمةالمائـــدة 

 .لينيثاال ميكرون والمصنوعة من رقائق عديد
 

 التكميليةالمراجع  -2

2/1 ISO 472  المفردات". -"المواد البالستيكية 
2/2 ASTM D 6988  الدليل القياسي لتحديد سمك عينات اختبار رقائق البالستيك 
2/3           GSO ASTM D 1709   قاومـة الرقيقـة البالسـتيكية للتصـادم بطريقـة لم طرق االختبار القياسـية

 .المفاجئ السقوط الحر
2/4  ASTM D 1004 طريقـــة االختبـــار القياســـية لمقاومـــة التمـــزق (غـــريفس) لأللـــواح والرقـــائق

 البالستيكية 
2/5 ASTM F 2252  الممارسـة القياسـية لتقيـيم التصـاق الحبـر أو الطـالء لمـواد التعبئـة والتغليـف

 م الشريطالمرنة باستخدا

2/6 ASTM D 2578 طريقة االختبار القياسية للشد المبلل أفالم البولي إيثلين والبولي بروبلين 
2/7 ASTM D 1922  الطريقــة القياســية الختبــار مقاومــة  التمــزق لرقــائق و صــفائح  البالســتيك

 بطريقة البندول.

2/8  ASTM D 882  رقيقـــة مـــن   الطريقـــة القياســـية الختبـــار خصـــائص الشـــد مـــن صـــفائح
 البالستيك.

  التعاريف -3
 .التالية التعاريف تستخدم المواصفة هذه ألغراض  

  :االسمي الطول 3/1
المنتصـف إلـى ب ة اسة من الحواف العرضـية لرقيقـة مـار سية الفعلية مقأعن المسافة الر  عبارة وهو  

 نهاية الرقيقة.

  :االسمي العرض 3/2
 .بالمنتصف وموازيا لألسفل فعلية بين جانبي الرقيقة ماراً هو عبارة عن المسافة األفقية ال  

  :االسمي السمك 3/3
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  الرقائق من واحدة طبقة سمك عن عبارة هو  
 السمك الموضعي : 3/4
 هو عبارة عن السمك على أي نقطة في الرقيقة. 
  :الطولي االتجاه 3/5
 .التصنيع عملية لخال الرقائق بثق سريان التجاه الموازي االتجاه عن عبارة هو  

  :العرضي االتجاه 3/6

 .التصنيع عملية خالل الرقائق بثق سريان اتجاه على عموديا الواقع االتجاه عن عبارة هو  
 

 القياسية المتطلبات -4
 :المواد  4/1
   -مـــنخفض الكثافـــة الخطـــي  -تصـــنع الرقـــائق مـــن راتنجـــات عديـــد اإليثلـــين (مـــنخفض الكثافـــة  4/1/1

يـة المبينـة فـي الجـداول مـن ).  يجب أن تحـتفظ الرقـائق بمسـتوى الخـواص الميكانيكعالي الكثافة
 . 4 إلى 2

الســامة أو الضــارة  ديجـب أن تكــون المـواد المســتخدمة فــي صـناعة ســفر الطعـام خاليــة مــن المـوا 4/1/2
 . ذلكبتفيد  وتكون مصحوبة بشهادة  مسموح بها لمالمسة الغذاءوتكون بالصحة 

مـــن المـــواد الغريبـــة ومـــن عيـــوب التصـــنيع مثـــل التمزقـــات والثقـــب  كـــون المنـــتج خاليـــايجـــب أن ي 4/1/3
 برية والعيوب السطحية مثل الحزوز والعيوب األخرى وأيه عيوب تؤثر على كفاءة أدائها.اإل

 :األبعاد 4/2
 : الطول 4/2/1

 التفـاوت يزيـد وأال )1( فـي الجـدول مبـين هـو مـا حسب ،مم 850الرقائق عن  طوليقل  أاليجب 

 الطول االسمي من ٪2.5 ± عن الطول في به المسموح
  :العرض 4/2/2

 )،1( الجدول في مبين هو ما حسب مم 950الكلي عن الرقائق  عرضيقل  أاليجب 

  االسمي العرض من  ٪2.5 ± عن في العرض به المسموح التفاوت يزيد وأال 

) بحيـث 4/2/1لطـول المسـموح بـه فـي البنـد (أن يكون المنتج مثقبًا على مسافات متسـاوية مـن ا 4/2/3
 يمكن فصل الرقائق تمامًا عن بعض.

  السمك 4/2/4
  :السمك متوسط  4/2/4/1

 الجـدول فـي مبـين هـو مـا حسـب ميكـرون 5عـن الرقـائق  لسـمك الحسـابي المتوسـطيقـل  الأيجـب 

  .ىاألسم السمك من ٪ 10 ± عن السمك معدل في به المسموح التفاوت يزيد وأال ،)1(
  :الموضعي السمك   4/2/4/2
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 السـمك مـن ٪ ٢٠ ± عـن فـي الرقـائق نقطـة أي علـى السـمك في به المسموح التفاوت يزيد يجب أال

 .األسمى
 األبعاد -) 1جدول (ال

 (µm) السمك الصنف
 االبعاد

 (mm) العرض (mm) الطول

 950 850 ≥ 5 منخفض السماكة

 1100 -951 1000-851  15≥ متوسط السماكة

 1200 - 1101 1001-1500 ≥ 25 عالي السماكة

  الشد مقاومة 4/3
 الطـولي لالتجـاهين الموازيـة األكيـاس من المأخوذة الرقائق لعينات القطع عند الشد مقاومة تقل أال  

 ).4()، 3()، 2( الجداول في المبينة القيم عن والعرضي

 القطع عند االستطالة 4/4

 لالتجـاهين الطـولي الموازيـة األكيـاس مـن المـأخوذة الرقـائق لعينـات عالقطـ عنـد االسـتطالة تقل أال  

