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: دفه

به منظور ارسال قطعات از محل تامین کنندگان  و الزامات خاص بسته بندي و حمل و نقل تعریف اشکال مختلف بسته بندي 
صنایع خودروسازي کرمان کارخانجات بهشرکت کادك طرف قرارداد 

مقدمه:

بسته بندي به عنوان بستر فعالیتهاي لجستیکی،شرایطی را فراهم می کند که قطعات در سراسر زنجیره تامین  رعایت الزامات 
و در شرایط مورد نظر مشتري حمل و نقل  از آخرین مرحله تولید در پیمانکاران تا مصرف در محل خودروساز، به طور مطلوب  

حفظ  عنصر اصلی در جهت حفظ کیفیت و کمیت قطعات می باشد.بسته بندي در تمام مراحل زنجیره تامین،به عنوانگردد.
کیفیت به معنی حفظ و تثبیت ویژگیهاي ظاهري،ابعادي و عملکردي و دوام محصول می باشد. 

اجراي طرح بسته بندي به عنوان یکی از مشخصه هاي مهم فرآیندي به عنوان الزامات جاري پیمانکاران  در شرکت کادك 
د و مشخصه هاي طرح بسته بندي نیز در شناسنامه محصول درج می گردد. در نظر گرفته می شو 

را دارند، در تنظیم این  کشوراصلی  انعمدتا سابقه همکاري با یکی از خودروساز،ه به اینکه پیمانکاران شرکت کادكبا توج
تعاریف  است ضمن در نظر گرفتن الزامات خاص حمل بار تا کارخانه کرمان موتور و الزامات خاص منطقه،  مستند سعی شده  

در نظر گرفته شود. ان خودرو و اصطالحات بر مبناي مصادیق و رویه جاري در شرکتهاي سایپا و ایر

پیمانکاران طرف قرارداد،  پارامترها نظدرخصوص طرح و متد بسته بندي  یربعد مسافت خودروساز و شرایط  توجه به برخی 
می باشد.محیطی و مسیر حمل و نقل (بخصوص در فصول گرم سال) ضروري 

ت  نوع اتصاال بین قطعات، محافظ  نوع محافظ حول قطعه و  مواردي نظیر نوع بسته،در رویه تعریف شده در شرکت کادك،
نحوه قرارگیري قطعات در بسته، قطعات در یک بسته،وزن کل  مشخصات و ابعاد بسته،،حول بسته،عالیم الزم روي بسته

حداکثر تعداد پالتها روي یکدیگر و شرایط نگهداري در انبار  نوع و ابعاد پالت،  نحوه حمل بسته،محل درج عالیم روي بسته، 
به همراه طرح شماتیک بسته بندي مشخص می گردد. 

اي فنی شرکت کادك ارائه شده است.در صفحه بعد نمونه فرم هاي مورد استفاده در شناسنامه ه
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(طرح بسته بندي) بخشی از شناسنامه محصول بوده که به عنوان ضمیمه  و شماتیک بسته بندي  صفحه مشخصات بسته بندي 
قرارداد به پیمانکار ارایه می گردد. 

موتور اخذ گردد. الزم به ذکر است قبل از نهائی شدن طرح بسته بندي، باید تائید شرکت کرمان 

و تدوین طرح بسته بندي شناسنامه محصول و بازرسی محموله هاي  این دستورالعمل جهت ارایه به سازندگان طرف قرارداد 
شرکت  واحدهاي بازرگانی، فنی و کیفیت  رعهدهبنیز  کنترل و نظارت بر اجراي این دستورالعمل  کاربرد دارد. آماده ارسال  

کادك می باشد. 

طرح بسته بندي به عنوان یکی  اجراي  الزم االجرا بوده و از آنجا که  ان ذکر است اجراي این طرح از سوي پیمانکارالزم به  
کنترل می گردد،هرگونه عدول از مشخصه  (از مرحله ارسال محموله یکروز خط به بعد)از مشخصه هاي طرح بازرسی محصول

لذا ضروري است درصورت وجود هرگونه ابهام در شرایط طرح بسته  هاي ذکر شده به منزله مردود شدن محموله می باشد.
بندي و همچنین وجود هرگونه مشکل در جاري سازي آن،حتما با شرکت کادك مکاتبات و هماهنگی هاي الزم صورت  

پذیرد. 

