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آشنايی با استانداردهای بسته بندی
) ساپکو( مهندسی بسته بندی 

دهای پالستيکی رايج و مورد مصرفهاي جعبه آارتن ها وسبداستاندار
مطابق با قوانين بسته بندی و ارسال شرکت  ( 

.) سيتروئن فرانسه -پژو
/ PSA 
.سعيد ايزدی : تهيه  تنظيم  و ترجمه 

2

فهرست
:                        صفحه :                                                               عنوان •
۴            ...                                                             تشريح حقوق قانونی •
۵                       ...                                                             اصول کلی •
     ۶          ) ...                                                          ١مادهء ( اصول اوليه  •
٧     ) ...                                                          ۴ تا ٢مادهء ( اصول اوليه  •
         ٨     ) ...                                                          ۶ و ۵مادهء ( اصول اوليه  •
 ٩           ) ...                                                          ٧مادهء ( اصول اوليه  •
 ١٠                              معرفی انواع بسته بندی                                           •
١٢   ... )                                                           بادوام ( بسته بندی های ثابت•
١٣    ...                                                             حوزهء عملکردی  مشتريان •
١۴         ...                                                             اصول عمدهء کاربردی •
       ١۵)                                                       بسته بندی ثابت(قانون و محدوديت ها •
١٨               ...                                                             مشخصهء پالت ها •
٢٠                           نگهداری پالت های بارگيری شده                                    •
٢١                                   چيدمان                                                          •
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فهرست
:                      صفحه :                                                               عنوان •
٢٢                      جدول ابعاد و مشخصات سبد ها                                      •
٢۴                       نحوهء چيدمان سبدها برروی پالت                                   •
     ٢۶)                                                        کم دوام ( بسته بندی های غيرثابت•
    ٢٩...                                                       واحد های نگهدارندهء مخصوص •
٣٠                             نيمه جعبه پالت ها                                               •
 ٣١                        چيدمان بسته ها برروی پالت                                       •
٣۴                         تضمين و بيمهء محوله ها                                          •
٣۶                       وارتفاع مجازبرای حمل ونقل                                       چيدمان •
٣٨                         جدول جعبه های مقوايی                                            •
       ۴٠                              تخته پالت ها                                                    •
۴٢                       جدول ساختاری مجموعه پالتها                                      •
۴٣                            نحوهء چيدمان                                                    •
۴۴                                منابع                                                           •

4

تشريح حقوق قانونی مندرج در اين مقاله و مشخصات          
. هدف اصلی اين نوشتار است      انواع بسته بندی   

تشريح نوع و نحوهء ارسال بسته بندی برای تمامی قطعات           •
آمادهء تحويل و همچنين مواد و ملزومات بسته بندی            

خريداری شده در مواردی که قانون خاصی برای آنها        
.وجود ندارد  

. مساعدت مالی در تحويل بموقع محصوالت        •
ايجاد امکان سفارش يا پيشنهاد بسته بندی قابل قبول به             •

.فروشنده در مواقعی که قانونی خاص وجود ندارد           
.ازديگرمواردی است که دراين مقاله موردتوجه قرارمی گيرد   
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بسته بندی متغييری صنعتی است دارای  که دارای   : اصول کلی
. جنس می باشد  سفارشعناوين مشخص محصول بوده و ناشی از   

: توضيحات •
•UCدستی ( د بسته بندی شده تک يك واح                                                           . (

.محصوالتی با يک مشخصهء مشابه : شامل 
•UMدی شدهء جمعی  بسته بند يك واح                                                               .  

.واحد های بسته بندی شده بصورت گروهی : شامل 
                 ---------------------------------------------------------------------

)                                      ط تک واحدی يبسته با شرا ( UCشامل : بسته بندی های يکسان •
.با يک مشخصهء واحد 

)                                          ط تک واحدی بسته با شراي ( UCشامل : بسته بندی های ترکيبی •
.با مشخصه های مختلف 

                                                                     UMو  UCشامل : بسته بندی های ساده •
. ) هستند  و يا جمعيپارچهيك: صورت دوبه ( 

 

6

اصول اوليه

اين دستورات مطابق با مدارک استخراج شده از         : ١دهء ما•
. ميباشد  GALIA/ODETTEقوانين کار    

) ١٩٩٨سپتامبر      ( ٢و ١بسته يا جعبه های پالستيکی       •
بسته بندی های ازبين رفتنی و غير ثابت کارتنی و تخته           •

