
واژه هاي بسته بندي مرتبط با زنجیره تامین
Packageبندي بسته

.رودیک ظرف که به منظور محافظت و جابجایی یک کاال به کار می-1: اسم
طراحی، ساخت یا فراهم کردن حفاظ براي یک کاال-2: فعل

.رود، یک ظرف ضرورتاً داللت بر همه الزامات براي یک جعبه را نداردکه به عنوان لفاف به کار میزمانی -1
بنـدي در  چنانچه به عنوان لفاف به کار رود یکی از ظروف مجاز مخصوص توصیف شده در جزئیـات طبقـه  –2

.باشدمی» بندي مجاز یا ظروف ترابريبسته«هاي بخش عنوان

Intermediate packبسته میانی 

بندي، یک پوشش، جعبه یا باندل که شامل دو یا چند واحد بسته با مشخصات یکسان است و در نهایت در بسته
.شودبندي میدر ظرف ترابري، بسته

Packبندي کردن بسته

قرار دادن ماده درون یک ظرف براي جابجایی، انبارش و حمل و نقل

Packagingبندي بسته

.سازي و تدارك اقالم براي توزیعفن آماده–1
هایی که براي محافظت مـواد در مقابـل تخریـب و زوال از زمـان     طرح یک معیار و ضابطه، فرآیندها و روش–2

.شودتولید تا مصرف نهایی استفاده می
.غیره استگذاري و بندي، نشانهاین طرح شامل تمیز کردن، خشک کردن، کنسروسازي، بسته–یادآوري 

.رودبندي به کار میهایی که براي محافظت یک قلم در یک واحد بستهفرآیندها و روش–3

Consumer packageبندي مشتري بسته

که بر اساس محتوي، انبار کردن ) بندي شده باشدکه ممکن است در یک ظرف ثانویه نیز بسته(یک ظرف اولیه 
نقطه مصرف طراحی شده است، یک فرآورده براي استفاده خانوار یا استفاده و محافظت محتوي از نقطه تولید تا 

.رودبه کار می) یک نفره(فردي 
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.بسته واحد را ببینید
ظرف اولیه یا ثانویه که ممکن است به عنوان یک ظـرف ترابـري و همچنـین بـراي ارائـه اطالعـات       -یادآوري 

.ودمرتبط با کاال یا نحوه استفاده آن نیز به کار ر

Industrial package) اسم(بندي صنعتی بسته

بدون آن که بسته بـاز  (یک بسته مورد استفاده براي حمل و نقل یا انبارش کاال که، محتوي براي خرده فروشی 
.مناسب نیست) شود

Intermediate packageبندي میانی بسته

بندي با مشخصـات یکسـان هسـت    د بستهکه شامل دو یا چند واح) که یک ظرف هست(پوشش، جعبه یا باندل 
).شودبندي ثانویه نیز گفته میهمچنین بسته(

Primary packageبندي اولیه بسته

بدون اینکه ماده محافظی در بین آنهـا قـرار   (یک ظرف که با کاالي درون بسته به طور مستقیم در تماس است 
).گیرد

کـار رود و ممکـن اسـت انتقـال دهنـده      ظرف ترابري به یکعنواناست به بندي اولیه ممکنبسته-یادآوري 
.اطالعاتی درباره محتوا باشد

Secondary packageبندي ثانویه بسته

.بندي اولیه است به طوري که هیچ ماده محافظی بین آنها قرار نگیردیک ظرف که در بردارنده یک یا دو بسته
اسـت انتقـال دهنـده    کـار رود و ممکـن  نوان یک ظرف ترابري بهاست به عبندي ثانویه ممکنبسته-یادآوري 

.اطالعاتی درباره محتوا باشد

Unit package) تک(بندي واحد بسته

کمیتی از همان کاال، یک دسته یا یـک قلـم بـا همـه     . (اولین پوشش یا ظرفی که براي  یک قلم کاال به کار رود
کاملی را که حاوي یک قلم کاال براي اسـتفاده نهـایی اسـت را    اش که یک بسته مشخص و اجزاء تشکیل دهنده

.دهدتشکیل می
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Bulk packagingبندي توده بسته

.بندي مواد گرانوله یا مواد شل براي حمل و نقل یا انبارشروشی از بسته–1
.اقالم زیاد درون یک ظرف براي حمل و نقل یا انبارش) انباشتن(روشی از فراهم کردن –2

Childبندي مقاوم در برابر کودك بسته – Resistant packaging

سال به سختی بتواند آن را باز کند 5اي طراحی و ساخته شده باشد تا کودك زیر بندي که به گونهنوعی از بسته
.یا به محتوي سمی و خطرناك بسته دسترسی یابد، اما استفاده آن براي بزرگسال آسان باشد

Commerical packagingري بندي تجابسته

.گیرد تا الزامات سیستم توزیع را پاسخگو باشدها و موادي که تولید کننده به کار میروش
هاي مصرفی و در بعضـی مـوارد خـاص،    بنديهاي صنعتی، بستهبنديبندي تجارتی شامل بستهبسته–یادآوري 

.هاي نظامی استبنديبسته

Package) اسم(بندي ماده بسته material

.بندي را تشکیل دهدتنهایی یا در ترکیب با دیگر مواد، که اجزا یک بستههر ماده مجزا و جداگانه که به 
فویل/ پلیمر / کاغذ آلومینیوم و المینه اتیلن، کاغذ کرافت، فویل اتیلن، فوم پلیمانند فیلم پلی–یادآوري 

Interior (inner) packingبسته درونی

گیري یک کـاال در یـک ظـرف    گاه یا کمک براي قرار گرفتن چیزي یا ضربهیا اجراي مورد استفاده در تکیهماده 
. حمل و نقل

.کننده، جدا کننده را ببینیدگیر، تقسیم همچنین ماده واسطه، ضربه

Packing)اسم(بسته 

مل هـر چیـز ضـروري مثـل     هـا در آن شـا  انتخاب یا تدارك ظرف حمل و نقل و سـرهم کـردن اقـالم یـا بسـته     
گذاري ظرف ترابـري  گیري، مقاومت سازي در برابر آب، تسمه زنی بیرونی نشانهسازي یا ضربهبندي، محکمبلوك

.براي شناسایی محتویات
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Package) اسم(بندي ماده بسته material
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گیري یک کـاال در یـک ظـرف    گاه یا کمک براي قرار گرفتن چیزي یا ضربهیا اجراي مورد استفاده در تکیهماده 
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.براي شناسایی محتویات



Absorbent packingجاذب بسته

) شـدن محتـوي  مایعنشتی یا به سبب(ور شدن بسته اي که با غوطهگونهاي که درون یک بسته قرار دارد بهماده
.کندآب و مایع را جذب می

Skin packagingبندي پوسته بسته

اي که کامالً سطوح شود و با فیلم ترموپالستیک به گونهفرآیندي که در آن فرآورده درون یک ماده قرار داده می
.فرآورده را در بر گیرد و با ماده نگهدارنده فرآروده نیز اتصال برقرار کند

گیـرد و  شود، سپس فیلم حرارت دیده روي آن قـرار مـی  معموالً در یک ورق متخلخل و سفت قرار داده میکاال 
.پوشاندسپس با ایجاد خالء فیلم به طور کامالً روي کاال را می

Primary container) اولیه(ظرف اصلی 

.رودظرفی که در تماس با محتوي به کار می
shipping(عنوان محفظه حمل و نقـل است بهممکنمحفظه اولیه یا اصلی-یادآوري  container (   بـه کـار

.رود و ممکن است براي اطالعات ارتباطی محصول یا استفاده از آن به کار رود
Puncture test) پنچري(آزمون سوراخ شوندگی 

.بندي را ببینیدآزمون بسته

Secondary container) فرعی(ظرف ثانویه 

. است) اصلی(ظرفی که در بر دارنده یک یا چند ظرف اولیه 
.رسانی به کار برودظرف ثانویه ممکن است براي حمل و نقل ظرف اولیه یا براي اطالع-یادآوري

Separator) اسم(جدا کننده 

.گیردبندي شده قرار میاي که بین اقالم یا اجزاء بستههر ماده
Sheathing) اسم(غالف یا پوشش 

