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 :  عنوان
 Def Stan - ISSUE (                 Crate )  جعبه استاندارد

 :  سند شرح

 نيز و نياز مورد اوليه مواد معرفي به استاندارد اين
 از نمونه چند ساخت و مونتاژ, طراحي چگونگي

 .پردازدميCrate ( ) نوع از چوبي هايجعبه

 ترجيحًا بايد هاجعبه اين ساخت در نياز مورد چوب
 نقصي و عيب و بوده سالم برگ سوزني هايگونه از

 افت به منجر که عيوبي تمام و شکاف, ترک نظير
 نبايد اوليه مواد در گردد چوب مکانيکي مقاومت

 گره و پوست بدون بايد چوب. باشد داشته وجود
. نگردد بيشتر 6 در 1 از الياف شيب و باشد

 بايد. باشد 16%4چوب رطوبت قدارم همچنين
 انجام چوب روي بر که هاييبرش گردد اشاره

 .نمايد تبعيت BS استاندارد از گيردمي

, Y و Z) مختلف کالس 3 معرفي به استاندارد اين در
X )ساخت در Crate ضخامت. شودمي پرداخته 

 100 و 75, 75, آنها پهناي و 25 و 19, 16 ترتيب به Z و X ,Y کالسه براي گرفته قرار پيراموني قيدهاي
  .گرددمي پيشنهاد مترميلي

 Z, 16 ,19 و X ,Y کالس 3 براي شوندمي استفاده Crate اسکلت ساخت در که هاييچوب ضخامت همچنين
  .گرددمي معرفي مترميلي 150 و 125, 100 ترتيب به آنها پهناي و 25 و

 يطراح ليفتراک چنگال قرارگيري منظور به که Crate پايه در رفتهگ قرار قيدهاي( ضخامت × پهنا) ابعاد
 .است مترميلي Z ,75×100 و X ,Y کالس 3 براي گرددمي

 بهتر, ترراحت ونقلحمل براي دارند ارتفاع مترميلي 1000 از بيش که هاييجعبه در است توضيح به الزم
 ونقلحمل و گيرد قرار پايه داخل در ليفتراک چنگال ات گيرد قرار Crate جعبه زير در چوبي ايپايه که است

 دهايقي وضعيت اين در. باشد مترميلي 300 از بيش نبايد حالت اين در پايه قيدهاي فاصله. بخشد سهولت را
 .گردد استفاده Crate زيرين قسمت در نبايد قطري

 هاييچوب از بايد, Crate اسکلت يلتشک براي گردد طراحي مترميلي 200 از کمتر, Crate داخلي ارتفاع اگر
 هر بين بايد باشد مترميلي 200 از بيش, Crate داخلي ارتفاع اگر و شود استفاده مترميلي 25 ضخامت به
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 .باشد فاصله مترميلي 25, دارد نام Slat که Crate اسکلت دهنده تشکيل چوب

 براي توانمي. بپوشاند را آنها روي رزين يا سيمان از پوششي و باشند گالونيزه بايد استفاده مورد هايميخ
 .مودن مراجعه    BS part استاندارد به Crate ساخت در استفاده مورد هايميخ انواع با بيشتر آشنايي

 هايميخ ساير قطر و گرددمي پيشنهاد مترميلي 36/2, است مترميلي 45 از بيش آنها طول که هاييميخ قطر
 .باشد مترميلي 3 حداقل بايد ديگر

 اندارداست و گرفته قرار آنها روي بر فسفات تيمار و باشند فوالدي نوع از بايد استفاده مورد هايپيچ همه
BS گيرد قرار بررسي مورد, هاپيچ از استفاده هنگام در. 

 .گردند ردوا کننده دريافت بخش در مترسانتي 3 تقريبًا تا باشند بلند کافي اندازه به بايد هاميخ

 لهفاص هم از مترميلي 10 حدودًا هاميخ اين که گردد استفاده ميخ عدد 2 بايد قيد تکه هر براي همچنين
 .باشند داشته

 پيچ از که هنگامي. شوند متصل Crate ساختمان اسکلت هايچوب به ميخ يا پيچ بوسيله بايد چوبي قيدهاي
 استفاده

 سرپيچ همچنين. نمايد نفوذ چوب در راحتي به پيچ تا گردد يجادا چوب روي بر سوراخي پيش بايد شودمي
 لجدو مطابق آنها شماره و فنري هايبست طول. رود فرو چوب داخل در بايد و بماند بيرون چوب از نبايد

 :باشدمي( 1) شماره

 چوب بنديبسته براي مناسب هايپيچ ابعاد -1 شماره جدول

 
 

 Crate کالسه 1 2

 شماره -مترميلي 64
10 

 شماره - مترميلي 50
8 

X 

 شماره -مترميلي 76
10 

 شماره - مترميلي 50
8 

Y 

 شماره -مترميلي102
12 

 شماره - مترميلي 57
8 

Z 

 

 Crate اسکلت دهندهتشکيل هايچوب از عبور براي فقط که هاييپيچ شماره و طول بر 1 شماره جدول

 .دارد داللت هستند

 اطراف قيدهاي و اسکلت دهندهتشکيل هايچوب از عبور براي که هاييپيچ شماره و طول بر 2 شماره جدول
 .دارد داللت هستند چوبي جعبه

 پيروي  D(Lpart-DefStan) : استاندارد از بايد باشد نياز مورد Crate جعبه براي حفاظتي مواد اگر
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 .نمايد

 الزم هايپايه بودن دارا عدم يا بودن دارا نيز و Crate کالسه و سبک بايد Crate روي بر گرفته قرار برچسب
 فاعارت و پهنا, طول ترتيب به Crate داخلي ابعاد همچنين. نمايد مشخص را ليفتراک بوسيله ونقلحمل براي

 .گردد مشخص بايد آن روي بر گرفته قرار برچسب روي در

 Def Stan) و( Def Stan -): شماره اب نظامي استاندارد از توانمي شده ساخته جعبه زنيبرچسب براي

- )کرد استفاده. 

 نشان را Crate نوع از شده ساخته چوبي هايجعبه شده معرفي هايسبک از هايينمونه ذيل هايشکل
 ( Def Stan - jssv se ) (13 و 12, 11 صفحات.)دهدمي
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 :  عنوان
 «بسته روي گذاریعالمت» استاندارد معرفي

 :  سند رحش

 :خطر دهنده هشدار عالئم و هابرچسب

 هنگام به عالئم و هابرچسب اين كاربرد
 خطرناك كاالهای نقلوحمل يا تهيه استفاده،

 هابرچسب و عالئم اين از. باشدمی الزامی
 پرسنل، براي خطر بروز از جلوگيری برای

. شودمي استفاده موارد ساير و پيرامون محيط
 هشدارهاي به بايستمي رد،استاندا اين در

 و تهيه زمينه در كنوني ملي مقّررات طبق الزم
  .   شود توّجه كاماًل خطرناك كاالي حمل

 تهيه دفاعي استاندارد اين طبق كه اقالمي
 الملليبين هايكنوانسيون و مقّررات با مطابق بايستمي لذا شوند؛ حمل مرز سوي آن به است ممكن شوند،مي

 و بندیبسته سازي،سند گذاري،عالمت قانوني، نيازهاي ساير يا خطرناك كاالي حمل زمينه در مربوطه
 .شوند برچسب

 

 كاالي هوايي نقلوحمل مقّررات طبق كه" مغناطيسي ماده" برچسب :مغناطيسي مواد اقالم برای برچسب -1
 ميدان يا و مغناطيسي ادهم حاوي كه شودمي نصب هاييبسته روي بر باشدمي الزامي آن نصب خطرناك،

 .  كندمي مواجه مشكل با را يابيجهت و هستند مغناطيسي



 معرفی استانداردهای جهانی بسته بندی 

4 
 

 هايتهبس كليه روي بر مناسب بهداشت و ايمني عالمت برچسب :آزبست حاوي( مواد)اقالم برای برچسب -2
 .شودمي نصب آزبستي مواد يا آزبست حاوي

 كه هاييبسته كليه: شوندمي حمل دستي صورت به هك كنندهتعديل ثقل مركز داراي بارهاي برای برچسب -3
. شوند بندیبسته دستي نقلوحمل ايمني و بهداشت مقّررات مطابق بايد اندشده طراحي دستي حمل جهت

 يدبا كيلوگرم 7 از كمتر تا 3 هايبسته. شودمي نصب هابسته اين روي مربوطه دهنده هشدار هايبرچسب لذا
 7 هايبسته و( تجاري معادل)  H يا HA، HB دهنده هشدار برچسب داراي وزن با متناسب

 .باشند مربوطه هشداري هايبرچسب داراي بايد نيز بيشتر و كيلوگرمي

 عنوان به)دهدمي رخ باز ته هايلوله نظير اقالمي از جيوه نشت كه زماني: فلزي جيوه حمل برای برچسب -4
 برچسب روي وضوح به بايستمي انحنا زاويه ماكزيمم ،(جيوه قوسي سازهاي يكسو و فشارسنج مثال

 .شود گذاريعالمت دهندههشدار

 سند اين 10 - 2 بند مطابق عالئم و هابرچسب اين كاربرد معمواًل :عادي هشداري عالئم و هابرچسب -5
 مورد عالئم و هابرچسب اين ردي،قراردا شرايط و استانداردها ساير يا و استاندارد اين مطابق اما نيست؛ الزامي

 .شودمي استفاده مواد براي خطرات زمينه در هشدار براي آنها از اغلب. هستند نياز

  -  -  در كه آنچه مطابق بايد دستگاهها اين: الكترواستاتيكي حساس هايدستگاه برای برچسب -6
BS, EN اشندب( احتياط)دهنده هشدار هايبرچسب داراي شده معين. 

 المتع داراي بايد مغناطيسي حساس اقالم حاوي هايبسته كليه :مغناطيسي حساس اقالم برای برچسب -7
 G گيرد صورت 81 -130 دفاعي استاندارد نيازهاي با مطابق بايد الزامي گذاريعالمت گونه هر. باشند. 

 استاندارد با قمطاب بايد اقالم اين بندیبسته :آن اكسيد يا و آلياژها بريليوم، حاوي اقالم برای برچسب -8
 انجام بهداشت و ايمني مقّررات و الكتروني هايالمپ ،(Valves) خأل هايالمپ بندیبسته 81 - 6 دفاعي

 از توانمي كه است دهندههشدار برچسب يك از اينمونه شده، اشاره آن به 6 شكل در كه"   G . "گيرد
 .نمود استفاده زمينه اين در آن

 باشند؛ شدهن مشخص الزامي مقّررات در كه صورتي در عالئم اين :جاييبهجا عالئم ساير و تصويري عالئم -9
,  BS , EN با مطابق بايستمي باشد، شده اشاره آنها به فني مشخصات در اما  ISO وانعن به روند، كار به 

  TBS , EN , ISO استاندارد با مطابق عالئم و هابرچسب". كنيد خودداري كردن قالب از" يا" شكستني" مثال
 .آيندمي شمار به تجاري جمله از

 آن حجم يا نشده توزيع مساوي طور به شده بندیبسته كاالي جرم كه زماني :ثقل مركز شاخص عالئم -10
 :شودمي استفاده زير عالئم از باشد متر سه از بيش آن طول و مربع متردسي 280 از بيش

 خط اين عرض. شود كشيده بسته طرف دو هر پاييني لبه از بايد تعادل مركز كنندهتعيين خط - الف
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 به حروف با چاپ، يا استنسيل، صورت به بايد خط اين. باشد مترميلي 75 حداقل آن طول و 25 بايستمي
 همانند اختصار صورت به باشد كم حروف نوشتن براي جا كه صورتي در و. شود نوشته مترميلي 25 ارتفاع

"GG("ثقل مركز )كامل عبارت بايد كافي جاي وجود صورت در و "Center of Gravity  "در يا و باال در دقيقًا 
 .شود نوشته عالمت اين ادامه

 .شود استفاده دلخواه طور به 0627 شماره   BS , EN , ISO،  ISOعالمت از است ممكن - ب

 آنها به اينجا در كه عالئمي بر عالوه مازاد دهنده هشدار عالئم كه زماني :دمازا دهنده هشدار عالئم - 11
 .شوند داده شرح جزء به جزء كاماًل بسته فني مشخصات قسمت در بايد باشد، الزم شد، اشاره

 :عالئم ابعاد -12

 ضلع به برچسب اندازه حداقل نسبت امكان صورت در:  دارد بستگي بسته اندازه به برچسب ابعاد حداقل
 در كه هآنچ همانند بايد الفبا حرف بلندي. باشد 50 به 1 تقريبًا بايد شودمي نصب آن روي كه ظرفي يا بسته

 .باشد است، شده مشخص سند اين 15 - 3 - 2 بند

 100×100 عمومًا)خطرناك كاالي حمل مقّررات طبق بايد شكل لوزي دهنده هشدار هايبرچسب ابعاد
 بعادا ابعاد، مثال عنوان به)خطرناك كاالهاي دهنده هشدار هايبرچسب ساير ابعاد ينهمچن. باشد( مترميلي

 .باشد خطرناك كاالهاي به مربوط مقّررات مطابق بايد( يابيجهت و مغناطيسي مواد هايبرچسب

 × 50 يا 75 ×15 كار محل در بهداشت و ايمني مقّررات مطابق بايد آزبستي مواد هشدار هايبرچسب ابعاد
 .باشند مترميلي 25

, P , N نظامي بندیبسته سطح Level هايبرچسب ابعاد  J(ترتيب به  TOV،  و  پيوست در A )بايد 
 .باشد مترميلي 100 × 100 يا 40 × 40 لزوم برحسب

 را هابسته مجزاي اطالعاتي هايبرچسب تمامي بودن صرفه به مقرون صورت در: تركيبي هايبرچسب -13
 مثل مربوطه الزامي مقّررات و شرايط با بايستمي برچسب هر. داد جاي واحد برچسب يك روي بر توان مي

 .باشد داشته مطابقت استاندارد، اين نيازهاي و خطرناك كاالي تأمين و حمل مقّررات

 .باشد سطح يك روي كامل طور به بايد باركدها

 .شود داده نشان سطح همان روي و باشد بسته يك طحس نياز مورد اطالعات حاوي بايد تركيبي هايبرچسب

 از طبقه هر و يابد كاهش آنها اندازه است ممكن اما شود، حفظ بايستمي دفاع وزارت هايبرچسب فرمت
 .شودمي بررسي جداگانه طور به بسته

 وچكك هايجعبه روي هايبرچسب اندازه است ممكن :كوچك( هايبسته)هايجعبه ويژه هايبرچسب -14
 . يابد كاهش موجود سطح تنظيم راستاي در و زير نيازهاي تأمين به مشروط
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 .شوند چاپ موجود برچسب سطح باالي يكنواخت فاصله با بايد الفبا حروف

 .دباش برچسب همان روي عادي متن از تربزرگ (Point )نقطه دو حداقل بايد خطر پيرامون اطالعات حاوي متن

 .باشد ماندگار و اناخو واضح، بايد پرينت متن

 شده داده نشان سند اين A پيوست در كه آنچه مشابه كليشه داراي بايد نظامي بسته سطح هايبرچسب
 يدبا اما گردد، كوچك گرافيكي طرح يك همانند هابرچسب اين اندازه است ممكن شرايط اين در. باشد است،

 .باشد پيرامونش متن اندازه برابر دو حداقل بايد بسته سطح روي ،حرف شدن كوچك نياز برحسب

 با يابند، كاهش موجود فاصله تنظيم جهت است ممكن كه الزامي خطر هشدار هايبرچسب اندازه: نكته
 .باشندمي خوانا و واضح كاماًل و داشته مطابقت موجود مقّررات

 يرهذخ از تاس ممكن برچسب توليد براي برچسب كمبود و ضرورت مواقع در :تجاري برچسب ذخيره -15
 باقي خود قوت به كاغذ و اندازه رنگ، كيفيت مثال، عنوان به شود، استفاده( سفيد)خالي تجاري برچسب

 .شودنمي وارد ايلطمه آن دوام و وضوح به و است،
 
 
 

3 

 : عنوان
 هابرچسب

 : سند شرح
 (:خطرناك اقالم بنديطبقه كد برچسب)خطرناك اقالم هایبرچسب  -1-الف

 دروني و بيروني هايبسته روي بر بايستمي برچسب
 خطرناك مواد حاوي كه گيرد قرار استفاده مورد مصوبي
 كميته و دفاعي اردنانس ايمني گروه توسط و هستند

 منظور به خطرناك مواد سازيذخيره و نقلوحمل
 برچسب. گردندمي بنديطبقه سازي،ذخيره و نقلوحمل
 × 100 ابعاد داراي هوايي لنقوحمل براي نياز برحسب بايد
 جهت در بايد هابرچسب. باشد مترميلي 100
 در كه آنچه مطابق و( Diamand Orientation)لوزي
 اشاره آن به ملل UN سازمان يا( Orange)نارنجي كتاب
 .شوند نصب شده،

 :خطرناك كاالهاي انواع ساير براي برچسب - 2
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 گذاريبرچسب نقلوحمل شيوه با متناسب بايستمي طبقه از يرغ خطرناك، كاالهاي حاوي بيروني هايبسته
 .اندشده ارايه نارنجي كتاب در گيرندمي قرار استفاده مورد زمينه اين در كه هاييبرچسب. شوند

 ذكر اصول مطابق بايد لفافه همچنين. شود حك لفافه روي بايد UN شماره و مربوطه نقلوحمل شركت اسم
 و عالئم كه اين مگر بخورد، برچسب آن داخل خطرناك كاالهاي از يك هر براي UN جينارن كتاب در شده

 .باشند رؤيت قابل مجّدد لفافه داخل خطرناك كاالهاي نشانگر هايبرچسب
 
 :دارند محدود كاربرد كه هاييبرچسب - 3

 شرح يا استنسيل جاي به است ممكن و دهندمي نشان را محدوديت نوع خالصه طور به هابرچسب نوع اين
 پچا سفيد زمينه يك در 037 شماره به قرمز سيگنال يك در جزئيات معمواًل. شود استفاده ها آن از كاال
 شوندمي
 :ايدسته برچسب - 4

 هكلي درپوش داخل در بايد است شده داده نشان استاندارد اين 37 شكل در آن از اينمونه كه برچسب اين
 .شوندمي بنديستهد 13 - 96 دفاعي استاندارد مطابق كه شود نصب خطرناك مواد حاوي بيروني هايبسته

 
 :هاپالك يا فلزي هايبرچسب -5

 نبايد روند،مي كار به هشداري يا و آموزشي شناسايي، اهداف راستاي در كه هاييپالك يا فلزي هايبرچسب
 .شوند نصب هابسته بيروني اليه روي

 
 (:انبيج)مكمل هشداري هايبرچسب -6

 برحسب( خورنده ماده ويژه)UN 8 نوع يا و( سمي ماده ويژه)UN 1/6 نوع از مكمل هشداري هايبرچسب
 و 35 هايشكل در كه هابرچسب نوع اين ابعاد. شوند نصب اوليه هشدار برچسب كنار بايد JSP 445 در نياز
 .باشد مترميلي 100 × 100 اييهو نقلوحمل شرايط براي بايستمي شده، داده نشان استاندارد اين 36
 (:بندبسته)بنديبسته عامل مشخصات برچسب - 7

 درپوش زير االمكانحتي بايستمي شود،مي توليد محل در كه بنديبسته عامل مشخصات حاوي برچسب
 جزئيات شايد و بنديبسته جزئيات حاوي بايد برچسب نوع اين. شود نصب خطرناك ماده محتوي بسته

 يحاو بايد( شده داده نشان استاندارد اين 38 شكل در آن از اينمونه كه)برچسب. باشد كنترل و بازرسي
 .باشد ذيل موارد
 (:بندهابسته)بنديبسته عاملين جزئيات -7-1

 بنديبسته عامل شناسايي( مارك)نشانه يا اسم اول حرف - الف
 بنديبسته تاريخ - ب
 بنديبسته كارپيمان يا محل( Monogram)مخصوص مارك - پ
 داخلي هايبسته موم و مهر عامل شناسايي نشانه يا اسم اول حروف و موم و مهر شيوه - ت
 

 :كنترل و بازرسي جزئيات -7-2
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 مربوطه بازرس شناسايي نشان يا اسم اول حرف - الف
 بازرسي تاريخ - ب
 بازرسي حوزه خصوصي مارك - پ

 .شوند استنسيل بسته پشت شوند، نوشته برچسب روي بر هآنك جاي به بازرسي جزئيات است ممكن: 1 نكته
 
 :بسته كردن موم و مهر - 8

 به هابسته اين لذا داند،مي ضروري را خطرناك مواد حاوي هايبسته موم و مهر استاندارد اين تهيه منشأ
( برچسب)ممو و مهر. نيست ممكن موم و مهر شكستن بدون بسته كردن باز كه شوندمي موم و مهر ايگونه
 مصوب هايشيوه. كندمي مهر را بسته همه از آخر كه باشد ايكارخانه يا و واحد مؤسسه، مارك حاوي بايد
 :عبارتنداز هابسته موم و مهر
 سيمي؛( هاقفل)بندهاي با فلزي هايموم و مهر -1
 ؛سيمي بندهاي با پالستيكي هايگيره -2
 (.ايپارچه)كتاني هايموم و مهر -3

 اندركار دست گروه با مشاوره از پس و پروژه تيم توسط بايد ديگر پيشنهادي موم و مهر شيوه ونهگ هر
 .شود تصويب خطرناك مواد گذاريعالمت

 (:AMD)مهمات گذاريعالمت هايطرح –9
 بسته آن براي AMD در يافته اختصاص شماره آخرين با مطابق بايد موادخطرناك محتوي هايبسته كليه

 .شود ارايه مربوطه AMD در هابسته گذاريعالمت زمينه در هاآموزش كليه است الزم. شوند اريگذعالمت
 .كنيد مراجعه استاندارد اين B پيوست به AMD يك از اينمونه مشاهده براي: 1 نكته
 بنديبسته ها،پالت توسط آب جذب از پس رودمي انتظار كه است بسته وزن حداكثر ناخالص وزن: 2 نكته

 .باشد داشته Dunnage يا چوبي
 
 
 

 :هارنگ - 10
 .شوندمي مربوط C 381 BS به اند،شده ارايه استاندارد اين در كه رنگ هايشماره كليه

 هابسته كليه. گيرد صورت Contrasting زمينه يك در بايد گذاريعالمت شده، قيد ADR در كه آنچه مطابق
 شماره به non - Significantفرعي ايقهوه بايستمي شد، خواهد ذكر ذيل در كه هاييبسته استثناي به

 .باشند 285 شماره به NATO سبز يا 499
 .باشند 631 شماره به روشن خاكستري رنگ به بايد شيميايي خطرناك مواد محتوي هايبسته
 صوبم قوانين طبق و نياز برحسب بايستمي اما شوند؛ رنگ نبايد شوندمي ساخته زير موارد از كه هاييبسته

 .است مستثني قاعده اين از 631 شماره روشن خاكستري رنگ كه نماند ناگفته. شود پرداخت
 (دريايي نيروي سرويس فقط)گالوانيزه فوالد - الف

 آن آلياژهاي و آلومينيوم - ب
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 (الياف به مسلح)اليافي تركيبات - پ
 مشابه مواد و پالستيك - ت
 (داخلي هايبسته براي فقط)فيبر تخته - ث
 

 :عالئم كاربرد -11
 اعداد و حروف. شود استفاده عربي اعداد و رومي حروف از بايد فقط اصلي شناسايي گذاريعالمت براي

 فضاي و هابسته شكل و اندازه به توّجه با شده تعيين حدود در تا شوند نوشته بزرگ كافي قدر به بايد مذكور
 نسبي( اندازه)قطع سه در است ممكن عالئم. شوند ديده وضوح هب بسته روي گذاريعالمت براي موجود
 .شوند نوشته

 
 :دائمي عالئم -11-1
 ميدائ عالئم كليه كه كنند تضمين بايد خطرناك مواد بنديبسته هايشيوه طراحي راستاي در كنندگانتوليد

 به زير هايشيوه از تفادهاس با بايستمي عالئم. باشند خوانا و داشته كافي دوام سطحي پرداخت از پس
 .شوند كارگيري

 (پالستيكي قالب يك در ادغام شامل)كاريبرجسته - الف
 Stamping زدن مهر - ب
 Branding زدن مارك - پ
 كردن گراور و حكاكي - ت
 .وندش اعمال خودچسب هايبرچسب يا رنگ جوهر، طريق از عالئم است ممكن فيبر، تخته هايكارتن در - ث

 :شوند نصب هابسته تمام روي زير عالئم ايدب همچنين
 (HMK مثال عنوان به)خطرناك مواد حاوي بسته مدل شماره يا عالمت - الف

 (ASV مثال عنوان به)خطرناك مواد حاوي بسته آميزيرنگ شماره - ب
 (DDP مثال عنوان به)خطرناك مواد حاوي بسته كنندهتوليد مارك يا اسم اول حروف - پ
 (99 مثال عنوان به()شود نوشته آخر رقم دو فقط)خطرناك مواد حاوي بسته ساخت سال - ت

 .شوند رنگ زيادي عالئم اين است ممكن: 1 نكته
 .شوند نصب بسته ته بايد عالئم اين معمواًل: 2 نكته

 
 

 .روندمي كار به بسته لوازم كليه روي بر زير عالئم همچنين
 ؛( SV مثال عنوان به)رنگ شماره - الف

 ؛(99 مثال عنوان به)آخر رقم دو فقط ساخت، سال - ب
 (.DDP مثال عنوان به)كنندهتوليد مارك و اسم اوليه حروف - پ
 

 :دائمي غير عالئم -11-2
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 غير عالئم كليه كه كنند تضمين بايد خطرناك مواد بنديبسته هايشيوه طراحي راستاي در كنندگانتوليد
 در دنز برچسب يا چاپ استنسيل، طريق از است ممكن عالئم گونه اين. باشد خوانا و هداشت كافي دوام دائمي
 BS روند كار به. 
 وهعال به بسته محتواي خالص جرم كه حالي در)كيلوگرم 400 از كمتر خالص جرم با هايبسته براي UN مارك
 (.باشدمي داخلي بندي بسته
 هب طاليي زرد يا سفيد رنگ به بايستمي شوند،مي محسوب الملليبين استاندارد كه زير دائمي غير عالئم

 .روند كار به شده داده نشان ذيل در كه ترتيبي
n ملل سازمان نماد - الف

U يا UN(باشد نشده گذاريعالمت ثابت طور به قباًل كه صورتي در.) 
 (. باشد نشده گذاريعالمت ثابت طور به قباًل كه صورتي در)بسته كد - ب
 خالصنا جرم حداکثر آن متعاقب و باشدمي 3 و 2 بنديبسته هايگروه سه نشانگر كه" Y" بزرگ حرف - پ

 .شودمي نوشته كيلوگرم به آن محتويات و بسته
 شده رفتهگ نظر در داخلي بنديبسته يا جامد مواد حمل براي بسته كه است اين نشانگر" S" بزرگ حرف - ت

 .است
 (:بزرگ هايبسته)كيلوگرم 400 از بيش خالص جرم به هايتهبس براي UN مارك - 12

 كه رتيبيت به طاليي زرد يا سفيد رنگ به بايد شوند،مي محسوب الملليبين استاندارد كه زير دائمي غير عالئم
 .روند كار به آمده ذيل در

 ؛(باشد نشده گذاريعالمت ثابت طور به قبل از كه صورتي در)UN يا ملل سازمان نماد( الف
 .ماده نوع متعاقب(  51 يا 50 يعني)بنديبسته شماره( ب
 ؛(Z يا X، Y يعني)بنديبسته گروه شاخص بزرگ حرف( پ
 كاال؛ بنديبسته سال آخر رقم دو( ت
 المللي؛بين تردد براي موتوري خودروهاي شناسايي عالمت از استفاده با مجوز، داراي كشور( ث
 مشخص ذيصالح مقام توسط كه ايگونه به بزرگ بنديبسته شناسايي عالئم رساي و سازنده مارك يا نام( ج

