
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ۱:صفحه

 فهرست مطالب
 صفحه عنوان صفحه عنوان
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  ۱۲ ورق كارتن  ۲ انواع بسته بندي هاي ايران خودرو و ساپكو
 ۱۲  ورق فلوت ۲  بسته بندي هاي كارتني   -۱
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 ۱۳ كاغذ روغني يا مومي ۷ توضيحاتي در خصوص طرحهاي بسته بندي 
 ۱۳ سيليكاژل ۷  تخته پالت

 ۱۳  نايلون حبابدار ۹   نحوه چيدمان قطعات
 ۱۳ )پالستوفوم (EPE فوم پلي اتيلن  ۹ چيدمان فله -
 ۱۳ كيسه پالستيكي  ۹ چيدمان منظم -
 ۱۴ تكيه گاه  ۹ چيدمان گروهي -

 ۱۴ سيني ۹  نحوه محافظت قطعات
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   ۱۰  توضيحات طرح بسته بندي
   ۱۰  تعداد قطعه درون كارتن يا پالت

   ۱۰  روي پالت و تسمه كشي چيدمان كارتنها 
   ۱۱  عالئم هشدار دهنده

   ۱۱  الصاق برچسب
   ۱۲ نحوه بستن درب كارتن

 
 

 
 
 



 

 
 ۲:صفحه

 تعريف بسته بندي
 .بسته بندي محافظي است كه كميت و كيفيت محتوي خود را از مبدا تا محل مصرف حفظ مي كند

Ø ويژگي هاي اصلي بسته بندي مناسب براي ايران خودرو و ساپكو 
  آن را در برابـر عوامـل مخـرب از جملـه گـرد و غبـار ، رطوبـت        بسته بندي بايد ضمن حفظ كيفيت كاال،    -۱
 .حفظ نمايد... و 
ونتـاژ  بسته بندي بايد به نحوي باشد كه به سهولت باز شده و در حداقل زمان ، قطعـه در دسـترس پرسـنل م       -۲

 .قرار گيرد
تلفيقي (مطابق با استاندارد مهندسي بسته بندي ساپكو ) سايز ، وزن و ضخامت(از نظر ارگونومي و مقاومت  -۳

 ) و شرايط داخلي ايران خودرو باشدGALIAاز استاندارد 
 .مطابق با ضريب مصرف قطعه و تا حد امكان رند باشد -۴
 .بازار ايران باشدمواد اوليه آن ارزان و قابل تهيه در  -۵
 .قابل بازيافت باشد -۶
 . انبارداري و تغذيه خطوط تسهيالت كافي را فراهم آورداز نظر قابليبت شمارش، -۷
ده اي ايـران  جـا از نظر ابعاد مطابق با ابعاد وسايل حمل و نقل استاندارد بوده و طبق مقـررات حمـل و نقـل             -۸

 .حمل و تحويل شود
در آينـده نزديـك ايـن اطالعـات بايـد قابـل خوانـدن        (طالعات خوانا و كافي باشد بسته بندي بايد حاوي ا    -۹

 .)توسط اسكنر باشد
 .بسته بندي ها بايد طبق ضوابط ايمني ايران خودرو و ساپكو ، داخل وسايل نقليه مهار گردند -۱۰

 سته بندي هاي ايران خودرو و ساپكو بنواع ا
به پالتهاي استاندارد، بسته بندي با جعبه پالتهاي مخصوص ، بسـته بنـدي بـا    بسته بندي هاي كارتني ، بسته بندي با جع   

و بسته بندي شرينك از جمله بسته بندي هاي مهم و اساسي ايران      ) در آينده نزديك   (GALIAسبدهاي پالستيكي   
 .خودرو و ساپكو مي باشند

 بسته بندي هاي كارتني-۱
كارتنهـاي سـه   .  اليه تقسيم مي شـوند ۵ اليه و ۳وف به دو نوع جعبه كارتنهاي كوچك موجود با توجه به وزن مظر        

  كيلـوگرم مناسـب   ۱۵ تـا  ۴اليه براي حمل مظروف تا دو كيلوگرم و كارتنهـاي پـنج اليـه بـراي حمـل مظـروف از          
نج حساسيت قطعه مي تواند با كارتن سه يا پو  كيلوگرم بنا به نظر كارشناس بسته بندي ۴ تا ۲كاالهاي بين . مي باشند

 .اليه بسته بندي شود
 .ابعاد كارتنهاي استاندارد مهندسي بسته بندي ساپكو به شرح ذيل است

 . مي نمايدA درصد از قطعات كارتني ارسالي به ايران خودرو تبعيت از ابعاد جدول ۸۳بيش از  -
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 A جدول كارتنهاي گروه -  Aجدول 
 mmابعاد خارجي كارتن به 

ف
ردي

 ارتفاع عرض طول 
 Galia كد كارتن

Ref. 