هاي مناسب یا مواد ورقی شـکل کـه روي قاعـده و    الوار یا مواد ورقی شکل، نظیر تخته چندال، فیبر یا دیگر پانل
شود تا از هرگونه دله دزدي، ورود کثیفی یا آب یا دیگر مـواد بـه داخـل    محکم میقاب سطح باز شونده صندوق

.صندوق ممانعت گردد
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شود تا از هرگونه دله دزدي، ورود کثیفی یا آب یا دیگر مـواد بـه داخـل    محکم میقاب سطح باز شونده صندوق

.صندوق ممانعت گردد



Transport) اسم(بسته ترابري  package

کـه در بردارنـده   ) جابجایی حمل و نقل، انبـارش (یک بسته مورد استفاده براي محافظت کاال حین فرایند توزیع 
.باشدبندي شده معرفی میهاي ترابري که براي توزیع کاالهاي بستههاي صنعتی و محفظهبنديکلیه بسته
.شود بسته توزیعی نیز با آن هم معنی هستمی–یادآوري

Transport packaging) اسم(بندي ترابري بسته

)هم معنی بسته توزیعی(ها و مواد مورد استفاده براي محافظت کاال حین فرایند توزیع روش

Adhesive (n)) اسم(چسب 

چسـب یـک واژه کلـی، کـه شـامل      . اي که بوسیله اتصال سطوح قابلیت نگهداشتن مواد را بـا یکـدیگر دارد  ماده
صـفات وصـفی مختلفـی    . ها به نوعی قابل تبدیل به یکدیگرندهمه این واژه. لعاب و خمیر استسیمان، سریش،

.رودهاي زیر به کار میبه صورت) ايبراي بیان مشخصه ویژه(براي واژه چسب، 
.چسب مایع، چسب نوار: بیان شکل فیزیکی–1
.هاي رزینیهاي سیلیکاتی، چسبچسب: بیان از دیدگاه شیمیایی–2
.زنی قوطیچسب کاغذ، چسب فلز، پالستیک، چسب مورد استفاده براي چسب: بیان از دیدگاه کاربري–3
.چسب پخت شونده حرارتی: از نظر شرایط استفاده–4

Contact adhesive)اسم(چسب تماسی 

-اتصال برقرار میشود و کند و خیلی سریع به محل تماس چسبیده میچسبی که ظاهراً تماس خشک ایجاد می
.شودهمچنین چسب اتصال تماسی یا چسب اتصال خشک نیز نامیده می. کند

Aerodol packageبسته آیروسل 

.را ببینید(package)بسته 
Ampoule)اسم(آمپول 

.اي کوچک که کامالً درزبندي شده استظرف پالستیکی یا حباب شیشه
.شودباز شدن، با شکستن پایه ظرف انجام می

Transport) اسم(بسته ترابري  package

کـه در بردارنـده   ) جابجایی حمل و نقل، انبـارش (یک بسته مورد استفاده براي محافظت کاال حین فرایند توزیع 
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Bag) اسم(کیسه 

.شودیک ظرف با ساختار مشابه لوله که از مواد قابل انعطاف ساخته می
معموالً سه طرف از چهار طرف کیسه بسته شده است و یک طرف آن براي قراردادن محتوي باز است که ممکن 

.را ببینید(Pouch)همچنین پاکت . است پس از پر شدن باز باشد یا پس از درزبندي شود
واژه کیسه به . کیسه ممکن است از ماده منعطف یا چند الیه یا ترکیبی از مواد منعطف مختلف ساخته شودیک

تـر اطـالق   هاي ترابري یا مواد سنگیناما واژه ساك عموماً به ساك. رودعنوان واژه هم معنی ساك نیز به کار می
ممکن است دهانه باز یا شیردار باشدشود و هاي مختلف استاندارد ساخته میکیسه یا ویژگی. گرددمی

Bale) اسم(عدل 

یک واحد شکل داده شده که حاوي اقالم یا مواد به هم فشرده است و با بند یا فلز تحت کشش –بندي در بسته
.شود و ممکن است روکش شده و پوشیده شودبسته می

Bandingنواربندي کردن 

.بستنبراي ) بندهاي نواري(استفاده از نوار 
Barrel) اسم(بشکه 

هاي چوبی )نوار(که طولش بیشتر از عرض آن است و از دنده ) از شکم بیرون زده(یک ظرف استوانه شکل قلمبه 
بـا چلیـک   . اند ساخته شده است و دو کف در دو انتهاي آن قطر یکسـان دارنـد  ها به هم متصل شدهکه با حلقه
(Drum)مقایسه کنید.

Basket) اسم(سبد 

بـا سـبد   . ظرف نیمه صلب که معموالً قسمت باالي آن باز است و براي حمل کردن یـک یـا دو دسـته دارد   یک
.مقایسه کنید(Hamper)) زنبیل(بزرگ 

-شود یا ممکـن یا اتصاالت دیگر ساخته می) با میخ(سبد اغلب از نوارهاي نازك چوبی بافته شده یا دوخته شده 
.را ببینید(Stave)دنده. شودو فیبر یا پالستیک ساختهاترکیب چوبی) مقوا یا فیبرچوبی(است از فیبر 

Box) اسم(جعبه 

زمـانی کـه ایـن واژه در    . پوشـاند یک ظرف صلب داراي وجوه بسته شده که محتوي را کامالً در بر گرفته و مـی 
الزامـات قـوانین حمـل و    ها باید بـا کلیـه   این جعبه. رودهاي ساخته شده از تخته فیبر به کار میارتباط با جعبه

.را ببینید(Carton)کارتن . باربري مطابقت نمایند

Bag) اسم(کیسه 

.شودیک ظرف با ساختار مشابه لوله که از مواد قابل انعطاف ساخته می
معموالً سه طرف از چهار طرف کیسه بسته شده است و یک طرف آن براي قراردادن محتوي باز است که ممکن 
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تـر اطـالق   هاي ترابري یا مواد سنگیناما واژه ساك عموماً به ساك. رودعنوان واژه هم معنی ساك نیز به کار می
ممکن است دهانه باز یا شیردار باشدشود و هاي مختلف استاندارد ساخته میکیسه یا ویژگی. گرددمی
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Cleated fiberboard boxدارجعبه ساخته شده از تخته فیبر تسمه

-اند که صفحه وجوه از فیبر، مـوج وجه که با نوارهاي چوبی به یکدیگر متصل شده6یا 5یک ظرف صلب داراي 
.یا سخت ساخته شده است3دار

Cleated plywood boxجعبه تخته چندال تسمه دار

اند و صفحه وجوه از تخته چندال ساخته وجه که با نوارهاي چوبی به یکدیگر متصل شده6یا 5یک صلب داراي 
.شده است

Bubble packaging materialداربندي حبابماده بسته

ممکـن اسـت   . هایی در آن ایجـاد شـده اسـت   باباي شامل فیلم پالستیکی منعطف که به طور یکنواخت حماده
ها بـه عنـوان درزبنـدي    اي ثبت گذاري شوند تا هم براي هواي موجود درون حبابها با یک فیلم جداگانهحباب

دار بنـدي حبـاب  عمل کنند و هم براي پایـداري ابعـادي سـاختار عمـل کننـد در ابتـدا بسـته       ) مانع خروج هوا(
.کار رفتگیر بهبه عنوان ماده ضربه

Buffer) اسم(ضربه گیر 

شود تا محتوي را اي که تا و چین خورده است و در یک ظرف قرار داده مییک ماده یا وسیله نظیر مقواي کنگره
، معمـوالً از یـک مـاده    )ضـربه گیـر  (میانگیر . در جاي خودش نگه دارد و از ضربه یا نیروها آن را محافظت نماید

هـاي مختلـف نظیـر میانگیرهـاي فنـري،      ممکن اسـت در حالـت  . شودشدن ساخته میگیر یا قابل فشرده ضربه
.میانگیرهاي غلتکی و غیره ساخته شوند

Canقوطی 

) ظرف(گالن کمتر است و به طور رایج به عنوان یک محفظه 10بندي، گنجایه که معموالً ظرفیت آن از در بسته
.رودبه کار نمی) در ترابري(حمل بار 