 شود؛مي
 شود؛ دهدا نمايش"  0"  عدد با شود،نمي انبار كه بزرگي بسته. كيلوگرم به شودمي انبار كه آزمايشي بار( ح
 .كيلوگرم برحسب مجاز ناخالص جرم حداکثر( خ
 

 :شده بنديبسته منفجره مواد براي دائمي غير عالئم –13
 بنديبسته منفجره مواد به رسيدگي ذيصالح مرجع ,2005Sec, ESTC سال در نقلوحمل مقّررات طبق

 در مندرج عالئم جاي به Letter Sec, ESTC, CA نامه موجب به را كاالها اين تا شودمي مجاز نشده
 پيوست نقلوحمل اسناد به نامه اين. برساند تصويب به و كند ارزيابي كاال رويUN  بسته كارآيي گواهينامه

 .شودمي
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4 

 :  عنوان
 هابرچسب و مواد

 :  سند شرح
 

 بروز از جلوگيری برای ها برچسب و عالئم اين از
 موارد ساير و پيرامون محيط پرسنل، براي خطر

 به بايستجمي استاندارد، اين در. شود مي استفاده
 زمينه در كنوني ملي مقررات طبق الزم هشدارهاي

. شود توّجه كاماًل خطرناك كاالي حمل و تهيه
 ممكن شوند، مي تهيه استاندارد اين طبق كه اقالمي

 بايست مي لذا شوند حمل مرز آنسوي به است
 المللي بين هاي كنوانسيون و مقررات با مطابق

 ساير يا خطرناك كاالي حمل زمينه در مربوطه
 شده معرفی ها برچسب انواع يلذ در. شوند برچسب و بندی بسته سازي، سند گذاري، عالمت قانوني نيازهاي

 اند

 : مغناطيسي مواد اقالم برچسب -1

 روي بر باشد مي الزامي آن نصب خطرناك كاالي هوايي نقل و حمل مقّررات طبق كه" مغناطيسي ماده" برچسب
 مشكل با را يابي جهت كه هستند مغناطيسي ميدان يا و مغناطيسي ماده حاوي كه شود مي نصب هايي بسته

 .  كند مي مواجه

 : آزبست( مواد) اقالم برچسب -2

 . شود مي  نصب آزبستي مواد يا آزبست حاوي هاي بسته كليه روي بر مناسب بهداشت و ايمني عالمت برچسب

 : شوند مي حمل دستي صورت به كه كننده تعديل ثقل مركز داراي بارهاي برچسب -3

 دستي نقل و حمل ايمني و بهداشت مقّررات مطابق بايد اند شده طراحي دستي حمل تجه كه هايي بسته كليه
 . شود مي نصب ها بسته اين روي مربوطه دهنده هشدار هاي برچسب لذا. شوند بندی بسته

 : فلزي جيوه حمل برچسب -4

 يسوسازها يك و جفشارسن مثال عنوان به)دهد مي رخ باز ته هاي لوله نظير اقالمي از جيوه نشت كه زماني
 برچسب روي وضوح به بايست مي انحنا زاويه افزايش همچنين و دارد کاربرد برچسب اين( جيوه قوسي

 .  شود گذاري عالمت دهنده هشدار
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 : عادي هشداري عالئم و ها برچسب -5

 و استانداردها ساير يا و ردتاندااس اين مطابق اما نيست؛ الزامي 10 – 2 بند مطابق عالئم و ها برچسب اين كاربرد معمواًل
 مواد براي خطرات زمينه در هشدار براي ها آن از اغلب. هستند نياز مورد عالئم و ها برچسب اين قرارداردي شرايط

 .شود مي استفاده

 : مغناطيسي حساس اقالم -6

 الزامي گذاري عالمت گونه هر. باشند 0948G عالمت داراي مغناطيسي حساس اقالم حاوي هاي بسته كليه
 .  گيرد صورت 81 – 130 دفاعي استاندارد نيازهاي با مطابق بايد

 :آن اكسيد يا و آلياژها برپليوم، حاوي اقالم -7

 هاي المپ ،(Valves)خأل هاي المپ بندی بسته 81 – 6 دفاعي استاندارد با مطابق بايد اقالم اين بندی بسته
 يك از اي نمونه شده، اشاره آن به 6 شكل در كه"  G0703" .گيرد انجام بهداشت و ايمني مقّررات و الكتروني
 :نمود،همچنين استفاده زمينه اين در آن از توان مي كه است دهنده هشدار برچسب

 مي خط اين عرض. شود كشيده بسته طرف دو هر پاييني لبه از بايد تعادل مركز كننده تعيين خط – الف

 ارتفاع به حروف با چاپ، يا استنسيل، صورت به بايد خط اين. شدبا متر ميلي 75 حداقل آن طول و 25 بايست
 . شود نوشته متر ميلي 25

 . شود می استفاده خصوص اين در BS , EN , ISO 780 استانداردهای از است ممكن - ب

 : مازاد دهنده هشدار عالئم -8

 در بايد باشد، نياز شد، اشاره ها نآ به اينجا در كه عالئمي بر عالوه مازاد دهنده هشدار عالئم به كه زماني
 . شوند داده شرح جزء به جزء كاماًل بسته فني مشخصات قسمت

 :عالئم ابعاد -9

 :پالستيكي يا كاغذي هاي برچسب -9-1

 ستهب ضلع به برچسب اندازه حداقل نسبت امكان صورت در: دارد بستگي بسته اندازه به برچسب ابعاد حداقل
 . باشد 50 به 1 تقريبًا بايد شود مي نصب روي كه ظرفي يا

 ميلي 100 × 100 عمومًا) خطرناك كاالي حمل مقررات طبق بايد شكل لوزي دهنده هشدار هاي برچسب ابعاد

 بعادا ابعادبسته، مثال عنوان به) خطرناك كاالهاي دهنده هشدار هايجبرچسب ساير ابعاد همچنين. باشد( متر
 .باشد خطرناك كاالهاي به مربوط مقّررات مطابق بايست مي( يياب جهت و مغناطيسي مواد هاي برچسب

 بايد(  A پيوست در 748 و TOV، 747 43 ترتيب به) P, N, J نظامي بندی بسته سطح هاي برچسب ابعاد
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 . باشد متر ميلي 100 × 100 يا 40 × 40 لزوم برحسب

 :كردن چاپ و كردن استنسيل -9-2

 عضل مساحت به ارسال دهنده، هشدار شناسايي، عالئم: مثال عنوان هب: عالئم نصب براي فضا حداقل نسبت
 . است 50 به يك تقريبًا شوند، مي نصب آن روي عالئم که اي بسته

 يارزياب عالمت حاوي مستطيل يك مساحت عنوان به توان مي را عالئم از يك هر نصب براي نياز مورد فضاي
 . نمود

 : تركيبي هاي برچسب -10

 برچسب يك روي بر توان مي را ها بسته مجزاي اّطالعاتي هاي برچسب تمامي بودن صرفه به ونمقر صورت در
 .گردد رعايت بايستي مي ذيل شرايط امكان صورت در. نماييد مراجعه 21 – 5 بند به. داد جاي واحد

 .كرد گسترده مسطح سطح يك از بيش روي نبايد را باركدها

 .شود داده نشان سطح همان روي و باشد بسته يك سطح نياز مورد عاتاّطال حاوي بايد تركيبي هاي برچسب

 .يابد كاهش ها آن اندازه است ممكن اما شود؛ حفظ بايست مي دفاع وزارت هاي برچسب شکل

 . شود مي بررسي جداگانه طور به بسته از اليه هر

 : كوچک( هاي بسته)هاي جعبه ويژه هاي برچسب -11

 تنظيم راستاي در و زير نيازهاي تأمين به مشروط كوچك هاي جعبه روي يها برچسب اندازه است ممكن
 .يابد كاهش موجود سطح

 .شوند چاپ موجود برچسب سطح باالي يكنواخت فاصله با بايد الفبا حروف

 6 از تركم نبايد حروف اندازه(. باشند Arial فونت مثال عنوان به) است گويا و بولد بزرگ، بايد الفبا حروف
 تريكسي پرينتر، براي نقطه دو از بيشتر وdpcm (300 dpi ) 118 كيفيت با ليزري پرينترهاي براي نقطه
 .باشد باال كيفيت با اي نقطه

 .اشدب برچسب همان روي عادي متن از بزرگتر (Point) نقطه دو حداقل بايد خطر پيرامون اّطالعات حاوي متن

 با يابند، كاهش موجود فاصله تنظيم جهت است ممكن كه الزامي خطر هشدار هاي برچسب اندازه: نكته
( زينهه) پرداخت اهداف راستاي در سند اين. باشندجمي خوانا و واضح كاماًل و داشته مطابقت موجود مقّررات
 و فاعيد فرم J 129 به كنيد مراجعه) رود، مي كار به دفاع وزارت 640 فرم براي جايگزيني عنوان به قرارداد
 شد، اشاره دانب 21 – 4 بند در كه را تركيبي برچسب يك هاي ويژگي از بسياري سند اين(. دفاعي قرارداد

 .باشد مي دارا
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 : تجاري برچسب ذخيره -12
( سفيد) خالي تجاري برچسب ذخيره از است ممكن برچسب توليد براي برچسب كمبود و ضرورت مواقع در

 لطمه نآ دوام و وضوح به و است، باقي خود قوت به كاغذ و اندازه رنگ، كيفيت مثال، عنوان به شود، استفاده

 .شود نمي وارد اي

 
 

5 

 :  عنوان
 اورانيوم حاوی مواد بندی بسته ضوابط

 :  سند شرح
 ذخيره و بندي بسته معيارهاي استاندارد اين

. نمايد مي ارائه را 233 اورانيوم مواد مطمئن سازي
 دارند، بقتمطا استاندارد اين معيارهاي با كه موادي

 به مطمئن نگهداري و سازي ذخيره قابليت بايد
 از هدف. باشند داشته را سال 50 اسمي مّدت

 نياز كه است آن بندي، بسته معيارهاي اين اعمال
 مّدت طول در 233 اورانيوم مجّدد بندي بسته به

 . باشد نداشته وجود آن سازي ذخيره  زمان

 و دافاه كليه كه اين از اطمينان حصول براي
 233 اورانيوم هاي بسته از اي دوره بازديدهاي بايد شده رعايت استاندارد، اين طبق سازي ذخيره مقاصد
 اورانيوم اورانيوم، شده مصرف سوخت اورانيوم، ضايعات مايع، 233 اورانيوم براي استاندارد اين. پذيرد صورت

 از مطالعه و تحقيق براي كه( گرم 15)كم رانيوماو مقاصد يا و استفاده حال در اورانيومي مواد يافته، تشعشع
 .رود نمي كار به گردد، مي استفاده آن

 به ربوطم نوع و)U 233 نوع آن در كه شود مي استفاده ای اورانيومي مواد براي تنها استاندارد، اين بعالوه
231 U )باشد داشته راديولوژي لحاظ از را اهميت ترين بيش. 

 

 در ساز بحران مشكالت تا شود مي موجب ،233 اورانيوم ايمن و صحيح سازي ذخيره دقيق اصول رعايت
 تابش از ناشي خطرات از را افراد و نشود ايجاد ،(هستند راديواكيتو مواد داراي كه)اي هسته مواد با رابطه
 .  شود خاص اي هسته مواد اين بهتر چه هر محافظت موجب و نمايد حفظ اشعه

 

 بوطمر خطرات جز به ايمني نكات تمامي آوردن دست به در را اي اوليه و پيشتاز شنق سازي ذخيره امكانات
 مي دارا راديواكتيو آلودگي در را اساسي نقش امكانات اين. نمايد مي ايفا اساسی نقش سند اين در آلودگي به

 .باشد

DOE Standard Criteria for 

Packaging and Storing 

Uranium – 233 – Bearing 

Materials 

DOE – STD – 3028 – 2000  

July 2000 
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 ددص در و كنند مي لدنبا 233 اورانيوم مواد نگهداري سازي ذخيره متولي هاي سازمان كه اهدافي جمله از
 ذخيره دسترسي، كردن محدود مواد، تحكيم مواد، تثبيت قبيل از مواردي به توان مي هستند، آن تحقق

 .کرد اشاره را موجودي ميزان در اعتماد قابليت و كم نگهداري تمهيدات با سازي

 ستهب تركيب داراي 233 اورانيومي مواد تا شويم مطمئن ما كه سازد مي مطرح را معيارهايي استاندارد اين

 بسته ينا. باشد مي مّدت بلند سازي ذخيره  و باال ايمني با( بندي بسته نوع و مواد نوع تركيب)مناسب بندي

 تا ايدب كار اين و گيرند قرار جايي به جا و سازي ذخيره شرايط و ايمني لحاظ از منظم نظارت تحت بايد ها
 طور به را آن شناسايي و مواد كنترل كار توان مي خصوص اين در و دياب ادامه ها آن نهايي جايي به جا زمان

 . داد انجام همزمان

 

 

 

 

 : بندي بسته و سازي ذخيره معيارهاي -1

 : مواد -1-1

 و هيكپارچ اكسيدهاي اكسيد، پودرهاي فلزي، نوع: از عبارتند سازي ذخيره قابل 233 هاي اورانيوم انواع
 مّلي هاي آزمايشگاه در كه آنچه طبق. متشعشع غير هاي سوخت و راميكيس اكسيدهاي نظير مهندسي مواد
oak در اساسي هاي تفاوت و اختالفات است، آمده دست به آيداهو محيطي و مّلي مهندسي آزمايشگاه و 

 . دارد وجود مهندسي مواد و اكسيدها انواع مواد، فيزيكي شيميايي، خواص

 .است شده تهيه نيز متفاوتی بندي بسته ارهايمعي مختلف، مواد اين از كدام هر براي

  

 : آن آلياژهاي و 233 اورانيوم فلز -1-1-1

( مگر)مربع متر 0/000 از كمتر اي ويژه مساحت سطح يك داراي بايد شده بندي بسته آلياژي و فلزي قطعات
 با لزيف قطعات. اشندب مي ضوابط اين داراي ِمش 8 از تر بزرگ فلزي قطعات. باشند( پوند)مربع فوت 4/24 يا

 منظور به بايد ها سيم و( راهي دو)ها پيچ نازك، هاي فويل و g/2m 000/0 از تر بزرگ سطحي مساحت يك
 . شوند تبديل پايدار اكسيدهاي به سازي ذخيره

 و عماي چسبان، اكسيدهاي گونه هر از عاري تا شوند بازرسي چشمي طور به بايد فلزات بندي بسته زمان در
 . باشند روغن و پالستيك نظير ليآ مواد

 

 :اكسيدها -1-1-2

 در بايد شوند مي بندي بسته شده، موم و مهر ظروف در كه اكسيد فّرار مواد: پايدارسازي پذيرش ضوابط -الف
 . باشند %0.0wt از كمتر مجّدد، بندي بسته يا بندي بسته زمان

 دادن حرارت با بايد باشند نداشته را اندارداست اين در 6-1-2-1 بند در شده ذكر ضوابط كه اكسيدهايي



 معرفی استانداردهای جهانی بسته بندی 

16 
 

 عمل تحت كافي زمان مّدت به و مواد براي C o 750 از تر بيش حرارت درجه با و اكسيدي محيط يك در مواد
 يک از كمتر نبايد زمان مّدت اين ولي باشند جوابگو را 6-1-2-1 ضوابط بتوانند تا گيرند قرار پايدارسازي

 . باشد ساعت

 را 6-1-2-1 ضوابط بتواند كه شود می پايدارسازي چنان شده بندي بسته مواد: پايدارسازي تصديق -ب
 آن وضيحت كه مناسب فني روش از استفاده با و فّرار مواد محتويات گيري اندازه طريق از بايد و باشد داشته

 .ساعت يک حداقل و C o 800 حرارت درجه در LO2 های روش نظير. پذيرد صورت است، شده ارائه

 

 : مهندسي مواد -1-1-3

 با دهش بندي بسته يا و Zircaloy روكش با شده داده تفت 233 اورانيوم اكسيد هاي دانه از كه سراميكي مواد
 طبق يا و 10CFR830.120 استاندارد طبق كيفيت تضمين سابقه داراي و است شده تشكيل زنگ ضد مواد

 يدارسازيپا يا و ها آزمون انجام بدون بايد باشند، مي ساخت مانز در استفاده قابل كيفي، تضمين هاي برنامه
 . باشند دارا را 6-1-2 بخش الزامات تمامي اضافه،

-1-2 خشب الزامات تمامي گردد، مي ايجاد اورانيومي هاي ميله چنين از كه اورانيومي هاي دانه و ريز قطعات
 . باشند مي دارا روكش برداشتن هنگام به را 6

 دارا را 6-1-2-1 بند الزامات بتواند كه شده داده روكش غير و شده داده تفت بدون سراميكي هاي دانه
 همچنين. باشد داشته بر در اضافه حرارتي عمليات هيچگونه بدون را 6-1-2 بخش الزامات تواند مي  باشد،

 هاي دستورالعمل و بطضوا طبق بايد سازند برآورده را 6-1-2-1 بند الزامات بتوانند كه اكسيدي هاي دانه
 داشته نيز بندي بسته از قبل را استاندارد ينا 6-1-2-1 وابطض بتوانند و شده پايدارسازي 6-1-2-2 بند

 . باشند

 

 : پايدارسازي از پس سازي ذخيره –4–1–1

 معيارهاي توانند مي اند، دهش پايدارسازي 6-1-2-2 هاي دستورالعمل استاندارد طبق قباًل كه اكسيدهايي
 در بايد اكسيدي مواد اين. باشند داشته پايدارسازي زمان در را 6-1-2-1 و 6-1-2-3 بند در شده ذكر

 بدون بايد كردن سيل اين كه)شده سيل ظرف بيرون و درون قسمت از و شده داده قرار بسته، درب ظروف
 مي آن فّرار مواد و دشون حفظ تغيير بدون آن محتويات( شود بندي بسته پايدارسازي اضافي عمليات انجام

 مثال يبرا. آورد دست به مجّدد كشي وزن با توان مي را درصد اين مثال طور به. باشد %0.0WT از كمتر تواند
 طريق از يا و بسته داخل در بندي بسته زمان در گيري اندازه طريق از توان مي را رسوبي مواد فّرار محتويات

 صمشخ بسته داخل در بندي بسته زمان و پايدارسازي زمان مابين زماني بازه هنگام به وزني كردن اضافه
 . كرد مشخص پايدارسازي زمان در را فرّّّار مواد محتويات و نمود

 

 : ظروف بندي بسته -1-2

 : ظرف طراحي مفهوم -1-2-1
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 ندهكن تأمين ظرف، يك. باشد شده سيل مجزا ظرف دو داخل در شده پايدار مواد مثابه به بايد ظرف مجموعه
 زيمر اليه يك كننده تأمين ديگر، ظرف و است شده بندي بسته مواد نشت از ممانعت براي نياز مورد فشار

 واندبت كه هايي روش ساير يا و جوشكاري توسط بايد بيروني و داخلي ظروف. باشد مي     اضافه ايزالسيون
 . شوند سيل باشد، داشته را آن از تر بيش يا و استاندارد اين عملكردي مشخصات داراي

 نتخابيا امر اين كه شود مي داده ترجيح گاهًا شده، سيل غير داخلي ظروف يا و اضافه كاري سيل از استفاده
 . باشد مي

 درون بيروني، ظرف جوشكاري منظور به كافي تلرانس با بتواند كه باشد ابعادي چنان داراي بايد دروني ظرف
 . بگيرد جاي آن

 را آن دروني محتويات مخرب غير شناسايي و بازرسي قابليت كه باشند چنان بايد بيروني و دروني ظروف
 رونيبي و دروني ظروف طراحي فشار حداقل( توزين و راديوگرافي طريق از آزمون انجام همانند.)سازند ممكن

 . باشد كيلوپاسكال 2070 بايد

 . شوند طراحي 6 خشب 2 پيوست DOE-4401 در شده اشاره الزامات طبق بايد بيروني ظرف

 : ظرف ساخت -1-2-2

 ملكردع با موادي يا و مشابه مواد ساير يا و 300 سري كربن كه زنگ ضد فوالد از بايد بيروني و دروني ظرف
 كه)قبول لقاب فرايندهاي از استفاده با بايد دقيق توزين. شوند ساخته( غيره و خوردگي مقاومت، لحاظ از)بهتر

 . شود انجام ،(برساند حداقل به ترك و خوردگي به ار زنگ ضد فوالد حساسيت

 . دباش رفته كار به آلي يا و اشتعال قابل دارای مواد نبايد بيروني و دروني ظروف از يك هيچ ساخت در

 از يكي ايبر مثال عنوان به. باشد هماهنگ سازي ذخيره امكانات با بايد بيروني، شده پر يا و شده مونتاژ ظرف
 : باشد فراهم ذيل شرايط بايد( Oak Ridge Building)3019قطعات اين

  باشد؛ mm 112 از تر بيش نبايد قطر( الف

 . نباشد mm 102 از كمتر ارتفاع( ب

 فظر اين ساخت در نبايد( پالستيكي هاي كيسه يا آلي هاي روكش و االستومتريك واشرهاي نظير)آلي مواد
 .باشند رفته كار به ها

 ≈ 790kpa لذا 9Kpa .6 با است برابر حدودًا psi 1 و شده ذكر پاسكال كليه موجب هافشار كه اين توضيح) 

115psia≈ psig 100  ) 

 : استفاده مورد مواد -1-3

 : ظرف كننده پر گاز -1-3-1

 و كشش ظرف درون مواد يا و كردن سيل جهت استفاده مورد مواد با نبايد ظروف از كدام هر درون فضاي
 رگون،آ نظير تواند مي شود، استفاده است ممكن كه فضايي اين از مثال عنوان به. نمايد دايجا معكوس واكنش

 . رددگ ظرف نشتي آزمون انجام از مانع نبايد بيروني و دروني ظروف درون فضاي. باشد هوا و نيتروژن نئون،

 

 : ظرف مواد جرم -1-3-2
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 وادم براي Kg 1 .9 يا و فلز براي Kg 4/5 از تر بيش نبايد مربوطه قطعات ساير و 233 اورانيوم جرم كل
 و ها گذاري سياست طبق كه شده ياد مقادير از تر بيش نبايد كه اين يا و باشد ظرف هر در اكسيدي

 . باشد است، شده مشخص سازي ذخيره فرايندهاي

 و داخلي هاي قوطي در فشار حدود رعايت از اطمينان حصول به نياز كه مواردي در بايد ظرف مواد جرم
 همان فشار اين و گردد محدود( شود مي محاسبه B پيوست B-9 فرمول طبق مقدار اين كه)باشد خارجي

 . است ظرف مخصوص فشار

 .شود رعايت بايد حد( ترين گيرانه سخت)ترين پايين باشد داشته وجود محدوديت چندين كه مواردي در

 

 : بندي بسته فرايند -1-3-3

 رهذخي است، قرار كه موادي از بايد اي نخاله مواد ساير و فلزي كننده محكم تقطعا همانند خارجي مواد

 . گردند خارج و شده جدا بندي بسته از قبل شوند، سازي

 سيل مورد بندي، بسته هنگام به كه باشد موادي نشانگر امكان حد تا بايد شده برداري نمونه اكسيدي مواد
 و شرايط و شود ذخيره قوطي در مّدتي براي بندي بسته از بلق است قرار كه موادي اگر. گيرد مي قرار

 بند معيارهاي
 در كه باشد موادي نشانگر امكان حد تا بايد شده برداشت نمونه صورت اين در باشد، داشته را 6-1 و 1-4 

 . اند شده داده قرار شده بندي بسته هاي قوطي

 قوطي نبيرو و درون روي بر سوء اثرات ساير يا و دگيخور هيچگونه كه شود بندي بسته اي گونه به بايد مواد
 . نکند ايجاد

 بندي بسته سازي ذخيره منظور به و شوند داده قرار ظرف يك در بايد مشابه ايزوتوپي و شيميايي مواد تنها
 . شوند

 
 
 

6 

 :  عنوان
 برای مناسب های آزمون طراحی راهنمای

 مواد حاوی کاالهای ونقل حمل و بندی بسته
 اورانيوم

 :  سند شرح
 بسته سطوح انواع معرفي به استاندارد اين در -2

 . است شده پرداخته راديواکتيو بندي
 :A نوع بندي بسته -2-1

Guide to the Design, testing 

and use of Packaging for the 

transport of radioactive 

materials  

BS 3895: 1976  
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 مطابقت سند ينا 23-2 بند در شده ارائه آزمايشي قبول معيارهاي با كه شود ساخته طوري بايد A نوع بسته
 تبايس مي است، دقيق ارزيابي مستلزم كه پذير شكاف  مواد لحم ويژه هاي بسته ساخت براي. باشد داشته

 . گيرند قرار توّجه مورد سند، اين 23-4 بند در شده ذكر نيازهاي و موارد ساير

 : از عبارتند شوند رعايت A نوع بسته از مكانيكي حفاظت منظور به بايست مي كه طراحي عملي اصول

  نباشد؛ زيادي مكانيكي حفاظت نيازمند كه محكم بازدارنده سيستم يك ايجاد( الف)

 كزمر در بست يا گيره و بندي بسته ماده كمك به حفاظ داراي جعبه آن در كه بيروني پوشش يك ايجاد( ب)
 شپوش. دهد تشكيل را بيروني پوشش محافظ يا بندي بسته ماده است ممكن موارد، برخي در. گيرد مي قرار

 اردمو برخي در محافظ ماده است ممكن همچنين. باشد داشته نيز ارندهبازد يا حفاظ نقش است ممكن بيروني
  كند؛ عمل مايع جاذب عنوان به

 طوري به مكانيكي حفاظت راستاي در اي حرفه( چسباندن)كردن تا طريق از بيروني هاي حفاظ ساخت( ج)
 در شده ارائه راحيط هاي شيوه از بسياري. يابد كاهش شتاب نيروي و افزايش Stopping بستن فاصله كه

 .باشند مي عملي سند نيا 1-2-14( b)بند

 : B نوع بندي بسته -2-2

 . باشد داشته طابقتم استاندارد، اين 23-3 بند آزمايشي معيارهاي با كه شود ساخته طوري بايد B نوع بسته

 : از عبارتند شوند، رعايت B نوع بسته از مكانيكي حفاظت براي بايست مي كه طراحي عملي اصول

  نباشد؛ زيادي مكانيكي حفاظت نيازمند كه محكم بازدارنده سيستم يك ايجاد( الف)

 كزمر در بست يا گيره و بندي بسته ماده كمك به حفاظ داراي جعبه آن در كه بيروني پوشش يك ايجاد( ب)
 نيبيرو پوشش .دهد مي تشكيل را بيروني پوشش محافظ، يا بندي بسته ماده موارد برخي در. گيرد مي قرار

 وعهمجم زير دو به توان مي را سيستم اين. كند مي ايفا نيز را ايمني حفاظ و حرارتي حفاظ نقش معمواًل
 هايي ستهب -2 هستند؛( متحرك)شدني جدا( كانتينرهاي)هاي صندوق داراي كه هايي بسته -1:نمود تقسيم

 . هستند متحرك غير يا شدني جدا هاي صندوق داراي كه

 ات طريق از مكانيكي حفاظت براي شکل ای صندوقه هاي قاب و ها تيغه مانند بيروني هاي حفاظ ساخت( ج)
 منفي، شتاب نيروهاي و افزايش توقف،( Stopping)بستن فاصله كه طوري به اي، حرفه Collapse كردن

 . يابد كاهش

 سرب از اغلب ايكس و گاما هاشع تضعيف براي. دارد بستگي كاربردي حفاظ نوع به عمدتًا ،Bنوع بسته طراحي
 تشعشع وجود صورت در. شود مي استفاده شده ضعيف اورانيوم يا تنگستن آلياژ دار، سرب فوالد لخت،

 . شود استفاده بور با شده اندود حفاظ يا هيدروژني حفاظ از است ممكن نوتروني، هاي كننده
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 مي استفاده اي ورقه كاديوم پوشش با هيدروژني ماده تركيب از يک نوع پذير شكاف ماده حاوي بسته در