1 600 400 250 A90 10 

2 600 400 200 A80 11 

3 400 300 250 A60 12A 

4 400 300 200 A50 13 

5 400 300 150 A40 14 

6 300 200 200 A30 15 

7 300 200 125 A20 16 

8 300 200 100 A10   - 

 Bيزهاي جــــدول  درصــــد از كارتنهــــاي ارســــالي بــــه ايــــران خــــودرو، تبعيــــت از ســــا       ۱۵حــــدود 
 . ابعاد ويژه مي باشنديا خاص وابعاد درصد از قطعات داراي ۳ مي نمايد و فقط 

 .تجاوز نمايد)  اليه۵براي كارتنهاي ( كيلوگرم ۱۵ وزن مجاز كليه كارتنها نبايد از :۱نكته 
 .ابعاد ذكر شده مربوط به ابعاد خارجي كارتنها مي باشد :۲نكته 
ناسب كارتن براي تهيه بسته بنـدي ، سـايز كارتنهـاي موجـود سـازنده و يـا مشـترك بـين          در انتخاب سايز م   :۳نكته  

 .سازندگان و مالحظات خط توليد در نظر گرفته مي شود
 . قرار مي گيرندC كارتنها پس از درب بندي بر روي تخته پالتها يا پالتهاي فلزي استاندارد به شرح جدول :۴نكته 
گرفتن بر روي تخته پالت بايد به نحو مطلوب و مطابق توضـيحات منـدرج در صـفحات    تنها پس از قرار     ارك :۵نكته  

 .بعدي تسمه كشي گردند
 B جدول كارتنهاي گروه -  Bجدول 

 mmابعاد خارجي كارتن به 

ف
ردي

 ارتفاع عرض طول 
 كد كارتن

Galia 
Ref. 

1 1200 500 250 B130 - 

2 1000 600 200 B140 - 

3 1000 200 200 B150 - 

4 800 600 300 B160 - 

5 800 200 200 B170 - 

6 600 500 300 B110 - 

7 600 400 400 B100 - 

8 600 400 300 A100 9 

9 500 400 250 B60 - 

10 400 300 300 B190 12 

11 200 150 100 B200 - 



  جدول كارتنهاي استاندارد در پالتهاي استاندارد– Cجدول  

  RE1 RE4 RE8 RC5 RC7 
 mmابعاد خارجي كارتن به 

  

ف
ردي

 

 ارتفاع عرض طول

رتن
 كا
كد

طح 
ر س
ن د
كارت

داد 
تع

خر 
ح آ
سط

در 
تن 
كار

داد 
تع

 

فاع
 ارت
 در
رتن
 كا
داد
تع

 

ت 
ر پال
ل د
د ك
عدا
ت

R
E

1
 

طح
ر س
ن د
كارت

داد 
تع

خر 
ح آ
سط

در 
تن 
كار

داد 
تع

 

فاع
 ارت
 در
رتن
 كا
داد
تع

 

ت 
ر پال
ل د
د ك
عدا
ت

R
E

4
 

طح
ر س
ن د
كارت

داد 
تع

خر 
ح آ
سط

در 
تن 
كار

داد 
تع

 

فاع
 ارت
 در
رتن
 كا
داد
تع

 

ت
ت 
ر پال
ل د
د ك
عدا

R
E

8
 

طح
ر س
ن د
كارت

داد 
تع

فاع 
 ارت
 در
رتن
 كا
داد
تع

 

ت 
ر پال
ل د
د ك
عدا
ت

R
C

5
 

طح
ر س
ن د
كارت

داد 
تع

خر 
ح آ
سط

در 
تن 
كار

داد 
تع

 

فاع
 ارت
 در
رتن
 كا
داد
تع

 

لت
درپا

كل 
داد 

تع
R

C
7

 

1 600 400 250 A90 8   3 24 5   3 15 4   3 12   

2 600 400 200 A80 8 6 4 30 5 4 4 19 4 3 4 15 4 2 8 

3 400 300 250 A60 17   3 51 10   3 30 8   3 24   

4 400 300 200 A50 17 15 4 66 10 9 4 39 8 6 4 30 8 2 16 

5 400 300 150 A40 17   5 85 10   5 50 8   5 40 8 3 24 

  

6 300 200 200 A30 16 12 4 60 16 2 32 5 2 10 

7 300 200 125 A20 16 6 96 16 3 48 5 3 15 

وه 
گر

ي 
ن ها

كارت
A 

8 300 200 100 A10   

  

16 
  
  

7 112 16 4 64 5 

  
  
  

4 20 

9 1200 500 250 B130 2   3 6 2   3 6 

10 1000 600 200 B140 3 2 4 14 2 1 4 7 
  

11 1000 200 200 B150 10 3 30 6 3 18 5   3 15 

12 800 600 300 B160 3 

  
  

2 20 2 

  
  

2 4   

13 800 200 200 B170 12 10 3 46 7 6 4 27 6 4 4 22 

14 600 500 300 B110 6   2 12 4   2 8   

15 600 400 400 B100 8 6 2 14 5 4 2 9 3 2 6 

16 600 400 300 A100 8 2 16 5 2 10 4 2 8 

17 500 400 250 B60 10 3 30 6 3 18 4 3 12 

18 400 300 300 B190 17 

  
  
  

2 34 10 

  
  
  

2 20 8 

  
  
  
  

2 16 

  
 

وه 
گر

ي 
ن ها

كارت
B 

19 200 150 100 B200   35 4 140 13   3 39 
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 ۵:صفحه

 جعبه پالتهاي استاندارد عمومي -۲
اين پالتها براي استوك . و ساپكو داراي سايزهاي به شرح جدول ذيل مي باشندجعبه پالتهاي استاندارد ايران خودرو     

از . مي شونداستفاده قطعات در انبار ، تغديه قطعات به خط توليد و ارسال قطعات از سازنده به ايران خودرو و ساپكو 
 و يـا اغلـب قطعـات پرسـي بدنـه      اين پالتها براي بسته بندي اقالم حجيم يا سنگين نظير فاليويل، پروانه فـن راديـاتور          