)١٩٩٨فوريهء    :  ١بسته بندی های شمارهء   ( پالت ها  
 ) ١٩٩۴مارس  :  ١برچسب های ( برچسب های بارکد دار  •
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اوليه اصول

 می بايست ; زمان استفادهء مشتری  ها تا دیتمامي بسته بن: ٢دهء ما•
.دارای ضمانت کيفی محصول باشند  

تمامی واحد های بسته بندی شده می بايستی به طور   : ٣مادهء •
.          مستقيم توسط ابزار و ادوات الزم آنها مورد استفاده قرار گيرند  

انجام بسته بندی های کوچک به روش دستی در پالت     : تبصره 
.سازی قابل قبول نيست 

تمامی بسته هايی که دارای شرايط واحد هستند و نيز واحد   : ۴مادهء •
.د دارای برچسب باشند  بايهای بسته بندی شدهء گروهی  

8

اصول اوليه
برای محافظت از محموله های بسته بندی شده        :  ۵مادهء •

 می بايست آنها را    ;در طول حمل ونقل و نگهداری شان      
تمامی بسته بندی هايی      .  بطور کامل  بيمه و ضمانت نمود       

 برای اطمينان و    ;که احتمال ريسک در آنها وجود دارد      
امنيت کارکنان و حفظ کيفيت قطعات بايد مردود اعالم             

.گردند 
 می بايست   ;تمامی درخواست ها و دستورات      :  ۶مادهء •

. دارای آکورد ورود برای فروشنده باشند
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اصول اوليه

تمامی درخواست های اجرايی يک محمولهء        :  ٧مادهء •
 می بايست مطابق با قوانين شرکت          ;بسته بندی شده  
.سوژداک باشند

” ملزومات بسته بندی برای قطعات و محصوالت کامال        •
 PR ] *[طعات دوباره تعويض شده    و ق ]  *[ CKDفابريک  

می بايستی در تمامی موقعيت ها و وضعيت های نگهداری            
. سالم حفاظت و نگاهداری نمايند     ”   آنها را کامال ;قطعات   

» CKD = Completely knocked Down
» PR   = Rechange Part’s
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:معرفی انواع بسته بندی 

: بسته بندی ها به دو گونه ء اصلی تعريف ميشوند       •

) با دوام باعمرطوالنی    (  بسته بندی های ثابت            -١•
 
) کم دوام با عمر کوتاه     (  بسته بندی های غير ثابت      -٢•
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:انواع بسته بندی 
جعبه يا •

 سبدهای
 پالستيکی

جعبه پالت•
   فلزی

بسته بندی های بادوام با عمر طوالنی:انواع بسته بندی :انواع بسته بندی 

جعبه •
   پالت های 
   پالستيکی

   تاشوی 
   مخصوص

12

)با دوام با عمر طوالنی ( بسته بندی های ثابت  

 ثابت ی هادیعات خاص را ميتوان به روش بسته بن ط ق;از نظر اقتصادی و کيفی •
يه با دوام و عمر طوالنی بصورت استاندارد و يا بسته بندی های مخصوص ته  ;

چنين می توان قسمت هايی از محتويات داخلی بسته را با شيوه های  هم.نمود 
. )الزم بادوام و مقاوم ساخت 

                    PSAشيوه های اجرايی بسته بندی های ثابت مطابق با شرکت •
.صورت می پذيرد )   سيتروئن –پژو (     

                                                                                                                                                                               
در اين خصوص هيچ گونه تغييری بدون هماهنگی و تصميم ادارهء اصلی ( 
))DTAT/DVHL/OTI/LOG  يا DTAT/DOGN((  و بدون تائيد شرکت  
.ژداک امکان پذير نمی باشد    سو
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   عملکردی مشتريانحوزهدوده  مح

محدودهء حوزهء عملکردی مشتريان تحت کامل نظارت و وساطت   •
.صورت می گيرد ) مطابق با شرکت مرکزی سوژداک ( شرکت 

طابق با اصول گاليا  م: (  باآس –جف محدودهء حوزهء عملکردی  •
 )GALIA  (–٢و١دها و جعبه های پالستيکی   سبط به مربو ; 

.               تعيين و تائيد شده است )  ميالدی ١٩٩٨سپتامبر 
يا غير  سفت تاشو و  ی بسته ها;سبدها و جعبه های پالستيکی   

.                       تاشويی هستند که توسط گاليا تائيد شده اند   
ادارهء کلی اين بسته ها به هنگام تدارکات خارجی در شرکت های   