 در حفاظ كه زماني. باشد نياز نوترون و گاما حفاظ تركيبات به طراحي بعدي مراحل در است ممكن. شود
 . شود مي استفاده نيز حرارتي حفاظ از دارد، قرار( هيدروژني ماده تجزيه يا سرب ذوب)گرما مجاورت

 . است شده ارائه سند اين C-2 بند در طراحي مفاهيم خاص انواع

  

 (: گرما برابر در حفاظت)حرارتي حفاظت -2-3

 : شديد( تصادم)تصادف شرايط در كه باشد اي گونه به بايد B نوع بسته حرارتي حفاظت طراحي

 . شود حفظ شده تعيين حدود در تشعشع سطح در آن تفاوت و تشعشع حفاظ يكپارچگي( الف)

 . شود جلوگيري شده تعيين حدود در راديواكتيو مواد نشت از تا شود حفظ بازدارنده سيستم يكپارچگي( ب

 مطابقت سند ينا 23-3 بند در مندرج آزمايش پذيرش معيارهاي با كه شود ساخته طوري بايد بسته بنابراين
 . باشد داشته

 : حفاظت اصول -2-3-1

 : گيرد مي صورت زير اصل يك از بيش يا يك طريق از حرارتي حفاظت

  داخلي؛ بسته به حرارت ورود از جلوگيري براي حرارتي حفاظت پاكت يك ساخت( الف)

  كنترل؛ آزمايش طول در دما افزايش از جلوگيري براي بسته حرارتي( محتواي)ظرفيت كاربرد( ب)

 (. كاهنده ablative خواص شامل)سازنده مواد طبيعي حرارتي مقاومت كاربرد( ج)

 تحفاظ است ممكن همچنين. شود توّجه نيز تكميلي نيازهاي ساير به ايدب حفاظتي اصول بررسي راستاي در
 محيطي ظتحفا - مكانيكي حفاظت: از عبارتند كه باشد داشته نيز را ديگر نقش يك از بيش يا يك حرارتي،

 ايعم جاذب نقش باشد، دارنده باز سيستم داخل حفاظتي ماده كه صورتي در و زدگي هوا برابر در حفاظت -
 . دارد نيز را واكتيورادي

 حرارت درجه دارنده، باز حفاظ راديواكتيو، ماده گرمايي خواص حرارتي، مقاومت نظير مواردي اين، بر عالوه
 ايه بسته. گيرند قرار نظر مد بايد تشعشع حفاظ ايمن و محدود حرارت درجه طور همين و آن ايمن و محدود

 از حدودنام حرارتي افت مغاير نيازهاي سبب به است ممكن اال،ب حرارتي نيروي داراي راديواكتيو منابع حاوي
 را حرارتي حفاظت براي كامل انسداد تحمل قابليت سوزي، آتش يك در محدود حرارت افزايش و بسته

 . باشد نداشته
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 : حفاظت اصول كارگيري به -2-3-2

 : حرارتي حفاظت (پوشش)لفاف –2-1–3–2

 ادهاستف حفاظ، داراي جعبه كردن محصور جهت آتش، برابر در مقاوم ادهم جنس از لفاف يك از شيوه اين در
 : شود مي تقسيم بخش سه به شيوه يا اصل اين. شود مي

 طبق)،(شدني جدا)متحرك داخلي حفاظ داراي جعبه يا نشده تهويه حرارتي حفاظت لفاف يك كاربرد( الف)
 ؛(استاندارد همين E تا A مفاهيم

 طبق)،(شدني جدا)متحرك داخلي حفاظ داراي جعبه يك با شده تهويه حرارتي اظتحف لفاف يك كاربرد( ب)
  ؛(استاندارد همين E تا D مفاهيم

 كاهش براي و بوده مكمل بسته يك از بخشي عنوان به نشده تهويه حرارتي حفاظت لفاف يك كاربرد( ج)
 ذوب پالگ رول يک وسيله به يدبا و رود می  کار به بيروني پوشش در سوزي آتش يك طول در دروني فشار

 . شود محكم سربي يا پالستيكي جنس از شونده

 است اين نشده، تهويه جداگانه حرارتي حفاظت لفاف يك در متحرك داخلي جعبه يك دادن جا عمده مزيت
 ظتحفا نظير ديگري مكمل هاي نقش لفاف اين عالوه به. دارد وجود داخلي جعبه تعويض يا تغيير امكان كه

 يك تاس ممكن و ساخت ارزان و ساده تقريبًا لفاف توان مي سبك بندي بسته در. دارد نيز فضايي و نيكيمكا
 . باشد non-returnable طرفه

  اسبمن حرارتي حفاظت هاي لفاف در استفاده براي آمده ها آن شرح( ج)تا( الف)هاي پاراگراف در كه موادي
 . كند نفوذ داخلي جعبه به نتواند گرما كه دارند كارايي صورتي در تنها مواد اين. باشند مي

 

 : مواد طبيعي حرارتي ومتمقا كاربرد –2-2–3–2

 به. است استوار آزمايش حرارت درجه افزايش به مقاوم سازنده مواد و طراحي طبيعي خواص بر اصل اين
 در اه آن يكپارچگي حفظ به قادر تشعشع، حفاظ و آن بازدارنده پوشش يا راديواكتيو منبع اگر مثال، عنوان

 . دارد طابقتم استاندارد اين 23-3 بند پذيرش معيار با باشند، حرارتي آزمايش دماي از بيش دماهاي

 تنگستن آلياژ تشعشع حفاظ يك توسط كه باال ذوب نقطه با ظرف يك داخل استرونستيوم تيتانات منبع
 . باشد مي بندي بسته اين از اي نمونه شده، محصور

 جنبه اب كه شوند طراحي اي گونه به و باشند آزمايشي دماهاي در خنثي و حرارت به مقاوم پايدار، ايدب مواد
 مايشيآز معيارهاي هنوز كه شده تأكيد همه، اين با. باشند داشته مطابقت آزمايش، پذيرش معيارهاي حرارتي

 .شوند رعايت بايد كه هستند ديگري حرارتي غير
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 :  عنوان
 
 
 
 
 
 
 :  سند رحش
 با يآشناي ضمن را خوانندگان تا داريم قصد بندي، بسته جهاني استانداردهاي چکيده معرفي با بخش اين در

 . اييمنم ها آن رعايت به ترغيب و آشنا نيز استانداردي مهم الزامات و قواعد با کننده تدوين هاي سازمان

 طبقه (کاالهاي)به مربوط عمومي نيازهاي: است آمده سند اين در هوايي نيروي نقل و حمل براي بندي بسته مواد
 :  از عبارتند قوانين اين. باشد مي الزم طبقات، از يك هر براي خطرناك

  مجاز غير منفجره مواد

 :ننماييد نقل و حمل هوايي خطوط طريق از را زير منفجره مواد 

  خشك انفجاري تركيبات ساير يا( فّله)توده فولمينات ●

          هدرج 75 دماي معرض در ساعت 48 مّدت به هرگاه يا گيرند مي آتش خود به خود كه اي منفجره تركيبات ●
 .شوند مي تجزيه چشمگيري طور به گيرند قرار( فارنهايت درجه 167)گراد سانتي

 آمونيوم حاوي آمونيوم نمك حاوي داراي که طور همين و كلرات کاالي وسيله يا انفجاري تركيب يك ●
  . باشد قوي اسيد يك و ضعيف باز يك که نمك حاوي اسيدي ماده يك و جزئي چهار آمونيوم نمك يا گزينجاي

 و جرهمنف مواد ديده صدمه يا نشتي داراي هاي محموله  مجّدد بندي بسته از بايد هوايي پايانه کارکنان ●
 . نماييد خودداري مهمات بازرس حضور بدون مهمات

 .اند ديده صدمه يا و اند شده رها يا پرتاب و دارند نشتي كه مهماتي و منفجره مواد ●

 .  نباشند توليد مصّوب استانداردهاي و قواعد داراي که اي منفجره مواد ●

 مهمات يدهد آموزش کارکنان بازديد و كنترل مورد كه زماني تا اند شده رها يا پرتاب كه را اي منفجره مواد ●
 . نكنيد حمل اند، نگرفته قرار

 بازرسي نظر، مورد محموله كه گيرد مي انجام صورتي در ديده، صدمه يا مشكوك انفجاري مواد نقل و حمل ●

Preparing Hazardous 

Materials for Military 

Air Shipments 

TM 38 – 250  

11 December 2001 
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 را ايمن نقل و حمل مناسب شرايط و گيرد قرار مربوطه کارکنان تأييد مورد و شده بندي بسته مجددًا شده،
 . برسد حيتصال با و ديده آموزش کارکنان امضاي به بايد نامه گواهي. باشد داشته

 ويژه مجوز داراي كه ديگر مايع منفجره ماده گونه هر يا نيترات دي گليكول، اتيلن دي گليسيرين، نيترو ●
 . نيستند

 . است شده دانسته مجاز كه مواردي استثناي به( شده گذاري فشنگ)پر گرم سالح ●

  انفجار چاشني و انفجاري ماده محتوي بازي آتش مواد ●

  سفيد يا زرد فسفر محتوي بازي آتش مواد ●

 تركيب حاوي كه حجم کم اژدر يك يا باشد متر ميلي 23 از بيش آن بيروني ابعاد كه حجم کم اژدر ●
Chlorate اخلد انفجاري ماده وزن كه صورتي در)سولفور و( آنتيموان سولفيد)سياه آنتيموان پتاسيم، كلرات 

 . است( باشد گرم 26/0 از بيش بازي اسباب

 رجيخا ماده و شيميايي ماده حاوي مهمات و انفجاري وسايل منفجره، مواد منفجره، مواد بندي طبقه تأييد
 حمل مقّررات يا و شده بندي طبقه قانوني مرجع قوانين با مطابق بايست مي نظامي هوايي نقل و حمل مناسب

...  و مرجع آن رناكخط مواد و مهمات بندي طبقه هاي شيوه طبق قانوني مرجع بندي طبقه بدون نقل و
 ادهم بندي طبقه  سيستم در و باشند مي مصّوب شماره داراي كه اي منفجره مواد كليه. باشد داشته مطابقت

 مي قرار تأييد مورد كنترل تحت نظامي هواپيماهاي با جايي جابه منظور به اند، شده گذاري شاخص خطرناك

 .گيرند

  

  سيلندرها حمل نيازهاي –

 مقتضيات همچنين. نماييد پيروي سند اين ايمني وسايل جمله از فشرده گاز سيلندرهاي حمل هنگام به
 . شود مي اعمال نيز كروي فشار مخازن مورد در سيلندرها به مربوط

 رينگهدا اي استوانه فشار تحت ظروف و سيلندرها در نبايد شيميايي تركيب قابليت داراي مواد يا گازها
 رعايت گاز حاوي سيلندرهاي درپوش خصوص در ذيل نکات بايد و. نيفتد خطر هب ها آن دهي بهره تا شوند
 : گردد

 فشار رابرب در الزم پايداري تا شود متصل سيلندر به اي دنده صورت به مستقيم طور به بايد شير يا درپوش -
 . باشند داشته را سيلندر آزمايشي

 وادم حاوي استوانه شير اما. باشد( سوراخ بدون)نشده پرفراژ غشاي با نشده بندي بسته نوع از بايد شير
 لمتص واشردار درزگير درپوش كمك به كه اين بر مشروط باشد، شده بندي بسته نوع از است ممكن خورنده،

 . شود جلوگيري بسته از مواد ريزش از و شده گازبندي استوانه شير بدنه به

 . شود محكم شده حديد توپر بند مجرا اي شده حديد درپوش طريق از بايست مي شير خروجي مجراي

 دهما و يكديگر با متناسب بايد واشرها و Luting خروجي، هاي درپوش ،Plugs ها، توپي شيرها، سيلندرها،
 .باشند
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 : از عبارتند که شود حفاظت هايي شيوه به بايد فشرده گاز از پر ظروف شير

  نقل و حمل طول در شير به صدمه از جلوگيري براي كافي مقاومت با فلزي درپوش يك با -

  شير از مناسب محافظت جهت كره يا سيلندر ايجاد يا كردن كارتن با -

 . نشود منفجر كند، سقوط صاف سطح يك روي صندوق هرگاه كه اي گونه به شده حفاظت يا توكار شير با -

 غير گاز محتوي هاي هكر يا سيلندرها حمل طول در صدمه از جلوگيري براي محكمي شيرهاي طريق از -
( فارنهايت درجه 79)گراد سانتي درجه 21 دماي در( Psig 300)باسكال كيلو 5/2068 تا فشار تحت مايع
 . باشد

 يها جعبه در مناسب شير حفاظ و است 03/2 از كمتر ها آن ديواره ضخامت كه سّمي مواد حاوي سيلندرهاي
 برخوردار فيكا مقاومت از بايد شير حفاظ و جعبه. نمايد تأمين را الزم نيازهاي بايد جعبه و ندارند شده تعريف
 از سقوط از ناشي شكستگي و شكل تغيير دچار( وجود صورت در)شير و سيلندر هاي قسمت كليه تا باشند
 رپوشد به را آن نشده، بندي بسته مجّدد سيلندر كه صورتي در. نشود بتني كف روي تر بيش يا متر 2 ارتفاع

 ستگيشك و شكل تغيير برابر در شير از كافي حفاظت تا نماييد مجّهز شير از حفاظت ابزار ايرس يا حفاظتي
 . آيد عمل به بتني كف يك روي متر 2 ارتفاع از سقوط از ناشي احتمالي

 از اظتحف قابليت بايد بسته. كرد استفاده مقاوم بيروني هاي صندوق از بايد كروي نوع سيلندرهاي حمل براي
 2/1 ارتفاع از سقوط از ناشي احتمالي شكستگي و شكل تغيير از آن هاي بخش كليه و باشد داشته ار سيلندر

 رد فشار تحت را ها صندوق يا اي كره هاي هسته سيلندرها،. باشد داشته را توپر بتني كف يك روي متري
 . نكنيد بندي بسته شده، هوابندي بيروني هاي بسته يا فلزي هاي بشكه

                نآ با متناسب نيز جعبه و باشد اسمي فشار از بيش نبايد گراد سانتي درجه 21 دماي در عبهج داخل فشار
 : است آمده ذيل در كه شرايطي در مگر شود، تعيين و گذاري عالمت

 نيز سيلندرها ساير شوند، مي مشخص گذاري عالمت با فشار محدوديت داراي سيلندرهاي كه هنگامي -
 گذاري عالمت اسمي فشار محدوديت يك به منوط ها آن تأييد اما شوند؛ مي آماده فني شخصاتم همان طبق
 . است باالتر شده

 كند، جاوزت اسمي فشار برابر 1 4/1 رقم از نبايد گراد سانتي درجه 54 دماي در كره يا سيلندر داخل فشار -
 از زمتجاو نبايد كه مايع كربن اكسيد دي و مايع نيتروژن مونوكسيد استيلن، حاوي سيلندرهاي استثناي به

 . باشد سيلندر مجاز شارژ فشار

 گراد سانتي درجه 55 سيلندرهاي اسمي فشار از بيش نبايد سّمي مواد حاوي سيلندر يك داخل فشار -
 درجه 55 دماي در مايع سيلندر نبودن پر از تا نماييد قطع كافي زمان مّدت در را شارژ جريان. )باشد 0131

 .( نماييد حاصل اطمينان گراد نتيسا

 مشخصات اين اعمال تاريخ از قبل كه هايي جعبه براي رايج مشخصات در شده مشخص اسمي فشار از -
 . نماييد استفاده اند، شده ساخته

 طور به ار سيلندر نبايد گاز مايع بخش پايدار، وينيل فلوريد و نيتروژن مونوكسيد كربن، اكسيد دي جز به -
 . داد قرار گراد سانتي درجه 54 مايع در و كامل
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 اول در شده تعيين اسمي فشار از نشده، گذاري عالمت ها آن روي اسمي فشار كه مجازي سيلندرهاي در - 
 .نماييد استفاده استاندارد

 ارايد که( ذوب قابل فلزي بند پشت بدون)شكننده صفحه ايمني ابزار به سيلندرها از يك هر كردن مجّهز -
 . باشد شده تعيين آزمايشي فشار حداقل از كمتر يا معادل انفجاري رفشا

 . نماييد تعيين آب صندوق شيوه از استفاده با را مجّدد آزمون يا آزمايش آخرين زمان در ارتجاعي انبساط -

 . شود مين اعمال اند، شده بندي طبقه احتراق قابل مايعات قالب در كه موادي مورد در استاندارد اين مقّررات

 مولمش شوند، مي نگهداري كيسه يك در كه اشتعال قابل مايع به آغشته( برداري نمونه فتيله)سوآب و پنبه
 . باشند نمي راهنما اين مقّررات

 ايمعياره با شده، بندي بسته كننده مصرف استفاده براي مناسبي شكل به كه اي تكه چوب زغال هاي گلوله
 ريفتع با زغال هاي گلوله كه صورتي در. ندارد مطابقت گيرد، مي آتش ودخ به خود كه اي ماده بندي طبقه
 طبقه ماده

 عدم از. شود نمي اه آن مشمول نيز استاندارد اين مقّررات باشند، نداشته سنخيت استاندارد اين 4 – 2 
 كه اين و ستانداردا اين 4 – 2 طبقه ماده تعريف با شود مي حمل كه چوب زغال از خاصي شكل و نوع تطابق
 شده، انجام آن مورد در( گيرد نمي آتش خود به خود دهد مي نشان كه)كربن خود به خود شدن گرم آزمون

 . نماييد حاصل اطمينان

 تصور اين غير در نماييد، خودداري خورنده، مايعات همراه به خطرناک مواد 5 طبقه مواد بندي بسته از
. ريزيدب بسته فلزي ظروف در اشتعال قابل غير جاذب ماده نوع از حفاظ داراي هاي بطري در را خورنده مايعات

( نساُ 4)متر ميلي 118 از بيش ها آن مقادير كه بسته فلزي هاي قوطي داخل 5 طبقه مواد هوايي نقل و حمل
 املك عفوني ضد نيازمند شده بندي بسته مواد ساير همراه به مواد اين كه است قبول قابل صورتي در نيست،

 . گيرند قرار قسمت كي در

 . نماييد خودداري غذايي مواد حاوي شده استاندارد پالت در مايع سّمي ماده دادن قرار از

 : كه كنيد طراحي طوري گيرد، مي قرار استفاده مورد راديواكتيو مواد حمل منظور به كه را اي بسته

 . باشد آسان آن كنترل و بوده برخوردار الزم ايمني از نقل و حمل فرايند طول در -

 اين، بر هعالو. نكند وارد جعبه به را فشاري شده، اضافه جعبه به نقل و حمل راحتي براي كه اي دسته يا قالب
 هب شد خراب يا شكست اضافي بارهاي فشار اثر در اگر كه كنيد طراحي طوري را برنده باال دسته يا قالب

 هر هتج اين در. نيايد وارد اي لطمه  استاندارد اين 11 پيوست و پيوست اين نيازهاي با بسته تطابق شرايط
 و دكني جدا گيرد، مي قرار استفاده مورد بسته كردن بلند جهت كه را بسته بيروني سطح روي ضمائم از يك

 . باشد داشته را الزم مقاومت كه نماييد طراحي طوري يا نماييد فعال غير نقل و حمل هنگام

 آب و شودن سوراخ الزم آوري جمع صورت در تا باشد داشته را الزم مقاومت امكان حد تا بسته بيروني اليه -
 . نكند نفوذ بسته داخل به

 جعبه ايمني ،باشد نمي بسته از بخشي و شود مي افزوده بسته به نقل و حمل هنگام به كه ابزاري گونه هر - 
 .  نياندازد خطر به را
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 و ملح طول در است ممكن كه ارتعاش تشديد يا خوردن تكان يا شارتعا شتاب، اثرات مقابل در بندي بسته -
 ها، هرهم و نشده لطمه دچار بسته كل يا بستن ابزارهاي كارايي تا باشد داشته را الزم مقاومت دهد، رخ نقل

 .  نشوند خراب يا شل ايمني ابزارهاي ساير يا و ها پيچ و قفل زبانه

 . دباشن سازگار بسته محتويات و همديگر با شيميايي و فيزيكي لحاظ به آن اجزاي ساير و بسته مواد -

 الزم اظحف به دارد وجود ها آن طريق از محتويات ريزش يا نشت احتمال كه را شيرهايي يا ها دريچه كليه -
 . باشند مجّهز

 

  گرمايي حدود و تشعشع سطح محدوديت

 : هك نماييد طراحي طوري را راديواكتيو مواد حاوي هاي بسته -

 . نباشد 2msv/h(200mrem/h) از بيش بسته خارجي سطح از نقطه هر در تشعشع سطح -

 . نباشد 10 از بيش نقل و حمل شاخص -

 : كه نماييد حمل يا بارگيري و بسازيد كنيد، طراحي طوري را راديواكتيو مواد حاوي هاي بسته -

 دي،عا شرايط تحت و نقل و حمل طول در د،آي مي وجود به راديواكتيو مواد وجود واسطه به كه گرمايي -
 . نسازد وارد بسته به آسيبي

                   درجه 38 محيط دماي در( ساكن هواي فرض با)شده بارگيري بسته دسترس در بيروني سطوح دماي -
 لنق و حمل يك در گراد سانتي درجه 82 يا عادي نقل و حمل يك در گراد سانتي درجه 50 از گراد، سانتي
 . نكند تجاوز خاص

  نقل و حمل كلي(  مقّررات)نيازهای

 يا ستهب مورد در را الزم ايمني نقل، و حمل عادي شرايط تحت راديواكتيو مواد تغيير از جلوگيري براي -
 . نماييد اعمال محموله

 بايد يويواكتراد مواد حاوي بسته شده، دانسته ضروري ها آن رعايت CAA در كه خاصي مقّررات استثناي به -
 : شود حمل زير موارد رعايت صورت در و ويژه بار جاي مقّررات اعمال بدون عادي محموله بين در

 . نباشد جعبه ضلع برابر از بيش گرما خروجي -

 كيسه اي ها بسته در پيرامون محموله و نباشد وات 15 از بيش مربع متر هر در بسته گرماي فشار ميانگين -

 . نباشد كند، مي جلوگيري گرما انتقال براي هوا جريان از كه شكلي به يا ها

 كمتر آن عشعتش دور و نشود پاك آن آلودگي كه زماني تا نبايد است راديواكتيو مواد به آلوده كه هواپيمايي -
 را آن بسته، شدن آلوده صورت در. گيرد قرار استفاده مورد دوباره نرسد msv/h) )005/0 (0/5 mrem/h)از
 اين براي. نيدنز دست آن به راديولوژيكي ابزار از استفاده بدون االمكان حّتي و داريد نگه دور ها بسته يرسا از

 ستهب از شده ريخته يا نشتي راديواكتيو مواد با تماس يا خوردن استنشاق، از نرسد، پرسنل به آسيبي كه
 ستوراتد تا دهيد انتقال جداگانه مكان يك به را مربوطه بسته مواد و باز راديواكتيو مواد. كنيد خودداري

 .شود صادر مسئول راديولوژيكي مقامات سوي از تخليه
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 : نكنيد حمل نظامي ترابري سيستم طريق از را زير هاي بسته -

 .گراد سانتي درجه 50 از بيش سطح دماي با B(M) و B(U) نوع بسته -

 اييه بسته يا كمكي تبريد سيستم يك طريق از خاصي تبريد نيازمند كه B(M) نوع شده تهويه هاي بسته -
 . گيرند مي قرار عملياتي كنترل تحت نقل و حمل طول در كه

 2msv/h(200 mrem/h) از بيش تشعشع سطح با( ها بسته)هاي محموله نقل و حمل از خاص، موارد جز به –
 . نماييد خودداري

 مجاورت رد مايعات اين كردن ذخيره از. نماييد رهذخي شده تهويه و سرد فضاهاي در را اشتعال قابل مايعات -
 بخار زا جلوگيري براي. نماييد خودداري كننده، اكسيد عوامل و اشتعال قابل مواد جرقه، شعله، گرما، منابع

 اين مواد از برخي اگرچه. دهيد قرار هم به نزديك كاماًل را ها آن حاوي هاي بسته اشتعال، قابل مايعات
 سّمي يا خورنده مواد دسته در را ها آن توان مي اما شده؛ بندي طبقه اشتعال قابل ايعاتم قالب در پيوست

 و بند پيش محافظ، عينك پالستيكي، دستكش از مايعات اين( سرريز)ريزش يا نشت صورت در. داد قرار نيز
 . نماييد استفاده تنفسي ماسك

 هيدرازين و آب بي هيدروكربن از يبيترك شامل هواپيما هيدروليكي نيروي واحد سوخت هاي مخزن -
 اب واحدها مطابقت صورت در اند، شده طراحي هواپيما در كامل واحدهاي عنوان به نصب براي كه مونومتيل

 : شوند مي مستثني فني مشخصات بندي بسته نيازهاي از زير موارد از يكي

. شدبا( گالن 12)ليتر 46 داخلي محج حداكثر با شده جوش آلومينيومي فشار تحت منبع شامل بايد واحد -
 فشار حداقل و( Psi 185) پاسكال كيلو 275/1( مانومتري)نسبي فشار حداقل داراي بايد بيروني ظرف

 يرغ محافظ ماده در بايد داخلي كامل واحد. باشد( Psi 400)پاسكال كيلو 755/2 انفجاري( مانومتري)نسبي
 . شوند حفاظت كاماًل اتصاالت كليه تا شود بندي ستهب بيروني محكم فلزي بسته يك در اشتعال قابل

 محفظه يك منبع اين در سوخت اوليه حفاظ. باشد آلومينيومي فشار تحت منبع يك شامل بايستي واحد -
. شدبا مي( گالن 12)ليتر 46 داخلي حجم حداكثر با ارتجاعي اليي يك با هوابند درزگير داراي جوشي سوخت

 در بايد منبع هر. باشد( Psi 750)پاسكال كيلو 17/5 طراحي نسبي فشار حداقل ايدار بايد فشار تحت منبع
 برطرف وجود صورت در و باشد نداشته نشتي تا گيرد قرار بررسی مورد نقل و حمل از قبل و ساخت طول
 تهبس بيروني محكم فلزي بسته يك در و اشتعال قابل غير محافظ ماده يك در بايد داخلي كامل واحد. شود

 . اشدب مي( گالن 11)بسته و واحد در سوخت ظرفيت حداكثر. شوند محافظت كاماًل اتصاالت كليه تا شود بندي

 رادگ سانتي درجه 55 داخلي هواي فشار از استفاده با نشتي ضد آزمايش شرايط در مالحظه قابل مقاومت -
 . باشد تهداش را شود يم بندي بسته كه اي ماده بخار فشار برابر دو حداقل يدبا

 : باشد داشته را زير نيازهاي و شرايط يدبا پيچي هاي بست و قفل -

 از استفاده با كار اين. شوند مي( شده مشخص سازنده توسط چه آن مانند)محكم پيچي گشتاور يك به -
 .دارد را گشتاور گيري اندازه قابليت كه گيرد مي صورت دستگاهي

 آن نقل و لحم طول در تكان يا ضربه اثر در قفل شدن شل از جلوگيري يتقابل داراي ابزار يك از استفاده با -
 . نماييد محكم خود جاي در را
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 اب درپوش درزگير. نماييد مجّهز درپوش، درزگير سازنده هاي توصيه با مطابق درپوش درزگير يك به -
 . دباش داشته( PSI 15) پاسكال كيلو 100 حداقل داخلي فشار برابر در كافي مقاومت

 : نماييد تأمين آمده ذيل در كه را حداقل ضخامت به مربوط نيازهاي -

 حداقل. باشد متر ميلي 3/1 بايد( گالن 32)ليتر 120 معادل يا كمتر ظرفيت با هاي استوانه ضخامت حداقل -
 . باشد متر ميلي 9/3 بايد( گالن 32)ليتر 120 معادل يا كمتر ظرفيت با هاي استوانه ضخامت