در این قسمت برخی از اصطالحات مرتبط با فرآیند بسته بندي معرفی می گردد: 

بندي:سطوح مختلف بسته -

هر بسته از سطوح زیر تشکیل می شود: 

این سطح بسته بندي قابل حمل و نقل دستی بوده و با استفاده از کیسه نایلون یا دسته هاي کوچک  بسته بندي اولیه:
قطعات ایجاد می گردد. 
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نقل با دست ایجاد  این سطح از بسته بندي با استفاده از جعبه کارتن و سبدهاي پالستیکی قابل حمل و  بسته بندي میانی:
گردد.  می 

بسته بندي نهایی(حمل و نقل): 

از   استفاده  با  را  انبارش طبقاتی  و  نقل  قابلیت حمل و  و  میانی تشکیل شده  بندي  تعدادي بسته  از  نهایی  بندي  یک بسته 
تجهیزات دارا می باشد. 

انواع ظروف اصلی بسته بندي:-

جعبه کارتن استاندارد: -

سه الیه و پنج الیه توجه به وزن قطعات از دو نوع اصلی تشکیل می شوند: جعبه کارتن ها با 
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تقسیم می  نر و پنج الیه شامل دو الیه فلوت و سه الیه الینر  کاغذ کرافت الیسه الیه شامل یک الیه فلوت و دو الیه 
حمل قطعات از  سه  شوند.کارتن هاي سه الیه جهت حمل قطعات تا حداکثر سه کیلوگرم و کارتن هاي پنج الیه جهت

کیلوگرم تا حداکثر پانزده کیلوگرم مناسب می باشند. 

تقسیم می شوند که مشخصه هاي عمومی انها  Bو  Aکارتن هاي استفاده شده در این استاندارد در حالت کلی در دو گروه 
ذکر شده است.صفحه بعد در جدول  



24از 7صفحھ 

می باشد. Aدر تدوین طرح هاي بسته بندي به صورت کلی اولویت مشخص شده ،استفاده از کارتن هاي گروه 

انواع ورق کارتن: 

متوسط و یا خیلی ریز و دوالیه خارجی به نام کاغذ  و ورق کارتن سه الیه:از یک الیه کاغذ کنگره شده از انواع پهن،باریک-
کرافت الینر تشکیل می شود. 

کارتن سه الیه                                                                   کارتن پنج الیه 

زیرین و میانی) ساخته می شوند. ،ی (رویورق کارتن پنج الیه:از دو الیه کاغذ کنگره شده و سه الیه کاغذ کرافت الینر-

انواع سبدهاي پالستیکی استاندارد: 

قطعه و کارخانه گردش نمایند. مزیت استفاده از این نوع سبدها،عمر نسبتا زیاد آن بوده و می توانند بارها بین سازنده، -

جدول مشخصه سبدهاي پالستیکی استاندارد به شرح ذیل می باشند: 
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فی (تخته پالت) چوبی/پالستیکی استاندارد: ک

این نوع پالت استفاده می گردد.هنگام چیدمان آنها توجه به رعایت اصول  جهت ارسال قطعات چیدمان شده در کارتن/سبد از
یکنواختی در نحوه چیدمان در طول و  چیدمان قطعه ضروري می باشد و قطعات بایستی به نحوي چیده شوند که  د استاندار

گردند. عرض و ارتفاع وجود داشته و با استفاده از تسمه پالستیکی از جنس پلی پروپیلن مهار 

از نوع چوبی می باشند. ،عموماپالت هاي کفی رایج در ایران

کفی پالتهاي چوبی عموما به دو دسته تقسیم می گردند: 

کیلوگرم وزن  1000ها به گونه اي باشد که حداقل آنباید کیفیت ساخت  - میلیمتر1200*1000*150: به ابعاد  FP10کد  
میلیمتر می  1150. حداکثر ارتفاع مجاز در حالت استفاده از این پالتها،نبینند را تحمل نموده و در مراحل حمل و نقل آسیبی 

باشد. 