دو (از فلز سبک وزن کامپوزیت مقواي کاغذي ساخته شده و دیگر مواد ساخته شـده و دو انتهـاي آن   بدنه آن-
.شوداز مقواي کاغذي، فلز، پالستیک یا ترکیب آنها ساخته می) طرف باال و پایین

Carboy) اسم(غرابه 

کـه بـراي پـر و    ) لیتر57ا ت19(گالن 15تا 5ظرف ساخته شده از شیشه، سرامیک، پالستیک یا فلز با ظرفیت 
در حمل و نقل، غرابـه معمـوالً درون یـک محفظـه     . اي در قسمت باالي آن تعبیه شده استخالی کردن، دریچه

.گیرد تا از آسیب در امان بماندبیرونی دیگري قرار می

.                                                           شودآن كارتن گفتھ ميدر ایران بھ 3 – Corrugated fiberboard
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Carton) اسم(کارتن 

بنـدي  به طور مثال، قفسـه (محصوالت یک جعبه تاشونده که معموالً از مقواي جعبه براي عرضه مقادیر مصرفی 
.رودبه کار می) هاي اولیهها یا بستهبسته

Closure) اسم(درپوش 

).یا به بیرون نپرد(اي براي بستن ظرف تا محتوي بیرون نریزد بندي، وسیلهدر بسته
Containerظرف 

.یک واژه عمومی براي گنجایه با قابلیت بستن و مسدود شدن
، (Carton)، کارتن (Can)، قوطی (Box)، جعبه (Basket)، سبد (Barrel)، بشکه (Bag)همچنین کیسه 

، دلـو  (Hamper)، سـطل  (Envelope)، پاکـت  (Drum)، چیلک (Cylinder)، سیلندر (Carte)صندوق 
(Pail) لوله ،(Tube)را ببینید.
Bottle) اسم(بطري 

است و گردن با دهانـه نسـبتاً نـازکی دارد و    یا شیشهصلب یا صلب که معموالً از جنس پالستیک یک ظرف نیمه
.معموالً دسته ندارد

Case) اسم(صندوق 

یک واژه عمومی براي ترابري در تجارت محلی صندوق
.شوددار یا فلز اشاره میبه جعبه ساخته شده از تخته فیبر سخت یا موج

Cover) اسم) (پوشش(روکش 

براي . شودقسمت ظرف معموالً قسمتی که براي پر کردن یا پخش کردن باز میبندي سر یا ته یا هر دو در بسته
.شودنامیده می(Cap)زمانی که ظرف فیبري مد نظر باشد، اغلب درپوش 

.را ببنید(Shroud)همچنین لفاف 
Cylinderاستوانه 

براي ذخیره کردن و اي صلب فلزي که به عنوان یک ظرف حمل با دست طراحی شده است و یک ظرف استوانه
معموالً با یک شیر محافظ و یک وسیله مناسـب تنظـیم فشـار ایمـن     . رودحمل و نقل گازهاي فشرده به کار می

.تجهیز شده است
Fiber board containerظرف ساخته شده از تخته فیبر

رود، سـاختار  کار مـی بندي به یک جعبه، بسته یا چلیک ساخته شده از فیبر وقتی واژه جعبه براي مقاصد طبقه
.باید با کلیه الزامات قوانین و حمل و نقل مطابقت نماید
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(Pail) لوله ،(Tube)را ببینید.
Bottle) اسم(بطري 
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Glass containerاي ظرف شیشه

.باشداي با قبلیت نگهداشتن محتوي با درزبندي یا پوشش دادن محتوي میهر گنجایه شیشه
Intermodal containerظرف چند منظوره 

بار یا ترابـري بـا   جدد، که در ابعاد استاندارد شده به منظور واحد بنديیک ظرف حمل و نقل با قابلیت استفاده م
.کشتی بوسیله یک یا چند حالت از حمل و نقل بدون نیاز به جابجایی میانی محتویات آنها

Jar) اسم) (دهان گشاد(جار 

.شودظرف دهان گشاد که عموماً از شیشه پالستیک یا سفال ساخته می
Jug) اسم) (سبد(جاگ 

.باشداي، پالستیکی یا سفالی با دهانه باریک و یک دسته میشیشهظرف بزرگ و عمیق معموالً
Returnable containerظرف قابل برگشت 

.یک ظرف ترابري از هر جنس که به منظور استفاده بیش از یک بار ترابري طراحی شده است
Rousable containerظرف با قابلیت استفاده مجدد 

ظرف حمل و نقل و ذخیره بدون اینکه به تعمیر براي حفظ قابلیت نگهداري نیاز داشته باشد، مورد استفاده یک
البته ممکن است به منظور افزایش ماندگاري مجدداً تعمیر شود یا براي مقاصد دیگري غیـر از  . مجدد قرار گیرد

.طراحی اولیه آن را تغییر دهند و سازگار کنند
Shipping containerظرف ترابري 

.بندي، انبارش و ترابري داردظرفی که استحکام کافی را براي استفاده در تجارت براي بسته
Containerboardکانتیر برد 

) ايیکپارچـه و سـخت و کنگـره   (هر مقوایی که به طور خاص براي ساخت ظروف سـاخته شـده از تختـه فیبـر     
.شودتر مربع بیان میوزن پایه برحسب گرم بر م. رودبه کار می

Solid fiber boardتخته فیبر سخت 

شودگذاري دو یا چند الیه مقوایی تهیه میمقواي یکپارچه و سخت که با الیه
Containerizationحمل کاال با کانتینر 

.شوندبندي میدر یک ظرف با هم بسته) نظیر کاالهاي تجاري(روش حمل که در آن ماده –1
.هاي انتقال جهت واحدبندي بار براي حمل و نقل، تامین و انبارشاستفاده از ظرف–2
Core) اسم(مغزي 3-59

.شوداي مورد استفاده براي حمل، ماده منعطف به دور آن پیچیده میبندي، ساختار استوانهدر بسته
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Corrugated Fiberboardاي مقواي کنگره

(Single face)یک رو –1
.اي که به یک وجه صاف چسبانده شده استختار تشکیل شده بوسیله یک الیه کنگرهسا
(Single wall)یک دیواره –2

همچنین به آن . (اي درونی که بین دو الیه صاف چسبانده شده استساختار تشکیل شده بوسیله یک الیه کنگره
).شوددو رو نیز اطالق می

(Double wall)دو دیواره –3
همچنـین  ) به طور یک در میان(اي شده در بین آنها ساختار تشکیل شده بوسیله سه الیه صاف و دو الیه کنگره

.را ببنیدContainer boardظرف 
(Triple wall)سه دیواره –4

) بـه طـور یـک در میـان    (اي شـده در بـین آنهـا    ساختار تشکیل شده بوسیله چهار الیه صاف و سه الیه کنگـره 
.را ببنیدContainer boardظرف همچنین 

Corrugating mediumايالیه کنگره

.گیري قسمت موجدار مقوامقواي کاغذي مورد استفاده در شکل
Corrugation fluteاي فلوت کنگره

.شوددار که در الیه میانی شکل داده مییکی از اشکال موج
شـکل زیـر رایـج    شـیار یـا فلـوت اغلـب بـه     . رودکـار مـی  اي بـه اي مقـواي کنگـره  عنوان واسـط کنگـره  که به

.باشندمی

-میلی(فاصله بین دو فلوت مجاور )مترمیلی(ارتفاع 

)متر
تعــداد درالینـــر  

)فلوت(
7/41/9-9/73±36Aفلوت
4/26/6-7/43±50Bفلوت
6/38/7-8/63±42Cفلوت
2/15/3-33±94Eفلوت
.ها تقریبی هستندحجم-1یادآوري 
.گیرداندازه ارتفاع شامل ضخامت الیه نیست و فقط ارتفاع فلوت را در بر می-2یادآوري 
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)V)V-boardمقواي 
جوي تعریف شده در استاندارد فـدارل  مقاوم در برابر شرایطهاي کالسشده در ویژگییک واژه مصطلح تعریف

PPP-F-320 اي شده، ساخته شده از مقواي کاغذي مقـاوم  یکپارچه و سخت یا کنگره، که براي مقواي فیبري
در مقابـل  (اند که استحکام بـاالیی را  اي ساخته شدهاجزاء تشکیل دهنده به گونه. روددر برابر رطوبت به کار می

