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شناخت و شناسایی ابعاد بسته بندی
مقدمهای بر راه حل مشکالت بستهبندی
ضعف صنایع بسته بندی کشور یکی از بزرگ ترین مشکالت در عرصه تولیدد صدادرات کداای ایرابدی بده
حساب می آید .این عامل باعث کاهش کیفیت سالمت کاا شده در بتیجه این صنعت با مشکل بزرگ تر
جدّی تر یعنی د ر مابدن از بازارهای ارزآ ری قرار گرفته است .با توجّه بده اینکده ایدران کشدوری بدا مندابع
محصوات غنی با کیفیت می باشد به دلیل عدم جود صنایع تبددییی مناسد ت تدوان بشدان دادن ترفیدت
اقعی تولید صادرات خود را بدارد .همه دستگاه هایی که به بوعی با این صنعت مرتبط هستند می دابند کده
صنعت بسته بندی یک صنعت میان رشته ای می باشد برای حل مشکل آن می بایسدتی بده کمدک هد در
مسیر راه حل قرار گیربد؛ اما ارایه راه حل برای این مشکل میّی بایستی بدا تعمدب بیشدتر شدناخت کدافی از
مسئیه صورت گیرد .استفاده از توان زارتخابه های صنعتت معدنت تجدارتت زارت فرهندو ارشداد اسدالمیت
زارت بهداشت درمانت سازمان حمل بقلت سازمان استابدارد سازمان محیط زیست به عنوان حوزه هدای
مه در پیرامون موضوع بسته بندی بوده با توجّه به ارزش تأثیرگذاری آن ها در حل مشکل بسدته بنددی بدا
تعیین بیازها معضالت بسته بندیت همکاری همه این بخش ها بیاز می باشد .بدرای رفدع بیازهدا مشدکالت
می توان از ابزارهای موجود در این زارتخابه ها سازمان ها به بحوی مؤثر استفاده کرد.
ارد کردن فنّا ری جدید با حمایت زارتخابه صنعتت معدن تجارتت شناخت کیفی بسته بندی مواد مورد
تهیه بسته ها از طریب مراجع قابوبی در حوزه سازمان استابدارد تحقیقات صنعتیت تضمین حفظ سالمت
مصرف کننده از طریب صحه گذاری زارتخابه بهداشت درمان  ...همه به بوعی به ایجاد یک مرکز احد که
متشکل از بمایندگان حوزه های مه ذینفع در این بخش ها می باشن دت اذعان داربد؛ اما توصیه می شود
ابتدا زیر ساخت های ضع موجود به همراه خبرگان در شرکت ها(د لتی خصوصی) مراکز تحقیقاتی که
سال های سال در امر تحقیبت پژ هش توسعه صنعت بسته بندی تالش فعالیت می کنندت شناسایی شوبد.
استفاده از تجربیات سوابب آن ها در طرح ریزی ارایه یک بربامه منسج منظ مؤثر می باشد.
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مهندسی بستهبندی ساپکو
پرچمدار مدیریت بسته بندی در زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران خودرو
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)
معاونت برنامهریزی – امور لجستیک – واحد مهندسی بستهبندی

احد مهندسی بستهبندی در سال  1373با

کشور از جمیه سایت ایران خودر دیزل که

هدف تهیه ارائه طرحهای بستهبندی برای ارسال
قطعات تولیدی خودر های ایران خودر از

تولیدکننده خودر های تجاری سنگین میباشدت
بسبت به تهیه ر یه بسته بندی اقدام میبماید .از

شرکتهای تامینکننده به سایت اصیی ایران
خودر ت تاسیس شد.

جمیه فعالیتهای جدید این احد تهیه ارائه
طرح بسته بندی برای قطعات تبادلی میباشد که

این احد ه اکنون در حوزههای طراحی
بستهبندی قطعات OEMت تبادلی بظارت بر
اجرای طرحهای بستهبندی ارسالی از سازبدگان
اجرای عمییات بستهبندیت برای قطعات
مجموعههای صادراتی گر ه صنعتی ایران خودر

بین مجموعهسازان در گردش هستند.
شایان ذکر است کییه طرحهای بستهبندی با
استفاده از آخرین متد ر ز مهندسی بستهبندی
بر اساس استابداردهای میی الزامات مشتری
تهیه میشود .پس از تائید طرحها توسط

فعالیت میبماید.
در حال حاضر بخشهای طراحی بستهبندی

سایتهای
کمیتههای بستهبندی ایران خودر
داخییت تمامی تامینکنندگان میزم به ارسال

قطعات  OEMبرای ابواع خودر های سواری سایت
مرکزی ایران خودر سایتهای تولیدی داخل

قطعات با طرحهای بستهبندی مصوب میباشند.
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از دیگر فعالیتهای احد مهندسی بستهبندی
طراحی تر ف پالتهای مخصوص ترسی بقشه
ساخت آبها میباشد که با استفاده از برمافزارهای

محمولههای ارسالی از سوی تامینکنندگان به
ایران خودر سایتهای داخییت مورد بظارت
پایش قرار میگیرد بر اساس چرخه دمینو

مهندسی در حوزه طراحی مدلسازی سه بعدیت
تحییل محاسبه هزینه ساخت تهیه درصد
پرسازی در سائل حم ل بقل ابجام میپذیرد.
همچنین بازرسی فنی پالتهای ساخته شده در
گردش تامینکنندگان گر ه صنعتی ایران خودر ت

( )PDCAعمیکرد آبها ارزیابی میشود .از دیگر
تایف این بخشت اجرای بستهبندی قطعات
صادراتی به سفارش امور فر ش صادرات سایر
امورهای ساپکو میباشد که با درخواست مشتریت
به مقاصد خارجی
قطعات بستهبندی شده

توسط کارشناسان این احد ابجام میپذیرد.
در بخش بظارت اجرای بستهبندی کییه

داخیی ارسال میشوبد.

تجارب این احدت
از دیگر توابمندیها
بسته بندی خودر قطعات آن در سطوح مختیف

صادراتی بیز با استفاده از تجهیزات امکابات
پیشرفته بهر زت جهت ارسال با ابواع ر شهای

( )CKD, SKD,CBUارسال خودر قطعات
خودر به کشورهای (بالر ست آذربایجانت عراقت
سوریهت بز ئال  )...میباشد.
در بخش اجراییت بستهبندی قطعات خدمات
پس از فر ش ()AFTER MARKET – OES

حمل (ریلت زمینیت هواییت دریایی) به مقاصد
صادراتی بستهبندی قابل ارسال است.
در حقیقت واحد مهندسی بستهبندی
ساپکو پرچمدار مدیریت بسته بندی در
زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران خودرو است.
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احد مهندسی بستهبندی در راستای
استراتژیهای تعریف شده از سوی معا بت محترم
بربامه ریزی ساپکو همسو با هدفگذاریهای

این احد در سال 1400

ر یکردهای آتی
عبارتند از :
 -طراحی بهاییسازی طرحهای بستهبندی

تد ین شده از سوی امور لجستیک بسبت به ابجام
فعالیتهای ذیل اقدام میبماید:
 -1ارائه طرحهای بستهبندی قطعات OEM
به کییه سازبدگان زبجیره تامین ایران خودر
جهت ارسال قطعات به سایت مرکزی کییه

خودر ی جدید تارا با ر یکرد استفاده از تر ف
برگشت پذیر در راستای لجستیک سبز
 ایجاد پیادهسازی ساختار طراحی بستهبندیقطعات تبادلی (بین مجموعه ساز تکمیل کار)
تحت WEB

سنگین

 بهینهسازی حج دسته ابتقالی با توجه بهبیازمندی های مشتری
 بکارگیری توسعه ر یکردهای مرتبط بابستهبندی سبز

سایتهای داخیی (خودر های سواری
(دیزل)
 -2ارائه طرحهای بستهبندی قطعات تبادلی
بین مجموعه ساز تکمیل کار (بین سازبدگان زیر
مجموعه)
 -3اجرای عمییات بستهبندی برای قطعات
مجموعه های صادراتی گر ه صنعتی ایران خودر

مکابیزه تحییل هزینههای

 ایجاد سیستبستهبندی
 -ارتقا فرایند بستهبندی سازبدگان با تمرکز بر

ساپکو
 -4طراحی تر ف پالتهای مخصوص ترسی

بهینهسازی فرایندها در سایت تولیدی سازبدگان
 -ایجاد سیست یکپارچه اخطارهای لجستیکی

بظارت بر بموبهسازی

بقشه ساخت پالتها
ساخت اببوه پالتها
 -5مشا ره ارائه طرح بستهبندی مواد
قطعات خرید خارج به معا بت خرید ایران خودر

ارائه کاربامه لجستیکی سازبدگان
پر ژههای کاهش هزینه مهندسی بستهبندی با
صرفهجویی ساابه  7.7میییارد تومان در سال 99
به شرح ذیل است:

جهت تسهیل در فرایند خرید
 -6برآ رد تحییل هزینه بستهبندی قطعات
تر ف پالتهای استابدارد مخصوص آبالیز
(هزینه  /فایده) تغییر طرح های بستهبندی
 -7تهیه جد ل درصد پر سازی حمل در سایل
حمل بررسی هزینههای حمل مرتبط با طرح
بستهبندی
 -8بظارت بر اجرای طرحهای بستهبندی
قطعات ارسالی از شرکتهای تامینکننده دریافت
اقدامات اصالحی بر اساس ر ش  8Dدر قال
( )PSWاز تامینکنندگابی که مغایر با طرحهای
بستهبندی مصوب احد مهندسی بستهبندی ساپکو
اقدام به ارسال قطعات میبمایند.