کیلوگرم وزن را  400. باید کیفیت ساخت انها به گونه اي باشد که حداقل  میلیمتر 800*600*150: به ابعاد  FP30کد  
میلیمتر می باشد. 750حالت استفاده از این پالتها،تحمل نموده و در مراحل حمل و نقل آسیبی نبینند. حداکثر ارتفاع مجاز در 

میلیمتر. 1000*1000*150: به ابعاد  FP20کد 

میلیمتر. 1200*800*150: به ابعاد  FP15کد 
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حداکثر ارتفاع مجاز  قفسه بندي انبارهاي خودکفایی کرمان موتور،ارتفاعالزم به ذکر است با توجه  
میلی متر می باشد. 750پالتهاي قطعات خودکفایی قطعات روي کف 

چیدمان کارتن(سبد) بر روي کف پالت: 

مقابل   در  ها  کارتن  مقاومت  افزایش  امر موجب  باشد.این  قفلی  به صورت  پالتها  روي  بر  ها  کارتن  است چیدمان  ضروري 
فشارهاي عمودي می گردد. 

چیدمان کارتن ها بر روي پالت و تسمه کشی: -

پس از چیدمان  چیدمان کارتن ها بر روي پالت مطابق جدول استاندارد بوده و معموال به صورت قفلی در نظر گرفته می شود.
میلیمتر از جنس پلی پروپیلن انجام می شود.استفاده از نبشی هاي  16،تسمه کشی با استفاده از تسمه هایی به عرض حداقل  

شدن کارتن ها توسط تسمه می گردد و الزامی است. مانع از بریده، زیر تسمه، بار محافظ پالستیکی یا مقوایی در گوشه هاي  

ولی  تسمه)، 4(جمعا  عدد می باشد. 2به ذکر است حداقل تعداد تسمه مورد نیاز در طول و عرض پالت،در هر سمت  الزم  
درصورت لزوم این تعداد قابل افزایش می باشد. 

استاندارد:پالت هاي فلزي  -

ذکر  زیر لت به تفکیک کد مشخصه پالت در این پالت ها داراي ابعاد مشخص و استاندارد می باشند که مشخصه ابعادي هر پا
شده است: 

پالت هاي فلزي مخصوص:-

ن محصول  آاین پالت ها بر مبناي مشخصات فنی قطعات و با توجه به حساسیت هاي کیفی هر قطعه به طور خاص جهت  
. ساخته می شود و طراحی 

صندلی  ،اگزوز لوله هاي سوخت و ترمز سراسري،،هابرخی از قطعات شامل فهرست پالت هاي مخصوص عبارتند از : شیشه
و ... 
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))استاندارد((جدول مشخصه هاي پالت هاي فلزي

به تفکیک ذکر شده است. یایرانهمچنین در جدول مندرج در صفحه بعد ،طرح شماتیک ،رنگ و کد پالتهاي عمومی رایج در صنعت خودروسازي  
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))ایران خودرو((جدول مشخصه هاي پالت هاي فلزي استاندارد

ر طراحی پالت هاي مخصوص به نکات ذیل توجه شود: د

کلیه مراحل از چیدمان در محل پیمانکار تا شارژ خط تضمین حفظ کیفیت قطعات در -1

سهولت قراردادن و خارج کردن از پالت با در نظر گرفتن شاخصهاي ایمنی و ارگونومی -2

ن تا حدي باشد که با لیفتراکهاي  آتوجه به مشخصه هاي تجهیزات حمل و نقل(به عنوان مثال وزن پالت با قطعات درون  -3
. موجود در محل پیمانکار و یا خودروساز قابل جابجایی باشند) 

توجه به فضاي انبارش (در محیط پیمانکار یا خط خودروساز) -4

خط مشتري(پالتها از نظر ابعادي به گونه اي باشند که در ایستگاه مربوطه به راحتی قرار  توجه به موقعیت جانمایی پالتها در  -5
) گیرند،مشکلی جهت تردد لیفتراکها ایجاد نکنند،در فاصله مناسب از اپراتور جهت خارج ساختن قطعات قرار گیرند و ... 

و دراز مدت رعایت سادگی و استحکام پالتها به ویژه در شرایط حمل و نقل طوالنی -6

چیدمان گردد. 3.5mکلیه باکس پالت ها و پالت هاي مخصوص فلزي و چوبی باید بتواند در انبار تا ارتفاع  -7
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(نظیر اگزوز و شیشه  قرار دارند موتور  الزم به ذکر است با توجه به برخی ویژگیهاي ابعادي قطعاتی که در فاز خودکفایی کرمان  
پالتهاي  از  استفاده  ...)عموما  پالتهاي  و  نبود و الزم است  پذیر  امکان  این گروه قطعات  براي  مخصوص سایر خودروسازان 

جداگانه طراحی و ساخته شوند. با در نظر گرفتن الزامات فوق به صورت مخصوص 

نحوه چیدمان قطعات در ظروف بسته بندي: -

چیدمان اقالم داخل کارتن عموما به سه روش کلی صورت می گیرد: 

در این حالت،قطعات داراي شکل هندسی منظم به طور مرتب در کنار هم و داخل ظرف چیدمان می گردند. چیدنی: -

((روش چیدنی))

گروهی:همان چیدمان منظم است با این تفاوت که در این روش،قطعات فضاي داخلی یکدیگر را همپوشانی کرده و یا داخل  -
هم قرار می گیرند. 