به منظور محافظت قطعات در داخل اين پالتها ممكن است از كارتن براي پوشاندن ديـواره داخلـي      . دده مي شو  استفا
بـه اصـطالح غلـط    ( ميليمتـر  ۱/۰استفاده از فيلم پلي اتيلني به ضخامت . پالتها يا انواع مقسم ها و شبكه ها بهره جست     

ظت محموله از گرد و غبار و احيانا نزوالت جوي به ويژه براي قطعـات تزئينـي در ايـن نـوع       براي محاف ) ورق نايلون 
جابجايي و حمل اين پالتها با ليفتراك بسيار سريع و راحت بوده و محموله هاي ارسالي . بسته بندي ضروري مي باشد

 .با اين پالتها به راحتي تخليه و جابجا مي گردند
  پالتهاي فلزي استاندارد جدول سايز و وزن– Dجدول 

كد  mmابعاد خارجي 
 پالت

 نوع
 ارتفاع عرض طول

حداكثر وزن مجاز 
 محوله 

 درون پالت

 تعداد مجاز روي 
 وسيله نقليه

 وزن پالت 
 خالي

RE1 1730 1070 1200 2200 جعبه پالت Kg 2 255 Kg 

RE4 1300 1070 1100 1510 جعبه پالت Kg 2 210 Kg 

RE8 820 1070 1080 1200 جعبه پالت Kg 2 170 Kg 

RC5 835 765 1080 1200 جعبه پالت Kg 3 163 Kg 

RC7 522 690 700 800 جعبه پالت Kg 3 82 Kg 

F1 1720 1575 1520 2200 جعبه پالت Kg 1 260 kg 

FP10  1000 150 1000 1200 تخته پالت Kg 2 

FP20  1000 150 1000 1000 تخته پالت Kg 2 

FP30  400 150 600 800 تخته پالت Kg 3 

FP15  1000 150 800 1200 تخته پالت Kg 2 

  

شنال و فضاي كم در كنار خط بايد با بررسـي  پاستفاده از اين پالتها در كنار خط به دليل توليد خودروهاي متنوع ، آ      
حتـي االمكـان از پالتهـاي اسـتاندارد     بهتـر اسـت   ظور صرفه جويي در فضـاي كنـار خـط ،      به من . دقيق صورت گيرد  

بدين دليل عليرغم ارسال بسياري از محموله ها با پالت فلزي ، تغديه قطعات به كنار خط بـه  . كوچكتر استفاده گردد 
الت بايد توجه شود بعضا به محدوديت وزني و بار مجاز داخل هر پ. يردذدليل محدوديت فضا با كارتن صورت مي پ

پالت و يا محدوديت توليد سازنده و سفارشـات ماهيانـه   به دليل ضرورت كوچك بودن بچ سايز ، محدوديت وزني        
 .اين قضيه در بسته بندي قطعات پرسي رايج تر است. ممكن است پالت به طور كامل پر نشود



 

 
 ۶:صفحه

قطعاتي كه مربـوط بـه بدنـه خـودرو     (ت غير بدنه اي براي قطعا ) به جز موارد استثنا    (5RC و   7RCاز پالت   : ۶نكته  
 . استفاده نمي شود)نمي باشد

 نمايندگان محترم شركتهاي سازنده به ويژه سازندگاني كه قطعات حساس توليد مـي كننـد بايـد از دريافـت           :۷نكته  
 .پالتهاي فلزي آسيب ديده از ايران خودرو خودداري نمايند

 جبعه پالتهاي مخصوص-۳
هاي فلزي هستند كه به منظور حمل و ارسال محموله هاي حساس ، سنگين و يا فاقد شـكل هندسـي مـنظم،        جبعه پالت 

 .توليد مي شوندو بعضاٌ سازندگان توسط واحد مهندسي بسته بندي ساپكو طراحي و توسط ايران خودرو 
ضايعات و كاهش زمان در كاهش استفاده از اين پالتها عالوه بر صرفه جويي در هزينه بسته بندي تسهيالت زيادي را 

حمل اكسل، لوله ترمزهاي خم كـاري شـده،   از نمونه اين پالتها مي توان به پالتهاي مخصوص   . مونتاژ ايجاد مي كند   
 .اشاره كرد... بخاري، سپر ، رادياتور ، جلو داشبورد و 

 جـزو تعهـدات ايـران خـودرو و     ات استوك نزد سازندگان به عهده خود سازنده بوده و    تهيه پالت براي قطع     :۸نكته  
 .ساپكو نمي باشد

 سازندگان بايد اين پالتهـا بـا توجـه بـه نقشـه تهيـه شـده        براي ساخت پالت توسطدر صورت نياز و ضرورت   : ۹نكته  
ور به مهر كميته بسته بندي ايران خودرو و با مواداوليه استاندارد تاييـد  مهتوسط واحد مهندسي بسته بندي ساپكو و م     

 .سط سازندگان محترم ساخته شودشده ، تو
 

 

 پالت مخصوص سپر : ۱تصوير 

 

 ستاندارد گالياسبدهاي پالستيكي ا-۴
ع جـايگزين  قـ  اسـتفاده مـي شـوند و در برخـي موا    صنايع خودروسازي اروپا اين سبدها در صنايع گوناگون از جمله        