 -1تغییر طرح بستهبندی بهینهسازی تر ف
برگشتپذیر (دیوایدر میل لنو)
کاهش هزینه ساابه :حد د  1میییارد تومان
 -2تغییرکاربری پالتهای راکد به پالتهای
مورد بیاز مجموعه رام فرمان برقی دبا پالس
اتوماتیک  SP284مجموعه پنل کامل دبا پالس
اتوماتیک SP233
مجموع کاهش هزینه ساابه 1.7 :میییارد تومان
-3کاهش هزینههای لجستیکی با تغییر طرح
بستهبندی قطعات
(بهبود کیفیت قطعات ارسالی در راستای زبجیره
تامین سبز  /اصالح بهبود  90طرح بستهبندی)
مجموع کاهش هزینه ساابه 5 :میییارد تومان
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استانداردسازی مواد بستهبندی برای محصوالت مختلف
و بهینهسازی هزینه بستهبندی
(قسمت اول)
برگردان :دکتر سمیرا برنجی اردستانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هستهای

چکیده
این پر ژه مربوط به استابداردسازی بستهبندیهای محصوات با ابدازه متغیر است که متعیّب به ابواع محصوات پایههات بدبهت
طراحی

محصوات گنجهای(کمد) برای یک شرکت تولیدکننده کااهای خواب میباشد .این شرکت به تقاضاهای ابدازه

درخواستی مشتری خود اهمیت میدهد محصواتی را در ابدازههای متنوع تولید میکند .این امر باعث پیچیدگی در ردیابی
موجودی صفحات مقوایی بهعنوان مه ترین مواد بستهبندی در فرآیند بستهبندی

ضایعات زیاد مقوا میشود .بنابراینت این

مطالعه با هدف بهبود سیست بستهبندی شرکت کاهش هزینههای بستهبندی با کاهش میزان ضایعات مربوط به مواد مورد
استفاده برای بستهبندی ابجام میشود .هدف اصیی این مطالعهت ایجاد یک بربامه بستهبندی استابدارد با در بظر گرفتن تمام
ابدازههای محصوات تولیدی این شرکت در سه سال گذشته در دستهبندی محصوات پایهت تاجت مارکیز

محصوات

گنجهای(کمد) است .برای رسیدن به این هدفت پس از اتمام جستجوی ادبیات تحقیبت پیشبینیهای مربوط به فر ش سال
آینده ابجام شد یک مدل ریاضی دارای د هدف متناقضت تد ین شد .سپس مدل ریاضی با استفاده از بربامه IBM ILOG
 CPLEXبرای هر گر ه محصول حل ابدازههای بهینه بسته تعیین شد .یک سیست پشتیبابی تصمی گیری مفید )(DSS

که امکان تهیه بربامههای بستهبندی هفتگی را فراه میکند تا هزینههای اضافی بستهبندی مقدار ضایعات کاهش یابدت در
پایان پر ژه ایجاد شده است.
واژههای کلیدی :بهینهسازیت مسئیه بستهبندیت استابداردسازیت مدل ریاضیت پیشبینی فر شت به حداقل رسابدن ضایعات

 -1مقدمه
این مطالعه در شرکت محیی تولیدکننده

شخصیسازی شده تولید میکند

تختخوابت تأسیس شده در سال  1974به عنوان

گستردهای از محصوات را در اختیار دارد .این

تولیدکننده محصوات تختخواب دارای 000ت60

شرکت دارای  377مدل تاج تختخوابت  45مدل

متر مربع کارخابه تولید در Torbaliت ترکیه ابجام

بوفه کفت  31مدل پایه الکتریکیت  30مدل کشو

شده است .ترفیت تولید این شرکت  700تشک

 112بوع کمد است .اگرچه این شرکت ابدازههای

در ر ز است .این شرکت که سه بازار باایی در

مختیفی از همه محصوات را تولید میکنندت

بین رقبای خود داردت محصوات تختخواب

مشتریان میتوابند در هر ابدازهای محصوات را
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سفارش دهند .بنابراینت به طور قابل توجّهی قتی

از دریافت سفارش از تأمینکنندگان تهیه

تعداد ابدازه محصول افزایش مییابد .ضایعات بیز

میگردد .هر ماده ا لیه عرضه شده تحت آزمایشات

در فرآیند بستهبندی به طور قابل توجّهی افزایش

کنترل کیفیت قرار میگیرد .پس از آمادهسازی

پیدا میکند .به عنوان مثالت اینکه ابدازه مقوای

پارچهت محصوات بیمه تمام هر سفارش در یک

محصول در فهرست موجودی کاا بیستت

بخش جمع میشود که به آن باحیه کیت 1گفته

استفاده از مقوا را افزایش میدهد .بنابراینت این

میشود

در طی فرآیند تولید بهطور همزمان

مطالعه با هدف تعیین ابعاد مقوای بستهبندی

تولید میگردد .هر محصول بهایی یک آزمون

ابجام شده که باعث کاهش ضایعات موجود در

کنترل کیفیت را بیز پشت سر میگذارد .پس از

فرآیند میشود .شرکت به دلیل تنوع محصول از

تمام این عمییاتت تنها فرآیند باقیمابدهت

مواد ا لیه مختیف استفاده میکند .مواد ا لیه در

بستهبندی

برچس گذاری است .محصوات

مراحل مختیف تولید مصرف میشوبد .بعضی از

بستهبندی شده دارای برچس

این مواد ا لیهت محصول بیمه تمام مابند :پارچه

بقل ارسال میشوبد تا به مشتریان تحویل داده

د خته شدهت محصول مبیه بستهبندی محصوات

شوبد.

بیمه تمام ایجاد میکنند.

همابطور که در (شکل  )1مشاهده شده استت

مواد ا لیه اصیی مورد استفاده برای محصوات

بستهبندی آخرین مرحیه محصوات قبل از ترک

مارکیزها شامل:

شرکت است .بنابراینت از اهمیت زیادی در جریان

اسکیت(کالف)ت اسفنجت مقوات پارچه بخ در فرآیند

تولید برخوردار است .همچنینت به دلیل ابدازههای

تولید هستند .پارچه د خته شده بیمه تمام از ابواع

مختیف محصول به دلیل سفارشات یژه مشتریانت

مختیف پارچه بخ تشکیل شده است .بستهبندی

ضایعات باشی از مواد بستهبندیت به یژه مقوات در

محصول بیمه تمام از مواد بستهبندی مابند :مقوات

ر بد بستهبندی به طور قابل توجّهی افزایش یافته

مناس

مبیه مابند :تاجت پایه

محافظ حبابیت مواد پر فیل کششی

پییاتیین

به بخش حمل

در بتیجهت هزینه بستهبندی بیز بهطور مستقی

تشکیل شده است .عال ه بر اینت این شرکت

افزایش مییابد .بنابراینت هدف اصیی این مطالعهت

تاج بیمه تمام را از سازبدگان

استابداردسازی ابعاد مقواهای بستهبندی است که

تأمین میکند .در همان زمانت میتوان از

ضایعات رخ داده در فرآیند بستهبندی را به حداقل

برچس های مختیفی در محصوات استفاده کرد تا

میرسابد .تعریف دقیب مسئیه در (بخش  )2آ رده

بشاندهنده بشان تجاری کاا باشدت زیرا این

بررسی ادبیات تحقیب در (بخش )3

اسکیتهای پایه

شرکت تولیدات سفارشگرا میسازد

شده است

از

ارائه شده است .در (بخش )4ت مدل ریاضی را

برچس های سفارشی برای محصوات تولیدی

توضیح میدهد .در (بخش  )5در مورد بتایج

خودت استفاده میکند .همابطور که در (شکل )1

محاسبات بحث میکند .سرابجامت بتیجهگیری

بشان داده شدهت جریان تولید در شرکت با ر د

کارهای آتی در (بخش  )6ارائه میشود.

سفارش آغاز میشود .سپس اسکیت پارچه پس
1- Kit Area
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شکل ( :)1جریان تولید

 -2بیان مسئله
بظر مشتری در تغییر ابدازه محصوات قرار دارد.

این شرکت از د ر ش اصیی بستهبندی برای
صادرات بازار داخیی استفاده میکند .در بازار
داخییت ر ش بیمه بستهبندی استفاده میشود .از

به عنوان مثالت حداقل  13ابدازه عرض جود دارد
که 70ت 75ت 80ت 90ت 100ت 120ت 140ت 150ت

طرف دیگرت در محصواتی که  ٪90کااهای
صادراتی را تشکیل میدهندت بستهبندی کامل
برای جیوگیری از آسی استفاده میشودت زیرا
محافظت از محصوات صادراتی دشوارتر است .این

160ت 180ت 200ت 210

 220سابتیمتر برای

دسته محصوات پایه الکتریکی کشو حداقل 4
ابدازه قدت شامل190 :ت 200ت 210

 220جود

دارد .اگرچه این شرکت در محصوات خود از

موضوع باعث استفاده از مواد بستهبندی اضافی
میشود .بکته دیگر این است که شرکت این مواد
بستهبندی اضافی را مطابب با خواسته مشتریان
میدهد .از اینر ت بهدلیل این
ترتی
ابعطافپذیریت هیچ استابداردسازی بر اساس
محصول در بستهبندی جود بدارد .با این حالت
ال
این مطالعه فقط محصوات صادراتی را که کام ا
بستهبندی شدهابدت در بظر میگیرد.
عال ه بر اینت از آبجایی که این شرکت به

بستهبندی شرکتت خریداری میشود .با این حالت

خواستههای خاص مشتریان خود اهمیت میدهدت

همابطور که در (شکل  )2مشاهده میشودت کارگران

محصوات در ابدازههای متغیر تولید میشود .تنوع

در حوزه بستهبندی مقداری از مقوا را خ کرده

محصولت بقش مهمی در فرایند بستهبندی این

میزبند تا به شکل سه بعدی درآید.

ابدازههای بسیار بیشتری بسبت به سایر محصوات
تولیدی تختخواب در ترکیه برخوردار استت اما
بهدلیل پذیرش سفارشات مشتری محورت هنوز ه
ابدازههای مختیف دیگری جود دارد .این امر برای
ردیابی موجودی مواد بستهبندیت به یژه مقوات
پیچیدگی ایجاد میکند .مقوا از تولیدکنندگان
بهصورت برش خورده

چس

آماده استفاده در فرآیند

شرکت دارد .ساختار بستهبندی بیزت تحت تأثیر
8
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عمییات بستهبندی به صورت دستی در شرکت

میتوان برای محافظت از محصولت از مواد پر فیل

تقریباا هیچ دستگاهی در طول

پییاتیین در اطراف لبههای محصول پیچید یا از

فرآیند استفاده بمیشود .بکته قابل توجّه دیگر این

ماده محافظ مخصوص گوشهها بیز استفاده کرد .به

است که محصوات کامالا بستهبندی شده با بیش

دببال آنت ابدازههای مقوایی مناسبی ابتخاب شده

از د تکه مقوات به یک تکه مقوا بستهبندی

مقواهایی برای استفاده از اببار موجودی آ رده

میشوبد .شکل 3ت پایههای کامالا بستهبندی شده

شده ر ی میز بستهبندی مرتّ میشوبد محصول

را بشان داده است.