.دهنددر رطوبت نشان می) ترکیدن، پارگی یا گسیختگی
-W)Wمقواي  board(

طلبد و به صورت ابتدایی بـراي ظـروف   تري را می، که الزامات آزمون پایینW، به غیر از درجه Vمشابه مقواي 
.روددرونی یا واسط به کار می

Cushionضربه گیر 

.بندي شدهکاسته شدن صدمه، ضربه و نوسان انتقال یافته نیروهاي خارجی به محصول بسته
Cushion materialگیر ماده ضربه-1

یا هر دو) اعم از ضربه یا نوسان(مورد استفاه براي جداسازي یا کاهش اثر نیروهاي خارجی ماده 
Creped cellulose waddingپوشال سلولزي کرپ -2

تهیـه و  شـکل ورق اسـت، در ابتـدا بـه   سلولز است که توسط فرآیند سولفیت تهیه شده موادي که شامل الیاف 
شکل چند الیه یا تک الیه صاف و برجسـته قابـل دسـترس اسـت و     عموالً بهم. آیدصورت کرپ در میسپس به 

منظـور مقـاوم بـودن در برابـر آب،     همچنـین بـه  . ممکن است پشت آن با کاغذهاي مختلفی پوشـش داده شـود  
.به صورت آغشته شده با قیر نیز تهیه می گردد

Filler padالیی پر کننده -3

اغلب یک بالشتک منعطف نـرم کـه بـا مـواد     . روددن فضاي خالی به کار میبندي، بالشتک جهت پر کردر بسته
.گیري نیز مورد استفاده قرار می گیردبراي ضربه. مختلف ساخته شده است) شل و وارفته(پرکننده 

Foam-in-place cushioning materialفوم درجا قالبی -4

کـه محتـوي   ..) معموالً جعبه یا (فوم در قالب موردنظر فوم حاصل از فرآیندي که، مواد شیمیایی تشکیل دهنده 
بنابر این فوم حاصل با توجه . گیردقالب انجام میشده و عملیات ساخت فوم در هماندرون قالب قرار دارد ریخته

.گیردکند و کلیه اقالم درون بسته را در بر میبه محتوي و قالب، نواحی خالی را اشغال می

Desiccant) رطوبت گیر(گیر نم
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Dimensionsابعاد 

شوند و بـه دو صـورت بعـد    و عمق محفظه که به عنوان ابعاد بیان می) با قطر(بندي، اندازه طول، عرض در بسته
.داخلی یا خارجی وجود دارد

Dividerداکننده ج

اي ساخته شده از مواد مختلف که فضاي درون محفظه را به دو یا چند فضا، چند واحـد، چنـد بخـش یـا     وسیله
.چند الیه تقسیم می کند

، افقی، عمـودي یـا مـورب    Scoredجدا کننده ممکن است به صورت مسطح و صاف، بهم پیوسته، به صورت -
.گیر و یا دو منظور استکننده، جدا کردن اقالم و یا ضربههدف اصلی از به کاربردن جدا . باشد

Drumچلیک 

هاي برجسـته یـا محـدب کـه بـراي      هاي صاف و مستقیم با لبهاي شکل که داراي دیوارهاي استوانهمحفظه–1
نگهدارنـده  رود منظـور از  اي فاقد نگهدارنده خارجی به کـار مـی  انبارش و یا حمل و نقل دریایی، به عنوان بسته

این محفظه ممکن است از فلز، تخته چندال چوبی، پالسـتیک، السـتیک و فیبـر    . خارجی جعبه یا صندوق است
.ساخته شود

.روداي است با سر کاغذي یا سلوفان، که براي جعبه پودر به کار میهاي کاغذي، پوسته یا لولهدر جعبه–2
Envelopeپاکت 

آن، بـه هـم متصـل    ) لبـه (شده از ماده منعطف که دو وجه دارد و سه طرف بندي، یک محفظه ساخته در بسته
قسمت باز ممکـن اسـت پـس از    . شوداز قسمت باز آن، براي پر کردن، یا قرار دادن محتوي استفاده می. اندشده

.قرار دادن یا پر کردن محتوي، باز بماند یا بسته شود
Hamperبشکه 

دوار، مخروطـی یـا چنـد ضـلعی     ) رودبا کشـتی میـوه و سـبزي بکـار مـی     که عموماً براي حمل و نقل (محفظه 
بدنه و ته آن به شکل نوارهایی است که ممکـن  . ابعاد لوله معموالً بزرگتر از سمت ته آن است) در مقطع عرضی(

سـه  مقای) basketبـا سـبد   . (باالي آن ممکن است باز یا بسته باشد. انداي در کنار هم تثبیت شدهاست به گونه
.کنید

Insertالیی 

پرکننده نازك یا قاب چوبی، مقوا، پالستیک یا دیگر مواد مناسب مورد استفاده براي پرکردن فضا یا جدا کـردن  
اقالم درون بسته 
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Labelلیبل 

اي از جنس کاغذ یا ماده دیگر که با چاپ اطالعاتی مربوط به کاال با محصول روي آن، هویت کـاال مشـخص   تکه
.طور مستقیم نیز روي بدنه محفظه چاپ گرددلبته ممکن است اطالعات بها. گرددمی

Unitized load) واحد بندي شده(بندي شده بار دسته

منظور از اتصال، کنار هم قرار گرفتن به (بندي، یک واحد بار که شامل اقالم یا ظروف متصل به هم است در بسته
) اي کــه کــامالً بــا هــم در واحــد بــار محکــم شــده باشــند و امکــان جابجــایی فــراهم نباشــد            گونــه

.به طوري که به عنوان یک واحد یکپارچه محسوب گردد
Dunnage) حفاظ کاال(پوشال 

ها یـا محکـم   ها و پیچدر وسایل باربري، بلوك بند موقت، پوشاننده سطوح یا آستري، باربند یا قفسه نوارها، میخ
آید و براي محافظت و محکم کردن محموله در هاي مشابه دیگر که بخشی از وسیله باربري به حساب نمیندهکن

.رودحین حمل و نقل به کار می

Diagonal bracing) قطري(محکم کننده مورب 

بـراي  تـا دیـواره یـا سـطح واگـن یـا کـامیون       ) جاي دیگر(اي که از سر تا سر یک زاویه از مدخل یا وسیله–1
).قرار گرفته است(کشیده شده است ) جاي دیگر(استحکام بخشی مدخل 

گردد تـا اسـتحکام را   به طور مورب روي بدنه یا سطوح جعبه یا صندوق نصب می) تک یا چند تایی(چیزي –2
.بیشتر کند

) پرکننده(لفاف 
جانبی یا قراضه که براي پرکـردن  آید بلکه به عنوان یک محصول موادي که بخشی از یک مخزن به حساب نمی

رود تا از محتـوي جلـوگیري کنـد و آن را در جـاي     بندي یا محکم کردن یا غیره یه کار میفضا، به منظور بلوك
.خود محکم نگه دارد

Aerosol packageبسته آیروسل 

است که قـادر  شده این بسته به یک شیر تجهیز . فشار هستگاز تحتبر محتویاتش، شامل یک بسته که عالوه 
.است محتویات را توزیع کند

Package source reduction) اسم(بندي کاهش ماده بسته

بندي شامل کاالي معادلبندي مورد استفاده در یک بستهکاهش وزن یا حجم ماده بسته
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Packaging testingبندي آزمون بسته

Bursting strengthاستحکام ترکیدگی –1
.شودگیري مییا مولن اندازهCadyاستحکام یک ماده بر حسب کیلو پاسکال، که بوسیله آزمون 

Bursting strength testآزمون استحکام ترکیدگی –2
.شودگیري مقاومت یک ماده به ترکیدن که برحسب کیلو پاسکال بیان میآزمونی براي اندازه

Cady testآزمون کدي –3
.شودحکام ترکیدگی که توسط دستگاه خاصی انجام میآزمونی براي است
Compression testآزمون فشاري 

.گیري مقاومت در برابر نیروهاي فشاري بیرونییک آزمون براي اندازه
Drop testآزمون پرتاب 