 و مي توانند بارها بين سازنده و كارخانه عمر مفيد اين سبدها زياد بوده  . مناسبي براي كارتنهاي يكبار مصرف هستند     
سـايزهاي  . اين سبدها اخيرا به همـت شـركت سـاپكو در ايـران توليـد شـده اسـت        . توليد خودرو به گردش دربيايند    

در صورت مهيـا بـودن   (اين سبدها صرفه جويي خوبي . متعارف و موجود آن در ايران به شرح جدول ذيل مي باشد           
پك ايران خودرو و خط توليد در گـردش اسـت و از   در فاز اول اين سبدها بين بازگشايي . ايجاد مي نمايند  ) شرايط

 . ايران خودرو و برخي سازندگان ساپكو جاري خواهد شدبين براي گردش ۱۳۸۴ابتداي سال 
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 لياتصاوير سبدهاي استاندارد گا: ۲تصوير                     سايز سبدهاي گاليا استاندارد ساپكو– Eجدول    
 كد رنگ ابعاد شرح كاال

 3212 قهوه اي 114*200*300 سبد

 4312 نارنجي 114*300*400 سبد

 4322 كرم 214*300*400 سبد

 6422 سبز 214*400*600 سبد

 6432 زرد 314*400*600 سبد

 6433 تاشو نارنجي 314*400*600 سبد

 32-41 قهوه اي 200*300 درب

 43-41 قهوه اي 300*400 درب

 64-41 قهوه اي 400*600 درب

  بسته بندي شرينك -۵
خصوص قطعات خاص جاري بـوده و در  اين بسته بندي نوعي فيلم پالستيكي ضخيم و منقبض شده مي باشد كه در   

 .آينده نزديك با توجه به تغييرات آتي در سيستم انبارش ايران خودرو رواج بيشتري خواهد يافت
 

 

 

 ينكتصوير بسته بندي شر: ۳تصوير 

 

 

 توضيحاتي در خصوص طرحهاي بسته بندي
 تخته پالت

كارتنها روي پالتها . براي ارسال كارتنهاي حاوي قطعات توسط سازندگان از اين سكوهاي چوبي استفاده مي گردد     
 تسـمه  چيـدمان گرديـده و بـا   ) كه در شـكل طرحهـاي بسـته بنـدي ارائـه مـي گـردد         (طبق اصول چيدمان استاندارد     

د سـاپكو مطـابق سـايز كارتنهـاي     رسايز تخته پالتهاي استاندا.  مهار مي گردند(PP)ن  جنس پلي پروبيل  پالستيكي از   
به منظور تخليه و حمل مكانيزه بارها با ليفتراك و كـاهش زمـان انتظـار     . بوده و شرح جدول ذيل مي باشد      استاندارد  

در صورتي كه سفارش آنها بـه مقـدار   (ا فلزي رتنها و محموله ها با پالتهاي چوبي ي   اخودروهاي سازندگان، ارسال ك   
ابعاد اين پالتها به گونه اي است كه در صورت انتخاب وسيله نقليه استاندارد مي توان تقريبا . الزامي است) كافي باشد

د نقشه پالتها به شـرح ذيـل بـوده و بايـ    . قليه استاندارد استفاده نمود و هزينه حمل را كاهش داد     از تمام فضاي وسيله ن    
 .مطابق نقشه به شرح ذيل و از چوب خشك تهيه شود



 

 
 ۸:صفحه

  كد و سايزهاي استاندارد پالتهاي چوبي ساپكو – Fجدول 

 )mm (ابعاد خارجي

 طول  عرض ارتفاع
 نوع

يف
رد

 

150 1000 1200 FP10 1 

150 1000 1000 FP20 2 

150 600 800 FP30 3 

150 800 1200 FP15 4 

 

رتنهايي كه روي اين پالتها قرار مي گيرند به شرح ذيل بـوده و نمـي تـوان سـايز كارتنهـاي           مطابق استاندارد سايز كا   
 درصـد از سـايز كارتنهـاي    ۹۷جـدول ذيـل الگـو مناسـبي از      . قـرار داد    ) بالعكس(كوچك را روي پالتها بزرگ و       

 و وزن مجـاز روي پالـت   رعايت ارتفاع مناسب چيدمان. استاندارد ساپكو و نوع پالت مناسب هر يك ارائه مي نمايد   
 .مي باشد چوبي الزامي

  روي پالتهاي استاندارد چوبيB و A  الگو چيدمان كارتنهاي استاندارد گروه Gجدول 
 )mm(ابعاد تخته پالت  mmابعاد خارجي كارتن به 

يف
رد

 ارتفاع عرض طول ارتفاع عرض طول 
ظرفيت 

)Kg( 

كد 
 پالت

تعداد 
كارتن 

در 
 سطح

تعداد 
كارتن 

در 
 ارتفاع

تعداد 
پالت 

در 
 ارتفاع

1 600 400 250 FP10 5 4 2 
2 600 400 200 FP10 5 5 2 
3 400 300 250 FP10 10 4 2 
4 400 300 200 FP10 10 5 2 
5 400 300 150 

1200 1000 150 1000 

FP10 10 6 2 
6 300 200 200 FP30 8 3 3 
7 300 200 125 FP30 8 4 3 

وه 
 گر

اي
ن ه

كارت
A 

8 300 200 100 
800 600 150 400 

FP30 8 6 3 
9 1200 500 250 FP10 2 4 2 
10 1000 600 200 FP10 2 5 2 
11 1000 200 200 

1200 1000 150 1000 
FP20 5 5 2 

12 800 600 300 1200 800 150 1000 FP30 1 2 3 
13 800 200 200 800 600 150 400 FP30 3 3 3 
14 600 500 300 FP10 4 3 2 
15 600 400 400 FP10 5 2 2 
16 600 400 300 FP10 5 3 2 
17 500 400 250 FP10 6 4 2 
18 400 300 300 