ر ی میز بستهبندیت در مقوا قرار میگیرد .از

ابجام میشود

کارگران قبل از فرآیند بستهبندیت ابدازه مقوا را
با توجّه به ابدازه محصول ابتخاب مرتّ

بیوکهای یوبولیت برای فضاهای بین مقوا

میکنند.

محصول به دلیل شکل محصول استفاده میشود.

در مرحیه ا لت محصول با مواد محافظتی مابند:

در (شکل )4ت بحوه استفاده از بیوک یوبولیت در

لفاف حبابی بستهبندی میشود .لفاف حبابی

بستهبندی تاجها دیده میشود.

بهصورت دستی ر ی محصول چسبابده میشود.

شکل ( :)3پایههای کامالً بستهبندی شده

شکل ( :)2مقواهای شکل داده شده

بعد از اینکه مواد استفاده شده در بستهبندی

بستهبندی شده با مقوا پوشابده بمیشود .بموبهای

محصول

از محصول بیمه بستهبندی شده را میتوان در

بستهبندی میگردد .محصولی که با مقوا

(شکل  )5مشاهده کرد .همچنینت به طور کییت از

بستهبندی میشودت در صورت تمایل مشتریت

د

قطعه مقوا برای بیمه بستهبندی شدن

گاهی ا قات ر ی یک میز جداگابه با فویل

محصوات استفاده میشود .در فرآیند بستهبندیت

پس از عمل

ابتخاب شده باشدت

ثابت شدت مقواهای باایی بسته شده

پالستیکی بستهبندی میشود

حتّی اگر ابدازه مقوا مناس

حیقهزبی برای حمل بقل آماده میشود .در

مقوا با توجّه به ابدازه محصول بهصورت دستی تا

محصوات بیمه بستهبندی شدهت از ابدازههای

قسمتهای باقیمابده برش میخوربد.

میشود

مختیف مقوا استفاده میشود هر طرف محصول
سال دوم – شماره  – 7تابستان 1400
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شکل ( :)5تاج با بستهبندی نیمه

شکل ( :)4بلوکهای یونولیت در بستهبندی

با افزایش تعداد ابدازههای مختیف بستهت

موضوع را افزایش میدهد .به همین دایل

موجودی جعبه بیز افزایش مییابد .افزایش تنوع

مشاهده میشود که هزینه بستهبندی بخشی

ابدازه بسته منجر به افزایش هزینههای خرید

قطعی از کل هزینه تولید شرکت را تشکیل

فر ش میشود .ممکن است شرکت مجبور باشد

میدهد .همچنینت اثر دیگری که از طریب

مقادیر کمی جعبه با قیمت بااتر خریداری کند.

مشاهدهت تعیین میشود این است که اگرچه

عدم جود یک سیست بستهبندی استابدارد در

بستهبندی توسط مقوا C-BC dopel

شرکتت باعث ایجاد مقادیری مازاد یا ر یار یی با

محافظتکننده مراقبت میشودت اما محصوات به

کمبود مواد ا لیه موجود در مواد بستهبندی مابند

گوبهای آسی

این مه ترین قسمت

مقوا میشود .عال ه بر اینت کنترل موجودی کاا را

شکایات مشتری است .این شرکت میخواهد

دشوارتر میکند .در این شرکتت ردیابی موجودی

مطمئن شود که شکایات مربوط به کیفیت

ا لیه مقوا مشکل دارد .بنابراین زمابیکه هیچ

بستهبندی بیست .این مطالعه بر استابداردسازی

مقوا جود

بستهبندی شرکت با ایجاد بربامههای

موجودی ا لیهای در ابدازه مناس

سیست

میبینند

بداردت ابدازه مقوای موجود در اببار را میتوان هر از

بستهبندی کارآمد برای تاجهات کمدها

چندگاهی با توجّ ه به ابدازه دلخواه برش داد

شامل بوفههای کفت پایه کشوها

مرتّ

مواد

پایههات
پایههای

بمود .سیست بستهبندی در این شرکتت

الکتریکیت متمرکز است که باعث کاهش ضایعات

مواد بستهبندی را به مقدار قابل توجّهی هدر

درصورتیکه هزینه کمتری داشته

مواد شده

میدهد .عال ه بر اینت استفاده این شرکت از
کارتنهای گرانقیمت  1C-BC dopelاهمیت این

گرفت .این مقوا را بمی توان به راحتی در راستای فیوتش تا کردت اما
ر یه رفتهت کاربردهای بسیاری دارد .ضخامت این فیوت  4میییمتر
میباشد .مقوای د جداره؛ این بوع مقوا در برابر فشارهای باشی از اببار
یا بر ر ی ه تینبار شدنت مقا متر است .از این مقوا میتوان برای
بستهبندیهای صنعتی اشیاء سنگین زن استفاده کرد .فیوتهای
رایج در میان مقواهای د جداره فیوت  7/4( EBمیییمتر) 5/6( BC
میییمتر) است.

 -1مقوای د جدارهت رایج ترین بوع مقوای موجدار است .فیوت
 Cرایجترین بوع فیوت در میان مقواهای موجدار به شمار میر د
محبوبیت آن به خاطر تنوع ابعطافپذیری باای آن است .این بوع
مقوا سطح قابل قبولی برای چاپ فراه میکند به حدّی استحکام
د ام دارد که بتوان از آن برای حمل ارسال محصوات متعدّدی بهره

10
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از شرکت تهیه شد .این اطّالعاتت دادههای

باشد بربامه مشابهی را برای بازه زمابی مشخص

بود

از اقدامات بستهبندی تعیین کندت اختالف بین

فر ش گذشته محصوات ابستهت صورتحساب مواد

بستهبندی بازار داخیی محصوات صادراتی را از

بستهبندی این محصوات

هزینههای هر احد

بین میبرد .در پایانت هزینه مواد بستهبندی با

مواد ا لیه است که در بستهبندی محصوات

کاهش ضایعات در سیست کاهش مییابد .هدف

استفاده میشود .در مرحیه ا لت دادههای حاصل

آن استابداردسازی بستهبندی با ایجاد ابدازههای

به دستههای مبتنی بر ابواع محصول مابند :پایههات

معمول بستهبندی در هر گر ه محصول بهطور

تاجهات مارکیزها

میشوبد.

جداگابه است .عال ه بر اینت هدف به حداقل

صورتحساب مواد برای بستهبندی هر دسته از ابواع

رسابدن موجودی مقوا با کاهش تعداد ابدازههای

محصوات توسط این شرکت برای ابدازههای

مختیف بستهبندی است .پست پایش موجودی کاا

منحصر به فرد محصوات ارائه میشود .برای

قابل کنترلتر خواهد بود .بنابراینت به جای

محاسبه هزینههای بستهبندی هر بوع محصول از

استفاده از ابدازههای مختیف بستهبندی برای

هر دستهت هزینه هر احد مواد ا لیه به دست آمده

ابدازههای مختیف یک محصولت از یک ابدازه

است .عال ه بر اینت در مدل ریاضیت مقادیر

بستهبندی برای گر هی از ابدازهها استفاده خواهد

تقاضای پیشبینی شده برای هر محصول به عنوان

شد .عال ه بر اینت بمودار جریان برای فرآیند

متغیرها استفاده میشود این دادهها با استفاده از

بستهبندی در (شکل  )6بشان داده شده است .از

دادههای فر ش گذشته شرکت به دست میآیند.

کمدها تقسی

جنبههای دیگرت برخی دادههای عددی مورد بیاز

شکل ( :)6نمودار جریان کار فرایند بستهبندی

ادامه مطلب در شماره بعدی
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روشهای نوین بستهبندی قارچ

ناصر صداقت
دکترای تخصصی گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه رستمی
دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه فردوسی مشهد
1

چکیده
قارچ با توجّه به طع مطیوبت آر ما ارزش تغذیهای (منبعی غنی از اسیدهای آمینه ضر ری متعدّدت یتامینها مواد
معدبی) مصرف آن ر به افزایش است .قارچها د ره مابدگاری کوتاه  3-4ر ز داربدت زیرا فاقد کوتیکول محافظ در برابر حمالت
فیزیکیت میکر بی یا افت رطوبت میباشند .برای حصول بهترین کیفیت مصرفت کنترل بهینهسازی شرایط بگهداری پس از
برداشت بسیار ضر ری است .افت کیفیت قارچ پس از برداشتت باشی از رشد فیزیولوژیکی دیگر تغییرات متابولیک پس از
برداشت (قهوهای شدن) فسادهای میکر بی است .ر شهایی که سب افزایش مابدگاری قارچها میشوبد باید رشد باکتریاییت
قهوه ای شدن آبزیمی یا متابولیس قارچی را کاهش دهند .از اسید سیتریک به صورت ایجاد یک محیول اسیدی برای بگهداری
قارچ استفاده شده است .کییه اسیدهای آلی به دلیل  pHپایین بیز ترکی مولکول اسید با سیول باکتریاییت بقش ضدمیکر بی
داربد .از اتیین در آمین تترا استیک اسید ( )EDTAبیز که یک چالت کننده فیزی است در بگهداری قارچ استفاده شده است.
ترکیبات ضدمیکر بی زیادی بظیر :سدی متابیسولفیتت بایسین دی استیل بیز استفاده می شود یا از یتامینهای Eت
یتامین  Cعصاره های رزماری بیز در بگهداری قارچ استفاده میشود .همچنین تیمارهای بسته بندی بیز برای بگهداری قارچ
مورد بررسی قرار می گیردت قارچ هیچ مابعی در برابر افت رطوبت بدارد بد ن بستهبندی سریعاا خشک میشود .در این مقاله به
اهمیت بسته بندی برای این محصول همچنین ابواع ر شهای بوین بستهبندی مورد استفاده جهت افزایش مابدگاری آن
1

پرداخته شده است.