مطابق با شرکت اصلی  (  توسط مهندسی بسته بندی   ;خودرو سازی 
.  باکس صورت می پذيرد –جف  

14

دهء کاربردی اصول عم

 ; يک و يا تعدادی از پالتها     ;به واسطهء تقاضای مشتری    •
سبدها و جعبه های پالستيکی برای يک دورهء گذرا              

در اختيار   )  باکس  –مطابق با اصول شرکت اصلی جف     ( 
مشتريان و استفاده کنندگان مذاکره شده و طرف قرارداد      

. قرار داده می شوند 
 سبدها و جعبه های پالستيکی که در      ;   محل نگهداری پالتها    

     ;استفاده کنندگان و سازندگان است     ;ارتباط با مشتريان     
.محاسبه وبررسی ميگردد   )  باکس–مطابق با شرکت جف   (
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قوائد و محدوديت ها 
) مربوط به بسته بندی های ثابت  ( 

برای تمامی مشتريان  ” در اين نوع بسته بندی نيز تقريبا : قوائد کلی •
تنها يک نوع بسته بندی همراه با مشخصه خاص خود مورد استفاده      

.قرار می گيرد 
 ١۵وزن کلی يک محمولهء بسته بندی شده نبايد از  : وزن محموله •

.                                                    کيلو گرم تجاوز نمايد  
 با حداکثر بار قابل  ٠٣٢١٢بجز سبد ها و جعبه های پالستيکی با شمارهء (  

با حداکثر وزن ٣١٣١۵ کيلو گرم  وهمچنين جعبهء شمارهء  ٢٠حمل مجاز تا
   . )کيلوگرم  ١٠قابل حمل مجاز تا  

 ميليمتر ٩٠٠حد اکثر ارتفاع يک پالت بارگيری شده نيز: ارتفاع •
.ميباشد 

16

چيدمان بسته ها برروی پالت

تحويل و واگذاری پالت ها می بايست در شرايط خاصی          •
هرگاه نياز به چيدمان واحدهای ترکيبی و        . صورت پذيرد  

 تحت شرايطی خاص اجازهء     ;جمعی بر روی پالت ها بود     
.چيدمان مجموعه ای از بسته های خاص داده می شود      

تمامی محمولهء انباشته بر روی پالتها می بايستی به طور               * 
.دسته بندی شده روی هم قرار بگيرند   

محموله های با ابعاد و اندازهء بزرگ را بايد با پوششی         * 
.مناسب پوشاند    
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چيدمان بسته ها برروی پالت

18

 پالت هامشخصهء

می بايست همراه با ”  حتما ;پالت بارگيری شده  •
. مشخصه ای دقيق توليد شود   

تزئينات و رنگ آميزی پالت ها امکان پذير نيست  •
مگر اينکه به ساختمان و ترکيب اصلی محمولهء 

.بارگيری شده ويا مشخصهء آن خدشه ای وارد نيايد  
 نبايد ;هنگام تحويل تعداد زيادی از پالت ها    •

. مشخصهء يکسانی روی آنها قرار داد   
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 پالت هامشخصهء

20

نگهداری پالتهای بارگيری شده 

يد تا   با ;تمامی محموله هايی که در پالت بارگيری می شوند       •
زمان قطعی بهره برداری و استفادهء مشتری در همان    

.وضعيت موجود در پالت باقی بمانند          
محموله های داخل پالت ها می بايست به شرح زيرحفاظت        •

 کارت برگ پالستيکی  ۴به وسيلهء   ”   ترجيحا -:     شوند 
 به وسيلهء يک درپوش   ;درغيراين صورت   .    صليب شکل  

.مجزا و يا باند رول از جنس قابل بازيافت استفاده می شود        
. استفاده از ورق فلزی ممنوع است  :   تذکر 
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چيدمان

:چيدمان هنگامی امکان پذير است که        •
محموله پالت های بارگيری شده با حد اکثر وزن وسنگينی           * 

.آنها بارگيری شده باشند   ;مجاز روزانه اشغال شدهء داخلی  
 وزن کل پالت های بارگيری شده از يک تن تجاوز نکرده       -   