1200 1000 150 1000 

FP10 10 3 2 

وه 
 گر

اي
ن ه

كارت
B 

19 200 150 100 800 600 150 400 FP30 16 6 3 

 شكل شماتيك پالت استاندارد چوبي و ابعاد خاصي        – ۴تصوير  
 كه عالوه بر ابعاد اصلي پالت بايد رعايت گردند



 

 
 ۹:صفحه

 حوه چيدمان قطعات ن
  .چيدمان قطعات داخل كارتن يا جعبه پالت به سه روش فله، چيدني و گروهي صورت مي پذيرد

 مطابق شكل در خصوص قطعاتي كه حساسيت خاصي نداشته و يا چيدمان آنها بطور منظم به دليل شكل :چيدمان فله
 )نظير پيچها و مهره ها( هندسي و يا ساير مسائل ، بسيار وقت گير و با سختي همراه است 

 

  مثالي از چيدمان فله اي – ۵تصوير 

مـنظم بطـور مرتـب     به منظور استفاده بهيه از فضاي داخل بسته، قطعات داراي شكل هندسي   ) :چيدني(چيدمان منظم   
 .در كنار هم و داخل كارتن چيدمان مي گردند

 

  مثالي از نحوه چيدمان منظم– ۶تصوير 

همديگر را پر كرده و  ن چيدمان منظم است با اين تفاوت كه در اين روش قطعات فضاي خالي     هما: چيدمان گروهي 
 .يا داخل همديگر قرار مي گيرند

 
 

  نحوه چيدمان قطعات به صورت گروهيز مثالي ا– ۷تصوير 
 

 نحوه محافظت قطعات
 و خش و يا بسته بندي به قطعات با توجه به ماهيت خود ممكن است نيازمند پوشش مناسب جهت جلوگيري از خط       

طبـق  . گيرنـد مـي  قـرار  صورت دسته اي باشند به عنوان مثال پيچ و مهره ها به تعداد مشخص داخل كيسه پالستيكي       
 :طرح بسته بندي نحوه محافظت از قطعات ممكن است به سه صورت ذيل باشد

Ø  در خصوص قطعات غير حساس(تكي بدون حافظ( 
Ø  اسدر خصوص قطعات حس(تكي با حفاظ( 

Ø   براي اقالم فله كه به تعداد مشخص داخل كيسه پالسـتيكي ريختـه شـده و نهايتـا     (تايي ...... قطعه در بسته هاي
 .داخل كارتن يا سبد قرار مي گيرند

Ø  آنها براي اقالم حساسي كه تكي داخل كيسه قرار گرفته و مجموعه (تايي..... قطعه تكي با حفاظ در بسته هاي 
 )در بسته هاي به تعداد مشخص داخل كيسه ديگري قرار داده مي شوند نظير آرمها
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 اشكال گرافيكي 
در نهايت چيدمان كارتنها و ياسـبدها  ...  ساپكو از نحوه چيدمان، استقرار قطعه و مربه منظور پي بردن سازندگان محت 

 .بر روي پالت وغيره ترسيم مي گردند
 يتوضيحات طرح بسته بند

 .تا حدامكان به صورت مختصر نحوه بسته بندي قطعات را تشريح مي نمايند
 تعداد قطعه درون كارتن يا پالت 

تعـداد در  . با توجه به محدوديتهاي استاندارد از نظر وزن و ابعاد، تعداد مناسب داخل هر بسته در نظر گرفته مي شود       
رعايت برخي از ضرايب خاص نظيـر  . يك خودرو باشددر نظر گرفته شده بايد رند و مضربي از تعداد مصرف آنها            

 بعضـا در پـاره اي از مواقـع و بنـا بـه صـالحديد       ۲۰۶ براي تهيه طرح بسته بندي برخي از خودروها مثل پژو        ۲۴عدد  
 از مواقع نيز ست نمودن قطعات با هم عامل تعيين كننده اي در تعداد داخل كـارتن مـي        اي در پاره . الزامي مي باشد  

رعايت . ) از هم در نظر گرفته مي شودبيايربه عنوان مثال تعداد صفحه كالچ با تعداد ديسك آن در پالت، ض   (باشد
 لزوم مصرف، سفارش گذاري و ارسال. اين مسئله بعضا ممكن است منجر به خالي ماندن بخشي از فضاي پالت شود    

 ..مي گرددكر  محموله هاي ست مربوط به يك سازنده منجر به رعايت نكته فوق الذ
 چيدمان كارتنها روي پالت و تسمه كشي 

استفاده از يكي از دو نوع پالت چوبي يا فلزي به دليل امكان تخليه مكانيزه بار براي ارسال محموله به ايـران خـودرو       
وي چيدمان كارتنهـا بـر ر  ) مگر اينكه تعداد كارتنها از حجم نصف بار مجاز روي پالت كمتر باشد  (الزامي مي باشد    