1- sedaghat@um.ac.ir
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 -1مقدمه
با توجّه به ر بد افزایش جمعیتت بیاز ر زافز ن
ابسان به مواد غذایی از جمیه پر تئینها بسیار

کرده است .ارزش تولید جهابی قارچهای خوراکی
در  2001حد د  23بیییون دار تخمین زده شده

محسوس بنابراین ابتخاب مواد حا یت مه تیقی
میشود .پر تئین از جمیه :پر تئینهای گیاهی
بسیار حائز اهمیت بوده که در این بینت قارچ
خوراکی به عنوانت منبع مناسبی از پر تئین
گیاهی مطرح میگردد] .[9امر زه قارچ در خییی

است] .[5عمر بگهداری قارچها در دمای محیط
کوتاه است ( 3-4ر ز) ارزش غذایی آنها پس از
چند ر ز به عیت قهوهای شدنت میزان تنفس باا
( )RRباات از دست دادن آبت پیری فساد
میکر بی کاهش مییابد .عمر بگهداری کوتاه قارچ

از کشورهای جهان به عنوان یک منبع غذایی رایج
مورد استفاده قرار میگیرد .در ا لین کنفرابس
بین المییی بیولوژی قارچ محصوات آن که در
سال  1993در هنو کنو برگزار شدت قارچ به

مابعی برای توزیع فر ش آن است] .[6میزان
تنفس بسیار باای قارچهای خوراکی سب افت
زن آن در مقایسه با سایر میوهها سبزیجات
شده به دلیل عمر بگهداری کوتاهتر این محصول

عنوان یک ماکر قارچ با یک ابدام باردهی مجزا
تعریف شد که با چش غیرمسیح قابل مشاهده
است با دست برداشت میشود .قارچ دکمهای از
 4بخش اصیی شامل :کالهکت املت غشاء خارجی
ساقه تشکیل شده است] .[4تولید قارچ خوراکی

از ارزش تجاری کمی برخوردار است] .[7کالهک
قارچ پس از 1ر ز بگهداری در دمای محیط باز
میشودت طول ساقه افزایش مییابدت بافت برم
اسفنجی میشود در بتیجه ارزش تجاری قارچ
کاهش مییابد .سرد کردن سب کاهش تنفس

تجاری در سرتاسر جهان از  35/5هزار تن در سال
 1965به  7/5میییون تن در سال  2000رسیده

محصوات تازه برداشت شده در طی حمل بقل
زبجیره توزیع میشود.

است طی  35سال بیش از  21برابر افزایش پیدا

شکل ()1
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در صنایع بستهبندی پوششهای پالستیکی
پیی ینیل کیرید به دلیل کاربرد گسترده صرفه
اقتصادی به فور استفاده میشود .امر زه محصول

عنوان یک ایة بازک تعریف شده است که بر ر ی
سطح میوه اعمال میشود تا مابعی بین میوه
محیط باشد .ازم به ذکر است که پوششها بباید

قارچ با پوشش پیی ینیل کیراید کشسان بستهبندی
شده در دمای یخچال بگهداری میشود .اگرچه
این پوشش سب تأخیر ابدیس رسیدگی میشود؛
اما به عیت تجمع بخار آب باشی از تنفس در
بتیجه رشد باکتریهای سود موباس تواسی

ال متفا ت استت اشتباه گرفته
با فیی هایی که کام ا
شوبد .فیی ها ساختارهای مستقل از قبل تشکیل
شده هستند که بعد از فرم گرفتن مواد غذایی را
میپوشابند در اقع فیی های خوراکی ابتدا به
صورت ایه یا رق جامد بازک تشکیل میشوبد

قهوهای شدن سطح کالهک را افزایش میدهد].[8
بستهبندیهای مدرن مثل بستهبندی فعال ابواع
مختیفی دارد که میتواب د کاربردهای متنوعی در
مقایسه با بستهبندیهای قدیمی در بگهداری این

که بعداا به عنوان بستهبندی ر ی مواد غذایی
کاربرد داربد] .[23پوششهای خوراکی ر ی سطح
میوههای تازه میوه برش خورده با غوطه ر کردن
یا اسپری کردن اعمال میشوبد .یک پوشش

محصول استفاده شود .مواد یا عوامل فعال به طور
مستقی یا غیرمستقی در تماس با مواد غذایی
میباشند].[8

خوراکی ایدهآل میتوابد یک مابع جزئی برای
حرکت آب ایجاد کند که در بتیجه اتالف رطوبت
از سطح میوه را کاهش دهد اتمسفر اطراف

 -2فیلمها و پوششهای خوراکی

میوهها را با عمل کردن به عنوان یک مابع برای
تبادل گاز اصالح کند] [24به تأثیر مشابه

پوششهای خوراکی برای تأمین بگرابیهای
زیستمحیطی پاسخگویی به تقاضای مصرفکنندهت
از ترکیبات طبیعی تشکیل شده است که تجزیهپذیر
خوراکی میباشند] .[22پوشش خوراکی به

اتمسفر کنترل شده در قسمتی که ترکی
داخیی تنظی شده است منجر شود.

شکل ()2
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گاز

به طورسنتی از فیلمها و پوششها برای کاهش
اتالف آب استفاده شده است] .[25این امر باعث
کند شدن تنفس و پیری بدون ایجادشرایط

زیست تخریبپذیر که قابلیت خوراکی بودن و
مصرف به همراه ماده غذایی را دارند به دو دسته
فیلمها و پوششهای خوراکی تقسیم میشوند

بی هوازی در کنار کاهش رشد قارچ و افزایش
ظاهر بیرونی میوهها میشود] .[24پوششهای
خوراکی میتواند جایگزینی برای افزایش عمر پس
از برداشت میوه و سبزیجات تازه باشد .مواد فیلم
جدید و پوششهای خوراکی با طیف وسیعی از

][14فیلمها خوراکی قبل از کاربرد در بستهبندی
ماده غذایی به صورت الیهای نازک تولید میشوند
و بعد همانند :پلیمرهای سنتزی برای بستهبندی
به کار میروند] .[15فیلمها به صورت لفاف،
کپسول ،پاچ و کیسه تولید شوند که این

ویژگیهای نفوذپذیری تهیه شده است که
دستیابی به اتمسفر کنترل شده را در میوه و
سبزیجات جدید تسهیل میکند] .[25آنها برای
افزایش مدّت زمان ماندگاری از طریق کاهش از

محصوالت به ضخامت زیاد قالبگیری میشوند.
پوششهای خوراکی بر خالف فیلمها بر روی ماده
غذایی تشکیل میشوند .بنابراین پوشش به عنوان
بخشی از محصول بوده و موقع استفاده روی

دست رفتن وزن ،کاهش تنفس و سرعت جریان
اکسیداسیون و به کاهش یا حتّی مانع شدن از
اختالالت فیزیولوژیکی محصوالت تازه] [22افزایش

محصول باقی میماند .این کار توسط روشهایی
نظیر :واکس زدن ،اسپری کردن و غوطهوری
صورت میگیرد].[16

استحکام ،افزایش اسیدیته قابل تیتراسیون ،بهبود
ویتامین  ،cافزایش محتوای جامد محلول و حفظ

زیست تخریبپذیری ،بازدارندگی بسیار خوب از
تبادل گازهای تنفسی ( )CO2,O2در نتیجه

رنگ محصوالت عمل میکنند].[24
امروزه آلودگیهای ناشی از پلیمرهای سنتزی
توجّه همگان را به استفاده از مواد زیست
تخریب پذیر معطوف کرده است و مطالعات زیادی

کنترل تنفس میوهها و سبزیها ،بازدارندگی از
انتقال و تبادل ترکیبات بودار و طعمدار و همچنین
حفاظت محصول در مقابل صدمات مکانیکی
ازجمله :مهمترین مزایای فیلمها و پوششهای

بر روی مواد زیست تخریبپذیر حاصل از
پروتئینها و کربوهیدراتها گسترش وسیعی یافته
است .این ماکرومولکولها میتوانند به طور بالقوه
جایگزین مناسب برای پلیمرهای سنتزی حاصل
از مشتقات نفتی باشند [13].بستهبندیهای

خوراکی میباشند] .[17بررسیهای زیـادی جهـت
افزایش عمر انبارمانی قارچ انجام شده که میتوان
به تعدادی از آنها از جمله اسـتفاده از بازدارنـدههـای
تیروزینـاز کـه از ریـشه شیرینبیان و بـرﮒ و
میـوه انجیـر اسـتخراﺝ میشود].[10

شکل ()3
16

سال دوم – شماره  – 7تابستان 1400

ﺑﻪنﻈر میرسد ﺑستﻪﺑندی ﻗـارﭺ در ﭘوشـﺶ نـازﻙ
مناسـﺐ ﺑرای افﺰایﺶ عمر ماندگاری ﭘﺲ از ﺑرداشﺖ
ﻗارﭺ و تجارﺕ ﺁﻥ ﺑهتـریﻦ گﺰینـﻪ ﺑاشد .بستهبندی

 -4در غیظتهای ک بر میکر ارگابیس ها مؤثر
باشد.
 -5ب ر خواص حسی مواد غذایی تأثیر منفی

قارچ در پوششهای بازک مختیف با توجّه بده
شرایط کشت رق قارچ بایدد بدهطدور دقیدب
طراحدی شدود .ابتخاب بامناس ممکن است بیاثر
باشد یا حتّدی عمر اببداری را در محصول بهدلیل
صدمه به بافدت کداهش دهدد شدرایط تنفس
غیرهوازی را ایجادکرده موج کاهش عطدر
طعد محصول شود] .[11استفاده از پوششهای
بازک بستهبندی بسته به بوع قارچ متفا ت است.
گزارش شده است که بهترین بوع پوشش بازک
برای قارچ در دمای  4درجه سابتیگرادت پوشش
بازک بی اکسیالری ارینتد پییپر پیین میباشد
].[12

بداشته باشد.
 -4تأثیر پوششهای خوراکی نازک بر
بستهبندی قارچ
از مه ترین شاخصهای کیفیت قارچ به سفید
بودنت داشتن کالهک گرد برّاقت ساقه راستت
فقدان لکّههای قهوهای بیربو ر ی آن میتوان
اشاره کرد] .[20فاسد شدن قارچ یک ر ز بعد
برداشت آغاز میشود با تغییر ربو قارچ شر ع
میشود از ربو سفید به قهوهای متمایل میشود
که باشی از آبزی تیر زیناز1است] .[21قارچ با
کاهش  5-10درصد در زن شر ع به پوسیدگی
کرده
مناس