 و كشو كننده مبّرا بايد گيرها ضربه اين جنس. شود گذاشته گير ضربه دروني، و بيروني بشكه يا ظرف بين
 ينب ضخامت متر سانتي 6/7 حداقل و باشد متر سانتي 5 يدبا گير ضربه مواد اين ضخامت حداقل. باشد خنثي
 (.  پايين و باال سطح)باشد بيرون بشكه درون سطح و دروني بشكه يا ظرف( پايين و باال)بيرون سطح

 اه آن نقل و حمل از قبل بايست مي آور اشک گاز هاي کپسول براي جديد بندي بسته گونه هر از استفاده
 مي مشابه وسايل و آور اشك  هاي نارنجك و ها كپسول شامل قانون اين. باشد گرفته قرار تأييد مورد

 (. باشند داشته رآو اشك گاز مواد وزني درصد 2 از بيش داراي كه مهماتي)باشد

 ايه جعبه يا فلزي نوار و اليي سه تخته جعبه فلزي، نوارهاي چوبي، جعبه شامل که نقلي و حمل هاي بسته
 با همراه كه مهمات اين كننده پرتاب قطعات و تجهيزات باشند، مي فلزي نوارهاي با شده نوسازي چوبي

 در يا و جعبه درون در و جداگانه هاي بندي تهبس در بايد باشند، نمي آور اشك مهمات ساير و ها نارنجك
 عبهج درون در كه اين يا و شوند داده قرار بيروني بسته داخل در سپس و شده بندي بسته داخلي هاي جعبه

 شكا گاز تجهيزات و وسايل. باشد 35Kg از تر بيش نبايد بسته اين وزن. شوند داده قرار خارجي چوبي هاي

. ننمايند لعم مهمات اين اتفاقي طور به كه داد قرار بسته يك در يكديگر با چنان املك طور به توان مي را آور
 ند،ب اين در شده ذكر مشخصات طبق بر بايد اند شده مونتاژ هم روي بر كامل طور به كه اقالمي بندي بسته

 . باشند

 بندي بسته مستقل كاماًل بسته يك يا و مجزا دروني بسته يك در را آور اشك مهمات كننده فعال وسايل
 وزن. ودش داده قرار بسته يك در مهمات كننده فعال قطعه 24 و قلم 24 از بيش نبايد ها بسته اين در. نماييد
 . باشد Kg 35 از تر بيش نبايد اي بسته چنين خالص

 هاي هبجع يا و فلزي هاي درپوش با مقوايي هاي لوله داخل در را داخلي هاي بسته اين از كدام هر محتويات
 بسته 30 از تر بيش بيروني، مقوايي هاي جعبه از كدام هر درون در. دهيد قرار مناسب هاي رويه با مقوايي
 .باشد Kg 16 از تر بيش نبايد يزن بسته اين ناخالص وزن و ندهيد قرار داخلي
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 :  عنوان
 خطرناک مواد ظروف

 :  سند شرح
 گير ربهض ماده ضخامت حداقل و بپوشانيد واكنشي غير گير ضربه هماد يك با را استوانه ظرف درون بايد ابتدا
 .  باشد متر سانتي 5 بايد استوانه، ظرف بيروني سطح و داخلي استوانه ظرف بيروني سطح بين
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 شيشه، جنس از ضربه به مقاوم مخزن يك شامل كه دهيد انجام داخلي بندي بسته طبق را بندي بسته
 در ابتدا بايد بسته همچنين و بوده واكنشي غير جاذب گير، ضربه ماده. باشد مي فلز يا پالستيك سراميك،

 .باشد پالستيك يا فلز جنس از نشتي ضد بسته يك
 پيچي قفل يك داراي بايستي داخلي مخزن
 قابليت با ابزار يك وسيله به كه باشد

 اثر در قفل شدن شل يا شدن باز از جلوگيري
 محكم نقل و حمل طول در تكان يا ضربه
 مطابق بايد  بيروني ظرف و داخلي بسته. گردد

 مطابقت انتظار، مورد عملكرد سطح نيازهاي با
 ظرف در كه مايعي كلي مقدار. باشند داشته
 از بيش نبايد شود مي بندي بسته بيروني
 .باشد( گالن 4) ليتر 160

 35/1 بايد بيروني استوانه ظرف ضخامت
 خامتض نيازهاي ذيل در. باشد متر ميلي
 : است شده اشاره ظرف

 گراد سانتي درجه 55 دماي در داخلي هواي فشار از استفاده با نشتي ضد آزمايش شرايط در خوبي مقاومت -
 . باشد داشته شود، بندي بسته بايد كه اي ماده بخار فشار برابر دو حداقل( فارنهايت درجه 131)

 : كند مطابقت زير ينيازها كليه با كه باشد پيچي بستار يا در داراي -

 گشتاور به Torque گشتاور گيري اندازه قابليت داراي وسيله يك از استفاده با بستار، سازنده توصيه مطابق -
 . شود بسته

 شل يا ودنر عقب به نقل و حمل طول در تكان يا ضربه اثر در بستار تا شود محكم خود جاي سر ابزار يك با -
 . نشود

 رپوشد. باشد داشته مطابقت درپوش سازنده، هاي توصيه با كه شود پوشانده( زگيردر)درپوش يك با طوري -
 . باشد داشته را( 15Psi) پاسكال كيلو 100 حداقل داخلي فشار برابر در الزم مقاومت بايد درزگير

 داقلح داراي بايستي( گالن 32)ليتر 120 معادل با كمتر اما ليتر 30 از بيش ظرفيت با استوانه ظروف -
 . باشند متر ميلي 08/1 ضخامت

 داقلح داراي بايد ليتر 120 معادل يا كمتر اما ليتر 30 از بيش ظرفيت با 1131 کد با استوانه ظروف -
 .باشند متر ميلي 9/3 ضخامت

 اخليد ضخامت حداقل ليتر 120 معادل يا كمتر اما ليتر 30 از بيش ظرفيت با 6HA1 کد با استوانه ظروف -
 يميل 96/0 و 58/1 ترتيب به بايستي بيروني فوالدي استوانه ظرف و داخلي پالستيكي وانهاست ظرف براي
 . باشد متر

 . شندبا داشته متر ميلي 35/1 ضخامت حداقل بايد ليتر 120 از بيش ظرفيت با 1N1 يا 1A1 استوانه ظروف -
 . باشند داشته متر ميلي 7/4 ضخامت حداقل بايستي ليتر 120 از بيش ظرفيت و 1B1 کد با استوانه ظروف -
 . باشند متر ميلي 16/3 ضخامت حداقل داراي بايد ليتر 120 از بيش ظرفيت با 1H1 کد با استوانه ظروف -
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 متر ميلي 58/1 ضخامت حداقل داراي بايستي ليتر 120 از بيش ظرفيت با و 6HA1 کد با استوانه ظروف -
 . باشند بيروني فوالدي استوانه ظرف براي متر يميل 08/1 و داخلي پالستيكي استوانه ظرف براي

 كي. بپوشانيد واكنشي غير گير ضربه ماده يك با را بيروني استوانه ظرف داخل در داخلي استوانه ظرف -
 سطح و داخلي استوانه ظرف بيروني سطح بين بايستي متر سانتي 5 ضخامت حداقل با( بالشتك)اليي ماده

 يدبا متر سانتي 6/7 حداقل ضخامت با اليي ماده يك همچنين. شود داده رارق بيروني استوانه ظرف داخلي
 . شود داده قرار بيروني استوانه ظرف داخلي سطح و داخلي استوانه ظرف بيروني سطح بين
 بر طمشرو اجزا است ممكن. دهيد قرار داخلي بسته يك در جداگانه طور به را خطرناک مواد اجزاء از يك هر

 . شدند داده قرار بيروني بسته يك در ندهند بروز نشتي زمان در خطرناكي واكنش كه اين
 مقدار حداكثر. دهيد قرار داخلي پذير انعطاف يا پالستيكي تيوب بسته يك در را آلي پيروكسيدهاي
 . باشد مي گرم 500 جامد و( ُانس 22/4)متر ميلي 125 داخلي بسته هر در مايع آلي پيروكسيدهاي

 رطوبت جذب صورت در كه موادي يا و گيرند مي آتش خود به خود كه موادي به اشتعال قابل جامدات
 :از عبارتند مواد اين الزامات ترين مهم. شوند مي گفته هستند، خطرناك

 طبقه)ييجا جابه و بندي بسته كلي هاي دستورالعمل پيرامون اّطالعات شامل مواد اين: كلي نيازهاي -1
 رطوبت جذب صورت در كه موادي طبقه و گيرند مي آتش خود به خود كه موادي قهطب اشتعال، قابل جامدات
 (شوند مي خطرناك

 . باشد مي 
 : دهيد قرار زير هاي بسته در را مايعات اين:  4 طبقه مايعات بندي بسته -2
 شيشه ياخلد ظروف با آلومينيوم فوالد از غير فلزي، استوانه ظرف آلومينيومي، ظرف فوالدي، استوانه ظرف -

 . فلزي يا پالستيكي سراميك، اي،
 جنس از داخلي مخازن با پالستيكي، استوانه ظرف يا فيبري، استوانه ظرف ال، سه تخته استوانه ظرف -

 .فلز يا پالستيك سراميك، شيشه،
 . فلز و سراميك شيشه، جنس از داخلي مخازن با چوبي، بشكه -
 يا پالستيك سراميك، شيشه، جنس از داخلي مخازن با پالستيكي نگال يا آلومينيوم، گالن فوالدي، گالن -

 . فلز
 . فلز يا پالستيك سراميك، شيشه، جنس از داخلي مخازن با آلومينيوم جعبه يا فوالدي جعبه -
 شيشه، جنس از داخلي مخازن با شده بازسازي چوب جعبه يا ال سه تخته جعبه طبيعي، چوبي جعبه -

 . لزف يا پالستيك سراميك،
 . فلزي يا پالستيك سراميك، شيشه، داخلي مخزن با فيبر تخته جعبه -
 . فلز يا پالستيك سراميك، اي، شيشه داخلي مخازن با توپر پالستيكي جعبه يا پالستوفرم جعبه -
  .آلومينيوم و فوالد از غير فلزي استوانه ظرف يا آلومينيومي، استوانه ظرف فوالدي، استوانه ظرف -
 . آستري با فيبري استوانه ظرف يا پالستيكي ستوانها ظرف -
 . پالستيكي گالن يا آلومينيوم گالن فوالدي، گالن -
 يا فيبري آلومينيومي، فوالدي، استوانه ظرف در پالستيكي مخزن از متشكل جداگانه تركيبي بسته -

 . پالستيكي
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 يا ال سه تخته چوبي، آلومينيومي، دي،فوال جعبه در پالستيكي مخزن يك از متشكل جداگانه تركيبي بسته -
 . فيبر تخته

 .فيبري يا آلومينيومي فوالدي، استوانه ظرف در سفال يا چيني شيشه، از متشكل مجزا تركيبي بسته -
 . فيبر تخته يا چوبي آلومينيوم، فوالدي، جعبه در سفال چيني، شيشه، از متشكل مجزا تركيبي بسته -
 . پالستوفوم يا توپر پالستيكي بسته در سفال چيني شيشه، از متشكل مجزا تركيبي بسته -
 . ال سه تخته استوانه ظرف در يكيپالست مخزن يك از متشكل مجزا تركيبي بسته -

9 

 :  عنوان
 چوبی های جعبه پيرامون فلزی زوائد ساختار

  : سند شرح

 
 
 
 
 
 

 و بوده نشعاعيا و كاج دريايي، درختان استثناي هب معتدله، مناطق نرم چوب هايگونه انواع از الوار هايتخته
 . شود استفاده معتدل و گرمسيري مناطق سخت هاي چوب از نبايد

 قدرت ات ، باشد عيوب ساير يا و مرده هايگره ترك، شكاف، از عاري و شده صاف و اره خوبي به بايد الوارها
 عبهج ساخت زمان در الوارها رطوبت. باشد% 17 از بيش نبايد شده ذکر موارد. ندهد كاهش را جعبه مقاومت

416 بود خواهد درصد. 
 پرداخت ، پيوسته و يکنواخت T57, BS EN 10203 استاندارد اساس بر و شده آبكاري بايد فلزي هايلبه

 . باشند داشته متر ميلي 3/0 ضخامت و  E5.6/5.6( Coating)پوششي و شده کاري

 .شد خواهد تا يا خم هم روي متر يليم 3 حداقل انتهايي، فلزي هايلبه
 در معين 4 الي 1 اشكال و 7.6 بند اساس بر بايد تنها ها آن كاربرد و شده کاري پرداخت فلزي هايلبه

 .شود انجام استاندارد
 : هابست و چفت -1

 بر سيمي سرپرچي و رزين پوشش با و گالوانيزه قطر، متر ميلي 36/2 طول، متر ميلي 30 بايد D هاي ميخ تمام
 .باشد ها الياف با همسوي و جهت در و متر ميلي 6 بايد پرچ، مقدار حداقل اساس

 بر منظوره چند شكاف داراي و داشته فوالد جنس از متر ميلي 4 قطر با شكل بيضي سر ها، پرچ ميخ همه
 .دارند نيز نيكل آبكاري كه بودهBS 4894  استاندارد اساس

 .ودب خواهد متر، ميلي 3 زه، يا تسمه براي و متر ميلي 2 فلزي، لبه اتصال براي پرچ ميخ فرورفتگي حداقل
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 عرضي بخش. بود خواهند اي،سمبه متفاوت هاي نوك با گالوانيزه فوالد يا مس قلع، جنس از هاتسمه تمام
 و رواال ضخامت از بلندتر و متر ميلي 115 پاها طول متر، ميلي 12 حداقل تاج طول متر، ميلي 1 حداقل سيم

 . بود خواهد OSB يا MDF استاندارد اساس بر
 :ساختار -2

 .شد دخواهن ساخته متر ميلي 0+5 با قرارداد، در شده معين ابعاد با مطابق و( 1)شكل اساس بر هاجعبه تمام

 :زوارها -3
 .بود اهندخو BS و EN 1313-1 استاندارد اساس بر و متر ميلي 36 × 170 اصلي اندازه اساس بر زوارها، تمام

 .گرفت خواهند قرار( 1)شكل با مطابق زوارها
 :قيدها -4

 هشد ذكر قرارداد در خاصي موارد اينكه مگر) داشت خواهند پهنا، متر ميلي 30 حداقل هاجعبه( پايه)قيد
 (.  باشد
 به رنداد قرار جعبه انتهايي قسمت در كه خارجي هايلبه با و گرفته قرار جعبه، كف قسمت زير در( پايه)قيد

 .داشت خواهند فاصله متر، ميلي 550 طول

 .  بود خواهد جعبه، خارجي پهناي با مساوي ،(قيدها)طول
 : ها پرچ ميخ،-5

 يا MDF پالت، الوار، ديگر سطح از ها آن نوك و تاج سر، كه گردند كوبيميخ طوري بايد ها پرچ ميخ، تمام
OSB، نباشد بيرون . 
 .بود خواهد مجاز اتصال،( بدنه) عضو ضخامت درصد 5/12 تا حد، از بيش كوبيميخ
 .بود خواهد مجاز تخته قطر يا ضخات درصد 50 تا( سر دو هايميخ)اندازه از بيش كوبيميخ

 

 
 

 قرارداد در توافق مورد جعبه نمونه -1 شکل
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 .رددگ ايجاد رچ،پ از بعد شكافي يا ترك هيچگونه نبايد و گرديده پرچ جعبه، داخلي سطح سمت از ها پرچميخ
 .گرديد خواهند پرچ جعبه داخلي سطح از و جعبه كف قيدها، ميان از ها پرچ ميخ
 .داشت خواهند فاصله ،Pitch متر ميلي 75 حداكثر، و داشته قرار قيد، مياني خط رديف يك در ها، پرچميخ

 .بود خواهد متر، ميلي 225 قيد، پاياني انتهاي با آخري، پرچميخ بين فاصله

 
 
 
 
 

10 

 :  عنوان

-1- Cases, Wood Batten and Board Construction  BS 81 - 14 / 

issue 6 
 :  سند شرح

 وبچ درب و پايه دار، روکش های  تخته جنس از ای بدنه با C 1 و A 1 مختلف هاي جعبه مدل استاندارد این در
 . اند شده معرفی MDF يا OSB الواري،

 یلدال. اند شده بندی طبقه ها آن تهیه و ساخت در اولیه مواد به توّجه با کدام هر ها جعبه بندی تقسیم در
 يا تخته بدنه با هایي جعبه مثال عنوان به. رود می انتظار کاربری برای که باشد می هایی قابلیت آن اصلی
 بوده تر يشب م م 1000 از جعبه طول که وقتي باشند، مي م م 250 از کمتر ها آن   ارتفاع و پهنا ابعاد، که توپر

 نايپه که هایي جعبه همچنین. گردد می استفاده باشد، داشته نياز پايه و درب پهلو، در تخته يک از بيش و
  باشند، مي م، م 150 از بيش ها آن ارتفاع يا داخلي

 کوبي ميخ تهتخ يپهنا با سو هم هاي الياف يا و بلندتر ُبعد با داخلي تخته دو از ها آن انتهايي بدنه ساخت براي
 . شود می کارگیری به جعبه ارتفاع با جهت هم بلندتر، ابعاد براي و بيروني تخته دور به شده
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 تخته يک از ها آن انتهايي بدنه ساخت براي م م 150 از بيش ارتفاع با و داخلي پهناي با هایی جعبه در نیز و
 پهناي با جهت هم ها الياف ها، تخته ابعاد بودن يتساو صورت در و( تخته بزرگ بعد يا)سو هم هاي الياف با

 . باشند می مناسب جعبه
 تقسم و پهلوها به( جعبه کف)پايه اتصال براي که است شده آورده نیز کوبی میخ خصوص در استاندارد این

 . شود مي استفاده ساده يا شکل D هاي ميخ از موارد، ساير براي و شود استفاده پهن سر هاي ميخ از انتهايي،

 م م 50 از بيش ها، ميخ طول که صورتي در و باشد مي  م م 4/2 حداقل ها، ميخ قطر اتصال، موارد تمام براي
 . باشد م م 30 حداقل بايد رفته کار به هاي ميخ قطر صورت اين در باشد،

 جخار تخته يا الوار ديگر سطح از انتهايي، نوک يا وسط قسمت که گرفت خواهد انجام صورتي به کوبي ميخ
 . باشد اوليه کوبي ميخ مجاز ضخامت% 12 تا اندازه از بيش ميخ، رفتن فرو و نگرديده

 عبور صورت در يا و بوده کننده دريافت( اندام)قطعه به م م 30 حداقل نفوذ، براي کافي اندازه به ميخ طول
 . نمايد فراهم محل در را استحکام بايد م م 9 حداقل تخته، از کامل

 يا لبه، مياني خط امتداد در بايد شود، مي کوبيده زهوارها يا ها تخته لبه به الوارها يا ها تخته در که ميخي هر

 . باشد کننده، دريافت زهوارهاي
 .  گردد اجتناب ،(متصل نقاط)الوارها تقاطع نقاط م م 10 فاصله در کوبي ميخ از

 ها آن تهيه و بوده Stan Def 81 -29 ستانداردا اساس بر بايد ها دستگيره تمام نیز ها دستگيره خصوص در
 . باشد می قرارداد در سفارش به منوط

 حجم ابعاد، به توّجه با استاندارد این در شده بندی طبقه هاي جعبه براي شده معرفی گانه چند هاي دستگيره
 . اند شده بندی بسته وزن تحمل توانایی و

 . باشد جعبه باالي انتهايي لبه نزديک در تواند مي ،ممکن حد تا دستگيره، قيدهاي نياز، صورت در
 بين. اشدب داشته وجود فاصله م م 65 حداقل بايد جعبه، قيد بدون بااليي لبه و دستگيره قيد بااليي لبه بين
 به)اشدب داشته وجود فاصله م م 40 حداقل بايد جعبه، دار قيد انتهاي بااليي بست و دستگيره قيد بااليي لبه

 (. استاندارد این در سه نوع هاي دستگيره ياستثنا
 چفت به اي و بوده جعبه بااليي لبه با سطح هم است، ممکن دستگيره، قيد بااليي انتهاي قسمت موارد، ساير در

 .شود چفت بااليي،
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2- Standard Practice for Commercial Packaging  ASTM D 3951 - 
90  

 . نماید می ارایه تجهیزات و اقالم بندی بسته الزامات حداقل ریتجا بندی بسته برای را استانداردی

 شده ذکر هم مواردی که صورتی در و است نشده ذکر ایمنی تمهیدات و مشکالت تمامی استاندارد این در
 این کاربران عهده بر بهداشتی و امنیتی صحیح تدابیر اتخاذ و بود خواهد آن کاربرد با رابطه در باشد

 . کنند بررسی را آن های محدودیت استاندارد، این کارگیری به از قبل باید و باشد می استاندارد

 می کاال کننده عرضه و کننده تولید اهداف از بسته به خسارت حداقل با آن مقصد به محموله یک تحویل

 .نماید نمی وارد بسته داخل محتوای به صدمه گونه هیچ و باشد

 را تدارکات برای ها آن سازی آماده و ها بسته کردن یکی تجاری، بندی بسته جاری، حفاظت الزامات استاندارد این
 جایی جابه انواع شامل و بوده بسته فیزیکی و مکانیکی حفاظت برای الزامات حداقل شامل و سازد می نشان خاطر

 بدون بسته محیط در سال یک تا سازی ذخیره و گوناگون های روش با بارگیری ارسال و مختلف های
 که است اقالمی از تعدادی بندی بسته شامل استاندارد این همچنین. باشد می محصول به دیدن خسارت

 . باشند می مناسب گذاری عالمت یا و مجّدد بندی بسته به نیاز بدون توزیع برای

 مگر گیرد قرار استفاده مورد باید استاندارد این الزامات
 این. باشد آمده شسفار یا قرارداد در دیگری مطلب آنکه

 روش یا و فدرال های نامه آیین از استفاده دستورالعمل،

 نه و شمارد می الزامی نه را مواد برای نظامی بندی بسته های
  های روش از است بهتر تدارکاتی منابع و شود می آن از مانع

 . شوند استفاده پیشرفته بندی بسته

 منابع توسط شده انجام گذاری عالمت بندی، بسته - حفاظت
 . نمایند تأمین را الزامات حداقل که باشد چنان باید تأمین

 مواد سایر و کثیفی گونه هر از عاری بایستی می اقالم
 و. شود کاال شدن فاسد موجب است ممکن که باشد ای آلوده

 مصرف از قبل کننده مصرف که باشد آلوده چنان نباید یا
 بر که محافظتی های روکش. کند تمیز را آن باشد مجبور

 . شوند نمی تلقی کننده آلوده مواد نمایند، محافظت را ها آن تا شوند می استفاده اقالم روی

 های دارنده باز محافظتی های روکش توسط باید باشند می شدن خراب یا و خوردگی معرض در که اقالمی
 . شوند محافظت ویژه های بسته یا و خورنده فّرار

 با باید هستند شکستنی یا و بوده فیزیکی یا و مکانیکی خسارات برابر در اظتحف نیازمند که اقالمی
 و ارتعاش تا شوند حفاظت تمهیدات سایر با یا و کردن کارتنی بندی، تقسیم گذاری، بالشتک پیچی، لفاف

 . دهد کاهش شود، می وارد آن به نقل و حمل و جایی جابه هنگام به که را لرزشی

 به ای صدمه گونه هیچ بدون را آن درون کاالی که باشد شده ساخته و طراحی نانچ باید کاال بسته یک
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 . سازد ممکن نیز را بعدی های جایی جابه و نماید حفظ سازی ذخیره و جایی جابه          هنگام

 مطلب آنکه مگر باشد شده بندی بسته سری یک یا و مجموعه یک یا و کاال یک باید بسته هر در
 صورت به وزن سبک اقالم جز به است ممکن که صنعتی افزارهای سخت: همانند. باشد دهش گفته دیگری

 خرده برابر تعداد این که شود بندی بسته موارد سایر یا و ای فّله یا تایی، صد تایی، 50 تایی، 12

 در امر این خالف آنکه مگر داد انجام ای فّله بندی بسته توان می هم مواردی در. باشند می مناسب فروشی
 . باشد آمده سفارش در یا و قرارداد

 ار موجودی کنترل و توزیع جایی، جابه های فعالیت که مواردی در ویژه به بندی بسته نوع این از استفاده
 فعالیت کردن تر آسان برای بندی بسته نوع این. است شده توصیه مذکور استاندارد در نماید، می بهبود
 64 بسته ابعاد و عدد یک از بیش تعداد که مواردی در ویژه به. است زمال دیگری موجود و جایی جابه

 سفارش یا و قرارداد در دیگری مطلب اینکه مگر باشد، کمتر یا و مکعب متر 00104/0 یا مکعب اینچ
 . باشد شده قید

 االک ارسال ایبر مناسب شرایط نتوانند کاال میانی های بندی بسته  و بار واحد های بندی بسته که مواردی در
 . شود استفاده( ای جعبه) کانتینری بندی بسته از باید نمایند تأمین را

 کم با توزیع مراکز به را کاال این تحویل شرایط و بوده باربران های نامه آیین طبق باید کانتینرها این

 بار چندین رایب مناسب شرایط در باید کانتینرها این از. کند تأمین ای تعرفه      های هزینه ترین
 . نمود استفاده بتوان سال یک مّدت به جایی جابه

 یک از استفاده به محدود کار این انجام. نمود دست یک جایی جابه برای را بارها باید امکان صورت در
 بار یک به باید اقالم دفاع، وزارت به ها آن ارسال و اقالم جایی جابه در. شود نمی کانتینر یک یا و پالت
 جا جابه توزیع سیستم سراسر در کاال یک عنوان به بتوان را بار واحد این که طوری به شوند تعدیل واحد
 . کرد

 

 : که است آمده ها برچسب خصوص در استاندارد این در همچنین

 در یا و تجاری توزیع در روش این از استفاده یعنی میانی های جعبه یا و بار واحد برای گذاری عالمت
 . نماید مشخص را ها جعبه محتویات کامل طور به و واضح باید گسترده، فروشی خرده

 تمامی. باشد الزمه های احتیاط حداقل و فرستنده و گیرنده آدرس اسم، شامل، باید گذاری عالمت حداقل
 .باشند شده نوشته آب ضد رنگ با و بوده خوانا باید ها عالمت  این
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:  عنوان  



 معرفی استانداردهای جهانی بسته بندی 

37 
 

 Packaging - complete, filled transport packages rolling test ISO 

2876 
 :  سند شرح
 ونآزم این. نماید می مطرح را ُپر بسته یک غلتاندن آزمون انجام برای روشی المللی، بین استاندارد این

 از شیبخ صورت به یا و کاال روی بر غلتاندن اثرات بررسی برای مجزا و تکی آزمون یک عنوان به توان می را
 یک در بسته توانایی و مقاومت گیری اندازه برای فوق های آزمون که داد انجام آزمون مراتب سلسله یک

 . شود می استفاده باشد، داشته وجود غلتاندن خطر آن در که توزیع سیستم
 انجام باشد، می ها آن عرض از تر بزرگ ها آن طول ابعادی لحاظ از که هایی بسته برای: آمده استاندارد این در

 سطوح از نقل و حمل یا و سازی ذخیره هنگام به اقالم گونه این در. بود خواهد تر مناسب واژگونی آزمون
 ضلع بلندترین نسبت که شود می پیشنهاد هایی بسته برای واژگونی آزمون. شود می استفاده ها آن تر بزرگ

 هب ها بسته برای واژگونی آزمون انجام وشر. باشد تر بزرگ یا و 1 به 3 نسبت به ضلع ترین کوتاه به ها آن
 . باشد می تهیه دست در نقل و حمل هنگام

 : آزمون وسایل -1
 اندازه به باید و نخورد تکان و لرزش که دارد وزن کافی اندازه به و بوده مسطح و افقی صورت به تماس سطوح

 . نیابد شکل تغییر آزمون شرایط تحت تا باشد صلب کافی
 : باشند ذیل شرایط دارای باید شده تهیه تماس سطوح آزمون، ولمعم شرایط در
 شود؛ آزمون آن روی است قرار که باشد ای جعبه  ترین سنگین وزن برابر 50 حداقل باید آن وزن -
 حال هر به. باشد نداشته متر میلی 2 از بیش اختالفی آن نقطه 2 از یک هیچ که باشد مسطح چنان -