 قفلي در نظر گرفته شده و پـس  طرح و مطابق استاندارد معموال به صورت   ه به اشكال گرافيكي     جپالتهاي چوبي با تو   
اسـتفاده  .  ميليمتر بايد تسمه كشي صورت پذيرد ۱۶ با عرض حداقل PPازچيدمان با استفاده از تسمه هايي از جنس    
وشه هاي بار مانع از بريده شدن كارتنها توسط تسـمه مـي    شكل در گ Lاز نبشي هاي محافظ پالستيكي يا مقواهاي 

در چيدمان كارتنها در درون پالتهاي فلزي نيازي به تسمه كشي نمي باشـد ولـي معمـوال بـراي جلـوگيري از           . گردد
حركت قطعاتي كه بدون كارتن درون پالتهاي فلزي استاندارد ايران خودرو بسته بندي مي گردند، قـرار دادن يـك          

اين عمل فشاز . تن در باالي محموله و تسمه كشي با استفاده از توري هاي كنار پالت فلزي توصيه مي گرددورق كار
 .يكنواختي را از باال به قطعات وارد نموده و از حركت قطعه در مسير حمل و نقل به نحو موثري جلوگيري مي كند

 . مي باشد۹و مطابق شكل  عدد ۲چوبي هر كدام  تعداد تسمه مورد نياز در طول و عرض پالت
 

  طرز صحيح تسمه كشي -۹تصوير 
 كارتنها روي تخته پالت
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 عالئم هشدار دهنده
به منظور آشنايي از ماهيت و حساستيهاي قطعات بسته بندي شده ، درج اين عالئم روي كارتن تاثير زيادي در نحوه     

 .جابجايي ، انبارش و برخورد پرسنل با محموله دارد

 

درج . درب كارتن از كدام طرف بايد باز شود و كدام سمت كارتن بايد به سمت باال باشداينكه 
 .اين عالمت در خصوص اقالم فله درون كارتن الزامي نيست

 
 محافظت محموله در برابر نزوالت جوي

 

عدد مربوطه كه متغير مي باشد، نشانگر تعداد كارتن مجازي است كه مي توانند روي يك پالت 
 . روي هم قرار گيرندبر

 
 اين عالمت براي محموله هاي بسيار حساس و شكستني استفاده مي شود

 
 .براي كاالهاي حساس استفاده مي شود

 الصاق برچسب

ساپكو تامين مي شود و سازندگان موظفند كه برچسبهاي مربوطه را روي  برچسب مشخصات قطعات توسط شركت 
 نوشته هاي روي برچسب بايد خوانا و واضح بوده و در اثر رطوبت وساير عوامـل   .نصب كنند كارتن يا پالت    ديواره  

 .مخرب مخدوش نگردد
ترجيحا اين اطالعات تايپ و در آينده نزديك و با هماهنگي ساپكو بايد با تركيبي از عدد و باركد به ايران خـودرو       

 .ارسال گردد
در محل پليت تعبيه شـده در قسـمت   يران خودرو   ا RE1 و   RE8 , RE4محل الصاق برچسب روي پالتهاي فلزي       

قبل از الصاق ليبـل، پالـت بايـد از    . گردد در محل مربوطه ليبل  ،در صورت قديمي بودن پالت  . درب پالت مي باشد   
 .بر روي پليت تعبيه شده الصاق گردد RC7 و RC5ليبل پالت . ليبلهاي قبلي پاكسازي گردد

 

  محل الصاق ليبل -۱۰تصوير 
 التهاي استانداردروي پ

 
 

 محل الصاق بر جسب مشخصات كاال
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 .ليبل مشخصات محموله بر روي سطح جانبي كارتن يعني ديواره طولي يا عرضي كارتن چسبانده مي شود :۱۰نكته 
 .ليبل سبدهاي پالستيكي داراي دو سايز بوده كه در آينده نزديك اعالم خواهد شد :۱۱نكته 

 .د كه ليبل كارتنها به سمتي باشد كه قابل ديدن باشدي پالتهاي چوبي بايد توجه شورودر هنگام چيدمان كارتنها بر 

 نحوه بستن درب و كف كارتن 
به منظور استحكام بيشتر و در خصوص اقالم سنگين بهتر است كف كارتنها با منگنه مسدود و درب آنها نيز با منگنه    

ا با نوار چسب پالستيكي يا در خصوص اقالم حساس نظير دسته سيمها، قابها و غيره بايد درب كارتنه       . مسدود گردد 
نـوار جسـب بايـد كـامال فصـاله بـين دو درب كـارتن را        .  سانتيمتر مسدود گردد   ۵كاغذي از نوع مرغوب با عرض       

 . سانتيمتر در سطوح جانبي كارتن امتداد يابد۵پوشانده و مطابق استاندارد 
   دو نوع درب بندي استاندارد جعبه كارتني با نوارچسب-۸تصوير 

 

 

 

 . نوار جسب بايد قوي و مناسب بوده و قبل از الصاق سطوح كارتن عاري از گرد و غبار باشد:۱۲ته نك
 م بسته بندي اقال

ايـن اقـالم معمـوال بـراي     . مي شوند... اقالم و لوازم جانبي بسته بندي شامل كيسه ها، ورقهاي كارتن ، تكيه گاهها و       
اقـالم عمـده و   . و نهايتا حفظ كيفيت قطعـه اسـتفاده مـي شـوند    جلوگيري از برخورد قطعات، پر كردن فضاي خالي      