گیري ثبات یک کاال یا حفاظت یک کاال یا تأخیر خواص یک ظرف یا هـر سـه کـه محصـول     آزمونی براي اندازه
.شودهاي مشخص پرتاب میبندي از ارتفاع از قبل تعیین شده به طور آزادانه به یک سطح با ویژگیبسته

Elmendorf testآزمون المندرف  

.گیري مقاومت پارگی یک نوار، یک مقوا یا کاغذ یا مواد دیگرروشی براي اندازه
testIncline impact (conbur)پذیري آزمون قابلیت ضربه

بندي شده در برابر تخریب ناشی از ضربهبراي تعیین مقاومت کلی یک فرآورده بستهروشی 
Muller testآزمون مولن 

.روشی براي تعیین استحکام ترکیدگی با استفاده از یک دستگاه آزمون کننده خاص
Puncture test) سوراخ شونده(آزمون پنچري 

).سوراخ شدن(ر پنچري گیري مقاومت مقوا در برابروشی براي اندازه–1
استحکام یک ماده، که مرتبط با مقاومت شقی و پارگی ماده است و بوسـیله دسـتگاه مقاومـت بـه پنچـري      –2

.گرددشود و برحسب واحد بیان میگیري میاندازه
.ژول0298/0اینچ بر پوند نیرو که برابر است با 265/0یک واحد برابر است با 
Revolving testآزمون طبله چرخان 

گیري محافظت محتوي یا حفظ خواص ظرف یـا هـر دو کـه بـا تحـت آزمـون قـرار دادن        یک روشی براي اندازه
.شودبندي شده در معرض حمل و نقل و جابجایی ناهنجار انجام میفرآورده بسته

Testing machine compression) تعیین مقاومت در برابر فشار(دستگاه آزمون لهیدگی 
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تـا  ) و شرایط از پـیش تعیـین شـده   (بسته، اعمال نیرو از طریق حرکت یا سرعت از پیش تعیین شده زموندر آ
.نقطه نهایی از پیش تعیین شده

Foam) قالبی(فوم در جا شکل داده شده  – Inplace packaging

.را ببنید(Cushion material)گیر ماده ضربه
Molded pulpخمیر قالبگیري شده 
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Expendable palletپالت قابل انبساط 

.استفاده را داردپالتی که قابلیت دور انداختن بعد از یک بار 
Reusable palletپالت با قابلیت استفاده مجدد 

)قابل استفاده مجدد براي زندگی اقتصادي. (پالتی که قابلیت بیش از یک بار حمل محموله را دارد
Stringerتقویت کننده 

حرکت شود و در یک زاویه راست دریک قطعه چوبی که به سطح یا سطوح یک پالت یا کف یک سکو بسته می
.است

Panel) اسم(پانل 

ها یا صندوقیک وجه یا یک طرف از یک جعبه-1
هاي یک جعبه یا صندوق یا قسمت درونیها یا لبهسطح صاف بین الیه-2

Paperکاغذ 

Creped duplex paperکاغذ دو الیه کرپ -1

. به صورت یکپارچه درآمـده اسـت  یک ورق دو الیه شامل دو الیه از کاغذ کرپ شده که با قیر، التکس یا چسب
.پوند ماده یکپارچه کننده تشکیل شده است30و 25، 20پوند کاغذ و 30یا 25، 20معموالً از 

Creped paperکاغذ کرپ شده -2

آید در اوزان پایه مختلف که توسط دستگاه بصورت کرپ در می) معموالً کرافت، رنگبري شده یا سولفات( کاغذ 
.و کش آمدن هستو قابل اشباع

.رودبه کار میlinersاین کاغذ معموالً به منظور لفاف پیچی، کیسه و 
Waterکاغذ مقاوم به آب -3 – resistant paper

دیـدگی یـا خـراب شـدگی بـه      اي از مقاومت در برابر آسیبکاغذي که با افزودن یک ماده براي رسیدن به درجه
.شودسازي میوسیله آب آماده

-Wetذ مقاوم به رطوبت کاغ-4 strength paper

شود و به منظور حفظ مقاومت ترکیدگی، پارگی و گیسختگی سازي میهاي شیمیایی آمادهکاغذي که با افزودنی
.رودزمانی که مرطوب شد، به کار می

Paper board) اسم(مقواي کاغذي 

تر از کاغذ است و اصـوالً سـاختارش بـه    سنگینتر و ، مقوا ضخیم)واژه عمومی(یکی از دو زیر بخش وسیع کاغذ 
هاي با ضخامت ورق. روداي است که براي مقاصد استحکام نظیر شقی، مقاومت پارگی و مشابه آن به کار میگونه
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.گیرندبه جز در مواردي خاص در این گروه قرار میmm25/0بیش از 
: هاي وسیع مقوا شامل سه قسمت می باشندگروه–یادآوري 

1-Container board
2–Box board
دیگر انواع خاص-3
Box boardجعبه مقوایی 1

گیـري از طریـق تـا زدن و    ساخت و شکلکاغذي مورد استفاده براياي از مقوايیک واژه عمومی که بیانگر دسته
.شودمعموالً به صورت ورق حمل و نقل می). کارتن(رود ساختن جعبه به کار می

Chip boardورق بازیافتی 2

.مقواي کاغذي که عموماً از کاغذهاي باقیمانده و اصالح شده ساخته شده است
هـاي تفکیـک کننـده، الیـه     روکش تیغه. گیرداین ورق براي مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار می–یادآوري 

اي را دارا هـاي ویـژه  دیگـر مشخصـه  هاي فیبره و دیگر اشکالی که ممکن است استحکام رنـگ و  میانی با لشتک
.را داراستmm15/0این مقوا دانسیته نسبتاً پایین در ضخامت . باشند یا نباشند

Finish) اسم) (تکمیل(پرداخت 3

.اي توصیفی براي بیان سطح مقواي کاغذي که به ماشین کاري نهایی در ساخت بستگی داردبندي، واژهدر بسته
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اي شـده، همچنـین مقـواي کاغـذي     هاي مسطح در مقواي فیبري کنگرهمقواي کاغذي مورد استفاده براي رویه
.تر مقواي فیبر یکپارچه و سختمورد استفاده به عنوان الیه بیرونی

Container boardظرف مقوایی 

اي سـاخته  هـاي اسـتوانه  در ماشـین شده از الیاف کاغذي دوباره کـاري شـده کـه معمـوالً    ظرف مقوایی ساخته 
) کنـف (اغلب به غلـط جـوت   . ساخته شودinver formیا fourd rinierهايتواند در ماشینشود اما میمی

).گذاري را ببینیدرویه(روند کار نمیشود، زیرا الیاف کنف اصالً بهخوانده می
Paperboard blankورق مقواي کاغذي 

هاي الزم برروي آن ایجاد شده، همچنـین  که به اندازه مناسب بریده شده است و برشیک تکه از مقواي کاغذي 
.گیري و تا زدن براي منظور خاص استچاپ شده و آماده براي شکل
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اي را دارا هـاي ویـژه  دیگـر مشخصـه  هاي فیبره و دیگر اشکالی که ممکن است استحکام رنـگ و  میانی با لشتک
.را داراستmm15/0این مقوا دانسیته نسبتاً پایین در ضخامت . باشند یا نباشند

Finish) اسم) (تکمیل(پرداخت 3

.اي توصیفی براي بیان سطح مقواي کاغذي که به ماشین کاري نهایی در ساخت بستگی داردبندي، واژهدر بسته
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) کنـف (اغلب به غلـط جـوت   . ساخته شودinver formیا fourd rinierهايتواند در ماشینشود اما میمی

).گذاري را ببینیدرویه(روند کار نمیشود، زیرا الیاف کنف اصالً بهخوانده می
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Paperboard stepمقواي کاغذي هماهنگ 

از دیگـر  گیرند تا یـک بخـش محتـوي   ها یا صفحاتی که درون محفظه قرار میها، قفسهاي است براي سینیواژه
به طور مثال زمـانی کـه یـک    (این ممکن است با یک درپوش هم قابل دستیابی باشد . ها باالتر قرار گیردقسمت