))روش گروهی((

فله اي:براي برخی قطعات که نحوه چیدمان آنها حساسیت خاصی نداشته و چیدمان آنها به دلیل شکل هندسی آن،وقت گیر  -
و با سختی می باشد.(نظیر پیچ و مهره ها،براکتهاي فلزي کوچک با ضخامت ورق باال و ...) 

اقالم مصرفی در بسته بندي:-

باشند که براي جلوگیري از برخورد قطعات،پرکردن فضاي خالی قطعات و حفظ  شامل کیسه نایلون،ورق کارتن،تقویتی و .. می 
کیفیت محصول استفاده می گردد. 
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به عنوان مثال با در نظر گرفتن توجیهاتی نظیر هزینه و .. برخی از پیمانکاران به این مشخصه محصولی توجه الزم را ندارند،
نایلون،ضخامت آن،تعداد الیه هاي کارتن هاي الیه هاي میانی هر ردیف و  عنوان می دارند که مشخصه هایی نظیر جنس  

توجه شود که این مشخصه ها دقیقا با شرایط مندرج در طرح بسته بندي تامین و مصرف گردند. .... اهمیتی ندارند. 

برخی از اقالم متداول در بسته بندي: -

کیسه نایلون: 

،عموما ایجاد بسته هاي کوچک داخل  اخل ظرف مورد استفاده قرار می گیرندهاي کوچک ده به منظور حفاظت و ایجاد بست
شمارش و استفاده از قطعات را در انبار و خط تولید راحت تر نموده و همچنین به عنوان محافظ قطعاتی که به رطوبت  جعبه،

ري آنها داراي اهمیت می باشد  گیرند.همچنین در مورد برخی قطعاتی که پوشش ظاهحساس می باشند مورد استفاده قرار می 
در جهت جلوگیري از آسیب دیدن این پوشش، هر قطعه داخل یک کیسه نایلون قرار گرفته و سپس داخل کارتن یا پالت  

چیده می شود. 

نایلون  براي بسته بند از  با  در  HDPEیا  LDPEهاي ضخیم و از جنسي قطعات خودرو معموال  با  PAترکیب  و 
میلی متر استفاده می گردد که در طرح بسته بندي مشخص می شود. 0.05ا ت0.01ضخامت 

ابعاد آن به گونه اي باشد که قطعه به راحتی از نایلون خارج گردد. توجه شود که در صورت استفاده از نایلون، 

کاغد مومی یا روغنی/سیلیکاژل: 

استفاده می شود. براي محافظت از قطعاتی که در معرض زنگ زدکی قرار دارند 

ورق نایلون: 

براي محافظت قطعات داخل کارتن،سبد یا پالت،به منظور جلوگیري از وارد شدن آسیب و تسهیل برداشت قطعات از بسته و  
یا جهت حفاظت و پوشش کل محموله داخل ظرف، از ورق نایلون استفاده می گردد. 

ورق کارتن: 

ارتفاع کارتن سبد یا جعبه پالت) شبکه بندي و سلول بندي داخل کارتن ،پوشش  براي جداکردن قطعات(در طول و عرض و  
دهی دیواره ها،کف پالت و یا روي محموله مورد استفاده قرار می گیرد. 

نایلون حباب دار: 
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د.نایلون  براي کاهش صدمات ناشی از فشار و ضربه (داخلی و خارجی)،قطعات شکستنی در لفافی از نایلون حباب دار قرار می گیر
فاصله و ضخامت حباب ها و ... دسته بندي می شوند. هاي حباب دار با توجه به 

ورق فلوت: 

از یک ورق کاغذ کرافت در یک الیه کاغذ کنگره دار تشکیل شده که به منظور تخفیف اثر ضربه و محافظت از قطعات مورد  
استفاده قرار می گیرد. 