 یابد؛ افزایش متر میلی 5 تا ندتوا می  سطح در اختالف
 در Kg 10 اندازه به استاتیکی بار یک تحت مربعی متر میلی 100 سطح یک هرگاه که باشد صلب چنان -

 باشد؛ نداشته شکل تغییر متر میلی 1/0 از بیشتر گیرد، قرار سطح جای هر
 .گیرد بر در کاماًل را آزمایش مورد بسته که باشد بزرگ کافی اندازه به -
  
 : بسته سازی آماده -2

 در نتوا می حال هر به. کرد ُپر خود درونی محتویات و اقالم با معمولی طور به باید را آزمایش تحت بسته
 . باشد نزدیک بسیار واقعی محتویات با که طوری به نمود سازی شبیه را داخلی بار این شرایطی

 ماقال از اگر. است شده آماده توزیع برای که یحالت همانند شوید مطمئن آزمون جعبه درب بودن بسته از
 . باشد شده استفاده بار بستن برای معمولی ارزش از که شوید مطمئن کنید، می استفاده شده سازی شبیه

 : آزمون فرایند -3
 در)شد خواهد مواجه آن با بسته که دهید انجام جّوی شرایط همان در باید را آزمون امکان، صورت در

 شرایط در باید آزمون صورت این غیر در(. باشد مهم نتیجه اخذ برای کاری چنین نجاما که صورتی
 باشد واقعی شرایط به نزدیک که گیرد انجام ای جّوی
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:  عنوان  
Construction Edged Metal Wood Cases    BS 81-8 

 :  سند شرح
 پرداخته سلولزی های جعبه ساخت در یفلز های بست و چفت به توّجه اهمیت و ضرورت به استاندارد این
 : است
 و بوده شعاعيان و كاج دريايي، درختان استثناي به معتدله مناطق نرم چوب هايگونه انواع از الوار هایتخته

 .شود استفاده معتدل و گرمسيري مناطق سخت هاي چوب از نباید
 قدرت ات باشند عيوب ساير يا و مرده هايرهگ ترك، شكاف، از عاري و شده صاف و اّره خوبي به باید الوارها 

 .باشد% 17 از بيش نبايد شده ذکر موارد. ندهد كاهش را جعبه مقاومت
 .بود خواهد درصد 416 جعبه ساخت زمان در الوارها رطوبت

  پيوسته، و یکنواخت T57, BS EN 10203 استاندارد اساس بر و شده آبكاري بايد ها بست فلزي هايلبه
 انتهايي، فلزي هايلبه. باشند داشته متر ميلي 3/0 ضخامت و  E5.6/5.6برابر پوششی و شده کاری پرداخت

 .شد خواهند تا يا خم هم روي متر ميلي 3 حداقل
 4 ليا 1 اشكال و استاندارد این 7.6 بند اساس بر بايد تنها ها آن كاربرد و شده کاری پرداخت فلزي هايلبه

 .شود انجام استاندارد در معین
 

 
 

 يپرچ سر و رزین پوشش با و گالوانیزه قطر، متر ميلي 36/2 طول، متر ميلي 30 بايد D گروه های ميخ تمام
 . باشند داشته BS 1202استاندارد يك بخش از سوم جدول اساس بر سيمي
 .باشد ها الياف با همسوي و جهت در و متر ميلي 6 بايد پرچ، مقدار حداقل

 بر منظوره چند شكاف دارای و داشته فوالد جنس از متر ميلي 4 قطر با شكل یضيب سر ها، پرچ ميخ همه
 .دارند نيز نيكل آبكاري كه بودهBS 4894  استاندارد اساس

 .ودب خواهد متر، ميلي 3 زه، يا تسمه براي و متر ميلي 2 فلزي، لبه اتصال براي پرچ ميخ فرورفتگي حداقل
 .بود خواهند BS و EN 1313-1 استاندارد اساس بر و متر ميلي 36 × 170 اصلي اندازه اساس بر زوارها، تمام
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 شده ذكر قرارداد در خاصی موارد اينكه مگر)داشت خواهند پهنا متر، ميلي 30 حداقل هاجعبه( پايه)قيد
 (.باشد

 طول هب باشند جعبه انتهايي قسمت در كه خارجي هايلبه با و گرفته قرار جعبه، كف قسمت زير در( پايه)قيد
550 داشت خواهند فاصله متر، ميلي. 

 .بود خواهد جعبه، خارجي پهناي با مساوي ،(قيدها)طول
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:  عنوان  
 نظامی کاربری با حفاظت سطوح و مشخصات بندی، بسته الزامات 

Packaging of Materiel Army Regulation 700 - 15 

:  سند شرح  

 : است شده اشاره زیر موارد به استاندارد این در

  مشخصات و الزامات -1

 جایی هجاب جهت ها آن سازی آماده و شدن خراب دیدن، صدمه از ممانعت منظور به تجهیزات و اقالم - الف
 . شود استفاده بندی بسته هایروش و مواد از باید

 تجاری های ندیب بسته که وقتی. شد مّطلع نیز تجاری بندی بسته شرایط از باید قرارداد، انجام از قبل - ب
 می م،اقال کردن بندی بسته نوع این. نمود استفاده بندی بسته نوع همین از باید ابتدا باشد، صرفه به مقرون

. شود نمی کاال دیدن صدمه به منجر نظامی اقالم توزیع سامانه در روشی چنین که باشد آن نشانگر تواند
  توّجه تصمیمات گونه این به قراردادها وستپی در باید اقالم خرید هنگام به بندی بسته متصدیان

 . نمایند

 می مالاع( DOD)استاندارد کننده تدوین سازمان پوشش تحت اقالم تمامی روی بر بندی بسته الزامات - ج

 . گردد برآورده مشترک نامه آیین این در شده داده شرح شرایط تا گردد

 اشاره الزامات م،اقال بندی بسته به مربوط اّطالعات آوری جمع و دادن انتشار کردن، مستند هنگام به -1-ج
 باید DOD در مینظا کاربر های رده تمامی توسط STD - Mil - 2073 -1 شماره به نظامی استاندارد در شده
 . گیرد قرار توّجه مورد

( DOD)زیاستانداردسا برنامه نظارت تحت همسان و یکنواخت صورت به همگی بندی بسته الزامات -2-ج
 همچنین باشد، صرفه به مقرون تا گیرد می قرار ارزیابی مورد بندی بسته مشخصات ابتدا. گیرد می انجام

 را ازنی مورد منابع( DOD)نظامی های رده. نشود مشاهده ها آن در ای نقیصه و نباشد زائد و تکراری آن مطالب
 . شود انجام موقع به سازی استاندارد تا گرفت خواهند خدمت به
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 تا بوده الزم حداقل بسته هر وزن و حجم که باشد شده طراحی چنان باید( DOD)نظامی بندی بسته - د
 مشخصات. دهد قرار سازی ذخیره و حفاظت مورد راحت حمل ضمن خوبی به را شده بندی بسته کاالی بتواند
 . گیرد قرار ظرمدن اقالم بندی بسته به مربوط اّطالعات در است الزم ها بسته از یک هر حجمی و وزنی

 بندی ستهب مواد ارزیابی و آزمون توسعه، طراحی، تحقیق، قبیل از بندی بسته های فعالیت انجام هنگام – ذ
 تبادل زا را ما روش این. نمود استفاده دقیق ارزیابی قابلیت با همراه اّطالعات تبادل سامانه یک از باید

 یپیشنهاد بندی بسته های پروژه و انجام حال در بندی تهبس های پروژه          در دقیق اّطالعات وجود و
 ..سازد می مطمئن

 باید روحمش طور به شده اعمال حفاظتی سطح میزان و ها آن بودن صرفه به مقرون و بندی بسته به نیاز - ر
 . گردد ذکر قرارداد در

 انداردهایاست در که آنچه دهمانن خصوصی بخش توسط شده ارایه اّطالعات با بندی بسته الزامات تطابق - ز
 . شود دانسته مجاز نظامی، سازی استاندارد مراجع مستندات توسط باید است شده آورده نظامی معتبر

 

  گذاری عالمت – 2

 دیبن بسته STD - Mil - 2073 - 1 استاندارد طبق باید داشته قرار تدارکات کار دستور در که اقالمی تمامی
 انهسام وارد بندی بسته بدون که اقالمی. باشند داشته مطابقت نظامی مصرف و یعتوز های برنامه با و شوند

 رعایت و شده گذاری عالمت باشند می STD - Mil - 2073 - 1 استاندارد طبق و شوند می نظامی توزیع
 برای ایدب STD - Mil - 129 تاندارداس صورت این در. باشد می ضروری آنها در STD - Mil - 129 استاندارد 

 .گردد ذکر حتمًا قرارداد در گذاری عالمت

 

  بندی بسته الزامات تعیین فرایند - 3

  بندی بسته الزامات تعیین -3-1

 را شدن خراب از جلوگیری یبرا کاال آن نیاز مورد حفاظت سطح و نوع کننده تعیین کاال هر ماهیت
 انتخاب مواد بیانگر کاال آن سازی ذخیره زمان مّدت و بارگیری ارسال، و نقل و حمل نوع. نماید می مشخص

 - 1 استاندارد در شده آورده الزامات طبق بر عوامل این تعیین. باشد می حفاظت و بندی بسته برای شده
2073 -STD - Mil باشد می. 

  

  اقالم از حفاظت سطح انتخاب -3-2
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 به و انتخاب در را ما که است ییفرایندها کننده، تعیین  سازی ذخیره های فعالیت و کاال اجزاء مشخصات
 . نماید می کمک کاال بندی بسته و حفاظت گرفتن کار

 به نیاز صورت در و بوده بندی بسته سطوح انتخاب برای کلی های راهنمایی( 1)جدول استاندارد این در
 . ودب خواهد برخوردار جدول این به نسبت بیشتری اولویت از باالتر سطوح این باالتر، سطوح با بندی بسته

 بندی بسته سطوح انتخاب برای کلی راهنمای -1 جدول

 

 

 

 

 

 سطوح
 نظامی
 بسته

 کاال توزیع نوع

B 
 موارد اعمال /خارجی نظامی فروش

  امنیتی

A 
 یا جنگ در استفاده آماده اقالم

  سازی ذخیره

B 

 یا جنگ در استفاده آماده اقالم
 مساوی یا کمتر اندازه با سازی ذخیره

  کعبم فوت 1

B 
 عمده دپوی مراکز به اقالم تحویل

  فروشان

A 
 و حمل با کشور از خارج به کاال ارسال

  زمینی نقل

B 
 و حمل با کشور از خارج به کاال ارسال

 هوایی نقل

 : بود خواهند زیر شرح به( مّدت طوالنی مجّدد)استفاده قابل کانتینرهای مدیریت و انتخاب همچنین
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 که سفرهایی عدادت و ها آن روی بر نیاز مورد تعمیرات برحسب مجّدد استفاده قابل های جعبه -الف
 . گیرند می قرار ارزیابی مورد مجّدد استفاده جهت ها آن عملکرد و است  شده  فرستاده

 گیرند، می قرار شدن خراب معرض در که اقالمی برای طوالنی عمر با مجّدد استفاده قابل های جعبه -ب
 . باشد زیاد بسیار ها آن از مجّدد استفاده های هزینه آنکه مگر ودب خواهند مناسب

 یدارا کدام هر جعبه خود هم و کاال خود که شد خواهد تهیه هنگامی مجّدد استفاده قابل های جعبه -ج
 . داد قرار استفاده مورد مجددًا آن از کاال کردن خارج و مصرف از پس را جعبه بتوان و بوده استحکام

 یم تنها یابد می اختصاص کاالیی یک برای طوالنی عمر با مجّدد استفاده قابل جعبه یک که میهنگا -د
 مطرح کاال بندی بسته مدیریت که آنچه از انحرافی ترین کوچک بدون را مجاز بندی بسته های روش توان
 . داد قرار استفاده مورد است، کرده

 اقدامات انتو می شوند، تلقی اضافه تر، طوالنی عمر با دمجّد استفاده قابل های جعبه این که صورتی در - ه
 : داد انجام ها آن برای را زیر

 ای هجعب نوع چه از باید کاالها این که دهید اّطالع کاال مدیریت به ها جعبه سازی ذخیره اماکن در  -1
 تماس ها جعبه اختس مسئول با کنید تعیین را کاال با متناسب جعبه نوع نتوانستید اگر. شوند استفاده

 . بگیرید

 یتوضع تا دهید اّطالع مدیریت به ها، جعبه بودن نیاز بر مازاد و بودن اضافه تشخیص صورت در -2
 هیچ مدیریت اگر. داد قرار استفاده مورد توان می کاالیی از نوع چه برای را ها جعبه این شود مشخص

 روعش ها جعبه کردن خارج رده از و امحاء مربوطه یرمد اّطالع با نکرد مشخص ها جعبه برای را خاصی معّرف
 .گردد

14 

:  عنوان  

  نظامی کاربران برای نظامی بندی بسته استاندارد ساختار الگوی معرفی

Department of defense standard practice for military packaging Mil - STD - 2073 – 
IC 

 :  سند شرح

 ورتص به را نظامی بندیبسته سازیمستند و توسعه برای بندیبسته ندارداستا فرایندهای استاندارد این
 هایوردگیخ برابر در مواد از نگهداری هایروش استاندارد این در. نمایدمی ارائه تجاری بندیبسته از مجزا

 طول در آمده وجود به نقایص سایر و مکانیکی و فیزیکی هایخرابی مواد، شدن فاسد و محیطی
 . گرددمی مطرح نظامی توزیع روش توسط کاال ارسال و متعّدد هایجاییجابه سازی،ذخیره
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 سامانه استاندارد، این برای
 عنوان به نظامی توزیع

 جاییجابه جهت فرایندهایی
 . است شده تعریف اولویت، در نظامی تأسیسات و اماکن بین ما مواد سازیذخیره و

 هولتس با کاال توزیع روش تا شود استفاده کاال بندی بسته برای باید اتنه استاندارد این الزامات کاربرد
 :اندشده معرفی زیر در باشندنمی استاندارد این پوشش تحت که کاالهایی از برخی. گیرد انجام

 . گیرند قرار استفاده مورد فوری صورت به است قرار که کاالهایی( الف

  .شوندنمی سازیذخیره کاتیتدار مأموریت با متناسب که کاالهایی(  ب

 . شوند نمی داده اختصاص سازیذخیره عملیات در مصرف برای که کاالیی( ج

 . اندشده آماده ارسال برای و شده سازی ذخیره که کاالهایی از کوچکی حجم( د

 . دهندمی کننده مصرف تحویل مستقیمًا را هاآن ها فروش عمده که کاالهایی( ه

 کاالیی یا و شوندمی تحویل جنگ زمان در که کاالیی و دریا در تحویل صورت به که کاالیی همچنین
 .باشندمی مستثنی شده ذکر استاندارد از دارند نیاز مصرف بار چند هایجعبه به که

 

  نظامی بندی بسته تجهیزات و ملزومات عمومی های نیازمندی -ج

Packaging of Defence Materiel Part 1: General Requirements 81 - 41 (Part1) / 

Issue 3  

 ورتص به را نظامی بعد در بندیبسته استاندارد ملزومات و تجهیزات قواعد، به خاص توّجه استاندارد این
 بخش در تجاری و نظامی بندیبسته تفکیک به مستثنیات بیان با ابتدا در. دارد شده تفکیک الزامات
 در الزامات قابلیت به استاندارد این در شده تفکیک نمودارهای و جداول آوردن با و پرداخته کلیات
 .  است شده پرداخته نظامی هایبندیبسته مختلف سطوح

 

 

 

 

 بسته کلی وزن جاییجابه وسایل
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 دستگیره از استفاده مزیت به باید
 .شود توّجه

 Kg 10 تا

 Kg 20 الی Kg 10 بین .است مطلوب دستگیره از استفاده

 از استفاده. گردد نصب یدبا دستگیره
 هایشاخک با کردن بلند برای چوبی کفه

 .شود بررسی باید لیفتراک
Kg 20 الی Kg 60 

 مترمیلی 100 ارتفاع با کفه یک از باید
 پالت یا لیفتراک هایشاخک بتوان که

 استفاده کرد، آن وارد جهت دو از را تراک
 کف به که باال از ایتسمه توسط یا و شود
 .شود استفاده است، دهش وصل

Kg 60 الی Kg 225 

 پایینی هایلبه که پالت ِدک از استفاده
 ارتفاع و باشد داشته o 45زاویه آن

 100( پالت های سطح) هاِدک مابین
 ُاریب و عرضی طور به باشدتا متر میلی

 هایشاخک جهت دو از بتوان و گرفته قرار
 آن داخل در را تراک پالت یا و لیفتراک

 جابه حجم اگر که باشد طوری و شتگذا
-قالب دارای بود زیاد سفارش و جایی

 نیز را باال از برداشتن جهت فلزی های
 .باشد داشته

 Kg 225 از بیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با مثال عنوان به ,Dسطوح جداول
 بخش در C, B, A حمل به تحمل
 سنگین کاالهای اولیه مواد بین

 بندی،بسته الزم هایتفکیک
 مواد انتظارات و هاقابلیت طراحی، مشخصات ها،ویژگی خصوص در هاتفکیک  این. است گرفته صورت

 با کاال سفارش هنگام در سازنده برای خاصی تأکید همچنین استاندارد این. است مشهود کاماًل بندیبسته
 همراه، ملزومات و تجهیزات ندی،ببسته مواد جنس به نمودن توّجه. دارد بندیبسته شروط داشتن نظر در

 وسایل از استفاده و جاییجابه و حمل چگونگی بسته، روی مندرجات و عالئم بندها، و قید اتصاالت، نحوه
 مدیریت به تواند می استاندارد این کاال، خرید قرارداد هنگام در که است نکاتی جمله از ونقلحمل

 .نماید کمک دهنده سفارش

  کلیات -1

 : ذیل موارد در جز به شوند طراحی دفاعی استاندارد طبق باید هاتهبس -1-1

 اعمال دیگری جای از خاص تجهیزات بندیبسته  خصوص در طرفین بین توافق مورد مشخصات -الف
 . باشد شده
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 آنچه به نسبت بیشتری کیفیت به خاص تجهیزات بندیبسته که باشد بارز چنان نیاز مورد خدمات -ب
 . باشد داشته احتیاج است، شده ارایه دفاعی دارداستان در که

 . باشد نیاز مورد تجاری بندیبسته - ج

 . گیرد قرار نظر مد باید طراحی الزامات نظامی، سطوح با هاییبسته طراحی در -2

  جرم و ابعاد -3

 . شدبا صرفه به مقرون اقتصادی لحاظ از تا باشد ممکن حداقل با باید ایبسته هر جرم و ابعاد

  بسته شکل -4

 . باشد مستطیلی امکان صورت در باید بسته شکل

 اجاحتی زیادی زمان یا و خاص تجهیزات به آن کردن باز برای که باشد چنان نباید جعبه تقویت -5
 . باشد

 . است شده بندی بسته که تجهیزاتی کردن قطعه قطعه -6

 به،جع طراح(. قسمت چند یا 2 به)نمود قطعه قطعه توانمی را بزرگ اقالم اقتصادی، مزایای حفظ صورت در
 دنکر قطعه قطعه و مونتاژ)کاری چنین انجام از قبل و باشدمی موضوع این برای پیشنهادات ارایه مسئول

 . شود اخذ سفارش بخش توافق و رضایت باید( تجهیزات

  بسته گذاریعالمت -7

 ایتقاض در خدمات اداره که گیرند قرار شناسایی دمور دّقت به و شوند گذاریعالمت چنان باید هابسته
 . است نموده مطرح خود

  جاییجابه تسهیالت -8

 سفارش مرکز آنکه مگر باشند دارا را ناتو شرایط و الزامات حداقل باید شده توصیه جاییجابه وسایل
 استفاده قابل اتتجهیز این بسته، ابعاد از صرفنظر. باشد کرده درخواست را دیگری جاییجابه وسایل

 . باشندمی
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15 

:  عنوان  
Cases, Wood Batten and Board Construction  BS 81 - 14 / issue 6 

  : سند شرح

 

11– Construction of Forms  

 چوبی هایجعبه هایدستگیره انواع بندیدسته و چوبی هایجعبه هایبندیطبقه معرفی به استاندارد این
 دارروکش هایتخته چندالیه، تخته توپر، چوب)اولیه مواد نوع و ساخت برحسب هاجعبه. تاس پرداخته

OSB, MDF )اندشده         بندیدسته. 

 . انددهش معرفی مدل پنج به ابعاد و اولیه مواد برحسب هاجعبه بندیتقسیم استاندارد این در: بندیتقسیم

 خواهند MDF یا OSB الواری، وبچ درب و پایه دار،روکش ایختهت بدنه با C 1 و A 1 مدل هایجعبه -11-1
 . بود

 
 
 

 
1A 
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1C 

 
 
 
 
 
2-11-  

 
 1B مدل

 
 
 

 دهش اشاره نیز کوبیمیخ نحوه و فلزی هایبست از استفاده قواعد به گرفته صورت بندیدسته در همچنین
 . است

 با دیگر شرایط و جعبه ابعاد وزن، برحسب هادستگیره انواع معرفی به استاندارد این پایانی بخش در
  . است شده پرداخته چوبی هایجعبه انواع شده بندیطبقه هایمدل به توّجه تصاویر
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 1 نوع دستگیره
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2 نوع دستگیره
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 3 نوع دستگیره

 
 
 
 
 
 
 

 

16 

:  عنوان  
Optical Elements, Packaging of  Mil - O - 16898B  

:  دسن شرح  
 در هشد آورده الزامات و شرایط با متناسب اپتیکی لوازم قطعات و اجزاء سازیآماده و کاری تمیز عملیات

 : باشدمی ذیل شرح به استاندارد این
 . دگرد پاک یک درجه الیاف موی جنس از برس یک توسط ُاپتیکی اجزاء سطح از باید غبار و گرد ذّرات -
 و نزل تمیزکاری ویژه کاغذ یا و کتان پارچه از استفاده با دورانی حرکت یک با باید وسایل این سطح -

 . گردد تمیز است، الکل به آغشته که تازه ململ پارچه یا
 پاتیس پارچه یا و لنز ویژه کاغذ از باید تنها پالستیکی اجزاء تمیزکاری برای شده توصیه: تّوجه

 . شود استفاده
. باشد شده درست لنز تمیزکاری مخصوص الیاف تکه یک از باید استفاده مورد نظافت وسیله -

 دسته به باید تمیزکاری هنگام در و شود شروع شده کاریپولیش قطعه وسط و مرکز از باید تمیزکاری
 شودمی تمیز قطعه ایدایره حرکات با که حالتی در تا شود آورده پایین به رو عمودی فشار یک فرچه

 یچه که یابد ادامه آنجا تا باید کار این. شود پاک نظر مورد قطعه تمام تا یابد گسترش فوق دایره قطر
 . باشد نداشته وجود کثیفی و ُکرک لکه، گونه

 ها روش این. شود بندیبسته گردد،می بیان اینجا در که روشی طبق باید ُاپتیکی اجزای یا وسیله هر
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 .است شده بیان P - Mil - 116 استاندارد از  - 3 شماره حفاظتی هایروش طبق
 معرفی P – Mil - 13988 استاندارد طبق که مناسب کاغذ با باید تمیزکاری از پس بالفاصله ُاپتیکی قطعه هر

 . شوند پیچی لفاف شده،

 از B سکال ،II نوع طبق که سلولزی بالشتکی نرم مواد با باید گردید پیچی الیاف کاغذی مواد با که قطعاتی
 . باشد داشته مطابقت شده ذکر C - PPP - 843 استاندارد
 II نوع طبق باید است شده استفاده بالشتک از آنها بندیبسته در که ُاپتیکی قطعات از یک هر همچنین

 . شود بسته آن درب و شده ذاشتهگ پاکت و کیسه یک در B - Mil - 117 استاندارد E کالس

 نساُ 9 الی 3 بین آنها وزن که پاکت در( لنزها مثل)شده گرفته قرار هایشیشه و بلور از یک هر ضمن در
 این(. B - Mil - 43014 استاندارد از 2 روش و I نوع طبق)شوند داده قرار مقوایی هایجعبه در باید باشد
 هبست است، شده آورده هاجعبه استفاده قابل مشخصات هایپیوست در که روشی به باید مقوایی هایجعبه
 .شوند

 و دانگرفته قرار پاکت داخل در که ایشیشه بلور و منشور یا دوربین شبکه و هاآینه لنزها، از یک هر
 طبق)شوند داده قرار فیبری ورقه با هاییجعبه در بایستیمی باشندمی ُانس 16 الی 9 بین آنها وزن

 .گیرد انجام جعبه مشخصات پیوست طبق باید آنها بندیبسته و( B - PPP - 636 استاندارد
 باید آنها بندیستهب و باشد B - PPP - 636 استاندارد از WR و C5W و RSC مدل طبق باید ثانویه بندیهبست

 یُاپتیک اقالم از یک هر که باشد چنان باید میانی هایجعبه ابعاد. باشد هاجعبه مشخصات پیوست طبق
 . گیرند رقرا جعبه در کاال روی بر فشار اعمال بدون و راحت طور به شده بندیبسته
 بسته، واحد هر گذاریعالمت باشد داشته وجود است ممکن قرارداد در که خاصی هایگذاریعالمت بر عالوه
 STD - 129 استاندارد طبق بایستمی پذیردمی صورت ارسال برای که نهایی هایبسته و میانی هایبسته

- Mil عبارت بایستیمی دارد جودو دارروکش ُاپتیکی اقالم آنها در که نهایی بسته. باشد "Optics Coated" 
 .گردد لحاظ
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:  عنوان  

آب در وریغوطه آزمون  
ackagesPPackaging   -ransport Filled Complete t -test mmersioni Water  ISO8474 

:  سند شرح  
 . پردازدمی آب در بسته وریغوطه آزمون روش به المللیبین استاندارد این

 آب عرضم در گرفتن قرار اثر در بسته مقاومت افت تا داد انجام هاآزمون سایر از قبل را روش این توان می
 .داد قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد شرایطی چنین در آن درونی اقالم از بسته حفاظت میزان یا و

 داشته را ضدآب خواص مقداری است قرار یا و بوده ضدآب که است هایی بسته برای ابتدا آزمون این
 . باشند
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 یک از قسمتی است ممکن و شده آماده نقلوحمل برای که شود می انجام ای بسته روی بر آزمون این
 . باشد پی در پی هایآزمون سلسله

 : است آمده استاندارد این اصول در
 شرایط رد آن کردن خشک و برداشتن آب در کامل وریغوطه همراه به بسته برای مناسب شرایط ایجاد

 . باشندمی مشخص قبل از جّوی شرایط و کردن خشک و کشی آب زمان. جّوی
 تغییر مخزن آب سطح و خیس بسته شدن بخار روش و نوع که است شده گرفته نظر در چنان شرایط
 . نمایدنمی اعمال آزمون شرایط در چندانی

 مترلیمی 100 حداقل و رفته فرو آب زیر به کامل طور به بسته تا باشد بزرگ کافی اندازه به باید آب مخزن
 خالی و کرد ُپر راحتی به را آن بتوان که باشد شده طراحی چنان باید مخزن. بایستد بسته روی هم آب

 . نمود
 باشد چنان باید و داشت نگه آب زیر راحتی به را بسته بتوان که است وسایلی شامل وریغوطه تجهیزات

 . دبو خواهد مناسب قفس یک از استفاده کاری چنین انجام برای. آورد ایینپ و برد باال را آن بتوان که
 . کرد پایین یا و باال را آب سطح تا گذاشت مخزن در برقی یا و دستی هایدریچه توانمی مواردی در

 در دادن قرار و آن دادن شکل تغییر بدون قبلی جعبه داشتن نگه قابلیت باید جعبه کردن خشک وسیله
 یهامیله. باشد داشته جریان آن زیر و اطراف در راحتی به هوا که طوری به باشد داشته را اسبمن جای
 . نماید اشغال را سطح% 10 از بیش نباید وسیله این