.باشد 
ارتفاع کلی محموله پالتهای        : ارتفاع مجازبرای حمل و نقل  •

. ميلی متر تجاوز کند    ٢٧٠٠روی هم قرارگرفته نبايد از    

22

جدول ابعاد و مشخصات سبدها     

بژ روشن
AFNOR 1250

0.57204263*163* 94300*200* 
114

03212

نارنجی پرتقالی
RAL 1003

3.710601147*275*1501200*330
*150

31315

 متوسطقرمز نارنجی 
AFNOR 1110

0.93159362*263* 94400*300* 
114

04312

استخوانی روشن   
AFNOR 1215

1.441519362*263*194400*300* 
214

04322

سبز ايرانی   
RAL 6016

2.38153974560*362*194600*400* 
214

06423

سبزمتمايل به زرد
AFNOR 1480

2.381539560*362*194600*400* 
214 

06422

زرد کوکبی
RAL 1033

2.96155974560*362*294600*400* 
314 

06433

استخوانی پررنگ  
AFNOR 1210

2.961559560*362*294600*400*
314 

06432

وزن رنگ
  kgسبد 

وزن مجاز 
قابل حمل 
kg  سبد

حجم نهايی
متر مکعب

ارتفاع
mm

ابعاد داخل
 mm  سبدها

ابعاد خارج
mm سبدها

شمارهء
مشخصه
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پالت و پوشش آن
مطابق با ( همانند جعبه ها و سبد ها با دقت ;پالت ها و پوشش مربوط به آنها•

.اداره می شوند )  باکس -اصول شرکت اصلی جف
:     اليه ۵تخته پالت های •
. mm ١٢٠٠*١٠٠٠*١۵۵:  ابعاد - 

.  کيلو گرم ١٠٠٠: داکثر وزن قابل تحمل  ح
.با حاشيهء سياه :   رنگ 

. پالت چوبی قابل بازيافت :   خصوصيت 
:               پوشش نهايی •
.mm  ١٢٠٠*١٠٠٠*٢۵:  ابعاد - 

.سياه :    رنگ 
.پوشش پالستيکی قابل باز يافت :    خصوصيت 

24

نحوهء چيدمان مجموعهء سبدها برروی پالت های     
١٢٠٠*١٠٠٠*٩٠٠: با ابعاد 

.بطور متغيير بر حسب بار بسته بندی شده ( * )    •
 ]گرم  آيلو ٣٠ [شامل وزن پالت و پوشش آن ( ** )  •
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:انواع بسته بندی 

•UC         )  جعبه هاي مقوايي (

•UMدی شدهء جمعی  هاي بسته بن د واح
)مقوايی     ( 

بسته بندی های کم دوام با عمر کوتاه 

26

)کم دوام با عمر کوتاه(بسته بندی های غير ثابت  
* چاپ سوم -١٩٩٨ فوريهء -١)ای ام بی(مطابق با اصول و قوانين گاليا  * 

:قوانين و اهداف     •
تنها يک نوع جعبه  بر اساس مشخصات معتبر برای تمامی          •

دگان و فروشندگان       مصرف آنن  ;مشتريان  : اعضاء شامل   
.           قابل شناسايی ميباشد       

 تنها براي يك نوع     ;گارانتی و ضمانت کيفی      : ضمانت کيفی   * 
صدمه  ;نمونه های شکسته   . (   استفاده بکار گرفته می شود   

ادارهء خدمات  ) سوژداک  ( ط  توس;ديده وبرگردانده شده 
. تحت مطالعه و بررسی های الزم قرارمی گيرند    ;مرکزی 
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:انواع بسته بندی 

•UMپی و نيمه جعبه پالتها   نيمه جعبه هاي تلسكو
 )   CP :  ترکيبی از جعبه کارتن بر روی تخته پالت( .

بسته بندی های کم دوام با عمر کوتاه 

CP )معروف به  ( نيمه جعبه پالتها  پینيمه جعبه هاي تلسكو

28

)الزم االجرا ( قوانين و اهداف 

 درصد خالی بوده و از    ١٠٠تمامی جعبه های مقوايی بايد      •
لحاظ فضا و حجم هندسی تا آخرين لحظهء در بر گيری          

.  مورد استفاده قرار گيرند ;محموله خود    
 کيلو    ١۵وزن کلی يک جعبهء مقوايی نبايد از         : محموله  •

. گرم تجاوز نمايد    
حداکثرارتفاع مجاز پالت  : ارتفاع •

. د  ميليمترميباش   ٩٠٠ ; بارگيری شده 
طبقه  ٣چيدمان بسته ها تا        ( 

. )     برروی هم مجاز است  
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 واحد های بسته بندی 
) واحد های نگهدارندهء مخصوص     ( 