 ).4()، 3()، 2( الجداول في المبينة القيم عن والعرضي
 مقاومة الصدم للثقل الساقط  4/5
للرقــائق ذات  ميكــرونغ/ 1.5يجــب أال تقــل مقاومــة الصــدم للثقــل الســاقط لعينــات الرقــائق عــن   

/ ميكـرون للرقـائق ذات السـمك األعلـى غ 3كما ال تقل عن  ميكرون 25 إلىميكرون  5السمك 
 ميكرون. 25من 

  التمزق مقاومة 4/6

 (الجداول في المبينة القيم عن والعرضي لالتجاهين الطولي الرقائق لعينات التمزق مقاومة تقل أال  

2)،(3)،(4. ( 
 :التصاق الحبر 4/7

إلزالــة بحيــث ال ينتقــل إلــى مــا الرقيقــة بشــكل جيــد وغيــر قابــل لب اً أن يكــون الحبــر ملتصــقيجــب 
 طعام أو غيرة . سواء هيلمس

 يجب أن تكون األحبار المستخدمة مسموح بها في مالمسة الغذاء.  
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 ميكرون) 14-5الخواص الميكانيكية (سماكة الرقائق  - )2جدول (ال

 الوحدة االتجاه العرضي االتجاه الطولي الخواص
 N/mm2 ≥ 12 ≥ 18 قوة الشد

 % ≥ 400 ≥ 160 االستطالة عند القطع

 N/cm ≥ 13 ≥ 0.6 مقاومة التمزق
 ميكرون) 24-15الخواص الميكانيكية (سماكة الرقائق -)  3جدول (ال

 الوحدة االتجاه العرضي االتجاه الطولي االختبار
 N/mm2 ≥ 15 ≥ 20 قوة الشد 

 % ≥ 500 ≥ 300 االستطالة عند القطع

 N/cm ≥ 15 ≥ 1 مقاومة التمزق
 ميكرون) 25  ≥الخواص الميكانيكية (سماكة الرقائق  -) 4جدول (ال

 الوحدة االتجاه العرضي االتجاه الطولي الخواص
 N/mm2 ≥ 18 ≥ 22 قوة الشد 

 % ≥ 550 ≥ 350 عند القطع االستطالة

 N/cm ≥ 17 ≥ 1.5 مقاومة التمزق 

 العينات أخذطرق   -5
 ( الجـدول حسـب المسحوبة العينات عدد يكون بحيث عشوائية بطريقة االرسالية من العينات تؤخذ 5/1

 . والمستهلك المنتج بين آخر اتفاق أي هنالك يكن لم ما ، )5
 خذ العيناتطرق أ -) 5جدول (ال

)رقيقة(العينة  حجم  حجم الشحنة (×1000 رقيقة)   
10 2 to 25 
15 26 to 50 
25 51 to 90 
40 91 to 150 
65 151 to 280 
100 281 to 500 
150 501 to 1200 
 اكثر من 1201 200
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 طرق االختبار -6
 )2(تجرى االختبارات التالية على العينة وفقا للمواصفات القياسية الواردة في البند   
 قياس األبعاد. 6/1
 .)2/2د (نبحسب المواصفة المذكورة في الب قياس السمك 6/2
 ).2/8والبند (، ) 2/6بحسب المواصفة المذكور في البند  ( ستطالةاالتحديد قوة الشد و  6/3
 .)2/3(بحسب المواصفة المذكورة في البند  تحديد مقاومة الصدم للثقل الساقط 6/4
 .)2/7والبند (  )2/4حسب المواصفة المذكورة في البند (ب تحديد مقاومة التمزق 6/5
 . )2/5(البند المواصفة المذكورة في بحسب  حبر بالشريطاختبار التصاق ال 6/6

 التعبئة    -7
 كرتون أو حزمة بالستيك.ق معبأة بشكل مناسب في لفات أو أفالم / يجب أن تكون الرقائ  

 البيانات االيضاحية:    -8
 اللغتــين أو العربيــة باللغــة إزالتــه يصــعب ومقــروء واضــح وبخــط عبــوة كــل علــى يوضــح أن يجــب  

 :الخارجية العبوة على يكتب الصغيرة القطعة حالة وفي التالية البيانات واإلنجليزية عربيةال
 .اسم المنتج ونوع البالستيك 8/1
 .(إن وجدت) العالمة التجارية/أو الصانع و اسم 8/2
 .بلد المنشأ  8/3
 .رقم الدفعةو/أو تاريخ اإلنتاج  8/4
 .م المتري بالنظا والسمك)االبعاد (الطول والعرض  8/5
 عدد الروالت  في كل عبوة. 8/6
 عدد الرقائق في الرول الواحد. 8/7
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 المصطلحات الفنية

 Film.....................................................................رقيقة....................

 Nominal length....................الطول االسمي ..............................................

 Nominal width...........................العرض االسمي ......................................

 Nominal thickness...........................................................السمك األسمي....
 Spot thickness...........................................السمك الموضعي.......................

 Dimensions....................................األبعاد............................................

 Allowable deviation....................................................التفاوت المسموح به.....

 Tenile strength...............................................................ة الشد .......مقاوم
 Elongation at break....................االستطالة عند القطع ....................................

 Dart drop  Impact strength..........................................للثقل الساقط  مقاومة الصدم
 Tear resistance...............................مقاومة التمزق .....................................

 Pinholes.................................ثقوب إبرية..............................................
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 عـــــــــالمراج

) الخاصة بـ"األكياس البالستيكية 2008:1228( المواصفة القياسية اليمنية  -1
 لألغراض العامة".

  )2016: 1945(المواصفة القياسية السعودية -2
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