 : است آمده آزمون انجام روش در
-شبیه اقالم از توانمی خاصی شرایط تحت و کرد ُپر آن درون کاالی با معمولی طور به باید را آزمون بسته

 . باشد نزدیک واقعی داخلی محتویات به سازیشبیه این باید البته. گرفت کمک نیز شده سازی
 .کنید گذاریعالمت و زده برچسب معمولی طور به را آن و کنید حاصل اطمینان جعبه درب بودن بسته از

 بستن معمولی روش زا کنیدمی استفاده جعبه داخل اقالم جای به شده سازیشبیه مواد از که صورتی در
 . کنید استفاده نیاز مورد عالئم و ها برچسب تمامی از و کنید استفاده جعبه

 :است آمده فرآیند در همچنین
 به نسبت±  Cº 3 محدوده در مخزن حرارت درجه که شوید مطمئن و کنید ُپر آب از مناسب عمق با را مخزن
 . باشدمی گرادسانتی رجهد 40 الی 5 یعنی محدوده از شده انتخاب حرارت درجه

 .شود شروع شده نگهداری جّوی شرایط در کردن خارج از بعد دقیقه 5 حداکثر باید آزمون
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:  عنوان  

Wood Preservative and Fire Retaradant, Ammonium 
Phosphate Mixture -Ministry of Defence - ST 80- 2 - date:5 
TH NOVEMBER 1969- page: 13 a28 -Wood Preservative and 
Fire Retaradant, Ammonium Phosphate Mixture -Ministry of 
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Defence - ST 80- 2 - date:5 TH NOVEMBER 1969- page: 13  
a28 

:  سند شرح  

 پرداخته چوب ماندگاری افزایش برای شده گرفته کار به مواد و روش به استاندارد این در
 . است شده

 پنتواکسید، فلوراید، سدیم از مخلوطی و دست یک باید نظر وردم مواد ترکیبات
 اجزای. باشند آلودگی گونه هر از دور به و هیدروژن فسفات اورتود آمونیوم دی و آرسنیک
fNa %OHOAS 8/3%8/3)سدیم فلوراید -: از عبارتند ترکیبات 252  اکسید پنتو -2
%   4/92 آرسنیک

42)4( HPONH- روی کلی طور به .آمونیوم دی اورتوفسفات هیدروژن 
 مکن محتوای( شده آورده برآورد)شده گفته مقدار% 95 از کمتر نباید باال ترکیبات رفته هم

 در الزم احتیاجات است شایسته و بوده سّمی بسیار اولیه مواد. باشند داشته خشک
 در رطوبت از عاری و خشک جای در باید اولیه مواد. گیرد صورت دست با گرفتن هنگام
. دارند خورندگی حالت شوندمی مرطوب که وقتی. گیرد قرار گذاریعالمت هایبسته داخل

 بدن لباس و چشم از. آوردمی وجود به انسان برای مضر پوستی و تنفسی هایآسیب
 باز زا دبع برداری نمونه هنگام در. شود داشته نگه دور غذایی مواد از. باشد دور به بایستی

 این حاوی هایبطری روی بر. بشویید را خود هایدست دستورالعمل به توّجه با کردن
 شتربی اّطالعات کسب برای. شود رسانیاّطالع دهندههشدار نکات و عالیم با باید هامحلول

 .گرددمی استاندارد این مطالعه به توصیه کار انجام روش و
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Military Spesification Preservation, Methods of Mil _ P _ 
116J 
 

  : سند شرح
 زهاندا به را اقالم باید هاروش این. شوند نگهداری و محافظت کاربردی هایروش طبق بایستیمی اقالم
 5 الی 1 مّدت به سازیذخیره زمان مّدت طول در فیزیکی خسارات و پذیریزوال خوردگی، برابر در کافی
 هبست واحد هر. نمایند محافظت( نظامی توزیع سامانه درون در جاییجابه متعّددی تعداد همراه به)سال

 یاگسترده استفاده قابلیت تا بوده حداقل وزن و اندازه ، حجم لحاظ از که باشد شده طراحی چنان باید
 . باشند داشته

 گذاریالیه پیچی،لفاف محافظتی، دهیروکش کاری،خشک تمیزکاری، هایروش: شامل استانداردها این
 فرآیند که شودمی تأکید و باشدمی( نیاز صورت در)زیست محیط حفظ هایروش و هابسته داخل

 . شود دنبال وقفه بدون همواره باید حفاظت
 موقتی هایحفاظت یا و موقتی هایبندیبسته از باید باشد ناپذیر اجتناب وقفه وجود که مواردی در

 . نروند بین از اقالم تا ردک استفاده
 بر تیبهداش الزامات و ایمنی نکات اعمال برای مشروحی هایدستورالعمل استاندارد این الزامات بندهای در

 مشخصات این طول در که ایمنی و بهداشتی هایاحتیاط. است شده آورده ایحرفه طور به اقالم روی
 حفاظت آژانس هایدستورالعمل در شده قید الزامات بتواند هاحداقل عنوان به باید شد خواهد اعمال

 . نماید برآورده پیمانکاران عملیات هم و نظامی عملیات برای هم را OSHA و زیست محیط

 هر زا عاری آزمون و بازرسی هنگام به و شده تمیز بایستیمی اقالم اقالم، از حفاظت عملیات شروع از قبل
 با توانندمی اقالم این. باشد شده آورده قرارداد در دیگری ایطشر آنکه مگر گردد خارجی شیئی گونه

 .شوند تمیز شد، خواهد داده توضیح استاندارد در که مناسبی فرآیند
-نهساما اکسیژن، هایسامانه تمیزکاری در نباید باشندمی نفتی مواد پایه دارای که هاییحالل همچنین

 مانیفولدهای و داخلی احتراق موتورهای جز به)یدرولیکیه هایسامانه یا و هوا ها،مکنده خأل، های
 مواد خاک، و گرد وجود عدم از که شوند تمیز چنان باید حساس سطوح. گیرند قرار استفاده مورد( مکشی

 . شود حاصل اطمینان هاآن روی بر بازی و اسیدی مواد سایر و عرق انگشت اثر جای گریس، خورنده،
 به را دقت نهایت باید اندیافته تشکیل مختلف قسمت چندین از که هاییمجموعه تمیزکاری هنگام به

 تکه از و شوند خشک دّقت به باید اقالمی چنین در تمیزکاری مایع از مانده جای به قطرات. آورد عمل
 مگر کرد اجتناب باید بهتر چه هر تمیزکاری منظور به پیچیده و تکه چند تجهیزات و اقالم کردن تکه

 .باشد شده آورده دیگری مطلب مربوطه دستورالعمل در آنکه
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 .  است شده پرداخته مطلوب شرایط به دستیابی نحوه و انجام روش به استاندارد این ادامه در
 

Optical Elements, Packaging of  Mil _ O _ 16898B  

  کاری خشک و کاری تمیز عملیات_  3_  4_  1_  1_  2

 :  شوند تمیز ذیل روش به ستبای می ُاپتیکی اجزاء
(a )گردد تمیز ُشُتر موی جنس از بورس یک توسط ُاپتیکی اجزاء سطح از باید غبار و گرد ذرات  . 
(b )نزل تمیزکاری ویژه کاغذ یا و کتان پارچه از استفاده با دورانی حرکت یک با باید وسایل این سطح 
 .  گردد یزتم ، است الکل به آغشته که تازه ململ پارچه یا و

 دشو استفاده پاتیس پارچه یا و لنز ویژه کاغذ از باید تنها پالستیکی اجزاء تمیزکاری برای:  تّوجه
 .  گردد تمیز ململ پارچه یا و لنز کاغذ ، کتان پارچه با باید فوق سطوح

(c )یک . باشد شده درست لنز تمیزکاری مخصوص الیاف تکه یک از باید استفاده مورد نظافت وسیله 
 وسط و مرکز از باید تمیزکاری کار.  شود اضافه گردگیری چوب تمیزکاری برای باید الکل قطره 2 یا

 به رو عمودی فشار یک فرچه دسته به باید تمیزکاری هنگام در و.  شود شروع شده کاری پولیش قطعه
 گسترش را فوق هدایر قطر شود می تمیزکاری قطعه ای دایره حرکات با که حالتی در و آورده پایین

 یفیکث و ُکرک ، لکه هیچگونه که یابد ادامه آنجا تا باید کار این.  شود تمیز کار قطعه تمام تا دهیم
 .  باشد نداشته وجود

 A  _استفاده پالستیکی سرنگ یک از باید شده تمیز سطح روی بر غبار و گرد ذرات بردن بین از برای 
 .  شود

 :  لنز قطعه هر بندی بسته_  3_  4_  1_  2
 طبق ها روش این که شود بندی بسته ، گردد می بیان اینجا در که روشی طبق باید ُاپتیکی وسیله هر

 .  باشد می P _ Mil_  116 استاندارد از_   3 حفاظتی های روش

  قطعه پیچی لفاف_  3_  4_  1_  2_  1
 که نزل کاغذ ضخامت برابر چند یا 3 خامتض به الیافی با باید تمیزکاری از پس بالفاصله ُاپتیکی قطعه هر

 به باید بندی بسته ویژه های پارچه این.  شوند پیچی لفاف ، است P _ Mil_  13988 استاندارد طبق
 .  گردند ایمن T _ UU_  106 استاندارد از II و I نوع فشار برابر در مقاوم نوارهای کمک

  بالشتک گذاشتن_  3_  4_  1_  2_  2
 بالشتکی نرم مواد با باید گردید پیچی الیاف و شده بندی بسته فوق الیاف با که طعاتیق از یک هر

 که پذیرد صورت چنان باید کار این است C _ PPP_  843 استاندارد از B کالس ، II نوع طبق که سلولزی
 برای باید و . برود بین از شده استفاده مواد بالشتکی خاصیت که نشود فشرده چنان استفاده مورد بالشتک

 _ T_  106 استاندارد از II یا I انواع طبق که شود استفاده نوارهایی از بسته بیشتر چه هر سازی ایمن
UU باشند می ذیل قرار به ها بالشتک این ضخامت.  باشند می  . 

 E کالس II نوع طبق باید است شده استفاده بالشتک از آنها بندی بسته در که ُاپتیکی قطعات از یک هر
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 .  شود بسته آن درب و شده گذاشته پاکت و کیسه یک در B _ Mil_  117 استاندارد

  مقوایی جعبه_  3_  4_  1_  2_  4
 عبهرج د باید باشد ُانس 9 الی 3 بین آنها وزن که پاکت در شده گرفته قرار های شیشه و بلور از یک هر

 این( . B _ Mil_  43014 استاندارد از السیک هر و 2 روش و I نوع طبق) شوند داده قرار مقوایی های
 ، است شده آورده ها جعبه استفاده قابل مشخصات های پیوست در که روشی به باید مقوایی های جعبه
 .  شوند بسته

 

  فیبری ورقه با جعبه_  3_  4_  1_  2_  5
 و ندا گرفته قرار پاکت لداخ در که ای شیشه بلور و منشور یا دوربین شبکه و ها آینه ، لنزها از یک هر

 قطب) شوند داده قرار فیبری ورقه با هایی جعبه در بایستی می باشند می ُانس 16 الی 9 بین آنها وزن
 پیوست طبق باید آنها بندی بسته و(  B _ PPP_  636 استاندارد از Wbc و WR و RSC یا OPF روش

 .  گردد انجام جعبه مشخصات

  میانی بندی بسته_  3_  4_  1_  3
 دبای آنها بندی بسته و باشد B _ PPP_  636 استاندارد از WR و C5W و RSC مدل طبق باید میانی جعبه
 کیُاپتی اقالم از یک هر که باشد چنان باید میانی های جعبه ابعاد.  باشد ها جعبه مشخصات پیوست طبق
 که پتیکیاُ اقالم تنها نه.  گیرند قرار هجعب در کاال روی بر فشار اعمال بدون و راحت طور به شده بندی بسته
 چیز آنکه مگر شوند بندی بسته واحدی میانی جعبه یک در باید باشند یکسانی کاالی شماره دارای

 رقرا میانی جعبه یک در باید که شده بندی بسته ُاپتیکی اقالم تعداد.  باشد آمده قرارداد در دیگری
 :  باشند می ذیل شرح به گیرند

  C سطح_  3 _ 4_  2
 شد گفته  سطح برای که باشد همانگونه بایستی می ُاپتیکی قطعات پیچی لفاف و کاری خشک ، تمیزکاری

 به نهاآ به دیدن صدمه برابر در اقالم از حفاظتی تدابیر مقدار به بایستی می اقالم از حفاظت C سطح در. 
 .  باشد شده آورده مطلب این الفخ آنکه مگر باشد داشته وجود تأمین منابع از جابجایی هنگام

 را شده ذکر حفاظت بندی بسته شرایط و الزامات بتواند تأمین منابع تجاری بندی بسته و حفاظت اگر
 .  کرد استفاده آن از توان می کند تأمین

  بندی بسته_  3_  5
 .  باشد ، ستا شده آورده 6_  2 در که همانگونه به و C یا و A سطح نوع از بایستی می بندی بسته

  A سطح_  3_  5_  1
 هجعب از یکی در توان می را باشند می واحدی شماره یک دارای که شده بندی بسته ُاپتیکی اقالم تعداد

 :  نمود بندی بسته ذیل های

.  باشد ها جعبه کاربردی مشخصات یا و ها پیوست در شده یاد های روش طبق باید ها جعبه این بسته
 هجعب وزن.  باشد پوند 100 از بیشتر نباید چوبی دار گیره یا و چوبی های جعبه کلی یا و ناخالص وزن
 .  کند تجاوز آنها مشخصات جدل در شده اشاره وزنی محدوده از نباید فیبری ورقه با های
  C سطح_  3_  5_  2
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 ناماک تا أمینت منابع از شده انجام های جابجایی برابر در بایستی می شده بندی بسته ُاپتیکی اقالم
 .  گردند برخوردار الزم ایمنی از مستقیم مصرف اماکن و دریافت

  عالمتگذاری_  3_  6
 ، بسته واحد هر عالمتگذاری باشد داشته وجود است ممکن قرارداد در که خاصی های عالمتگذاری بر عالوه
_  129 استاندارد طبق بایست می پذیرد می صورت ارسال برای که نهایی های بسته و میانی های بسته

STD _ Mil عبارت بایستی می دارد وجود دار روکش ُاپتیکی اقالم آنها در که نهایی بسته.  باشد  "
Optics Coated  "گردد لحاظ  . 

  بازرسی_  4_  5
  معایب بندی تقسیم_  4_  5_  1

 های نمونه از کدام هر برای بایستی می است شده ارایه I جدول در که معایب چشمی بررسی و معاینه
 .  گردد اعمال بیرونی های جعبه و ها بسته یا و داخلی های بندی بسته
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 :  عنوان
 آب در وریغوطه آزمون

Filled transport – test mmersioni water packaging packages – complete 
ISO8474 

 :  سند شرح
 . پردازدمی آب در بسته وریغوطه آزمون روش تشریح به المللیبین استاندارد این

 آب عرضم در گرفتن قرار اثر در بسته مقاومت افت تا داد انجام هاآزمون سایر از قبل را روش این توان می
 قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد شرایطی چنین در آن درونی اقالم از بسته حفاظت میزان یا و

 را ضدآب خواص مقداری است قرار یا و بوده ضدآب که است هاییبسته برای ابتدا آزمون این. گیرد
 . باشند داشته

 یک از قسمتی است ممکن و شده آماده نقلوحمل برای که شود می انجام ای بسته روی بر آزمون این
 . باشد پی در پی هایآزمون سلسله

 : است آمده استاندارد این اصول در
 زمان)جّوی شرایط در آن کردن خشک و آب در کامل یورغوطه همراه به بسته برای مناسب شرایط ایجاد

 (. باشندمی مشخص قبل از جّوی شرایط و کردن خشک کشی،آب
 تغییر مخزن آب سطح و خیس بسته شدن بخار روش و نوع که است شده گرفته نظر در چنان شرایط
 . نمایدنمی اعمال آزمون شرایط در چندانی

 مترلیمی 100 حداقل و رفته فرو آب زیر به کامل طور به بسته تا باشد بزرگ کافی اندازه به باید آب مخزن
 الیخ و ُپر راحتی به را آن بتوان که باشد شده طراحی چنان باید مخزن. گیرد بر در را بسته روی هم آب

 . نمود
 نچنا باید نیز و داشت نگه آب زیر راحتی به را بسته بتوان که است وسایلی شامل وریغوطه تجهیزات
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 . بود خواهد مناسب قفس یک از استفاده کاری چنین انجام برای. آورد پایین و باال را آن بتوان که باشد
 . کرد پایین یا و باال را آب سطح تا گذاشت مخزن در برقی یا و دستی هایدریچه توانمی مواردی در

 جای در دادن قرار و آن دادن شکل تغییر بدون جعبه داشتن نگه قابلیت باید جعبه کردن خشک وسیله
 نای هایمیله. باشد داشته جریان آن زیر و اطراف در راحتی به هوا که طوری به باشد داشته را مناسب
 . نماید اشغال را سطح% 10 از بیش نباید وسیله

 : است آمده آزمون انجام روش در
-شبیه اقالم از توانمی خاصی ایطشر تحت و کرد ُپر آن درون کاالی با معمولی طور به باید را آزمون بسته

 . باشد نزدیک واقعی داخلی محتویات به باید سازیشبیه این البته. گرفت کمک نیز شده سازی
 .کنید گذاریعالمت و زده برچسب معمولی طور به را آن و کنید حاصل اطمینان جعبه درب بودن بسته از

 نبست معمولی روش از کنید،می استفاده جعبه خلدا اقالم جای به شده سازیشبیه مواد از که صورتی در
 . نمایید استفاده نیاز مورد عالئم و ها برچسب تمامی از و نموده استفاده جعبه

 :است آمده استاندارد این فرآیند در همچنین
 به نسبت±  Cº 3 محدوده در مخزن حرارت درجه که شوید مطمئن و کنید ُپر آب از مناسب عمق با را مخزن
 . باشد گرادسانتی  درجه 40 الی 5 یعنی محدوده از شده انتخاب حرارت درجه
 .شود شروع شده نگهداری جّوی شرایط در کردن خارج از بعد دقیقه 5 حداکثر باید آزمون: نکته
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 :  عنوان
 پرچرب مقاوم مواد به آعشته کاغذی هایکیسه

Bags, Paper, Grease - resistant Defence Standard 81 – 16 

 : سند شرح
 باید هاآن چسب و شوند ساخته جهانی استانداردهای با مطابق روغن، ضد کاغذهای از بایستی ها کیسه
 .باشد کاغذ با مناسب و ضدآب

 نبیا ضمن استاندارد این در. است شده کنید، ترسیم به استانداردها در هاآن تهیه دیاگرام و ساختار
 شارها نیز هاآن کاربرد و هاقابلیت به مرطوب و مخرب مواد به مقاوم ایهکیسه فنی مشخصات و هاویژگی

  . است شده

 . باشد مترمیلی± 2 تلرانس با جداول و اشکال طبق هاکیسه این ابعاد

 برای کافی جای حال، عین در و بوده محکم کیسه اتصاالت تا گیرد انجام چنان باید هاکیسه چسباندن
 .  باشد داشته را هم یرو گرفتن قرار گونه هر

 . شود محکم چسبی باند یک توسط باید پاکت زیرین و عمودی درزهای

 : از عبارتند که شود مشخص خریدارها توسط باید هاکیسه روی اّطالعات

 صورت در و نماید مشخص را خود نیاز مورد پاکت ابعاد وضوح، طور به خود سفارش در باید خریدار -
 . دشو آورده شده، داده تولید جدول در که هاییکیسه اساس بر و دهد ارایه را ودخ کاالهای شماره نیاز
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 در دیگری چیز اینکه مگر بوده کاال با متناسب و خشک تمیز، سالم، بندیبسته دارای بایستی هاکیسه
 لک برگرداندن موجب است ممکن کثیف و آلوده هایبندیبسته از استفاده. باشد آمده سفارش یا قرارداد
 . گردد محموله

 اّطالعات حداقل و بوده قانونی الزامات با مطابق واضح و خوانا عالمت دارای بایستی هابسته این از کدام هر
 : باشد داشته بر در را زیر

  آن؛ بودن روغن ضد مشخصات و کاغذ پاکت، مشخصات همانند طراحی به مربوط مشخصات -

 مربوطه؛ دفاعی استاندارد شماره -

  عرض؛ و ارتفاع شامل بعادا -

  ؛(نیاز صورت در)کاال شماره -

 کاال؛ محموله شماره -

  بسته؛ هر در موجود تعداد -

  ساخت؛ تاریخ -

  شرکت؛ آن تجاری عالمت و سازنده نام -

 . است آمده سفارش دستورالعمل یا قرارداد در که دیگر گذاریعالمت گونه هر و -
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 :  عنوان
 اپتیکی صوالتمح بندیبسته

Optical Elements, Packaging of  Mil - O - 16898B 
  : سند شرح

 : است شده پرداخته زیر هایبخش به استاندارد این در

 :تمیزکاری روش

 این سطح. گردد تمیز ُشُتر موی جنس از بورس یک توسط ُاپتیکی اجزاء سطح از باید غبار و گرد ذّرات
 پارچه یا و( لنز تمیزکاری)ویژه کاغذ یا و کتان پارچه از استفاده با یدوران حرکت یک با باید وسایل

 الیاف تکه یک از باید استفاده مورد نظافت وسیله. گردد تمیز است، الکل به آغشته که تازه ململ
 گردگیری چوب تمیزکاری برای باید الکل قطره 2 یا یک. باشد شده درست( لنز تمیزکاری)مخصوص

 چوب تمیزکاری برای باید الکل قطره 2 یا یک. باشد شده درست( لنز کاریتمیز)مخصوص الیاف
 هنگام در و شود شروع شده کاریپولیش قطعه وسط و مرکز از باید تمیزکاری کار. شود اضافه گردگیری
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 ایدایره حرکات با که حالتی در و آورده پایین به رو عمودی فشار یک فرچه دسته به باید تمیزکاری
 .شود تمیز کار قطعه تمام تا دهیم گسترش را فوق دایره قطر که شودمی زکاریتمی قطعه

 . شود بندیبسته گردد،می بیان استاندارد در که روشی طبق باید ُاپتیکی وسیله هر

 که نزل کاغذ ضخامت برابر چند یا 3 ضخامت به الیافی با باید تمیزکاری از پس بالفاصله ُاپتیکی قطعه هر
 . شوند پیچیلفاف است، P - Mil - 13988 رداستاندا طبق

 نرم مواد با کار این باید گردیده پیچیالیاف و شده بندیبسته فوق الیاف با که قطعاتی از یک هر
 مواد بالشتکی خاصیت تا نشود فشرده استفاده مورد بالشتک که پذیرد صورت چنان سلولزی بالشتکی
 . نرود بین از شده استفاده

-عبهج در باید باشد ُانس 9 الی 3 بین هاآن وزن که پاکت در شده گرفته قرار هایشیشه و وربل از یک هر

 قابل مشخصات هایپیوست در که روشی به باید مقوایی هایجعبه این. شوند داده قرار مقوایی های
 . شوند بسته است، شده آورده هاجعبه استفاده

 و دانگرفته قرار پاکت داخل در که ایشیشه بلور و منشور یا دوربین شبکه و هاآینه لنزها، از یک هر
 .شوند داده قرار فیبری ورقه با هاییجعبه در بایستیمی باشندمی ُانس 16 الی 9 بین هاآن وزن

 دونب و راحت طور به شده بندیبسته ُاپتیکی اقالم از یک هر که باشد چنان باید میانی هایجعبه ابعاد
 هستند ییکسان کاالی شماره دارای که ُاپتیکی اقالم تنها نه. گیرند قرار جعبه در کاال یرو بر فشار اعمال
 .باشد آمده قرارداد در دیگری چیز آنکه مگر شوند بندیبسته واحدی میانی جعبه یک در باید
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 :  عنوان
 فسفاتی مواد یا آتش برابر در مهمات چوبی هایجعبه محافظت

Wood preservative and fire retaradant, ammonium phosphate mixture - ministry of 
defence ST 80- 2 - date: 5 TH November 1969- page: 13 a28 -Wood  

 . است شده پرداخته چوب ماندگاری افزایش برای شده گرفته کار به مواد و روش به استاندارد این در

 دی آرسنیک، پنتواکسید، فلوراید، سدیم از خلوطیم و دست یک باید نظر مورد مواد ترکیبات
 لورایدف -: از عبارتند ترکیبات اجزای. باشند آلودگی گونه هر از دور به و هیدروژن فسفات اورتود آمونیوم

fNa (%8/3 OHOAS)سدیم 252 % 4/92    آرسنیک اکسید پنتو -2
42)4( HPONH- هیدروژن 

  .آمونیوم دی اورتودفسفات
 خشک نمک محتوای( شده آورده برآورد)شده گفته مقدار% 95 از کمتر نباید باال ترکیبات کلی طور به

 دست با گرفتن هنگام در الزم های مراقبت است شایسته و بوده سّمی بسیار اولیه مواد. باشند داشته
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. گیرد قرار گذاریعالمت هایتهبس داخل در رطوبت از عاری و خشک جای در باید اولیه مواد. گیرد صورت
 مضر پوستی و تنفسی هایآسیب دارد احتمال مواد این. دارند خورندگی حالت شوند،می مرطوب که وقتی
 برداری نمونه هنگام در. شود داشته نگه دور غذایی مواد و بدن لباس و چشم از. آورد وجود به انسان برای
 این حاوی هایبطری روی بر باید. بشویید را خود هایدست ،دستورالعمل به توّجه با کردن باز از بعد

 کار، انجام روش و بیشتر اّطالعات کسب برای. شود رسانیاّطالع دهندههشدار نکات و عالیم با هامحلول
 .بپردازید استاندارد این مطالعه به شود می توصیه
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 :  عنوان
 بندیبسته الزامات بر ایمقدمه 1 قسمت) نظامی محصوالت برای اولیه مواد بندیبسته

 (نظامی
Packaging of Defence Materiel Part 1 Introduction to Defence 

Packaging Requirements Ministry of Defence Defence Standard 81 - 

41 Parts 1  

  تجاری بندیبسته  : سند شرح
 کاالرا نآ جاییجابه تا گیردمی قرار استفاده وردم کاال سازندگان توسط که است روشی تجاری بندیبسته -

 گیرنده به خدمات ارایه و پذیرد صورت دیدن صدمه بدون کنندهمصرف به آن تحویل و نموده ترآسان
 . نماید ترآسان را است آمده سفارش یا و قرارداد در آن نام که کاال

 . شود قید قرارداد در مشروح طور به است ممکن خاص مشخصات سایر یا و تجاری بندیبسته مشخصات -
 صادرات تجه بندیبسته یا و فّله اقالم هم و خرده اقالم بندیبسته برای تواندمی هم تجاری بندیبسته -

 :باشدمی ذیل شرح به کدام هر توضیح که گیرد انجام
a )در کاال تجاری لتحوی برای تولیدی هایشرکت توسط معمواًل بندیبسته نوع این: خرده بندیبسته 

 . شودمی استفاده انگلستان کشور داخل
b )رد کاال تجاری تحویل برای تولیدی هایشرکت توسط معمواًل بندیبسته نوع این: ایفّله بندیبسته 

  .شودمی استفاده هاآن فّله تحویل با مناسب کاالهای از مقداری و تعداد برای انگلستان کشور داخل
C )االک تجاری تحویل برای تولیدی هایشرکت توسط معمواًل بندیبسته نوع این: صادرات برای بندیبسته 

 . شودمی استفاده کشور از خارج مقاصد برای
 بندیبسته مختلف هایوضعیت این که باشد داشته مختلفی حاالت است ممکن تجاری بندیبسته: توّجه

 سایر با متناسب یا و نظامی بندیبسته مختلف سطوح برای شده طراحی هایبسته با متناسب تواندمی
 . باشد بندیبسته شرایط