 -3مواد ضدمیکروبی در فیلمهای خوراکی
در سیست های بستهبندی غیرخوراکی از هر بوع
ماده بگهداربدههای میتوان استفاده کرد موادی
مثل اسیدهای آلی بمکهای آبانت قارچکشهات
باکتریوسینهات آبتیبیوتیکهات آبزی هات الکلهات
گازهای
تیولهات آبتیاکسیدانهات فیزات
ضدعفوبیکننده][18ت اما در مورد فیی ها

غیرقابل استفاده میشودت لذا بستهبندی
آن جهت کاهش زن امری است که

مطالعات زیادی ر ی آن ابجام شده از این بین
استفاده از پوششهای بازک بستهبندی جهت
رسیدن به این هدف مورد بررسی زیادی قرار
گرفته است (جد ل .)1

پوشش های خوراکی ابتخاب بوع ماده ضدمیکر بی
تنها به ترکیبات خوراکی محد د میشودت زیرا
ایمنی آن مه است .یژگیهای یک ترکی
ضدمیکر بی مورد استفاده در بستهبندی فعال باید
شامل مواردزیر باشد]:[19
 -1مورد تایید سازمانهای بظارتکننده بوده
برای تماس با مواد غذایی مجاز باشد.
 -2قیمت پایین داشته مقر ن به صرفه باشد.
 -3بر طیف سیعی از میکر ارگابیس ها مؤثر
باشد.
1- Tyrosinase
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جدول ( :)1نمونهای از استفاده از پوششهای مختلف در بستهبندی قارچ
جهت افزایش ماندگاری و تأثیر بر خواص فیزیک و شیمیایی
نوع پوشش
شاهد(سیفون)
پییاتیین 40میکر متر
پییاتیین  65میکر متر
بیاکسیالری اریئنتت
پییپر پیین  35میکر متر
بیاکسیالری اریئنتت
پییپر پیین  25میکر متر
پیی ینیل کیراید 30میکر متر
پییاستر12میکر متر
پییاستر  24میکر متر

کاهش وزن

پوسیدگی

منبع

میزان سفتی
6.22
6.95
7.28
7.73

13.74
2.1
1.81
1.49

2.36
2.57
2.57
1.45

][21
][21
][21
][21

7.66

1.16

1.45

][21

2.36
2.57
2.57

][21
][21
][21

7.48
7.3
7.07

3.11
4.47
2.83

 -4بستهبندی فعال
امر زه گسترش بستهبندیهای بوین با عمیکدرد
بهتر در پاسخ به بیاز مصرفکنندگان دارای اهمیت
یژهای است .از جمیه این بسدتهبنددیهدای بدوین

اطّالع رسابی ارائه میدهد .این بوع بسدتهبنددیهدا
در مورد ابدواع گوبداگون از مدواد غدذایی از جمیده
بوش دیدبیت بددانت فددرآ ردههددای گوشددتیت میددوه

میتوان به بستهبندی فعال هوشمند اشاره بمود.
این بوع بستهبندیها شرایط را بده گوبدهای تغییدر
میدهند که سب افدزایش مابددگاری محصدول
حفظ کیفیت آنها گردد] .[26بسدتهبنددی فعدال

سبزیجات مورد استفاده قرار گرفته است].[28
بستهبندی فعدال سیسدتمی از بسدتهبنددی بده
حساب میآید کده تغییدرات بدامطیوب در محدیط
در بی سیست را شناسایی کرده آن را تا رسدیدن

سیسددتمی از بسددتهبندددی بدده شددمار مدیآیدد کدده
تغییرات بامطیوب در محدیط در ن بسدتهبنددی را

بدده شددرایط بهیندده اصددالح مددیکنددد بددرخالف
بستهبندیهای مرسوم کده بدر اسداس آن کیفیدت

شناسایی کرده تا رسیدن به شدرایط مناسد آن
را اصالح میکند .در بستهبندیهای فعدال عوامدل
فعال به طور مستقیماا غیرمستقی با مدواد غدذایی

بگهداری محصول باید به گوبهای حفظ میشد کده
حداقل بر ه کنش بدین فدرآ رده بسدته ایجداد
شود در بستهبنددی فعدال ایدن بدوع بدرهمکدنش

در تماس بوده از جمیه ایدن عوامدل مدیتدوان بده
ترکیبات فعال جاذب اکسیژنت کدربن دی اکسدیدت
رطوبتت مواد طع دهنده اتیین اشاره بمدود].[27
بستهبندی هوشمند را میتوان بسدتهبنددی فعدال

سودمند میباشد .در تعریف سیسدت بسدتهبنددی
فعال میتوان گفت این بدوع بسدتهبنددی بده طدور
فعال ضمن حفظ کیفیت ماده غذاییت شرایط بسته
را به منظور افزایش زمدان مابددگاری یدا بهبدود

پیشددرفته دابسددت کدده عددال ه بددر کنتددرل شددرایط
محیطی اطّالعداتی در مدورد کیفیدت محصدول در
طول د ره بگهداری توزیع بده مصدرفکنندده بدا
بهرهگیری از اجزایی مابندد ابددیکاتورها بدا هددف

یژگددیهددای ایمنددی حسددی تغییددر مددیدهددد.
بسددتهبندددی فعددال بدده د صددورت قابددل اسددتفاده
میباشد:
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 -1بسددتهبندددی فعددال غیرمهدداجر کدده بددد ن
مهاجرت ارادی عمل میکند.
 -2بسددتهبندددی فعددال رهاکننددده کدده امکددان

حالت زمابی به جود میآید که ترفیت مهار
اکسیژن تولیدی توسط جاذب اکسیژن بیشتر از
بفوذپذیری بستهبندی بسبت به اکسیژن باشدت لذا

مهاجرت کنترل شدده عوامدل غیرفدرّار یدا ابتشدار
ترکیبات فدرّار در اتمسدفر اطدراف مداده غدذایی را
ممکن میسازد.
در ارتباط با ر ش بگهدداری ر شهدای کنتدرل
بستهبندی ذخیرهسازی برای اطمیندان ایمندی

ابتخاب جاذب اکسیژن مناس بیازمند مدل
ریاضی برای ارزیابی غیظت اکسیژن در طول
ذخیرهسازی است با استفاده از جاذبهای اتیین
میتوان غیظت اتیین موجود در در ن بسته را
کاهش داد در بتیجه ش ّدت تنفس سرعت

مواد غذایی توسعه یافته اسدت .بسدتهبنددی فعدال
قطعاا یکی از مه ترین بوآ ریهای این حوزه اسدت
که میتوابد به عنوان بوعی از بسدتهبنددی تعریدف
شود که شرایط بسدتهبنددی را تغییدر دادهت باعدث

رسیدن کاهش مییابد.از جمیه جاذبهای اتیین
پتاسی پرمنگنات است لی به دلیل خاصیت
سمّی مستقیماا قابل استفاده بمیباشد .جاذبهای
اتیینی در افزایش مابدگاری توت فربگیت کاهو

افزایش عمر مفیدد مدواد غدذاییت بهبدود ایمندی
یژگیهای حساسیتی حفظ کیفیت مواد غدذایی
شود] .[28سامابههای بستهبندی فعال سامابههایی

کی بر کیی مورد استفاده قرار میگیرد .جاذبهای
دی اکسید کربن اغی به صورت پاکتهایی در ن
بسته قرار میگیربد .رایجترین آزادساز کربن دی

هستند که توسط برهمکنش میان محصواتت مواد
بستهبندی محیط زیست به جود آمده تا بتوابند

اکسید سدی بیکربنات میباشد که در اشکال
پاکت یا پد در محصوات تازه مابند :توت فربگی

طول عمرت کیفیت ایمندی محصدوات غدذایی را
افزایش دهند].[30,29

استفاده میشود.
در بستهبندیهای هوشمند معموالً فنّاوری
استفاده میشود که درباره تاریخچه و
کیفیت محصول توسط اندیکاتورها

 -6کاربرد بستهبندی فعال و هوشمند در
میوه و سبزیجات

اطّالعاتی ارائه دهد .از جمله اندیکاتورهای
مورد استفاده برای بستهبندی میوهها و
سبزیجات میتوان به اندیکاتور دما -زمان،
معرّف فرکانس رادیویی ،اندیکاتور مواد
فرّار و گاز اشاره نمود .ابدیکاتور دما-زمان

در حال حاضر کاربردیترین فنّا ری بستهبندی
فعال در حفظ کیفیت میوه سبزیجات تازه به
صورت استفاده از بستههای کوچک حا ی مواد
فعال در بستهبندی آنها میباشد .از مواد فعالی
که در بستهبندی میوه سبزی میتوان به آن
اشاره کرد:
 -1منتشرکنندههای دی اکسید کربن
 -2جاذب اتیین
 -3جاذب رطوبت
 -4جاذب اکسیژن :مشکل اصیی جاذبهای
اکسیژن برای کاربرد در بستهبندی میوه سبزی

ابزاری است که تغییرات دما زمان را به صورت
تغییرات ربگی منعکس میبماید .این ابدیکاتور
جز پرکاربردترین ابدیکاتور هوشمند به حساب
میآید که شرایط محصول را به کمک تغییرات
ربگی بمایش میدهد .این ابدیکاتورها در سطح یا
قابل اطمینان
در ن بسته جای میگیرد
میباشند .بیشک کنترل دما یکی از عوامل مهمی

برش خورده ایجاد شرایط بیهوازی است .این
سال دوم – شماره  – 7تابستان 1400
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لذا جهت حفظ کیفیت آنها میتوان از این
ابدیکاتورها استفاده بمود (جد ل .)2

است که قادر است جهت کند کردن فرآیند خرابی
میوهها سبزیجات مورد استفاده قرار گیرد .از آن
جایی که میوهها سبزیها مستعد فساد هستندت

جدول ( :)2انواع سیستمهای بستهبندی فعال و مواد مورد استفاده

در برخی میوهها سبزیجات برش خورده مابند:
سااد کی بر ز تغییرات در ابدیکاتور بیابگر افزایش
رشد میکر بی بد طعمی در محصول میباشد
].[26

حسگر مناس به منظور جمعآ ری اطّالعات
درباره ضعیت محصول به بسته افز ده میشود.
دادههای ذخیره شده در برچس توسط حسگر به
رایابه منتقل شده در بهایت تحییل میشوبد.