).بنددگیرد و آن را میدرپوش روي چیزي قرار می
Paperboard stopنگهدارنده مقواي کاغذي 

شود تا پایه ل داده شده متصل میهاي از مقواي جعبه که به سطح داخلی درپوش انتهاهاي جعبه کاغذي شکتکه
).درپوش استپایه کمتر از ارتفاع زمانی که ارتفاع (را در موقعیت مناسب نگه دارد ) کف(

Pouchکیسه کوچک 

)محتوي(کیسه که با اندازه کوچک یا متوسط، یا مخزنی براي حمل یا قرار دادن اجزاء و قطعات 
Preservationمحافظت 

هـا، مـواد   به کارگیري تدابیر احتیاطی نظیر تمیز کردن، خشـک کـردن و اسـتفاده از نگهدارنـده    بندي، در بسته
.هاگیرها و ظرفنفوذناپذیر، ضربه

-Presure-sensetiveنوار چسب حساس به فشار  adhesive tape

.را ببینید) tape(نوار 
Recyclable) صفت(قابل بازیابی 

ریـزي شـده   برنامه قابل دسترس و طـرح ها جامد در یک زبالهگیري از جریانقابلیت زدایش، جداسازي یا مشتق
فراینده شده و به عنوان مـاده  ). ها محدود نیستکه فقط به این(ها توسط سازندگان، خرده فروشان یا شهرداري

.گردندهایی به چرخه استفاده بر میخام یا فراورده
.براي توضیح بیشتر ببینیدهاي قابل دسترسی را برنامه–یادآوري 
Recycled) صفت(بازیافتی 

.گرددبازگشت داده شده، جداسازي شده یا برگرفته شده از زباله جامد، که فرآینده شده و به چرخه بر می
Recycled content) صفت(محتوي بازیافتی 

.بندي که از ماده بازیافتی ساخته شده استدرصد ماده بسته
Refillable) صفت) (ابل تعویضق(دوباره پر کردنی 

که طـی یـک برنامـه    (به منظور دستیابی به مقصد اولیه ساخت یک یا چندبار ) تعویض(قابلیت دوباره پر کردن 
.شودکنندگان، خرده فروشان، سازندگان محدود به آنها انجام میمدون توسط توزیع
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Reinforced gummed tapeنوار چسب تقویق شده 

که طی یک برنامه(به منظور دستیابی به مقصد اولیه ساخت یک یا چندبار ) تعویض(پر کردن قابلیت دوباره 
.را ببینید) Tape(نوار 

Returnable) صفت(قابل بازگشت 

.که طی یک برنامه مدون انجام پذیرد) براي استفاده مجدد(قابلیت یک یا چند بار بازگشت محصول 
Reusable) صفت(قابل استفاده مجدد 

) کـه طـی یـک برنامـه مـدون     (قابلیت دوباره پر کردن به منظور دستیابی به مقصد اولیه ساخت یک یا چند بار 
دوباره پر کردنی یا برنامـه قابـل   . (شودتوسط توزیع کنندگان، خرده فروشان، سازندگان محدود به آنها انجام می

.دسترس را براي توزیع بیشتر ببینید
گردند یا قابل دوباره پر کردنند که هایی است که ظروف برمیاما نه محدود، برنامهپر کردن، انتخاب–یادآوري 

:شامل موارد ذیل هستند
استفاده شده به وسیله مصرف کننده یا کاربرد به عنوان یک ظرف براي همان محصول دوباره ساخته شـده  –1

که بوسیله سازنده براي آن هدف تهیه شده یا 
وسیله مصرف کننده یا کاربر براي هدف پر کردن به عنوان یک بسته براي توزیع یا فـروش  برگردانده شده ب–2

همان محصول یا مشابه آن یا
استفاده شده بوسیله مصرف کننده یا کاربر به عنوان یک توزیع کننده یا ظرف بوسیله سازنده براي خرید به –3

.عنوان پر کن براي همان محصول تهیه شده است
Rubbing stripsنوارهاي مالشی 

هـا بـراي   یا کفپوش صندوق یا جعبه) مانع از سرخوردن(زیرین تخته حایل دار در سطح میخ) دارآج(هاي صفحه
.ها بلغزندفراهم کردن یک سطح که بر روي آن ظرف

Score) اسم(شیار 

نکه مکان تا شدن مشخص شود و تا زدن اي شده براي اییک اثر یا چین در مقواي کاغذي، فیبر متراکم یا کنگره
.نیز آسان شود

Sealدرز 

Heat sealدرزبندي حرارتی 1-

الیه داخلی، ماده گرما نرم است که . باشندهاي چند الیه، درزبندي حرارتی میروش ابتدایی مسدود کردن بسته
.کنددر اثر اعمال حرارت نرم شده و با الیه مجاور اتصال برقرار می
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نکه مکان تا شدن مشخص شود و تا زدن اي شده براي اییک اثر یا چین در مقواي کاغذي، فیبر متراکم یا کنگره
.نیز آسان شود

Sealدرز 

Heat sealدرزبندي حرارتی 1-

الیه داخلی، ماده گرما نرم است که . باشندهاي چند الیه، درزبندي حرارتی میروش ابتدایی مسدود کردن بسته
.کنددر اثر اعمال حرارت نرم شده و با الیه مجاور اتصال برقرار می

Reinforced gummed tapeنوار چسب تقویق شده 

که طی یک برنامه(به منظور دستیابی به مقصد اولیه ساخت یک یا چندبار ) تعویض(پر کردن قابلیت دوباره 
.را ببینید) Tape(نوار 

Returnable) صفت(قابل بازگشت 

.که طی یک برنامه مدون انجام پذیرد) براي استفاده مجدد(قابلیت یک یا چند بار بازگشت محصول 
Reusable) صفت(قابل استفاده مجدد 

) کـه طـی یـک برنامـه مـدون     (قابلیت دوباره پر کردن به منظور دستیابی به مقصد اولیه ساخت یک یا چند بار 
دوباره پر کردنی یا برنامـه قابـل   . (شودتوسط توزیع کنندگان، خرده فروشان، سازندگان محدود به آنها انجام می

.دسترس را براي توزیع بیشتر ببینید
گردند یا قابل دوباره پر کردنند که هایی است که ظروف برمیاما نه محدود، برنامهپر کردن، انتخاب–یادآوري 

:شامل موارد ذیل هستند
استفاده شده به وسیله مصرف کننده یا کاربرد به عنوان یک ظرف براي همان محصول دوباره ساخته شـده  –1

که بوسیله سازنده براي آن هدف تهیه شده یا 
وسیله مصرف کننده یا کاربر براي هدف پر کردن به عنوان یک بسته براي توزیع یا فـروش  برگردانده شده ب–2

همان محصول یا مشابه آن یا
استفاده شده بوسیله مصرف کننده یا کاربر به عنوان یک توزیع کننده یا ظرف بوسیله سازنده براي خرید به –3

.عنوان پر کن براي همان محصول تهیه شده است
Rubbing stripsنوارهاي مالشی 

هـا بـراي   یا کفپوش صندوق یا جعبه) مانع از سرخوردن(زیرین تخته حایل دار در سطح میخ) دارآج(هاي صفحه
.ها بلغزندفراهم کردن یک سطح که بر روي آن ظرف

Score) اسم(شیار 

نکه مکان تا شدن مشخص شود و تا زدن اي شده براي اییک اثر یا چین در مقواي کاغذي، فیبر متراکم یا کنگره
.نیز آسان شود

Sealدرز 

Heat sealدرزبندي حرارتی 1-

الیه داخلی، ماده گرما نرم است که . باشندهاي چند الیه، درزبندي حرارتی میروش ابتدایی مسدود کردن بسته
.کنددر اثر اعمال حرارت نرم شده و با الیه مجاور اتصال برقرار می



فشار و زمان کنترل شدهبندي، روشی از اتصال سطوح جفت شده تحت حرارت در بسته: خالصهطوربه 
Hermetic seal) لحیم(درزبندي با جوش 2-

.کندبندي، روشی از درزبندي که از عبور هوا و دیگر گازها جلوگیري میدر بسته
Shelf lifeعمر مفید 

تحت شرایط معینی انبارش شوند و براي اسـتفاده و کـاربري نبـز    توانندبندي شده میمدت زمانی که مواد بسته
)زمان مجاز جهت نگهداري کاال. (مناسب باشند