 .متداول به شرح ذيل مي باشد
v ورق كارتن 

شـبكه بنـدي و سـلول بنـدي     ) در طول ، عرض و ارتفاع كارتن، سبد، يا جعبه پالـت    (دا كردن قطعات    جبراي  
س اين ورقها مي تواند جن. ره و كف پالت و يا روي محموله استفاده مي گردند    اداخل كارتن و يا پوشش ديو     

 . اليه و كارتن پالستيكي باشد۵ اليه، ۳از كارتنهاي 
v ورق فلوت 

بـه منظـور تخفيـف اثـر ضـربه و      كـه  از يك ورق كاغذ كرافت در يك اليه كاغذ كنگـره دار تشـكيل شـده           
 .عه از ضربه استفاده مي شودطمحافظت ق

v ورق پالستيكي 
 و يا جلوگيري از آسيب ظاهر قطعه و يا تداخل و گير كردن براي پوشش قطعات داخل كارتن، سبد و يا پالت

بـراي  . ظروف استفاده مي شودو يا پوشش كامل و كل محموله در انواع    ) نظير دسته سيمها  (قطعات داخل هم    
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پوشش كامل قطعات ابتدا ورق كف ظرف پهن شده و پس از قرار دادن قطعات داخل بسته، به طور مـنظم در           
ورقهـاي كلفـت تـر بـراي قطعـات      .  ميليمتـر باشـد  ۱/۰ و ۰۵/۰ضخامت ورقها ممكن است     . باال جمع مي شود   

پلي اتـيلن   (LDPEهاي پالستيكي قجنس ور. حساس ، سنگين و تيز و يا پوشش جعبه پالتها استفاده مي شوند 
 .مي باشد) سبك

v  يونوليت يا فومEPS 
 و غيره استفاده مـي  قيمت در اثر سقوطبراي كاهش ضربات و برخورد احتمالي قطعات بسيار حساس و گران       

از استفاده و به كار بردن يونوليت تا حد امكان به دليل مشكالت زيست محيطي خـودداري گشـته و در           . شود
 .آينده نزديك به طور كلي حذف خواهد شد

v ورق كاغذ كرافت 
 .فاده مي شودبيشتر براي پوشش قطعات يا جدا كردن قطعات چيدمان شده در طبقات مختلف كارتن است

v  ورق مقوا توپر 
 .ن استفاده مي گرددتبيشتر براي جدا كردن قطعات چيدمان شده در طبقات مختلف در درون كار

v كاغذ روغني يا مومي 
 .براي محافظت قطعاتي كه در معرض زنگ زدگي قرار دارند استفاده مي گردد

v سيليكاژل  
 . استفاده مي گرددض زنگ زدگي قرار دارندعربراي محافظت قطعاتي كه در م

v نايلون حبابدار 
 .ظت قطعات حساس به ضربه ، لزيش و خط و خش استفاده مي گرددبراي پوشش و حفا

v  فوم پلي اتيلنEPE) پالستوفوم( 
ــتفاده     ــش اســ ــط و خــ ــرزش و خــ ــربه، لــ ــه ضــ ــاس بــ ــات حســ ــت قطعــ ــش و محافظــ ــراي پوشــ  بــ

 . مي گردد
v  كيسه پالستيكي 

به منظور كاهش زمان مونتاژ ، .ظير پيچ و مهره استفاده ميشودالم فله نبراي بسته بندي تكي قطعات حساس يا اق     
عرض . درب كيسه ها براي قطعاتي كه تكي داخل كيسه بايد قرار گيرند فقط تا مي شود و دوخت نمي خورد

 اقالم فله نظير پيچدرب كيسه . كيسه به حدي بايد باشد كه قطعه به راحتي از داخل آن قابل خارج كردن باشد      
 ميليمتـر  ۱/۰ يـا  ۰۵/۰ضخامت كيسه ها . بايد به نحو مطلوبي دوخت گردد... ها و مهره ها، بست ها، واشرها و     

 .يز يا حساس استفاده مي شودبراي اقالم سنگين، ت ۱/۰مي باشد كه معموال ضخامت 
بايد بـا يـك   ... ين ها و ها ، پ بوط به اقالم نظير پيچ ها و مهرهتعداد و شماره فني قطعه داخل كيسه مر:  ۱۳نكته

 .برچسب كوچك جداگانه مشخص گردد
ها حساس مي باشد مثل قطعات رنگي ، تزئيني و يا آبكاري شده ، بـه     ن در برخي از قطعات كه سطح آ       :۱۴نكته

 .منظور حفاظت از سطح قطعه از يك كيسه پالستيكي تكي ممكن است استفاده شود
ات به صورت يك در ميان داخل كيسه پالستيكي قرار گرفته و   در برخي از قطعات ممكن است قطع      : ۱۵نكته  

همچنـين ممكـن اسـت بـه جـاي قـرار گـرفتن قطعـه در داخـل كيسـه           . يا بين آنها ورق پالستيكي قـرار گيـرد    



 

 
 ۱۴:صفحه

استفاده كمتر از كيسـه پالسـتيكي   . ي، از بين آنها ورق پالستيكي به صورت مارپيچي عبور داده شود         پالستيك
 .يد مي گردد و بسيار حائز اهميت مي باشدسبب كاهش زمان تول

v تكيه گاه 
 .در بسته بندي استفاده مي شوداز جنس كارتن و يا مواد ديگر كه جهت استقرار و عدم حركت  كاال 

v سيني  
 ، پلي استايرن و غيره هستند كه قطعات داخل شبكه هـا  PVC تهيه شده از جنس كارتن يا  شبكه هاي ورقها و   