معرّف فرکانس رادیویی :در این ر ش با استفاده
از امواج رادیویی محصول شناسایی میشود .در
این فنّا ری یک برچس  RFIDبه عنوان یک

اطّالعات حاصل از این تجزیه تحییل برای
قضا ت از ضعیت تولید قابل استفاده میباشد
].[26

شکل ()4
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اندیکاتور مواد گاز و فرّار :تازگی میوه
سبزیجات توسط این ابدیکاتور تعیین میشود .این
ابدیکاتورها متابولیتهای فرّار تولید شده توسط

سبزیجات دارد زیرا مقدار زیادی کربن دی اکسید
به سییه تنفس تولید شده که مقدار تولید شده
توسط متابولیس میکر بی را پنهان میکند .با

محصول مابند :اکسیژنت کربن دی اکسید  ....را
تشخیص میدهد .غیظت اتابول در فضای آزاد
بسته توسط اکنش آبزیمی بر اساس سوبستراهای
ربوزا میتوابد ابدازه گیری شود که در آن ربو
درجه تخمیر را بشان میدهد .ابدیکاتورهای

بهکارگیری سیست های میکر الکتر بیکیت بستهها
قادر هستند تاریخ ابقضای محصول یا هر گوبه
تغییرات بامطیوب رخ داده را به مصرفکننده اعالم
کند .باتریهایی که از جنس اکسید منگنز ر ی
هستندت در این سیست مورد استفاده قرار گرفته

کیفیت میکر بی که بر اساس تولید کربن دی
اکسید میباشند کاربرد محد دی در میوهها

است].[27

جدول ( :)3نمونههایی از بستهبندی نوین قارچ

 -7نتیجهگیری
با توجّه به اینکه قارچ محصولی است که در
ایران تولید بسبتاا خوبی دارد به دلیل خواص
تغذیه ای مورد استقبال افراد است بیشتر به
صورت تازهخوری مورد تقاضا است همچنین از
طرفی مستعد فساد بوده این سب تغییر حالت
افت یژگیهای
ه از بظر تاهرت ربو طع
کیفی مقبولیت مصرف شده این میتوابد سب
کاهش عمر ذخیرهسازی این محصول شود به
سال دوم – شماره  – 7تابستان 1400

دببال آن شاهد افزایش تیفات همچنین ضرر
زیانهای مالی برای تولیدکنندگان فر شندگان
میشودت لذا استفاده از ر شهای بوین بستهبندی
به هر بحوی که بتوابد عمر مابدگاری این محصول
را افزایش دهد توصیه میشود .این ر شهای
بستهبندی میتوابد همچنین به صورت تیفیقی از
چند ر ش باشد تا اثر بخشی آن افزایش یابد.
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فهرست استانداردهایی که انجمن علوم و فناوری بستهبندی ایران تا کنون
با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری داشته است:
(قسمت سوم)
ردیف

عنوان استاندارد بستهبندی

تاریخ

شماره نامه ابالغی

81

پالستیکها – رقهای پیی ینیل کیرایدسخت -قسمت  -1:ابواعت ابعاد
مشخصهها برای رقهای با ضخامت حداقل یک میییمتر

1399/12/11

291813

82

ر شهای آزمون مواد جاذب دافع ضربه – بستهبندی (تجدید بظر )1746

1399/11/09

258501

83

یژگیهای جعبههای مقوایی سخت (آماده به مصرف) (تجدید بظر )1746

1399/11/09

258501

1399/11/09

258501

1399/11/09

258501

84
85
86

-

کابتینرهای حمل بار سری  -1یژگیها ر شهای آزمون – قسمت
 :5کابتینرهای کفی کفی پایهدار

کابتینرهای حمل بار سری  -1یژگیها ر شهای آزمون – قسمت :2
کابتینرهای حرارتی
-

کابتینرهای حمل بار سری  -1یژگیها ر شهای آزمون – قسمت
 :1کابتینرهای حمل محموله عمومی برای مصارف عمومی
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1399/11/09

258501
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تور نمایش ماشینآالت بستهبندی فناوری پیشرفته
فنّاوری پیرامون رباتیک ،طراحی مدوالر و
بهداشتی برای تجهیزات بستهبندی مواد غذایی و

نوامبر از ساعت  10:30تا  11:30صبح به ما ملحق
شوید .مدیران فروش از این غرفهداران منتخب،

موارد دیگر ،برخی از پیشرفتهایی است که طی
یک تور داخلی منحصر به فرد در  PackExمونترال
در اواخر این ماه ارائه میشود .آیا عالقهمند به
کسب دانش و اطّالعات در صنعت هنگام بررسی
ماشینآالت جدید از قبل بستهبندی شده در یک
تور چند غرفهای با سایر متخصصان بستهبندی
هستید؟ در این صورت ،لطفاً برای یک تور رایگان
در  PackEx Montrealدر تاریخ چهارشنبه30 ،

آخرین پیشنهادات خود را همراه با اشاره به
تمایالت گستردهتر صنعت که این دستگاهها از
آنها بهره میبرند ارائه میدهند .ما در یک گروه
کوچک از مرکز غرفه  1625برای بازدید از این
غرفهها و دیدار با این غرفهداران در میان سایرین
عازم خواهیم شد که در زمان اعالم برنامهها نهایی
میشوند:

چگونه موفّق شویم (با تالش واقعی)
در محل کار امروزی ،ترکیبی از پنج نسل

رایگان ،بیاموزید که چگونه میتوانید از

بهطور فعال به کار گرفته میشوند  -هر کدام نقاط
قوت مختلفی دارند .در این کتاب الکترونیکی

ذهنیتهای وابسته به هر نسلی در بخش
بستهبندی خود استفاده کنید.

سال دوم – شماره  – 7تابستان 1400
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به گفته پت اپالبتت هماهنوکننده پشتیباب ی
بازاریابی فر ش شرکتت غرفه شماره  1607یک
خط کامل بستهبندی "پوستی" را بشان میدهد

ماشینآات به بمایش درآمده همچنین شامل
د مورد از محبوبترین آببندیکنندههای خأل
صفحه گردان این شرکت یک دستگاه بستهبندی

که بازتاب رشد در آن بازار است.

خأل د محفظهای میباشد.

غرفه  ،Premier Tech Chronosغرفه شماره
 2307دارای یک مد ار پالتکننده رباتیک در

حقیقتت کل سیست را میتوان از طریب تیر
پایههای مد ار که ر ی یک کامیون ترییر بص

غرفه است (همابطور که در عکس باای صفحه
دیده میشود) .یژگی اصیی این تجهیزاتت طراحی
مد ار است که میتوابد به راحتی با طرحهای
مختیف ماشینآات کارخابه سازگار شود .در

میشوبدت به کارخابه تولید تحویل داد.
اساساا این ماشین از پیش مهندسی شده است
که زمان تولیدت هزینه زمان ازم برای بص
راهابدازی را به حداقل میرسابد.

28
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غرفه VC999ت غرفه  1907دارای مجموعهای از
تجهیزات است که ر بد برجستهسازی جریانت
شکلدهی حرارتیت آشکارسازی فیزت برش
برچس

در همین حالت ربات  Fanucبا استفاده از ابزار
ابتهایی باز ی خودت د بطری را ابتخاب میکند
آنها را در یک جعبه منتظر قرار میدهد.

زدن را بشان میدهدCarl-Michel .

Cloutierت مدیر فر ش توزیع شرق کابادات
گزارش میدهد که تجهیزات شامل محفظههای
خألت آببندیکنندههای خأل صفحهگردانت دستگاه
بستهبندی مواد دارای جریانت آشکارساز فیزت کیسه

قاببندی مرکزی به شما کمک میکند تا هنگام
ر د بطریها به کارتن بسبت به حالت قرارگیری
در بقطهت اطمینان حاصل کنید.شرکت هامریکت
ابزار ابتهایی باز را ساخت که با استفاده از د
گیره پنوماتیک به منظور بیند کردن تر ف

خودکار چرخشی تقسی کننده  -برای ا لین بار
در یک بمایشگاه تجاری در کابادا یک ر ل
استورک دستگاه ترموفرمینو هستند .همچنینت
حداقل د تور دیگر در طول  PackExموبترال

سنگینت دستههای ترف را به صورت مکابیکی
میبندد .همچنینت یک فنجابک مکش خأل ر ی
هر ابزار ابتهایی باز ت کمک مهمی به فرآیند چیدن
قرار دادن میکند .با محک بستن آن ر ی

ترتی داده شده است:
چهارشنبهت  30بوامبرت از ساعت  2:00تا 3:00
بعد از تهر :تازهترینها در اتوماسیون ساخت که

درپوشت فنجابک خأل در اقع یک گیربده د م
میشود .به به این معنا که به بیند شدن بطریهای
سنگین کمک کندت بیکه به این دلیل است که یک

توسط متخصص صنعت جی برتا ابجام شده است
پنجشنبه ت ا ل دسامبرت از ساعت  11:00صبح تا

اثر ثابت ایجاد میکند.ایسون میگوید" :هنگامی
که بطریها بیند میشوبد در هوا با فاصیه کمی

 12:00بعد از تهر( .تهر) :احتماات جدید در
تجهیزات مواد پالستیکی به رهبری بوربرت
اسپار ت سردبیرت PlasticsToday؛ این تور شامل
پنج ایستگاه فر ش است.

از دستگاههای بگهداربده رد میشوبدت محتوای
مایع در ن آن مخیوط شده باعث میشود
بطریها بوسان داشته باشند تاب بخوربد".
"تماس کمی بیشتر که توسط فنجابک خأل فراه

https://www.packagingdigest.com/3dprinting/will-2021-be-breakout-yearadditive-manufacturing

میشودت پایداری بیشتری ایجاد میکند مابع از
ایجاد مشکل بوسان در بطریها میشود .این
سیست به خوبی کار میکند" .در حال حاضر
دستگاه بستهبندی کارتنی با سرعت شش مورد در
دقیقه کار میکند کهت یک همکاری خوب استت
اما در آینده بزدیکت قتی یک پرکننده جدید
سریعتر جایگزین پرکننده فعیی شودت سرعتی
بیشتر تا حد د  12مورد در دقیقه خواهد بود .در
چنین شرایطیت هر عنصر پایداری اضافه شده ر ی
دستگاه بستهبندی کارتنی ت اقعاا مورد استقبال
قرار خواهد گرفت .محصول مایع سنگینت منجر به
زن بزدیک به هزار پوبد در هر ایه پالت میشود.