•DFدولبه (  يك آاناله(
•DD  دوکاناله ( دوبل(
•TC سه کاناله 
جعبه کارتن های سری•
:A,B,C,D,E,Fشامل;١ •
دارایجعبه آارتن هاي •

ميليمترو ١٠٠ با ارتفاع  درپوش
 ; دريچه در جلوی ديوارهء جعبه 

. پالت  همراه با تخته 
جعبه آارتن هاي سري •
•A,B,C  : دارای درپوش ساده

.ومحل اتصال آن به جعبه وپالت 

30

نيمه جعبه پالت ها     

.همراه يا بدون دريچه و يا بدون دستگيرهء داخلی و درپوش ساده  •
)٠۵٠١: کد دستگيره  ( ٠٣١٢: کد جفکو•
١٧ تا ٣جعبه کارتن های سری •
٨ تا ٣جعبه کارتن سری •
١۶تا ٩جعبه کارتن سری •
با  ) مدل آمريکايی  ( ٢/١جعبهء •
٠٣١٢:  درپوش ساده با کد جفکو•
 ٤١C تا۴٠Cجعبه کارتن سری•
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31

  چيدمان بسته ها بر روي پالت      

پالتها هر بار که تعداد واحد های بسته بندی شدهء مخصوص و ترکيب   تمامي •
.ساختمانی آنها اجازه بدهد بايد روی هم چيده شوند 

تمامی محموله پالت های بارگيری شده بايد تنها با يک مشخصهء محصول •
تزئينات ورنگ آميزی امکان پذير نيست مگر اينکه به مشخصهء . همراه شود 

.و ساختمان اصلی محمولهء بارگيری شده خدشه ای وارد نياورد  
.شود درزمان تحويل نبايد مشخصهء مشابهی برروی تعداد زيادی ازپالتها درج  •

32

چيدمان بسته ها برروی پالت
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33

 پالت ها) رفرنس ( مشخصه 

34

گهداری محموله پالتها  مهار و بستن جعبه ها و ن  

 بسته بندی از نوع جعبه های فلپ         -: مهار و بستن جعبه ها     •
 روبان چسبدار و    ;بايد به وسيلهء نوار چسب     ) آمريکايی   ( 

. تجهيز شوند   ; به اضافهء بست فلزی    ;يا منگنه    
 تمامی محمولهء روی پالت ها      -: نگهداری محموله پالت ها     •

بايد در همان    ) جعبه های قرارگرفته بر روی پالت ها    (
 تا زمان بهره برداری   ;وضعيت و درهمان موقعيت هندسی       

. و استفادهء مشتری بر روی پالت باقی بمانند       
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35

تضمين و بيمهء بار و محموله ها

محموله بايد به وسيلهء درپوشی مجزا يا باند رولی از جنس          •
. پوشانده شود  ;قابل بازيافت       

از حلقهء پالستيکی می توان برای نيمه جعبه پالت ها           •
 ) C2مشخصهء بسته بندی با شمارهء   . ( استفاده کرد 

.  ممنوع است  ;استفاده از قفل و ورق فلزی در اين قسمت     •

36

چيدمان و ارتفاع مجازبرای حمل و نقل
:چيدمان در صورتی امکان پذير است که •

در هر نوبت در قسمت زيرين قرار  ;    محموله های سنگين تر بر روی پالت 
.داده شوند   

شامل محموله های بارگيری شدهء  ( وزن کلی محموله و مجموعهء چيدمان شده   •
.نبايد از يک تن تجاوز کند ) زيرين 

ن ها     اين آخرين مرحلهء بررسی و تحقيقی است که برای بارگيری در کاميو
.صورت گرفته است 

 حد اکثر ارتفاع مجاز محموله های قرار -:  مشخصات پالت بارگيری شده •
. ميلی متر می باشد ٩٠٠گرفته بر روی تخته پالت 

)٨٠٠*۶٠٠ و ١٢٠٠*١٠٠٠برای تخته پالت های با ابعاد مقطع    ( 
.جعبه نشان داده می شود ) رفرنس ( به وسيلهء مشخصهء : حد اکثر وزن •
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37

ارتفاع مجازبرای حمل و نقل/ چيدمان

38

جدول 
جعبه های 

مقوايی 
برطبق اصول) ١( 

 NF Q12008 
NF Q12009 

وزن جعبه    ) ٢( 
کارتن پر

اين اندازه ها تنها به * 
منظور بهره برداری 
و استفاده  در مورد 

در نظر  ۵پالت گاليا 
.گرفته شده است 
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39