تکیه گاه: 

و ... جهت استقرار و تثبیت کاال در بسته بندي استفاده می شود. فوم ، یونولیتاز جنس کارتن،

یونولیت: 

براي کاهش ضربات و برخورد احتمالی قطعات حساس مورد استفاده قرار می گیرد. 

: EPEفوم پلی اتیلن 

براي پوشش و محافظت قطعات حساس به ضربه،لرزش و خط و خش استفاده می گردد. 

زنبوري): سلول(النه –سینی  

فوم و ... می باشند که قطعات با استفاده از آنها درون ظرف اصلی  یونولیت،ورق ها و شبکه هاي تهیه شده از جنس کارتن،
درخصوص قطعاتی نظیر بلندگو،آینه و ...) (بسته بندي و چیدمان می گردد.

درب بندي جعبه کارتن:

درب بندي گردند. منگنه یا نوار چسب مناسب،ضروري است کلیه کارتن ها با استفاده از 
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توجه به نکات ذیل در هنگام بستن درب کارتن ها ضروي می باشد: 

میملیمتر نباشد. 60فاصله دوخت منگنه ها در یک خط بیش از  -1

میلیمتر باشد. 25فاصله اولین و آخرین گام دوخت، از دو طرف انتهاي کارتن کمتر از -2

باید به گونه اي این کار انجام شود که به محصول آسیبی وارد نگردد. از منگنه، درهنگام استفاده -3

میلیمتر  50در استفاده از نوار چسب،بهتر است نوار چسب کامال فاصله بین دو درب کارتن را بپوشاند و مطابق با استاندارد،-4
50چسب پالستیکی یا کاغذي از نوع مرغوب با عرض  در سطوح جانبی کارتن امتداد یابد.(درب کارتن ها بایستی با نوار  

میلیمتر مسدود گردد.) 

از گرد و غبار باشد.، سطوح کارتن تمیزکاري شده و عاريقبل از درب بندي توسط نوار چسب-5

به هیچ عنوان از چسب مایع جهت درب بندي کارتن ها استفاده نگردد. -6

سطح بسته مسطح بوده تا مانع چیدمان و حمل و نقل مناسب نگردد. درب کارتن به گونه اي بسته بندي شود که -7

عالیم هشدار دهنده:-

این عالیم با توجه به حساسیت هر قطعه انتخاب می گردد و توجه به این عالمات به هنگام جابجایی و انبارش از درجه  
اهمیت باالیی  برخوردار می باشد: 

در معرض تابش آفتاب قرار نگیرد. .١

دربرابر نزوالت جوي محافظت شود. .٢

اینکه درب کارتن از کدام طرف باز شود و کدام سمت کارتن باید به سمت باال  باشد، درج این عالمت درخصوص اقالم فله درون  .٣

کارتن الزامی نیست.
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. یردعدد مربوطه متغیر می باشد و نشانگر تعداد کارتن مجازي است که می تواند در یک پالت روي هم قرار بگ.۴

این عالمت براي محموله هاي بسیار حساس و شکستنی استفاده می شود. .۵

حساسیت به دماهاي بسیار زیاد یا بسیار کم .۶

بسته با احتیاط حمل شود .٧

برگه مشخصات کاال:

باید  فرمت این برگه  می باشد.برگه مشخصات کاال ارایه دهنده اطالعات الزم درخصوص محتویات هر بسته و شناسایی آن 
حداقل دربرگیرنده اطالعات ذیل باشد: 

واهی مرغوبیت، گشماره  تعداد قطعات در بسته،تاریخ ارسال محصول،تاریخ تولید محصول،نام سازنده،شماره فنی،نام قطعه،
، نام و آرم سازنده، نام و آرم کادك و ترجیحا عکس قطعه باشد. وزن  

عنوان بخشی از سیستم شناسایی و ردیابی سازنده شناخته شده و به همین دلیل  الزم به ذکر است این برگه ها عموما به  
ممکن است عالوه بر مشخصه هاي فوق روي هر بسته برخی از کدهاي مربوط به شناسایی و ردیابی هر سازنده نیز ذکر  

شود. 

ی باشد. م درخصوص مشخصه هایی نظیر تاریخ ارسال محموله، ذکر آن به تفکیک روز/ماه/سال الزامی

توجه به نکات ذیل درخصوص برگه هاي مشخصات هر محصول ضروري می باشد: 

برگه مشخصات هر محصول کامال منفک از لیبل تایید کیفی بازرسی می باشد و الزم است قبل از هر نوبت بازرسی، بر  -1
سته به هیچ عنوان پذیرفتنی نمی  روي بسته الصاق گردد.ارجاع به لیبل شرکت بازرسی، به عنوان لیبل شناسایی محموله و ب

باشد. 