ورود خوراک به دستگاه بستهبندی کارتنی
بطریهای پر شده دربندی شده ارد دستگاه
بستهبندی کارتنی تک خط میشود .بطریها با
یک قالب چرخان  90درجه میچرخند تا قتی به
دستگاه بستهبندی میرسندت از سمت کناره باز
باشند .بطریها هر د بار در ایستگاه ابتخابت بمایه
میشوبد درست در کنار آنهات مقواهای موجدار
در بوار بقّاله موازی آنها قرار دارد .دریچههای
اصیی فرعی بهطور مکابیکی باز شده در تمام
مراحل ارد کردن بطری باز بگه داشته میشوبد.
سال دوم – شماره  – 7تابستان 1400
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بکته قابل تو ّجه در مورد دستگاه بستهبندی
کارتنی هامریک ت گنجابدن دستگاه دسترسی از راه
د ر از  Ewonاست Ewon Cosy.اتصال VPN

برای مدّتی در محل برچس گذاری میشدبد.
مرحیه بعدی پالتسازی است .تحقیقات در مورد
این تجهیزات بیز در  PACK EXPOاس گاس

امن را از دستگاه به هر جای دبیا از طریب راه حل
اتصال از راه د ر مبتنی بر ابرت برقرار میکند .این
در ازه بهصورت یکپارچه در شبکه محیی با
 HMI Rockwell PLCارتباط برقرار میکند
امکان اتصال از راه د ر از طریب رایابهت تبیت یا

ابجام شد .ایسون میگوید" :دستگاه TopTier

بهترین گزینه موجود بوده که میتوابد زن را
تحمل کند .در هرایه زبی بزدیک به هزار پوبد
جود دارد .بهعال هت چون ما به  31کشور ارسال
میکنی ت باید بیش از یک قال پالت استفاده

تیفن هوشمند را فراه میسازد.
کارتنهای پرشده از دستگاه بستهبندی کارتنی
هامریک خارج شده توسط بوار چس بسته

کنی ت این دستگاه هر سه قال
میپذیرد".

مورد بیاز ما را

https://www.packworld.com/machinery/secondary-end-of-line/article/21232578/case-packerpalletizer-meet-increase-in-demand
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دستورالعملهای بستهبندی و طراحی
قطعات مکانیکی و خودرو
برگرداننده :دکتر منا شایسته کیا

بستهبندی مسئوابه میتوابد در هزینه شما
صرفهجویی کرده ایمنی حمل بقل محمولههای
شما را بهبود بخشد .این بکات توصیههای

چسبندگی را فراه میکنند قرار دهید .از قرار
دادن برچس در اطراف سطوح منحنی خودداری
کنید.

طراحی را دببال کنید.

• تمام برچس ها را در کنار بزرگترین مساحت
سطحها قرار دهید.
• از برچس های بستهبندی شده FedExت تایر /
برچس های بر ر ی جعبه پالستیک بستهبندی
به جای برچس های سیمی استفاده کنید.
بهترین روشها برای قطعات خودرو

• موتورهای کشتیت موتورهات سیست
قدرت

سوراخهای

قطعات را با یک پوشش برم بپوشابید(مابند :رق
فیز یا فیز برهنه).

روشهای حملونقل و حداقل الزامات بستهبندی

• قسمتهایی از قطعات را که با دقّت ماشین
کاری شدهابد با پد به عنوان رشتهها اتصاات
بپوشابید.
• از تمام قسمتهایی که در معرض آسی در
اثر فر رفتگیت خراش خراشیدن هستندت با
بالشتک به جهت
استفاده از یک ماده مناس
قرار دادن محک در کابتینر حمل بقلت محافظت
کنید.
مدارک
• برچس های مسیریابت اسناد
حمل بقل را در محل سطوح صاف که حداکثر
سال دوم – شماره  – 7تابستان 1400

قطعاتشاسی از طریب خدمات FedEx

.®Express
• قسمتهای حا ی مایعات یا ر انکننده را
تخییه خالی کنید .قبل از حمل بقل بشان دهید
که محموله تحت هر جهت ضد آب است.
• با بستهبندی مناس همه قطعات مکابیکی
اتومبیل به کاهش خسارات اطمینان از ایمنی
کار دست ابدرکان کمک کنید.

دستورالعملهای عمومی:

• تمام لبههای تیزت گوشهها

ابتقال

شما

مسئول

بستهبندی

مناس

هنگام

حمل بقل هستید .این بکات باید هنگام
بستهبندی موارد خاص مفید باشد.
اگر موارد به درستی بستهبندی در قسمت
خارجی کامالا محصور بشده باشند؛ حمل بقلت
ممکن است با هزینه اضافی همراه باشد .برای
شرایط ضوابط کامل به راهنمای خدمات FedEx
مراجعه کنید.
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 FedExممکن است بستهبندی قطعاتی را که
حداقل استابداردهای حمل بقل برای پذیرش را
رعایت بمیکنندت رد کند.

درب اتومبیل ،هود ،پانل

تمام سطوح فیزی را که در اثر خراشیدگی یا
فر رفتگی مستعد آسی دیدگی هستند با مواد
برم بستهبندی کرده در جعبه قرار دهید.

حمل در جعبههای فلوت

قطعات تزئینی

هنگام بستهبندی قطعاتت از میزان مناس
پوشال پرکنندهت مابند موارد زیر استفاده کنیدت
از فومهای بادام زمینی مابند یا سایر مواد برم برای

تمام قطعات تزئینی مابند(لوازم جاببی) جیوی
پنجرهت که ممکن است در اثر خراشت فر رفتگی

پر کردن جاهای خالی جیوگیری از حرکت
قطعات در داخل جعبه استفاده کنید.

خ شدن غیرقابل استفاده شوبد را با مواد برم
بستهبندی کرده در جعبه قرار دهید.

چرخها

قالبهای پالستیکی انعطافپذیر

تمام سطح را با ایههای برم بستهبندی کنید
جعبه کر مت چرخهای تزئینی بقاشی شده را که
حساس به آسی به سییه خراش ساییده شدن
هستندت در آستر پالستیکی شفاف با بوار مناس
غیر تزئینی بپوشابید.

همه قال های پالستیکی ابعطافپذیر را را با
مواد برم بستهبندی کرده در جعبه قرار دهید تا
از شکستگی یا پارگی آن جیوگیری کنید.

صفحه فلکس ،چرخ دنده

صفحههای فیکس چرخ دبده را با مقدار کافی
فومهای بادام زمینی شکل برای پر کردن فضاهای
خالی در مقواهای د جداره یا سه جداره

قسمتهای بیرون زده که ممکن است جعبه را بشکند یا
سوراخ کند ،را بپوشانید.

بستهبندی کنید .بسته به زنت برچس "سنگین"
را ر ی جعبههای بیش از 75پوبد بص کنید.

ضربهگیر ،فنرهای مارپیچ

قطعات استوابهای را که میتوابند در لولهها
بستهبندی شوبد با مقدار کافی پد در قسمت
ابتهایی لبهها فومهای بادام زمینی شکل برای
جیوگیری از سوراخ شدن ابتهای جعبهها
بستهبندی کنید .فنرهای سی پیچ را با برچس
بارسابای  FedExعالمتگذاری کنید برچس
حمل بقل را به آن بچسبابید (اگر آیت را بمیتوان
در یک لوله یا جعبه فیوت بستهبندی کرد).
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ضربهگیرها

ضربهگیرهایی را که در معرض خط

قطعات سیستم اگزوز ،لیف اسپیرینگ

خش

لبههای بوک تیز موجدار را با پد جعبه فیوت

هستندت بستهبندی کنید (برای محافظت از هر بوع).
فر رفتگی گوشههای بوک تیزت ضربهگیرها را
با بوار کیسههای پالستیکی بسیار ضخی
مقا م بپوشابید کامالا بوار پیچ کنید.

بپوشاب ید با مقدار مناس فوم مواد بالشتکی با
سیولهای هوات مابند  ®Bubble Wrapرا با بوار به
صورت ایمن بستهبندی کنید.

حملونقل با بستهبندی امن بارپیچ

هنگام آمادهسازی قطعات بامنظ برای
حمل بقلت برای جیوگیری از حرکتت قطعات را با
بوار به طور مطمئن بستهبندی کنید تا هنگام
جابهجایی دچار صدمه بشود .توصیه میکنی
عال ه بر اینکه حداقل الزامات بشان داده شده
استت قطعات را در جعبه قرار دهید.

الستیک ماشین

برچس استیک  /برچس را ر ی آج استیک
بچسبابید برچس حمل بقل  FedExرا در
باای تایر قرار دهید /.برچس جعبه را بچسبابید.

قالبسازی

قال های پالستیکی غیرتزئینی را به ابدازه کافی
با فیی پالستیکیت کیسهت یا متکا بپوشابید آنها
را بستهبندی کنید.

حملونقل با پایه لیفتراک

ابتقال ایمن حمل قطعات دیگر با زن بیشتر
از  150پوبد که با یک پایه لیفتراکت سازگار با
پالت جک میباشدت صورت میگیرد .بوار پیچ
کردن به پالت یا مهار کردن قطعات داخل
محفظه با بستهبندی صحیح کمک میکند تا از
آسی ها ی احتمالی در حمل جیوگیری شود .برای
اطّالعات در مورد حمل بار بخشت
کس
بستهبندی بار حمل بقل را مشاهده کنید.

نوارهای نوسانA-Arms ،

مییههای بوسانت باز های  Aپیچ مهرهها را
در تخته فیبر قرار دهید یا با فیی پالستیکی یا
کیسه بوار مناس به طور ایمن بپوشابید.