Shroudلفاف 

گیرد تا رو و چهار طرف آن را بندي قرار میبندي، پوشش محافظت کننده که روي یک واحد بار یا بستهدر بسته
.بپوشاند

Skid) اسم(لغزاننده 

شود، یـا  ها ثابت میها یا جعبههاي موازي معموالً چوبی که در قسمت زیرین صندوقاز ردیفیک جفت یا سري 
.تر سر بخوردشود تا بار را جابجا کند یا اینکه آسانبخشی که چنگک ماشین باربري از آن وارد مییک

Spacer) اسم(جدا کننده 

براي نگهداشتن فاصله ازقبل تعیین شده بین دو که) پالستیک، چوب و غیره(شده از هر ماده یک وسیله ساخته
با تقسیم کننده مقایسه . (رودکار میهاي باري یا بین هر قسمت داخلی و اقالم موجود در آن به نقطه در محفظه

).کنید
Staple) اسم(بست 

شکل یا بست سیمی صاف Uمنحنی 
).کامالً محکم باشد یا محکم نباشدممکن است. (رودها به یکدیگر به کار میبه منظور بستن قسمت

Driven overشان نگه داردها و بندها تا اجزا را در موقعیتسیم.
.رودهاي فیبري به کار میهاي جعبهبه منظور محکم کردن و اتصال زبانه

Stave) اسم(دنده 

-ت لبه به لبه قرار میهاي چوبی و زمانی که در قسمهایی عمودي شکل داده شده از محفظهیکی از قسمت-1
.آیددار در مییا دیگر مخازن دندهگیرد و اتصال با حلقه در حول یک قسمت گرد پایینی، به شکل یک بشکه

.دهدها پوشش یک سبد یا غیره را تشکیل مییک باریکه چوبی یا روکش که بدنه یا کناره-2

فشار و زمان کنترل شدهبندي، روشی از اتصال سطوح جفت شده تحت حرارت در بسته: خالصهطوربه 
Hermetic seal) لحیم(درزبندي با جوش 2-

.کندبندي، روشی از درزبندي که از عبور هوا و دیگر گازها جلوگیري میدر بسته
Shelf lifeعمر مفید 

تحت شرایط معینی انبارش شوند و براي اسـتفاده و کـاربري نبـز    توانندبندي شده میمدت زمانی که مواد بسته
)زمان مجاز جهت نگهداري کاال. (مناسب باشند

Shroudلفاف 

گیرد تا رو و چهار طرف آن را بندي قرار میبندي، پوشش محافظت کننده که روي یک واحد بار یا بستهدر بسته
.بپوشاند

Skid) اسم(لغزاننده 

شود، یـا  ها ثابت میها یا جعبههاي موازي معموالً چوبی که در قسمت زیرین صندوقاز ردیفیک جفت یا سري 
.تر سر بخوردشود تا بار را جابجا کند یا اینکه آسانبخشی که چنگک ماشین باربري از آن وارد مییک

Spacer) اسم(جدا کننده 

براي نگهداشتن فاصله ازقبل تعیین شده بین دو که) پالستیک، چوب و غیره(شده از هر ماده یک وسیله ساخته
با تقسیم کننده مقایسه . (رودکار میهاي باري یا بین هر قسمت داخلی و اقالم موجود در آن به نقطه در محفظه

).کنید
Staple) اسم(بست 

شکل یا بست سیمی صاف Uمنحنی 
).کامالً محکم باشد یا محکم نباشدممکن است. (رودها به یکدیگر به کار میبه منظور بستن قسمت

Driven overشان نگه داردها و بندها تا اجزا را در موقعیتسیم.
.رودهاي فیبري به کار میهاي جعبهبه منظور محکم کردن و اتصال زبانه

Stave) اسم(دنده 

-ت لبه به لبه قرار میهاي چوبی و زمانی که در قسمهایی عمودي شکل داده شده از محفظهیکی از قسمت-1
.آیددار در مییا دیگر مخازن دندهگیرد و اتصال با حلقه در حول یک قسمت گرد پایینی، به شکل یک بشکه

.دهدها پوشش یک سبد یا غیره را تشکیل مییک باریکه چوبی یا روکش که بدنه یا کناره-2

فشار و زمان کنترل شدهبندي، روشی از اتصال سطوح جفت شده تحت حرارت در بسته: خالصهطوربه 
Hermetic seal) لحیم(درزبندي با جوش 2-

.کندبندي، روشی از درزبندي که از عبور هوا و دیگر گازها جلوگیري میدر بسته
Shelf lifeعمر مفید 

تحت شرایط معینی انبارش شوند و براي اسـتفاده و کـاربري نبـز    توانندبندي شده میمدت زمانی که مواد بسته
)زمان مجاز جهت نگهداري کاال. (مناسب باشند

Shroudلفاف 

گیرد تا رو و چهار طرف آن را بندي قرار میبندي، پوشش محافظت کننده که روي یک واحد بار یا بستهدر بسته
.بپوشاند

Skid) اسم(لغزاننده 

شود، یـا  ها ثابت میها یا جعبههاي موازي معموالً چوبی که در قسمت زیرین صندوقاز ردیفیک جفت یا سري 
.تر سر بخوردشود تا بار را جابجا کند یا اینکه آسانبخشی که چنگک ماشین باربري از آن وارد مییک

Spacer) اسم(جدا کننده 

براي نگهداشتن فاصله ازقبل تعیین شده بین دو که) پالستیک، چوب و غیره(شده از هر ماده یک وسیله ساخته
با تقسیم کننده مقایسه . (رودکار میهاي باري یا بین هر قسمت داخلی و اقالم موجود در آن به نقطه در محفظه

).کنید
Staple) اسم(بست 

شکل یا بست سیمی صاف Uمنحنی 
).کامالً محکم باشد یا محکم نباشدممکن است. (رودها به یکدیگر به کار میبه منظور بستن قسمت

Driven overشان نگه داردها و بندها تا اجزا را در موقعیتسیم.
.رودهاي فیبري به کار میهاي جعبهبه منظور محکم کردن و اتصال زبانه

Stave) اسم(دنده 

-ت لبه به لبه قرار میهاي چوبی و زمانی که در قسمهایی عمودي شکل داده شده از محفظهیکی از قسمت-1
.آیددار در مییا دیگر مخازن دندهگیرد و اتصال با حلقه در حول یک قسمت گرد پایینی، به شکل یک بشکه

.دهدها پوشش یک سبد یا غیره را تشکیل مییک باریکه چوبی یا روکش که بدنه یا کناره-2



Strapping) اسم(تسمه زنی 

شکل نواري منعطف با مقطع عرضی گرد یا صاف، مورد استفاده براي 
درون محفظه) مال استجاره(محکم کردن کاال 

به هم نگهداشتن مجموعه یا عدل
هاي ترابريتقویت محفظه

محکم کردن یک محفظه ترابري یا یک کاال بروي پالت
نگهداشتن یک محفظه ترابري یا یک کاال بروي پالت

Tag) اسم(اتیکت 

.شودهاي هویت یا ترابري آورده میبرگ مقوایی، صفحه فلزي یا ورقه پالستیکی که روي آن داده
.مقایسه کنید) lable(با برچسب 

.شودمعموالً روي کاال یا محفظه با استفاده از سیم، بست، یونز یا چسب محکم می
Tapeنوار 

Gummed paper tapeنوار کاغذي چسب زده -1

پوند که یک طرف آن چسب زنی شده است و دور 90و 60-35کاغذ کرافت در اوزان پایه گسترده، معموالً یک 
.در عرض مختلف پیچیده شده است) قرقره(یک غلتک 

-هاي فیبري به کار میو جعبه) هاباندل(ها ها، مجموعهبندي، به طور وسیعی از آن براي درزبندي بستهدر بسته
.رود

Pressure sensetive adhesive tapeنوارهاي چسب حساس به فشار -2

زدن فوري، که با اعمال فشاربندي، نواري براي چسبدر بسته
Reinforced gummed tapeنوارهاي چسب تقویت شده -3

بـین دو  هاي قیـري نوار چسب پوشش داده که شامل الیاف شیشه، ریون یا آگاو که درون التکس رزین یا المینه
.کاغذ کرافت جا گرفته است