25 

 :  عنوان
 بندیبسته پیشنهادات

Packaging of Materiel Army Regulation 700 - 15 

 :  سند شرح
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  مشخصات و الزامات -
-جابه جهت اهآن سازیآماده و شدن خراب دیدن، صدمه از ممانعت منظور به باید را تجهیزات و اقالم

 قرار ظرن مد باید تجاری بندیبسته از استفاده نظامی، بندیبسته طرح ارایه از قبل. نمود بندیبسته جایی
 هاستفاد تجاری بندیبسته از باید باشد صرفه به مقرون هاییبندیبسته چنین که هنگامی. باشد گرفته

 وارد امینظ توزیع سامانه به اقالمی چنین که باشد آن نشانگر تواندمی اقالم کردن بندیبسته نوع این. کرد
 تالزاما. نمایندمی اتخاذ را تصمیمات گونه این اقالم خرید هنگام به بندیبسته متصدیان. شوندنمی

 شده داده شرح شرایط تا گردد اعمال نظامی هایویژگی پوشش تحت اقالم تمامی روی بر باید بندیبسته
 .  شود وردهبرآ ابالغی دستورالعمل در

 جامان نظامی نهاد استانداردسازی برنامه نظارت تحت همسان و یکنواخت صورت به همگی بندیبسته الزامات
 به را زنیا مورد منابع نظامی هایرده. نباشد  بیهوده و تکراری آن مطالب باشد، صرفه به مقرون گیردتامی

 . ودش انجام موقع به سازیاستاندارد تا گرفت خواهند خدمت

 کاالی ندبتوا تا بوده الزمه حداقل بسته، هر وزن و حجم که باشد شده طراحی چنان باید نظامی بندیبسته -
 طمربو اّطالعات در هابسته از یک هر حجمی و وزنی مشخصات. نماید حفاظت خوبی به را شده بندیبسته 

 عه،توس طراحی، تحقیق، خصوص در که دیبنبسته هایفعالیت میان در. شد خواهد وارد اقالم بندیبسته به
 با مراهه نظامی هایپروژه اّطالعات تبادل سامانه یک از پذیردمی صورت بندیبسته مواد ارزیابی و  آزمون

-بسته ایهپروژه در اّطالعات وجود و اّطالعات تبادل از را ما سامانه این. شودمی استفاده ارزیابی قابلیت

 طحس و هاآن بودن صرفه به مقرون بندی،بسته به نیاز. سازدمی مطمئن شنهادیپی و انجام حال در بندی
 را هاییرویه نظامی هایرده از یک هر. گردد ذکر قرارداد در باید مشروح طور به شده اعمال حفاظتی

 مستند را هاآن و کرده گیریاندازه را بندیبسته از حاصله های جوییصرفه و منافع تا داد خواهند ارایه
 ردیموا چنین در و گیرد قرار بندیبسته مورد مستقیمًا تولید، از پس کاال است الزم مواردی در. سازند
 وسطت صرفًا شرایطی، چنین با کاال از حفاظت بودن الزم. پذیردمی صورت تولید از پس دقیقًا بندیبسته

 از خصوص این در. شودمی مشخص بندیبسته پیمانکار یا و کاال سازنده ثانویه و اولیه پیمانکار
 : شودمی استفاده ذیل موارد در کارفرما امکانات و تجهیزات

 .تجهیزات مسئول تأیید و موجودی کنترل محل یا نقطه از پس -
 . باشد داشته پی در جویی صرفه و بوده صرفه به مقرون روشی چنین از استفاده که مواردی در -

 را بندیبسته نیاز مورد خدمات مشخصی، زمانی محدوده در نتوانند ودموج تجاری منابع که مواقعی در -
 . نمایند مهیّّا

 ازگارس تا گیرد قرار بازنگری مورد باید بندیبسته  به مربوط اّطالعات اقالم، بودن شکستنی صورت در -
 . شود برآورده جدید الزامات و تجهیزات با آن بودن

 سازیرهذخی نوع با متناسب و باشد بوده کمتر نیاز مورد سطح از هاآن بندیبسته که اقالمی و تجهیزات -
 ارتقاء بمناس حد تا هاآن بندیبسته  سطح و شوند بندیبسته مجددًا بایستیمی نباشند، هاآن جاییجابه و

 . گردد پرداخت اقالم یا و تجهیزات مالک توسط آن هزینه و شود داده
 .است شده پرداخته آن به استاندارد این در که دیگر مهم موارد سایر و -
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26 

 :  عنوان
 فلزی تجهیزات و لوازم قطعات، نظامی بندیبسته هایروش و مشخصات

Military Specification Parts Equipment and Tools for Army Materiel, 

Packaging of  Mil - P - 14232E (AT) NOTICE 2 

 :  سند شرح

 مورد در شده ارایه مستندات با مطابق سازیذخیره و ارسال منظور به بایستمی عمومی اقالم
 در که موجود اّطالعات و بندیبسته  مخصوص هایبرگه سایر و استانداردها بندی،بسته  هایدستورالعمل

 .گردند بندیبسته شد، خواهد اشاره هاآن به اینجا
 واد،م مشخصات با مطابق بایستی اقالم بندیبسته و محافظت تمیزکاری، برای استفاده مورد مواد و هاروش

 هاآن به اینجا در که P - Mil - 116 استاندارد و بندیبسته اّطالعاتی های برگه بندی،بسته استانداردهای
 یا و معادل محافظتی هایروش با را فوق هایروش تدارکاتی، تیم توافق صورت در. باشند است، شده اشاره
  .باشد نداشته دنبال به را اضافی هزینه هیچگونه که این شرطی به کنید عوض باالتر سطح با هاییروش

 هابست گیرها،ضربه بالشتکی، مواد پیچی،لفافه کاغذهای ها،کیسه همانند بندیبسته در شده استفاده مواد
 در شده رذک الزامات و شرایط اقالم که این شرط به داد قرار استفاده مورد مجددًا توان می را کانتینرها و

 . باشند داشته را دهش اشاره هایآزمون تمامی و P - Mil - 116استاندارد

 اقالم دارد،استان این در شده اشاره الزامات و بندیبسته اّطالعات هایبرگه بندی،بسته استانداردهای طبق بر
 نشده ذکر سطوح برای ریتمیزکا فرآیند یک که مواردی در. گردند خشک و شده تمیزکاری بایستمی

 و تمیزکاری از پس بالفاصله. شوند تمیزکاری A سطوح برای شده ذکر فرآیند با مطابق باید اقالم باشد،
 - P - 116 استاندارد در که آنچه طبق نشده رنگ فلزی سطوح روی بر حفاظتی روکش یک باید کاریخشک

Mil در که محافظی مواد از توانمی) است شده رنگ آن از قسمتی که آهنی فلزی سطوح و است، شده آورده 
 البمط آنکه مگر کرد، استفاده ،(است آمده بندیبسته هایدستورالعمل در یا و بندیبسته استانداردهای

 . باشد آمده قرارداد در دیگری
 نآ تمشخصا که ایویژه محافظتی روغن با را هاآن باید دارند نیاز درونی محافظت اعمال به که اقالمی
 . کرد محافظت مالیدن یا و وریغوطه - اسپری صورت به است شده ارایه
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27 

 : عنوان
 نظامی بندیبسته اهمیت و تاریخچه

The History and significance of military packaging technical report 1 - 
96 

 : سند شرح
 1970 و 1960 هایسال بین آسیا شرقی جنوب هایجنگ در آمریکایی نیروهای که محیطی شرایط
 در جاریت بندیبسته از استفاده که نمود وادار را دفاعی و نظامی خدمات واحدهای شدند مواجه آن با میالدی

 یبندبسته مابین تعادلی توانستنمی کس هیچ جنگ پایان تا. گردد ممنوع مجددًا نظامی هایبندیبسته
 . نماید تعریف را آن ای و نموده ارایه نظامی و تجاری

 منظور به تجاری بندیبسته از بیشتر شد داده دستور دفاعی و نظامی واحدهای به جدید مدیریت در
 آژانس برای را جدیدی عملیاتی مشکالت کاری چنین انجام. نمایند استفاده هزینه از جوییصرفه

 . نمود دایجا نظامی مانورهای و صلح زمان در نظامی خدمات و دفاعی لجستیک
 لجستیکی هایآژانس و نظامی واحدهای شد موجب بندیبسته هایقابلیت در آمده وجود به نقایص این

 طول کمی زمان مّدت تعادل این. نمایند ایجاد نظامی و تجاری بندیبسته بین مناسبی تعادل دفاعی
 فارس، خلیج جنگ در. برد پیش تجاری بندیبسته سمت به را ترازو سنگین کفه نهایت در و کشید

 . گردید مواجه مشکالتی با تجاری صورت به شده بندیبسته تجهیزات
 هب آمریکا از هاآن نقلوحمل در که را هاییسختی نتوانستند تجاری، شده بندیبسته اقالم این اکثر

 این از برخی. ماندند استفاده قابل غیر ترتیب بدین نمایند، تحمل داشت، وجود سعودی عربستان
 را بیابانی هوایی و آب شرایط در سازیذخیره قابل دیگر بودند کرده تحمل را سختی این که تجهیزات

 دفاعی لجستیک و نظامی خدمات واحد اصلی، علت شناسایی از پس. شدند گذاشته کنار لذا و نداشتند
 بندیبسته از هاستفاد. گردید مرتفع سریعًا مشکالت و نمودند جایگزین را نظامی بندیبسته سریعًا
 و گردید لحاظ مدیریتی تصمیمات در کمتر بود که کوچکی مشکالت خاطر به موارد گونه این در تجاری

 نگج تجارب نباید ما چرا و دارد ادامه هم هنوز نظامی بندیبسته چرا که داد نشان رویه این نتیجه، در
 تالزاما و خاص نظامی فرآیندهای به ازنی. کنیم تکرار مجددًا مقطعی هایجوییصرفه علت به را گذشته

 را ودخ مختلف جبهه دو در ابتدا در کنیم، بندیبسته باید چگونه را تجهیزات و اقالم اینکه و بندیبسته
 . داد بروز

 از زیادی حجم رفتن هدر به و داد انجام ایجزیره در میالدی 1941 تابستان در را سنگین مانور ارتش،
 به دریایی نیروی در مجددًا مسئله  همین. بود کرده تجربه هاآن نامناسب بندیتهبس خاطر به را اقالم

 که تجاری هایبندیبسته. داد روی میالدی 1942 سال در کانال منطقه در خاکی آبی عملیات انجام هنگام
 طور آن ستنتوان بودند، داده قرار استفاده مورد دوم جهانی جنگ اولیه هایماه در دریایی نیروی و ارتش

 هایریزیبرنامه و دریایی نیروی و ارتش توانمندی شدیدًا و گیرد قرار استفاده مورد بود، نظر مد که
 هابندیبسته  نوع کردن عوض فکر به هیچکس شرایطی چنین در. انداخت مخاطره به را شده انجام

 مورد هاآن که بندیبسته هک شوند متوّجه نتوانستند نظامی طراحان دوم، جهانی جنگ از قبل. نیفتاد
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. دهد پوشش مرزی برون هایعملیات انجام برای را هاآن نیازمندی توانستنمی بودند، داده قرار استفاده
 اقالم تأمین از حاصله سود و داده کاهش را خود هایهزینه توانندمی هاآن که بود دریافته صنعت بخش
 . نمایند بهینه کم وزن و ناسبم هایبندیبسته با بازار در را نیاز مورد

 اآمریک متحده التایا در را هامحموله این اکثر زمان آن در که آمریکا آهن راه میالدی 1914 سال در
 قطار رد بود قرار که اقالمی از بسیاری بندیبسته برای را موجدار مقواهای از استفاده نمود،می جاجابه

 روی بر را نظامی بندیبسته تأثیرات نتوانست آمریکا دفاع وزارت. نمود اعالم مجاز شوند، بارگیری
 بندیبسته الزامات و بندیبسته نوع این صحیح کارگیریبه با. کند درک توزیع ملیاتع و فرآیندها

 . دهد انجام خوبی به را نظامی اقالم از حفاظت هزینه کمترین با تواندمی که داد نشان نظامی
 گاهًا که داشت بیشتر حفاظت به نیاز شد،می  اعمال نامناسب طور به نظامی بندیبسته این که هنگامی
 هم یرو بر را خود هایتوانمندی دفاعی هایآژانس و نظامی خدمات واحد. آمدمی در کار از غلط و نادرست
 هاآن ویر از کاماًل نه و گذاشتند کنار کامل طور به نه را بندیبسته مورد در DOD استانداردهای و گذاشته
 تش،ار درون در کار این انجام. نمایند تدوین مجزایی دستورالعمل خود نمودند سعی بلکه نمودند، اقتباس
 داشت دنبال به نظامی واحدهای بندیبسته هایمأموریت  انجام در را زیادی بسیار تحوالت و تغییر

 نظامی بندیبسته مختلف الزامات - 1 جدول

 

 توزیع الزامات
 بسته سطح
 نظامی بندی

 سازیذخیره الزامات

-بسته توانمی انبار، درون جاییجابه در

 . کرد محافظت دیگر ایبسته با را ها
P توّجه 3 تذکر به 

 .شود

 و آب در سدال  5 حدداقل  برای سازیذخیره
 هدایی سداختمان  و ابنیه در و معتدل هوای
 توّجه 2 و 1 تّذکرات به)شدید سرمای بدون
 ( شود

 محیط یک در نقلوحمل با اقالم یجایجابه
 توسط معمواًل جاییجابه این محدود و بسته

-می صورت مکانیکی جاییجابه تجهیزات

 (.شود توّجه 4 تّذکر به)پذیرد

N 

 هدوای  و آب در سال 5 حداقل برای سازیذخیره
 سرمای بدون هاییساختمان و ابنیه در و معتدل
 (شود توّجه 2 و 1 تّذکرات به)شدید

 مجاز ایوسیله هر با اقالم حرکت و جاییابهج
 (. شود توجه 7 تّذکر به)است

            J 

 بدا  جهدانی  سطح در سال 2 حداقل برای سازیذخیره
 5 و 6 تدّذکرات  بده ) کامدل  هوایی و آب حفاظت انجام
 (شود توّجه
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 چنین که جاهایی سایر یا و گلیسان و اروپا غرب شمال مناطق در که است هوایی و آب معتدل، هوای و آب: 1تّذکر
 . شودمی اطالق دارد، وجود هوایی و آب

 . باشد گرم غیر یا و گرم تواندمی دائمی هایساختمان و ابنیه: 2 تّذکر
 را شده بندیبسته کاالی باید کنندهتأمین  شود، آورده P سطح بندیبسته سفارش یا و قرارداد یک در هرگاه: 3 تّذکر

 حاصل ناطمینا این و شده آسان آن جاییجابه تا دهد قرار مجّدد بندیبسته مورد ممکنه وجه ترینصادیاقت        به
 . پذیردمی صورت کاال دیدن صدمه بدون تحویل نقطه به کاال تحویل که گردد

 یگرهمد با توانمی را باشند یکسان گروه یا و یکسان محلی مدیریت و یکسان انبار شماره دارای که کاالیی
 . نمود بندیبسته
 10 زا کمتر)کوتاه بسیار مّدت به هوایی و آب شرایط معرض در کاال گرفتن قرار شامل N سطح توزیع الزامات: 4 تّذکر

 خلدا به ساختمان یک داخل انبار از کاالیی است قرار که وضعیتی همانند. باشدمی ناپذیر اجتناب طور به( دقیقه
 . شود لمنتق هواپیما یا و خودرو یک

 . شود گرفته نظر در -13C ° الی+ 55C° بین باید جهانی سازیذخیره و توزیع برای حرارت درجه محدوده: 5 تّذکر
 و خورشید شعها باران، برابر در کاال گرفتن قرار از ممانعت معنی به هوا و آب شرایط برابر در کاال کامل حفاظت: 6 تّذکر

 . نیست معمولی حد از بیشتر حفاظتی تدابیر اعمال ازمندنی حفاظتی چنین ارایه.  است باد یا
 جتنابا طور به هاآن گرفتن قرار هوا و آب معرض در شامل مجاز، وسایل توسط کاال جاییجابه و دادن حرکت:  7 تّذکر

  ساعت 12 حداکثر مّدت به اسکله در اقالم روباز سازیذخیره یا و نقلوحمل همانند باشدمی ناپذیر
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 :  عنوان
 ادهاستف با) دارند شکستن قابلیت مکانیکی هایشوک اثر در که کاالهایی برای استاندارد آزمون هایروش

 (شوک اعمال هایدستگاه از
Standard practice for conditioning containers, packages or packaging 

components for testing 

 :  سند شرح
 

 ژهوی هایحساسیت دارای که اقالمی مکانیکی هایشوک به مقاوم استاندارد هایآزمون انجام برای
 طالبم و کرد استفاده توانمی استاندارد سند این از دارند افتادن و جاییجابه و حمل پرتاب، به

 پرداخته شوک اثر در اقالم شکست قابلیت نمودن مشخص آزمون روش به استاندارد این در مندرج
 و جاییجابه هایجعبه طراحی در توانمی کاال شکست قابلیت به مربوط العاتاّط از. است شده

 ماستحکا بهبود برای توانمی اّطالعات این از همچنین. کرد استفاده شکستنی هایمحموله ارسال
-یم استفاده شکستنی کاالهای محافظت برای اولیه هایبسته از که کسانی. نمود استفاده نیز کاال

 این یهاروش از توانندمی دهند،می قرار  تکمیلی یا نقلوحمل بندیبسته در را ستهب آن و کنند
 دح میزان به توانمی نمودارهایی و جداول ارایه با استاندارد این در. نمایند استفاده آزمون

 .برد پی آزمون روش در کاالها شکستنی ضریب حد و شوک مجاز

 از برخی به مواردی در گرچه نشده، تهیه کاال ایمنی نکات کلیه ارایه هدف با استاندارد سند این
 اتخاذ را مناسب ایمنی که است این استاندارد، این کاربر وظیفه و است شده اشاره نکات این

 ّجهتو مربوطه جداول به توّجه با آن هایمحدودیت به استاندارد این از استفاده از قبل و نموده
 . نماید

 ستشک قابلیت قبیل از اّطالعاتی. باشدمی آن آزمون هایروش در تاندارداس این کاربرد و اهمیت
 و نقلوحمل هایبسته در را مناسبی بالشتکی مواد بتواند او تا دهدمی کنندهمصرف به کاال محصول

 .نماید ریزیطرح کاال طراحی در یا

 که نمایید استفاده ذیل شرح به  شده ارایه آزمون روش به که کندمی کمک شما به سند این 
 : از عبارتند

 ادهاستف ابتدا که بحرانی حد در کاال جاییجابه  سرعت تغییرات تعیین برای( الف)آزمون روش -
 . شودمی

-یم قرار استفاده مورد دوم مرحله در که کاال بحرانی شتاب میزان تعیین برای( ب)آزمون روش -
 .گیرد
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 :  عنوان
 هابسته حرارتی عایق کیفیت تعیین برای داستاندار آزمون روش

Standard test method for mechanical – shock fragility of products , 
using shock machines D3332-98 

 :  سند شرح
 

 اختالف برابر در بندیبسته ایزوالسیون و بسته حرارتی عایق کیفیت تعیین برای آزمون روش این
 آزمون برای روش این. باشدمی  بسته بیرونی محیط و شده بندیبسته اقالم بین موجود حرارت درجه
 ناسبم آن بدون یا و درونی بندیبسته یا و هاآن بدون یا و درونی کنندهخنک وسایل انوع با هاییبسته

 و ضدآب مواد یک از باید کاریعایق برای استفاده مورد مواد نوع برحسب نمونه آزمون شرایط. باشدمی
 . شود استفاده خارجی بسته درون آب بخارضد یا

 نکاتی، چنین وجود صورت در و شد نخواهد پرداخته ایمنی مسائل و نکات تمامی به استاندارد این در
 و دستورالعمل هایمحدودیت تعیین و باشدمی   فوق بندیبسته در آن کاربرد به مربوط شده یاد موارد

 را هاآن باید استفاده از قبل که بود خواهد استاندارد کاربران عهده بر هاآن بودن استفاده قابل میزان
 . نماید مشخص

  استاندارد این کاربرد و اهمیت -1 -الف

 و خون ها،ژیروسکوپ صنعتی هایچسب دارویی، مواد بیولوژیکی، محصوالت: نظیر اقالم از برخی
 . گرددمی کنترل هاآن حرارت درجه که شوند جاجابه هاییبسته درون در باید گوشت

 واعان رطوبت میزان:  از عبارتند دهندمی قرار خود شعاع تحت را بسته حرارت انتقال نرخ که هاییشاخص
 محل و آن بودن یکنواخت و پیوسته بندی،عایق  مواد فشردگی بسته ضخامت و شده بندیبسته اقالم

 . عایق بستن

 باید دهند،می قرار خود تأثیر تحت را شده کاریعایق بسته لکردعم که هاییشاخص انواع وجود علت به
 سازیشبیه هایبسته از استفاده صورت در و داد انجام حقیقی بندیبسته با را آزمون امکان، صورت در
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 سایر و حرارت درجه لحاظ از شده سازیشبیه کنندهسرد مواد و بار امکان حد تا که شود دّقت باید شده،
 . باشد نزدیک واقعی حالت به یزیکیف مشخصات

  آزمون شرایط و وسایل -2-الف

  بیرونی جّو حرارت درجه -1-2-الف

 داد ارقر آن داخل راحتی به را بسته بتوان که باشد بزرگ کافی اندازه به باید شده انتخاب اتاقک یا محیط
 از توانمی آن ارزیابی و بسته کردن خنک برای. بود نخواهد ضروری ثبت تجهیزات از استفاده الزامًا که

 .  نمود استفاده کردن سرد معمول هایروش

  بسته داخل حرارت درجه -2-2-الف

 املیع عنوان به توانمی را بسته داخلی حرارت درجه نشود، استفاده سرماسازی ماده هیچ از که مواردی در
 برای

 حرارت درجه بخواهید که صورتی در. کرد استفاده بسته حرارتی ایزوالسیون کیفیت گیریاندازه 
   کنید کنترل را داخلی

 : نمایید استفاده ذیل موارد از یکی از توانیدمی

 .  حرارت درجه با سرما ایجاد منابع سایر یا و یخ آب سرمازا، مواد -1

 .  -73oc حرارت درجه تا نقلوحمل هنگام به استفاده جهت ،Co2( خنک یخ)جامد کربن اکسید دی -2

 . - 195oc تا هاییحرارت درجه برای مایع نیتروژن -3

 : توّجه

 مانجا درست هاآن تهویه که صورتی در باشندمی  اشتعال قابلغیر و بو رنگ، بدون نیتروژن و Co2 گاز
 زمان مّدت برای بسته محیط یک در هاآن گرفتن قرار و تبخیر ولی بود، نخواهد خطرناک شود،

 گاز ینا باشد قرار که مواردی در معمواًل. شود پرسنل خفگی موجب تواندمی         (  ساعت 12 مثل)طوالنی
 .کنندمی استفاده گازها این از معمواًل نمایند تخلیه گاهی چند از هر را

 بسته در آب بخار نفوذپذیری تعیین برای استاندارد آزمون روش – ب

  

Standard test method for water vapor permeability of packages D895 - 94  

-آب و بسته قراردادی دستورالعمل طبق که ایبسته در آب)بخار نفوذپذیری تعیین برای آزمون روش این

 . است مناسب ،(شده بندی

 همانند عملکردی آزمون چند یا یک از پس که داد انجام هاییبسته برای توانمی را آزمون روش این
 D 999 استاندارد ارتعاش آزمون ،D 782 استاندارد روش غلتاندن آزمون ،D 5278 استاندارد افتادن آزمون
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 آزمون تکمیل از پس یا و D 4169 استاندارد نقلوحمل جّوی شرایط سازیشبیه آزمون از پس یا و
 در. باشند داشته را آب جذب خاصیت که باشد چنان هاآن دیواره که هاییبسته .داد انجام را نقلولحم

 و ایمنی که است کاربر برعهده کار، این انجام و است نشده لحاظ ایمنی مالحظات تمامی استاندارد این
 تعیین را اینامهآیین هایمحدودیت میزان استفاده، از قبل و نموده تعیین را بهداشتی هایفعالیت

 . کند

 رایب تنها پرانتز در شده ایهار مقادیر و گردد تلقی استاندارد باید SI واحد مبنای بر شده یاد مقادیر
 . باشدمی اّطالع

  استاندارد کاربرد و اهمیت -1-ب

 : شودمی استفاده ذیل موارد برای معمواًل استاندارد روش این

 . بسته از خاصی نوع برای ساخت و مواد ارزیابی -1

 . هابسته مختلف انواع عملکرد مقایسه -2

 . خاص اقالم رایب شده انجام حفاظت بودن کافی تعیین -3

  بسته روی کیفی کنترل اعمال -4

 ساخت، کنترل و توسعه تحقیقات منظور به بسته آب بخار مجاز حد تعیین برای آزمونی روش چنین هرگاه
 جذب وسیله عنوان به( گیررطوبت)کنخشک  وسیله یک از باید شود انجام...  و مشخصات اصالح

 . شود استفاده رطوبت

 برای آب بخار برابر در مقاومت جهت بسته بودن مناسب میزان تعیین برای آزمون وشر این از گاه هر
 . شود استفاده اقالم خود از بسته، در گیررطوبت جای به باید شود، استفاده خاصی اقالم

  آزمون انجام فرآیند -2-ب

 ،آن همراه به و هیدد قرار آزمایش تحت نمونه داخل در را شده انتخاب محصوالت و گیرهایرطوبت تعداد
 کار و کنید استفاده خصوص این در مناسب آستری از آستری، به نیاز صورت در نباشد دیگر چیزی

-آب کار و بسته معمول طور به را بسته. برسانید اتمام به بندیبسته معمول وسایل کمک به را بندیبسته

 فادهاست دستی بندیآب دستگاه از توانیدمی منظور این برای. دهید انجام هاجعبه سایر همانند را بندی
 خود گزارش در را دستی بندیآب از استفاده و آید عمل به کافی دّقت و توّجه باید مورد این در که کنید

 . نمایید ذکر

 در را شده گرم بسته این. کنید گرم پیش آرامی به 38oc به نزدیک حرارت درجه تا را بندیآب بسته
 بسته وزن. گیرد قرار هوا سیرکوالسیون معرض در آن سطح تمامی که دهید قرار یطور به آزمون اتاقک

 زیاد شما کشیوزن اگر. آورید دست به را آن وزن و زمان نمودار و گرفته اندازه مناسب، زمانی مقاطع در را
-رطوبت شدیدًا که هاییبسته برای. گذاشت خواهد آزمون دّقت روی بر معکوس تأثیر امر این باشد حد از
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 رطوبت جذب قابلیت که هاییبسته برای. شودمی توصیه روز 3 کشیوزن  تناوب حداقل هستند، پذیر
 بهتر ترجیحًا. شودمی توصیه بار یک ماهی یا و باریک هفته دو کشیوزن تناوب این دارند، کمتری
 کردن خارج که واردیم در. گیرد صورت اتاقک از نمونه کردن خارج بدون کشیوزن این که بود خواهد

 و گرفته اندازه فورًا را آن وزن و کرده خارج اتاقک از فورًا را نمونه باشد، ضروری توزین برای اتاقک از بسته
 آن تا را کشیوزن(. باشد یکسان هاکشیوزن تمامی در زمان مّدت این.)برگردانید اتاقک به سریع را آن
 گیری،اندازه برای نمودار از قسمت این شیب. باشد یکی مدهآ دست به آخر وزن 3 تا که دهید ادامه جا

 . کرد خواهد مشخص را بسته پذیریرطوبت قابلیت

 د،شومی استفاده خاصی کاالی از استاندارد، گیررطوبت یک از استفاده جای به که آزمون از مواردی در
 را بسته اقالم، آزمون برای دیموار چنین در لذا. نباشد ممکن ثابت توزین حد یک به رسیدن است ممکن

 شروع زمان با مقایسه در را آن رطوبت مقدار یا و رطوبتی محتویات و کنید ُپر خود معمول ظرفیت با
 مواًلمع)دهید قرار اتاقک در شده تعیین پیش از زمان مّدت اندازه به را نمونه. کنید گیریاندازه آزمون