سال دوم – شماره  – 7تابستان 1400
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شرکت هواپیمایی دیگر را دارد .مرجع کد  49از
مقرّرات فدرال  (49 CFR) 172.700برای جزئیات
کامل .طبق قانون FedEx ،ملزم به گزارش

جعبه دنده ،موتورها

کلیه مایعات جعبه دنده را تخلیه کرده و یک
کیسه پالستیکی با بالشتک جاذب در زیر آن قرار
دهید که اگر مایع باقی ماندهای از آن نشت کرد،
آن را مهار کند .هنگام استفاده از بستهبندیهای
مصرفی ،آن را به طور ایمن به پالت خود
بچسبانید ،یا آن را در داخل محفظه موجدار
مسدود یا مهار کنید .اگر از یک ظرف قابل
استفاده مجدّد استفاده میکنید ،جعبه دنده را با
بستن به پایه محکم کنید.

محمولههای خطرناکی که نادرست شناسایی شده
یا شناسایی نشده به  DOTاست .طبق قانون قابل
اجرا ،حملکننده ممکن است جریمه و مجازات
شود .سؤاالت ممکن است به خط تلفن کاالهای
خطرناک  /FedExخط تلفن مواد خطرناک،
مستقیم وصل شود( .بگویید "کاالهای خطرناک").
1.800.GoFedEx 1.800.463.3339

طرحهای بستهبندی برای قطعات خودرو

در  FedExما بستهبندی را میشناسیم و برای
کمک در دسترس هستیم .ما بستهبندی خودرویی
را طراحی میکنیم که از قطعات شما محافظت
میکند .حتّی ممکن است با بستهبندی این قطعات
به شما کمک کنیم تا در هزینهها صرفهجویی و

کاالهای خطرناک  /دستورالعملهای مواد خطرناک

پس انداز کنید .بستهبندی ما وزن کمتری دارد و
ساخت آن از طرحهای فعلی آسانتر است.
مهندسان طراحی بستهبندی  FedExهر روز
طرحهای بستهبندی برای قطعات را توسعه
میدهند .در بیشتر طراحیها از مواد بالشتکی نرم
و اجزای قالبریزی شده مقرون به صرفه استفاده
میشود تا از آسیب در هنگام حملونقل جلوگیری
شود .بهترین آنها ،هر طراحی از فیلتر روشهای
آزمایش  FedExعبور میکند و برای استفاده در

برخی از خودروهایی که اغلب حمل میشوند و
قطعات مکانیکی و لوازم جانبی آن ممکن است
جزو کاالهای خطرناک و مواد خطرناک در نظر
گرفته شود .این شامل کیسههای هوا ،آئروسل
(برخی از نمونهها شامل رنگ و روانکنندهها)،
باتریها  ،موتورها و بلوکهای موتور با سوخت
خطرناک ،مخازن سوخت استفاده شده ،رنگهای
قابل اشتعال و رنگهای لمسی است .برای اطّالعات
دقیق از نظر ایمنی مواد با سازنده تماس بگیرید.

دسترس شما است .گروه ما خدمات مشاوره ،و
طراحی به کمک رایانه با توجّه به خصوصیات
( ،)CADرا برای کمک به شما با توجّه به توسعه
مکانیکی و بستهبندی خودرو ارائه میدهد.
در اینجا فقط تعدادی از طراحیهای ما آورده
شده است.

( )MSDSدر مورد جزئیات اطّالعات محصول
آگاهی به دست آورید .حملونقل ،مسئول شناسایی
صحیح ،طبقهبندی ،بستهبندی ،مارکگذاری،
برچسبگذاری و تکمیل اسناد مربوط به کاالهای
خطرناک و مواد خطرناک است .وزارت حملونقل
( / )DOTاداره هواپیمایی فدرال ( )FAAنیاز به
آموزش ویژه شغل حملونقل کاالهای خطرناک
قبل از مناقصه کاالهای خطرناک به  FedExیا هر

34

سال دوم – شماره  – 7تابستان 1400

طراحی کاپوت به سبک تخت

بگذارید.

با استفاده از این طراحیت بالشتکهای دماغه
عق را در مرکز قرار میدهید آنها را به ه
میچسبابید .لبههای داخیی کابتینر حمل بقل در
ابتها کامالا همپوشان میشوبد .کاپوت را در کابتینر

به دببال آن مقواهای شکافدار برش

داده شده را ببندید بچسبابید.
کاپوت بالشتک در داخل یک مقوا 275# BC
با همپوشابی کامل قبل از حمل در کابتینر
حمل بقل قرار میگیرد.

طراحی کاپوت به سبک جلو پنجره

این طرح دارای ریلهای جاببی برای باا بردن

بالشتک را در ن مقوای  275# BCقرار دهید.

تعییب کاپوت است .هوا فضای ایجاد شده توسط
ارتفاع به محافظت از جیو پنجره در برابر بیر های
خارجی کمک میکند .قبل از حمل بقلت کاپوت

برای محافظت پایداری حمل بقل از کابتینر
تیسکوپ کامل استفاده میشود.

سال دوم – شماره  – 7تابستان 1400
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طراحی کاپوت به سبک Overbox

این طرح از کاغذ پالپ قال گیری شده در چهار

ادامه دارد...

طرف کالس  Aبرای کمک به تهیه بالشتک در
محفظه داخیی استفاده میکند .قبل از حمل بقلت

منبع:
Contact FedEx Packaging Services at
1.800.633.7019. Refer to the current FedEx
Service Guide for terms, conditions and
limitations applicable to FedEx® delivery
services.

کاپوت بالشتک را در ن فیوت  275# BCبرای
پشتیبابی محافظت در کابتینر حمل بقل قرار
دهید.
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معرفی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بستهبندی دنیا
بقش اهمیت بستهبندی در جهان امر ز بر کسی پوشیده بیستت بستهبندی به عنوان پوشش کاا بقش
اسطهای بین فنّا ری مصرفکنندده را دارد که عال ه بر جنبه بگهداری کاا با یژگی ارتباطی – تبییغی
خود در فر ش کاای تولیدی بسیار تأثیرگذار است .در حال حاضرت هزینه بستهبندی جهابی برای 1350
میییون تن محصوات غذایی بالغ بر  745میییون دار است تحقیقات بشان داده است که یک دار
سرمایهگذاری در صنعت بستهبندی تا  3دار سود را میتوابد در پی داشته باشد همین عاملت دلیل
قابعکنندهای برای حضور سرمایهگذاری د لت ها در این زمینه است یکی از فعالیّتهای د لتها استفاده از
مراکز دابشگاهی برای تر یج این صنعت آموزش آن در دابشگاهها میباشد .در اینجا به بررسی یکی از این
دابشگاهها پرداخته میشود.
دانشگاه پوردو  -شمال غربی

دابشگاه پورد شمال غربیت یکی از جدیدترین مؤسسات در غرب میابه است که توسط ادغام Purdue

 Purdue North Central Calumetدر سال  2016تأسیس شده است .یکی از مزایای این ادغام مرکز
تحقیقات ماشینآات بستهبندیت یک مؤسسه تحقیقاتی پیشرفته استت که برای همکاری با شرکای صنعتی
که ابتدا کالج فنّا ری پورد کالومت را تأسیس کردهابدت افزایش یافته است .این بوآ ری پایه اساس بربامه
مهندسی مکاتر بیک در شمال غربی پورد را فراه میکند .مهندسی مکاتر بیک یک بربامه الگویی جدید
است که ترکیبی از مهندسی مکابیکت برق

تولید با درجه بسیار ابعطافپذیر است .مدل آزمایشگاهی

مکاتر بیک Purdue Northwestت تنظی بربامهای است که میتوابد فرصتهای شغیی را به عنوان مهندس
بستهبندی همچنین مسیرهای مرتبط مابند طراحی ماشینآات ر ابط کاربری ابسان  /دستگاه فراه کند.
شبیه این بربامه در دابشگاههای دیگر به این خوبی یافت بمیشود.
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 عنوانThe Beauty of Structure in Packaging Design : ناشرArtpower International : سال انتشار 2020 :میالدی تعداد صفحه280 : -زبان :انگلیسی

طرحهای این کتاب بر اساس ویژگی های محصول و مشخصات آن و انتظاراتی که مصرفکننده دارد تدوین
و منتشر شده است .فرم ،طرحهای این کتاب و ساختار کامل آن مشخصات و کاربردهای محصوالت را با توجّه
به انتظارات مصرفکنندگان معرفی مینماید .با توجّه به اینکه ساختار بستهبندی عامل اساسی طراحی و
بستهبندی است در طرحها به ویژگیهای منحصر به فرد آنها اشاره شده است.
کیفیت آن به طور مستقیم بر اثربخشی محصول تأثیر می گذارد .این کتاب ،زیبایی و پیچیدگی ساختار
بستهبندی را ارائه میدهد .کارهای بستهبندی خلّاقانه را با توجّه به شکل و مواد بستهبندی سازمان میدهد.
سازههایی که معمو ًال مورد استفاده قرار میگیرند و معرفی دقیق عناصر هندسی (نقاط ،خطوط و صفحه) هر
فرایند تولید را بیشتر معرفی میکند.
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-

عنوان :خودآموز پر رش قارچ دکمهای بستهبندی

-

مؤلفان :محمد احمدیت دا د احمدی

 ناشر :آزمون یار پویا زبان :فارسی سال چاپ1395 : نوبت چاپ :چاپ ا ل تیراژ 1000 :بسخه تعداد صفحات 34 :صفحه -قطع و نوع جلد :جیبی (شومیز(

ا اخر دهه شصت اشخاص حقیقی حقوقی متعدّدی اقدام به تولید پر رش قارچ در کشور کردبد که به
دلیل عدم آگاهی ا ّطالعات کافی از این صنعتت عدم شناخت مناس شیوههای بوین تولیدت مشکالت
پیش ر راهکارهای مقابیه با آنهات بیمی از شرکتها دچار مشکالت عدیده شده پیامد آنت رشکستگی
خسران بزرگی را برای این صنعت به همراه داشته است .در خودآموز حاضرت ضمن بهرهمندی از استابداردهای
موجود در سازمان فنی حرفه ای کشورت از مطال دابشگاهی تجارب صاحبان صنایع استفاده شده است.
این کتاب در فصلهای جداگابه مجزا از تاریخچه مورفولوژی تا بستهبندی قارچ را مورد بحث بررسی
قرار داده است.
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