جعبه های مقوايی
 به روشنی  RCV ارزش ; و بدون استفاده از پالت ديگری ٣در صورت استفاده از پالت گاليا •

.بيشتر خواهند بود  % ) ۴٠ تا ٣٠حدود ( 
آنها در کيسه  بهتر است تا ;برای اجتناب از انتخاب کالس يا درجه بندی کارتن های ارسالی •

 در ارتفاع پالت بارگيری شده و ; DD20جعبه کارتن با کد . ای سفت و محکم گذاشته شوند 
. پوشش کاملی نيز بر روی سطح آن قرار داده می شود 

 و 8A تا  3A همراه با بسته های شمارهء 16 تا 11A و 9Aانتخاب بسته های با کد شمارهء •
. ارجحيت داشته و بيشتر سفارش می شوند 16

.الويت استفاده و بهره برداری با کد های بسته بندی خاکستری می باشد : تذکر •
ابعاد و اندازهء بسته ها بايد با توجه به : توجه •
.قسمت خارجی آنها داده شود •
.اندازهء فضاهای داخلی  تقريبی هستند •
USFO““تلرانس های روی ابعاد خارجی توسط •
. پذيرفته و جايز شمرده می شوند •

40

تخته پالت ها 
 در ابعاد و اندازه های ;به منظور تحمل بهترين شرايط حمل بار” تخته پالت ها اختصاصا•

 به دقت محاسبه وبررسی ;بسته بندی های مشابه . مختلف برای جعبه کارتنها ساخته می شوند 
.شده و با توجه به ظرفيت محمولهء پالت ها ساخته می شوند 

پالت های رايج در صورتی که در بسته بندی های خاص به ناچار خصوصيات و ويژه گی های •
 اين نوع بسته بندی ها با شرايط ويژگی های بسته ها و يا پالت های ;استاندارد رعايت نشوند

. ساخته خواهند شد ;مخصوص که دارای خصوصيات حفاظتی ونگهدارنده خاصی هستند 
١٠٠٠kgوبا ظرفيت تحمل وزن )  اليه ۵با تختهء ( ١٢٠٠mm*١٠٠٠: تخته پالت استاندارد •
. دهء بسيارزياد نسبت به ديگر پالت ها با الويت استفا•
به محموله ” دقيقا) با تخته سه اليه ( ١٢٠٠*١٠٠٠بهره برداری و استفاده از تخته پالت : تذکر [•

اين امر بايد آشکارا برروی ليبل يا فيش ثبت . کيلو گرم محدود شده است ۶٠٠های حد اکثر تا 
]. د  مشخص شو;بسته و وسيلهء حمل و نقل 
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41

تخته پالت ها
  ۴٠٠kgو با ظرفيت تحمل وزن )  اليه ٣با تختهء (  mm ٨٠٠*۶٠٠تخته پالت استاندارد •
بايد قطرمورد استفاده حد اقل ;در صورت استفاده از پايهء تخته پالت استوانه ای به جای مکعب •

. ميلی متر باشد ١٠ضخامت تخته ها نيز بايد .  ميلی متر باشد ٨٠
 زمانی استفاده می شود که بارگيری يک طبقه ازجعبه کارتن ها mm ٨٠٠*۶٠٠از تخته پالت •

.مناسب نباشد  ; mm ١٢٠٠*١٠٠٠بر روی تخته پالت دارای اندازهء 

42

جدول 
ساختاری 
مجموعهء 
پالت ها

موارد استفاده از (*) 
 اليه٣تخته پالت 

 وزن کارتن پر-) ١(
 بدون احتساب –) ٢(

وزن پالت
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43

نحوهء چيدمان جعبه ها
 : )١نمونهء ( تقسيم و توزيع مجموعه ای از بسته ها                    •

 mm  ١٢٠٠*١٠٠٠    برروی سطحی با ابعاد 
.    يک طبقه را تشکيل می دهد

برای حصول اطمينان از بهترين حالت•
                ;    ايستايی پالت های بارگيری شده 

    طبقات روی هم قرارگرفته شدهء جعبه ها 
.    بايد به صورت متقاطع و صليبی چيده شوند

:همانند شکل •
 )۶٠٠mm*۴٠٠ بستهء  ۵: ١نمونه      ( 
 ) ۴٠٠mm*٣٠٠بستهء ١٠: ٢نمونه      ( 
  )٣٠٠mm*٢٠٠ بستهء٢٠: ٣نمونه      ( 

                                                       پايان

 : )٢نمونه ( 

: )٣نمونه  ( 

44
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