 ...)نظير شانه تخم مرغ و (عاد مشخص قرار مي گيرند و يا سلولهاي به اب
 چند نكته ايمني و مهم در ارسال محموله 

استفاده از تخته اگر تعداد كارتنهاي روي يك تخته پالت از نصف تعداد درج شده در طرح بسته بندي بيشتر باشد -۱
 .پالت يا پالت فلزي الزامي است

در صـورت اسـتفاده از   . هاي استاندارد مناسـب و دوربازشـو الزامـي اسـت    براي ارسال محموله استفاده از خودرو    -۲
 .وانت، پالتها بايد به گونه اي درون وانت قرار گيرند كه امكان تخليه آنها با ليفتراك فراهم باشد

اين رعايت عدم . در پشت وسيله نقليه الزامي است) هنگام عودت از ايران خودرو(مهار محموله و يا پالتهاي خالي -۳
 .بند ممكن است مانع از ورود وسيله نقليه و يا خروج آن توسط حراست ايران خودرو گردد

رعايت كليه مقررات راهنمايي رانندگي خودروهاي حمل بار در تردد داخل ايران خودرو به ويژه عالئم هشـدار          -۴
 .الزامي است)  كيلومتر در ساعت۴۰(دهنده و حداكثر سرعت در ايران خودرو 

 بـه منظـور بهبـود و    .ان از استقرار صحيح آنها الزامي اسـت نمان مناسب محموله ها و پالتها بر روي هم و اطمي    چيد-۵
تسريع تخليه خودروها بهتر است محموله ها به تفكيك هر انبار در پشت وسيله نقليه جداسازي شده و ترتيب تخليـه           

 .آنها در پشت وسيله نقليه در انبارهاي ايران خودرو باشد
 وسـيله نقليـه نبايـد از    از درب قسمت بار وسيله نقليه براي حمل پالت و محموله استفاده نشود همچنـين بـار پشـت     -۶

 . و از عرض و انتهاي قسمت بار وسيله نقليه بيرون زده باشد) متر۵/۴( جاده اي ارتفاع بار
ي باشد اسـتفاده از خودروهـاي   در فصولي كه احتمال بارندگي وجود دارد و يا محموله به نور خورشيد حساس م -۷

 .چادردار الزامي است
 . درب پالتهاي فلزي قبل از استقرار آن بر روي وسيله نقليه اطمينان حاصل فرماييدبودناز بسته -۸
وسيله نقليه در خصوص پالتهاي متداول و اسـتاندارد ايـران خـودرو بـه شـرح       تعداد مجاز پالت در ارتفاع       رعايت-۹

 . مي باشدHجدول 
ــه، راننــدگان را از نحــوه تحويــل، مقــررات داخلــي ايــران خــودرو  -۱۰  و ســاير مســائل ايمنــي و  از ارســال محمول

 .ضرور ي آگاه سازيد
به كار گيري استانداردهاي حمل و نقل ايمني تهيه شده توسط واحد مهندسي بسته بندي ساپكو كه به طور جداگانـه    

 .ارتقا سيستم حمل و نقل مي باشدتهيه گرديده است راه حل مناسبي براي بهبود و 
 

 



 

 
 ۱۵:صفحه

  تعداد پالت مجاز در ارتفاع و سيله نقليهHجدول 

 جدول تعداد مجاز پالت درارتفاع وسيله نقليه

 m.mابعاد خارجي پالت 
 وانت خاور كاميون تريلي

 طول عرض ارتفاع
 كد پالت نوع پالت

 RE1 فلزي ۲۲۰۰*۱۲۰۰*۱۰۷۰ ۱ ۲ ۲ ۲

 RE4 فلزي ۱۵۱۰*۱۱۰۰*۱۰۷۰ ۲ ۲ ۲ ۲

 RE8 فلزي ۱۲۰۰*۱۰۸۰*۱۰۷۰ ۲ ۲ ۲ ۲

 RC5 فلزي ۱۲۰۰*۱۰۸۰*۷۶۵ ۲ ۳ ۳ ۳

 RC7 فلزي ۸۰۰*۷۰۰*۶۹۰ ۳ ۴ ۴ ۴

 F1 فلزي ۲۲۰۰*۱۵۲۰*۱۵۷۵ ۱ ۲ ۲ ۱

 FP10 تخته پالت ۱۲۰۰*۱۰۰۰*۱۱۵۰ ۲ ۲ ۲ ۲

 FP20 تخته پالت ۱۰۰۰*۱۰۰۰*۱۱۵۰ ۲ ۲ ۲ ۲

 FP30 تخته پالت ۸۰۰*۶۰۰*۷۵۰ ۳ ۳ ۳ ۳

 FP15 تخته پالت ۱۲۰۰*۸۰۰*۱۱۵۰ ۲ ۲ ۲ ۲

 
 كيفيت بسته بندي سازندگان شركت     ءواحد مهندسي بسته بندي ساپكو با هدف ارتقا       

اميـد اسـت بـا همكـاري شـركتهاي          . ساپكو اقدام به تهيه اين مجموعـه نمـوده اسـت          
سازنده شاهد بسته بندي هاي استاندارد و حمل ايمن كاال و در شان گـروه صـنعتي            

 .ان خودرو باشيماير
 