Tape less measureاندازه نوار 

گیـري  گیـري، انـدازه  اي که طول را با استفاده از تعداد دوران یک چرخ در تماس با سطح ماده مورد اندازهوسیله
.کندمی

Strapping) اسم(تسمه زنی 

شکل نواري منعطف با مقطع عرضی گرد یا صاف، مورد استفاده براي 
درون محفظه) مال استجاره(محکم کردن کاال 

به هم نگهداشتن مجموعه یا عدل
هاي ترابريتقویت محفظه

محکم کردن یک محفظه ترابري یا یک کاال بروي پالت
نگهداشتن یک محفظه ترابري یا یک کاال بروي پالت

Tag) اسم(اتیکت 

.شودهاي هویت یا ترابري آورده میبرگ مقوایی، صفحه فلزي یا ورقه پالستیکی که روي آن داده
.مقایسه کنید) lable(با برچسب 

.شودمعموالً روي کاال یا محفظه با استفاده از سیم، بست، یونز یا چسب محکم می
Tapeنوار 

Gummed paper tapeنوار کاغذي چسب زده -1

پوند که یک طرف آن چسب زنی شده است و دور 90و 60-35کاغذ کرافت در اوزان پایه گسترده، معموالً یک 
.در عرض مختلف پیچیده شده است) قرقره(یک غلتک 

-هاي فیبري به کار میو جعبه) هاباندل(ها ها، مجموعهبندي، به طور وسیعی از آن براي درزبندي بستهدر بسته
.رود

Pressure sensetive adhesive tapeنوارهاي چسب حساس به فشار -2

زدن فوري، که با اعمال فشاربندي، نواري براي چسبدر بسته
Reinforced gummed tapeنوارهاي چسب تقویت شده -3

بـین دو  هاي قیـري نوار چسب پوشش داده که شامل الیاف شیشه، ریون یا آگاو که درون التکس رزین یا المینه
.کاغذ کرافت جا گرفته است

Tape less measureاندازه نوار 

گیـري  گیـري، انـدازه  اي که طول را با استفاده از تعداد دوران یک چرخ در تماس با سطح ماده مورد اندازهوسیله
.کندمی

Strapping) اسم(تسمه زنی 

شکل نواري منعطف با مقطع عرضی گرد یا صاف، مورد استفاده براي 
درون محفظه) مال استجاره(محکم کردن کاال 

به هم نگهداشتن مجموعه یا عدل
هاي ترابريتقویت محفظه

محکم کردن یک محفظه ترابري یا یک کاال بروي پالت
نگهداشتن یک محفظه ترابري یا یک کاال بروي پالت

Tag) اسم(اتیکت 

.شودهاي هویت یا ترابري آورده میبرگ مقوایی، صفحه فلزي یا ورقه پالستیکی که روي آن داده
.مقایسه کنید) lable(با برچسب 

.شودمعموالً روي کاال یا محفظه با استفاده از سیم، بست، یونز یا چسب محکم می
Tapeنوار 

Gummed paper tapeنوار کاغذي چسب زده -1

پوند که یک طرف آن چسب زنی شده است و دور 90و 60-35کاغذ کرافت در اوزان پایه گسترده، معموالً یک 
.در عرض مختلف پیچیده شده است) قرقره(یک غلتک 

-هاي فیبري به کار میو جعبه) هاباندل(ها ها، مجموعهبندي، به طور وسیعی از آن براي درزبندي بستهدر بسته
.رود

Pressure sensetive adhesive tapeنوارهاي چسب حساس به فشار -2

زدن فوري، که با اعمال فشاربندي، نواري براي چسبدر بسته
Reinforced gummed tapeنوارهاي چسب تقویت شده -3

بـین دو  هاي قیـري نوار چسب پوشش داده که شامل الیاف شیشه، ریون یا آگاو که درون التکس رزین یا المینه
.کاغذ کرافت جا گرفته است

Tape less measureاندازه نوار 

گیـري  گیـري، انـدازه  اي که طول را با استفاده از تعداد دوران یک چرخ در تماس با سطح ماده مورد اندازهوسیله
.کندمی



Tare weight) اسم(وزن خالص 

بندي به غیر از محتويوزن یک محفظه یا ماده بسته
Tongue and grooved) صفت(زبانه و کام 

هاي مخالف که براي بستن و قفل کردن دو قطعه در کنار به کـار  یک نوع اتصال الوار شامل زبانه و کام روي لبه
.رودمی

Tube) اسم(لوله 

.رکیب آنهاصورت حلقوي یا مارپیچی با دارا بودن کاغذ، چوب، فلز یا تخورده بهاي پیچمقوایی استوانهمحفظه
Collapsible tubeلوله تاشو -1

کننده و کالهک در یک انتها و در انتهاي مخالفش بندي، یک محفظه منعطف که داراي یک راس توزیعدر بسته
.رودبندي و هم توزیع کننده به کار میکه به عنوان هم بسته. شودبسته می

Composite tubeلوله کامپوزیت -2

لوله چند الیه شامل فیبر، فیلم یا فویل آلومینیـومی کـه خـواص نفوذناپـذیري را داراسـت و      بندي، یکدر بسته
.باشدشامل یک الیه بیرونی کاغذي می

Fiber board tubeلوله فیبري -3

)چند پهلویی(اي یا چند ضلعی بندي، یک شکل استوانهدر بسته
Paperboard tubeلوله مقوایی کاغذي -4

برابـر قطـر نیسـت و حـداقل ضـخامت دیـواره       10اي که طـول آن متجـاور از   ، یک ظرف استوانهبنديدر بسته
.متر استمیلی3

Utilization) اسم(تعیین واحد 

تواند به عنوان تعیین واحد شامل بـودن هـم   ها یا اقالم در یک محموله واحد که میگروه اسمبل شده از محفظه
.است اما محدود

Veneerروکش 

.آیدکردن بدست میتراش یا با دستگاه برش یا ارههاي نازك چوبی، که از طریق ماشینورق
Vial) ايحباب شیشه(شیشه کوچک 

برداري، دارو، عطر و عرقیاتدار براي نمونهاي در پوشیک ظرف کوچک استوانه
Water resistanceمقاوم در برابر آب 

.کندکند و هم آبی که تر میکه نفوذ میتوانایی پس زدن آب به شکل مایع، هم آبی 

Tare weight) اسم(وزن خالص 

بندي به غیر از محتويوزن یک محفظه یا ماده بسته
Tongue and grooved) صفت(زبانه و کام 

هاي مخالف که براي بستن و قفل کردن دو قطعه در کنار به کـار  یک نوع اتصال الوار شامل زبانه و کام روي لبه
.رودمی

Tube) اسم(لوله 

.رکیب آنهاصورت حلقوي یا مارپیچی با دارا بودن کاغذ، چوب، فلز یا تخورده بهاي پیچمقوایی استوانهمحفظه
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Water vapor resistanceمقاومت در برابر بخار آب 

.توانایی به تأخیر انداختن نفوذ بخار آب
Water vapor resistance barrierمانع مقاومت در برابر بخار آب 

خواص فیزیکی و ظـاهري تحـت   بندي شده براي نگهداري مقاومت در برابر آب و هوایی بصورت مجموع یا بسته
.شرایط محیطی مشخص

Weather resistanceمقاومت در برابر آب و هوا  

.گیري مقاومت یک ماده یا بستهتوانایی اندازه

:سؤاالت 
بندي را تعریف نمایید؟ بسته-1
شود؟اي گفته میبنديبندي مقاوم در برابر کودك به چه نوع بستهبسته-2
شود؟هایی میبنديرا تعریف نمایید و بگویید شامل چه نوع بستهتجاريبندي بسته-3
غرابه را تعریف نمایید؟-4
گیرد؟به چه منظوري در بسته قرار می) رطوبت گیر(گیر نم-5
هاي بسته بندي را نام ببرید؟آزمون-6
شود؟هایی میهاي قابل استفاده مجدد شامل چه نوع ظرفظرف-7
تعریف نمایید؟اتیکت را -8
بندي به چه معناست؟در بسته) Shelf life(عمر مفید -9

لفاف را تعریف نمایید؟-10
بندي تحت خأل به چه نوع بسته بندي اي گفته می شود؟بسته-11
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