 آن دمجّد بندیآب و جعبه بستن با را آزمون و کنید گیریدازهان مّدت این در را رطوبت مقدار و( ماه یک
 .برگردانید اتاقک به وقت فوت بدون را بسته و دهید ادامه
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 :  عنوان
 

 چندالیه جنس از چوبی هایجعبه فنی مشخصات
Federal Specification Boxes, Wood, Wirebound PPP – B - 585D 

 

 :  سند شرح
 

 :است شده پرداخته ذیل شرح به چندالیه هایجعبه اجزای الزامات و شرایط به اندارداست این در

 : رویی صفحه -1-ج



 معرفی استانداردهای جهانی بسته بندی 

72 
 

 صفحه. جعبه یک ته و اطراف پایین، باال، در دار روکش تخته: از عبارتست رویی صفحه این
 کاغذی روکش یک با ایصفحه یا و الیی سه تخته روکش، شده، الوار قطعه یک تواندمی رویی

 ایبر جداولی با شده بندیطبقه صورت به است شده آورده استاندارد این در که هایینمونه. باشد
 .است گردیده معرفی خواننده

 

 : رویی صفحه ضخامت -2-ج

 از کمتر اینچ دوم و سی یک از نباید شده اّره الوار با رویی هایصفحه از یک هیچ ضخامت
 بیشتر و اینچ چهارم یک ضخامت با صفحاتی برای. اشدب شده آورده جداول در شده ذکر مقادیر

 از ایصفحه هیچ. نباشد کمتر جداول در شده ذکر هایضخامت از اینچ از بیشتر صفحات ،ضخامت
 دنبای شده آورده جداول در که تنها روکش صفحات با و کاغذی روکش با هاییتخته الیی،سه تخته

 . باشد داشته دوم و سی یک تلرانس

 

 : چوب بست -3-ج

 صفحات آن روی بر و دهدمی تشکیل را جعبه چهارچوب که الواری تخته: از عبارتست چوب بست
 بندیطبقه هایچوب از صرفًا چوب بست این. شود می منگنه آن طرفین و پایین ، باال بر رویی

 ونهگ هر بدون چوب تکه یک باید چوب بست هر. شوندمی ساخته استاندارد این جداول در شده
 دهش درست زبانه و کام صورت به یا و باشد شده بریفارسی باید هاآن هایگیکله و باشد اتصال
 . باشد واقعی ابعاد باید ابعاد و باشند

 

 

 

 : میانی هایبست -4-ج

 در که آنچه از تربزرگ هایبست ابعاد دارای استاندارد این 3 و 2 نوع بارهای برای هاییجعبه
 جز به شوند، تقویت میانی چوب ردیف چند یا یک با باید و باشندمی  هشد ارایه جداول

 الزم است، یک نوع از آن بارهای که هاییجعبه برای میانی هایچوب این از استفاده ذیل، موارد
  جداول در شده اشاره مقادیر از بیشتر نباید میانی هایچوب این مابین فاصله.  بود نخواهد
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 این نصب محل دو ابعاد نیاز، صورت در 3 و 2 بارهای برای خاصی هایرحط در. باشد شده قید
 نباشد عملی یا و بوده نامطلوب میانی تقویتی هایچوب از استفاده اگر. شود ذکر باید هاچوب

 جداول در شده قید ضخامت تا باید رویی صفحات ضخامت ولی کرد حذف را هاآن توانمی
 .یابد افزایش هاچوب مابین ابعاد برای سند این استاندارد

 : چهارچوب هایچوب ابعاد -5-ج

 استفاده میانی هایچوب برای باید است شده آورده جداول در که هاچوب این ابعاد از یک هر
 برای که میانی هایچوب این از یک هیچ. باشد آمده دیگری مطالب قرارداد در که آن مگر شود

 نشان مقادیر از کمتر اینچ دوم و سی یک از بیش نباید شودمی استفاده جعبه چارچوب تقویت
 .باشد استاندارد این IV جدول در شده داده

 :بازرسی -6-ج

 مطلب آنکه مگر پذیرد انجام STD – Mil - 105 استاندارد طبق باید بازرسی برای نمونه برداشتن
 : از عبارتند سند این در شده آورده هایآزمون ترینمهم. شود ذکر قرارداد در دیگری

 .مواد و اجزا آزمون -

 .نهایی محصول آزمون -

 .نهایی محصول چشمی آزمون -

 .نهایی اقالم ابعاد آزمون -

 .عالمتگذاری آزمون و نهایی اقالم بندیبسته -
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 :  عنوان
 نظامی هایبندیبسته برای محیطی هایآزمون
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4 

 :  سند شرح
 شده، پرداخته بندیبسته پیرامون محیط با رابطه در که مهمی هایآزمون از دسته آن به استاندارد این در

 :باشدمی زیر شرح به که است گردیده معرفی
  استاتیک بار آزمون- 

 هم روی بر جعبه چند و بوده فشار بارهای تحت هک شودمی انجام هاییبندیبسته برای آزمون این
 اییهبسته برای تواندمی همچنین. گیردمی قرار فشار تحت پایینی هایجعبه و شودمی           چسبیده

 واختیکن صورت به هابسته از ایمجموعه که حالتی همانند)دارند قرار جانبی بارهای تحت که شود استفاده
 قرار یابیارز مورد ذیل شرایط در را وارده بارهای اثرات دارد، نظر در آزمون این(. ندشومی بلند و جاجابه
 لقابغیر هایجاییجابه تواندمی فوق موارد که کاال شدن خراب و خرد خوردن، ضربه کاال، پیچش: دهد

 یدهچ هنگام هب  بسته بودن پایدار مقدار دارد، نظر در آزمون این همچنین و نماید تعیین را بسته قبول
 .دهد قرار ارزیابی مورد را همدیگر روی بر شدن

 واردم شامل و کرده وارد نمونه روی بر را ثابتی پایین به رو عمودی نیروی یک بتواند باید آزمون وسایل
 : باشد ذیل

a )نمونه دادن قرار برای افقی سطح  
b )گیردمی قرار بسته مرکز در که زمانی فشار اعمال قسمت . 
c) کند اعمال بسته مرکز در را خود نیروی تواندمی بار اعمال سطح همانند بارگذاری وسیله . 

 : گیرند قرار زیر شده داده توضیح شرایط از یکی در باید آزمون تحت هایبسته همچنین
-غیر در شود، انجام" آزمون شرایط" در شده ذکر محیطی شرایط همان در امکان صورت در باید آزمون -

 . شود انجام جّوی شرایط آن از خارج در دقیقه 5 عرض در باید آزمون صورت، این
 . دهید قرار افقی سطح یک روی بر شده تعیین پیش از وضعیت در را بسته -
 هر از ترممیلی 100 اندازه به سطح این که، طوری به دهید، قرار بسته مرکز و باال در را بار اعمال سطح -

 . باشد رتبزرگ بسته طرف چهار
 : کنید اعمال نیز را ذیل هایروش توسط شده قید نیروی -

 به حسط این اینکه از و دهید قرار نیرو اعمال سطح روی بر نماید وارد بسته به ضربه آنکه بدون را وزنه
 قفو وزنه. کنید رها را وزنه سپس و نموده حاصل اطمینان است، گرفته قرار تماس در جعبه با کامل طور

 جعبه با کامل تماس در و باشد شده توزیع و نیرو اعمال سطح هایقسمت تمامی در یکسان طور به باید
 عبهج مرکز باالی بر نمودن رها محض به فوق، بار ثقل مرکز که شود حاصل اطمینان این باید و گیرد قرار
 هفاصل و باشد شده تعیین پیش از مقدار% ± 2 محدوده در بار اعمال سطح و وزنه کل سنگینی. دارد قرار

 . باشد بسته ارتفاع% 50 از بیش نباید نیرو اعمال سطح روی بر بار ثقل مرکز

 بر تیخسار گونه هر یا و بندهاآب و هابسته و هاقالب  خرابی و بسته روی بر دائمی شکل تغییر گونه هر
 روی بر رؤیت قابل چککو ایرادهای. گردد تلقی بسته خرابی و نقص عنوان به باید بسته محتویات روی

 شدن خارج رده از و خراب موجب کوچک ایرادهای این الزامًا ولی گردد، قید باید آزمایش، مورد بسته
 . شودنمی تلقی بسته



 معرفی استانداردهای جهانی بسته بندی 

75 
 

 بودن قبول قابل آن در و شود تهیه آزمون گزارش یک باید روش، این با انطباق عدم یا و انطباق برای
 قابل نقص و ایراد گونه هر و شودمی بسته شدن خراب موجب هک عواملی تمامی و آزمایش مورد بسته

 .گردد ذکر آزمایش تحت بسته روی بر رؤیت

32 

 :  عنوان
 تکمیلی هایبندیبسته برای نقلوحمل هایآزمون

 

Packaging- complet, filled transport packages-rolling test ISO 2875-1985(E) 

 :  سند شرح

 زمونآ این. نمایدمی مطرح را ُپر بسته یک غلتاندن آزمون انجام برای روشی المللی،نبی استاندارد این
 از خشیب صورت به یا و کاال روی بر غلتاندن اثرات بررسی برای مجزا و تکی آزمون یک عنوان به توانمی را

 کی در بسته اییتوان و مقاومت گیریاندازه برای فوق هایآزمون که داد انجام آزمون مراتب سلسله یک
 . شودمی  استفاده باشد، داشته وجود غلتاندن خطر آن در که توزیع سیستم

 یواژگون آزمون انجام است، عرضشان از تربزرگ هاآن طول ابعادی لحاظ از که هاییبسته برای: توّجه
 هانآ تربزرگ حسطو از نقلوحمل یا و سازیذخیره هنگام به اقالم، گونه این در. بود خواهد ترمناسب
 به هاآن ضلع بلندترین نسبت که شودمی پیشنهاد هاییبسته برای واژگونی آزمون. شودمی استفاده

 گامهن به هابسته برای واژگونی آزمون انجام روش. باشد تربزرگ یا و 1 به 3 نسبت به ضلع ترینکوتاه
 . باشدمی تهیه دست در نقلوحمل

 زهاندا به و نخورد تکان و لرزش که دارد وزن کافی اندازه به و بوده مسطح و افقی صورت به تماس سطوح
 . نیابد شکل تغییر آزمون شرایط تحت تا باشد صلب باید مناسب

 : باشند ذیل شرایط دارای باید شده تهیه تماس سطوح آزمون، معمول شرایط در

 . شود آزمون آن روی است قرار هک باشد ایجعبه ترینسنگین وزن برابر 50 حداقل باید آن وزن -

 طحس در اختالف)باشد نداشته مترمیلی 2 از بیش اختالفی آن از اینقطه دو هیچ که باشد مسطح چنان -
 .(. یابد افزایش مترمیلی 5 تا تواندمی

 در Kg 10 اندازه به استاتیکی بار یک تحت مربعی مترمیلی 100 سطح یک هرگاه که باشد صلب چنان -
 . باشد نداشته شکل تغییر مترمیلی 1/0 از بیشتر گیرد، قرار سطح ایج هر

 . دربرگیرد کاماًل را آزمایش مورد بسته که باشد بزرگ کافی اندازه به -

 . کرد ُپر خود درونی محتویات و اقالم با معمولی طور به باید را آزمایش تحت بسته سازیآماده -
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 . است شده آماده توزیع برای که حالتی همانند شوید ئنمطم آزمون، جعبه درب بودن بسته از -
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 :  عنوان
 طراحی دوم قسمت – جعبه قطعات و تجهیزات

Packaging of defence materiel-part 2 design   41-issue 6 publication date 2005  
81BS 

 :  سند شرح
 دهش تعریف فاصله به و میخ ردیف دو از دهاستفا با باید قیدها که است آمده وضوح به استاندارد این در
. ددهمی نشان را روش این از اینمونه( 1)شکل. شوند محکم ها،جعبه بدنه به قید پهنای استاندارد، در

 . باشد مترمیلی 100 از بیش نباید هم به نسبت هامیخ فاصله
 در و باشند داشته طول مترمیلی 1700 حداکثر باید( 1شکل)مدل طبق هاجعبه نیز، عمودی قیدهای در
 قلحدا هاآن در و باشند داشته طول مترمیلی 1700 از بیش باید. باشد رفته بکار قید، ردیف دو هاآن
 .رود بکار قید ردیف سه
 در. باشد داشته فاصله ،(باشد ترکوتاه)جعبه طول درصد 17 اندازه به حدودًا جعبه، لبه از باید قید هر

 .شود ترکم مقدار این است ممکن کوچک، هایجعبه
 را جعبه کف و جعبه درپوش افقی، قیدهای ضخامت که شوند انتخاب چنان باید عمودی قیدهای طول

 با ازتر هم باید عمودی، قیدهای پایینی قسمت و انتهاء شوند،می باز باال از که هاییجعبه در. بپوشانند
 فاصله یک باید عمودی قیدهای به شده وصل االتاتص و جعبه کفی تخته مابین و باشند جعبه کفی تخته

 (.2شکل)باشد داشته وجود کوچک، بسیار
 

 
 

 قید سه با چوبی هایجعبه -1 شکل
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 جناحین از کمکی قید معرفی -2 شکل

 
 
 
 
 

  موّرب قیدهای
 ینا رد که باشد بیشتر مترمیلی 750 جعبه دوسر پهنای که روند بکار هاییجعبه در باید قیدها این -

 هاآن طول که هاییجعبه در و شود زده موّرب قیدهای جعبه، کّله دو هر یا طرف دو هر در باید حالت،
 طوری همان. شود استفاده موّرب قیدهای این از باید باال، قسمت در باشندمی مترمیلی 1000 از بیش

 و جهت)شوند وصل جهت هم و بوده تّکه یک باید موّرب قیدهای تمامی است، شده آورده (3شکل)در که
 (. باشند هم مثل باید هاجعبه تمامی در موّرب قیدهای نصب سمت

 
 
 
 
 
 

 موّرب قیدهای از استفاده -3 شکل

 
 

 برای)درب روی قیدهای زیر دقیقًا جعبه، درب زیر به باید قیدها این کننده،تقویت قیدهای در
 . باشند جعبه کناری هایدیواره لب به لب باید قیدها این و شوند میخ( هامدل تمامی

 . شود میخ جعبه درب وسط قسمت در اضافه کنندهتقویت قید یک باید (3شکل)مدل هایجعبه در -
 این وانتمی باشند، گرفته قرار جعبه داخل مناسبی، نحو به جعبه، درونی وسایل اقالم که مواردی در: تّذکر

 . نمود حذف را کنندهتقویت قیدهای
 که چوب مخصوص هایپیچ از استفاده با( 3 شکل)مدل هایجعبه در زیرین قیدهای مقطع در یفلز نبشی
 (. 4 شکل)شوندمی بسته فلزی هاینبشی این باشند،می مناسب طول دارای
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 جعبه هایگوشه در فلزی نبشی از استفاده -4 شکل

 
 
 

 یدهایق روی بر اضافه قیدهای از باید شود، هاستفاد لیفتراک از جاییبهجا برای است قرار که مواردی در
 .کرد جابهجا پالت، همانند بتوان را هاجعبه تا نمود استفاده پایه،

 از باید صورت، این در باشندمی متر،میلی 450 از بیش ایفاصله دارای پایه، قیدهای که مواردی در
 (.5 شکل)نمود استفاده اضافه، پایه هایبلوک

 
 

 
 

 هاپایه روی بر کمکی قیدهای از تفادهاس -5 شکل

 
 

 که مناسب طول با چوب، مخصوص هایپیچ توسط جعبه، داخلی قسمت از باید اضافه، قیدهای و هابلوک
 15 حداقل باید هاپیچ این. گردند محکم شوند،می بسته قیدها یا و هابلوک داخل به آن درصد 66
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 . باشند داشته فاصله همدیگر با مترمیلی 150 حداکثر و هالبه از مترمیلی
 

  جعبه مونتاژ
  .شوند سرهم متر هر در مترمیلی+ 3 الی 0 تلرانس با نقشه طبق باید (3 و 2 ،1 اشکال)هایجعبه .الف

 . انتهایی قیدهای به جعبه کناری دیواره کردن محکم. ب
 به باید هاپیچ. شوند بسته انتهایی قیدهای به چوب، مخصوص هایپیچ کمک به باید کناری هایدیواره

 . باشند داشته فاصله مترمیلی 25 جعبه، پایین و باال طرف هر از و شوند بسته قیدها مرکز داخل
  جعبه کف هایتخته به هاپایه کردن محکم. ج
 محکم جعبه، کف هایتخته مرکزی خط به چوب، مخصوص هایپیچ کمک به زیر روش طبق باید هاپایه. د

 .شوند بسته
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 :  عنوان
بست و فتچ از استفاده راهنمای  

Guide on use of captive fasteners 
(BS 41-73- 81)  Issue 2 publication date 2000 

 :  سند شرح

 و چپي توسط بدنه روي بر جعبه درب اتصال براي( مترميلي 16 حداقل ضخامت و ديواره با هايچوب)كاربرد
 سرپوش بيرون لبه با بيرون قسمت از را( جعبه درب)بااليي( سرپوش روي فلزي صفحه)صفحه فلزي اتصاالت

 . كنيد تنظيم است، شده تعبيه خودكار هايپيچ عبور محل آن در كه قسمتي در و كنيد تراز
 و كارخود پيچ طول. دهيد قرار جعبه كناري لبه در شده رزوه محل راستاي هم را بااليي صفحه روي بر سوراخ
 . شوند آورده بنديبسته مشخصات در  بايد هاآن جزئيات و رزوه داخل در آن شدن ستهب مقدار

 : گیردمی انجام ذيل مراحل شرح به اتصاالت مراحل
 هم و جعبه سرپوش در متريميلي 8 سوراخ يك و داده عبور سرپوش، فلزي صفحه از را خودكار پيچ. الف

 .كنيد ايجاد فلزي صفحه با راستاي
 زقالوي يك نصب برای جعبه كناري ديواره روي متريميلي  7 سوراخ يك مخصوص، ابزار از تفادهاس با .ب

 . بزنيد
 چوب مخصوص فلزي پيچ عدد دو كمك به سپس و ببنديد شده رزوه محل به را جعبه درب خودكار، پيچ با .ج
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 (.1 شکل)ببندید محكم بااليي درب روي بر را فلزي صفحه است، پيچ كلگي در پخ داراي كه
 

 
 

  فلزي صفحه از استفاده -1 شکل

 
 

 

 صفحه از هاپيچ كه طوري به كنيد تراز درب لبه با بيرون قسمت از را جعبه درب يا سرپوش روي فلزي صفحه
 بست، يك تعبيه جهت باال فلزي صفحه با راستا هم و جعبه كناري قسمت در. كنند عبور درب و فلزي

 بست به بتواند خودكار پيچ تا كنيد ايجاد جعبه، كناري ديواره بااليي قسمت رد مترميلي 10 قطر به سوراخي
 ترميليم 13 از نبايد هاآن طول و باشند BS 1210 استاندارد طبق بر بايد چوب هايپيچتمامي. كند گير كناري

 . باشند بيشتر الوارها واقعي ضخامت از و تركم
 

 : ردگیمی انجام ذیل شرح به اتصاالت مراحل
 جاداي جعبه، درب روي بر متريميلي 10 سوراخ يك و داده عبور بااليي صفحه سوراخ از را خودكار پيچ .1

 .شود رد آن از پيچ تا كنيد
 .ببنديد جعبه كناري ديواره روي متريميلي 18 سوراخ در را كناري بست .2
 به را كناري بست و بااليي فلزي فحهص سپس و كنيد محكم كناري، بست به را جعبه درب ها،پيچ بستن با .3

 . كنيد محكم جعبه، كناري بدنه و درب به( دارپخ كّله يا)دارخزينه كّله با چوب پيچ دو كمك
  :بست و چفت كاربرد

 شود، محكم كاماًل گيره بستن هنگام به جعبه درب كه دهيد قرار چنان همديگر به نسبت را قالب و گيره. 1
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 .باشد شده محكم كاماًل جعبه بدنه به بايد فوق بست و گيره
 يا و اشرو با همراه پرچ كمك به يا و واشر مهره، با و نرم جنس از فوالدي هايپيچ كمك به را قالب و گيره. 2

 .نماييد متصل جعبه، به چوب مخصوص پيچ
 زهاندا گرفتن نظر در با و كنيد مشخص را هاپرچ و هاپيچ طول جعبه، ديواره ضخامت گرفتن نظر در با. 3

 . نمایید مشخص را هاپرچ و هاپیچ قطر ها،سوراخ
 تهنداش برآمدگي جعبه ديواره روي بستن از بعد كه بوده بلند ایاندازه به بايد چوب مخصوص هايپيچ. 4

 .باشند
-ضد كه متعّددي هايبست و گيره از، باید نماييد سرقتضد را جعبه محتويات بخواهيد كه صورتي در. 5

 هايگيره و وسايل ساير يا و كابل قالب، از توانمي منظور، اين براي همچنين. كرد استفاده هستند، قتسر
 . نمود استفاده كنندهموم و مهر
  صحيح كنندهمتصل لوازم و مناسب نوع از لذا باشند،مي موجود پالستيكي و فلزي هايمدل در هابست. 6

 .ندارد وجود جعبه روي بر بست جنس انتخاب به نسبت محدويتي يچه كه چرا شود استفاده بدنه به هابست
 . باشدمي هابست بين فاصله رعايت است مهم كه آنچه بلكه
 برحسب را هابست كشش عملکرد مقدار و كشش نهايي مقدار كشش، مجاز مقدار ها،بست سازنده معمواًل. 7

 بود واهدخ مفيد و مناسب مقادير، اين به توّجه که رنددامی اعالم( Kpa)پاسكال كيلو يا و( Kgf)نیرو كيلوگرم

 
 
 
 
 
 
 

35 

 :  عنوان
 دستگیره

 

Handles, webbing or rope, with metal brackets or wood blocksfor use on  
containers 

BS) 29-81)  Issue 3 publication date 1999 

 :  سند شرح
 : پذيرد صورت ذيل هایزمندینیا و شرايط با مطابق باید هادستگيره ساخت

. باشدمي اتصال جهت شده تعبيه پيش از سوراخ 5 داراي و فلزي بست با همراه دار،طناب دستگيره: اول نوع
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 و شده تعبيه فلزي بست توسط اتصال براي دارد، وجود گره يك آن سر هر انتهاي در كه هاطناب اين طول
 .است شده داده نشان (2 و 1 شكل)در
 

 
 

 دارطناب دستگيره -1 لشک

 

 
 

 طناب خوردن گره طرز -2 شکل
 
 
 
 

 جهت شده تعبيه پيش از سوراخ 6 با افقي 1چوبی بست یک و گره با همراه که دارطناب دستگیره:  دّوم نوع
 بست توسط اتصال براي دارد، وجود گره يك آن سر هر انتهاي در كه هاطناب اين طول. رودمي بكار اتصال
 هنگام به كه باشند چنان باید بست روي هايشيار. است شده داده نشان (3شكل)در كه شده هآماد چوبي
 .كنند مهار محكم را طناب تا شده متصل همديگر به کاماًل( چوبي)جعبه بدنه به آن بستن

( عرض در)آن ابعاد كه بود خواهند مجاز( استاندارد مطابق)سفت و محكم هاييگره ،(A)درجه هايجعبه در



 معرفی استانداردهای جهانی بسته بندی 

83 
 

 پهناي½  ميزان به( B)درجه هايجعبه در مقدار اين. نباشد جعبه عرضي تخته( پهناي)عرض ⅓ از بيشتر
 شده كوبيميخ هايلبه در كه هاييگره. بود خواهد جعبه پهناي ⅔ ميزان به( C)درجه هايجعبه در و جعبه
 جعبه نپذيرفتن سبب امر اين شوند، جعبه شكستن و خوردن ترك موجب كه صورتي در دارند وجود جعبه

 .شد خواهد
 اتصال جهت شده تعبيه پيش از سوراخ 6 و عمودي چوبی بست با که دارطناب دستگيره: سوم نوع

 . باشدمی هادستگيره
 نشان (4 شكل)در است شده بافته همديگر روي بر كامل دور 3 حداقل آن انتهاي كه روش اين در طناب طول
 همديگر، به هاچوب بستن با كه باشند چنان باید چوبي قيدهای روي بر شده تعبيه شيارهاي. است شده داده

 .شود مهار تا كرده گير كاماًل طناب
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 طناب هایگره نگهدارنده بست -3 شکل

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جعبه دستگیره طناب طول برآورد -4 شکل
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36 

 :  عنوان
 هادستگیره و تمهما بندیبسته هایچوب – نظامی هایجعبه مشخصات

Military specification boxes, ammunition packing wood, wirbound Mil – B – 
46506D 

 

 :  سند شرح
 اشاره فنی مختصات اساس بر هادستگیره گرفتن قرار محل و جعبه ظاهری مشخصات به استاندارد این در

 .است شده
-پلی یا و اتیلنپلی ،کنف جنس از)طنابی هایدستگیره که است آمده استاندارد این در همچنین

 : باشندمی ذیل مشخصات یدارا( پروپیلن
 هایتخته روی بر نصب و استفاده برای طنابی هایدستگیره -

16

 : جعبه اینچی 13

 ضخامت با هاییتخته به که طنابی هایدستگیره
16

 طناب یا و II یا و I نوع از باید شوندمی متصل اینچ 13

  باشند، اینچ ½ قطر با R - T - 592 استاندارد با مطابق کنفی
 . جعبه اینچی 1 – ⅛ هایتخته روی بر نصب و استفاده برای طنابی هایدستگیره

 .باشد باال بند طبق بر باید الزامات سایر باشند ⅝ قطر به کنفی طناب از باید هاطناب این
 :طنابی هایدستگیره روی بر بار آزمون

 آن روی رب عمل در که را آنچه برابر دو با معادل استاتیک بارهای دارینگه قابلیت باید طنابی دستگیره -
 .باشد داشته شود،می وارد

 : پروپیلنپلی طنابی هایدستگیره مشخصات
 : طنابی هایدستگیره سایر

 عنوان به آمده عمل به کاربردهای تمامی در را ذیل الزامات بتواند باید اتیلنپلی طناب مشخصات
 : باشد دارا دستگیره

: طناب قطر
16

  اینچ 7

  سیاه: طناب رنگ

  ال سه: الیاف تابیدگی نوع

 (حداکثر)فوت هر در پوند درصد 42: طناب وزن

  درصد 5±  اینچ 3/1: طناب پیچ طول

  پوند 3000 حداقل: برش استحکام
  دنیر 900: طناب هایرشته ادابع و ظرافت

 : ایشبکه هایدستگیره
 الیاف با نایلون جنس از باید و داشته کاربرد الیه سه هایتخته روی بر استفاده برای هادستگیره این
 VC33 – W استاندارد از فیزیکی مشخصات و الزامات. باشد C33V -W - Mil استاندارد با مطابق و شده بافته
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- Mil باشد سیاه آن رنگ و اینچ 1 باید دستگیره این پهنای و رود بکار آن در باید نیز . 
 : بندیبسته هایجعبه برای طنابی هایدستگیره

  X اندازه برحسب طناب طول
 
 
a - اندازه هرگاه Y قسمت( 5 شکل) مطابق را طناب باید باشد کمتر یا و اینچ 7 برابر a، کنیدمی رها وقتی 

  .شود حلقه صورت به
 
 b – اندازه هرگاه Y قسمت( 5 شکل) مطابق را طناب باید باشد اینچ 7 از بیشتر b، کنیدمی رها وقتی 

 .شود حلقه بدون باید

 
 
 

 
 

 جعبه کنار قیدهای روی بر طناب نصب طریقه نمای -5 شکل
 
 
a - و½  طناب قطر که مواردی در 

16

 ⅝ طناب قطر که مواردی در و باشد اینچ½  باید شیار ابعاد باشد، 7

 . باشد اینچ ⅝ باید شیار این ابعاد باشد، اینچ
b - باید گوه پهنای 

16

 . است شده گفته جعبه هر طبقه توسط که گونه همان. باشد اینچ 1 - ⅛ یا و 13

 