نوشته هاي روي برگه باید خوانا بوده،واضح باشد و در اثر شرایط محیطی مخدوش نگردد. -2

هنگام الصاق لیبل به پالت و یا کارتن، این کار با دقت انجام شده و درصورت استفاده از سریش یا چسب مایع، دقت الزم  -3
برگه مبذول شود.لیبل ها به گونه اي نصب شود که در شرایط طوالنی جابجایی و انبارش  جهت جلوگیري از خدشه دار شدن 

از بسته جدا نگردند. 
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رنگ برگه مشخصات با رنگ سطح بسته یکسان نباشد(جهت سهولت در قرائت برگه) -4

گردند(نظیر آینه هاي  درخصوص قطعاتی که به صورت چپ و راست و یا چپ و راست/جلو و عقب به خودروساز ارسال می  -5
بغل،چراغها ، شیشه هاي جانبی و ...)استفاده از لیبل شناسایی با رنگهاي مختلف براي هر شماره فنی پیشنهاد می گردد. 

استفاده از عالیم هشداردهنده با توجه به ماهیت هر قطعه الزامی می باشد. -6

بسته درج شود.جانبی برگه مشخصات حداقل بر روي دو وجه -7

درخصوص قطعاتی که ابتدا بسته بندي میانی قرار گرفته شده و سپس داخل پالت بسته بندي نهایی قرار  می گیرند,عالوه  -8
شامل مشخصه هاي ذکر شده  A4بر لیبل هاي کوچک روي هر بسته سطح میانی ، یک برگه مشخصات با فرمت ترجیحا  

د. در باال و حداقل بر روي دو وجه بسته بندي نهایی نصب شو
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برخی نکات ضروري: 

یک طرح بسته  براي هر شماره فنی، حتی درصورت یکسان بودن کلیه مشخصه ها،در شناسنامه هاي فنی کادك، .١
بندي جداگانه ذکر شده است. 

حتی براي قطعاتی با مشخصه  تحت هر شرایطی از چیدمان دو شماره فنی داخل یک پالت و یا کارتن خودداري گردد..٢
به صورت چپ و راست به خودروساز ارسال می گردند. هاي یکسان که 

هنگام طراحی پالتهاي مخصوص به این نکته توجه شود که فرآیند طراحی  و اعمال مشخصه هاي ابعادي آن به  .٣
سیبی متوجه قطعه و یا اپراتور نگردد. قراردادن و یا خارج کردن قطعات، آ گونه اي باشد که به هنگام 

قطعا.۴ ارسال  کا از  داخل  روي کفت  چیدمان  بدون  و  رتن  شده  خودداري  و  پالت  خاص  موارد  و  نیاز  صورت  در 
به عبارت دیگر تمام محموله هاي ارسال شده باید قابلیت  بحرانی،حتما این کار با هماهنگی با مشتري صورت پذیرد. 

حمل با لیفتراك داشته باشد. 
موقعیت  .۵ و  تهران  از  موتور  بعد مسافت شرکت کرمان  به  توجه  از  با  از  1400جغرافیایی خودروساز(بیش  کیلومتر 

تدابیر الزم از سوي پیمانکار  درخصوص تامین وسیله نقلیه مناسب و زمان بندي جهت تحویل به موقع بار،تهران)،
صورت پذیرد.  

انبارش اکیدا خودداري گردد. در مرحله از قرارگیري پالتهاي کفی بر روي یکدیگر چه در مرحله حمل و نقل و چه .۶
در هنگام تعریف ارتفاع کارتن هاي چیده شده،توجه شود که تعداد کارتن هاي چیده شده در ارتفاع  به گونه اي باشد  .٧

پایین) اجتناب گردد. (به ویژه ردیف  که از هرگونه آسیبی به قطعات 
خودروهاي سرپوشیده جهت حمل و نقل استفاده شده و در غیر اینصورت حتما از پوشش  از  ترجیحا  در فصول بارشی،  .٨

ممکن است  همچنین درخصوص برخی قطعات که قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم آفتاب،چادر استفاده گردد.
ز استفاده از خودروهایی با شرایط فوق و همچنین توجه ویژه  نیبه تغییر برخی مشخصه هاي کیفی آن منجر شود، 

توصیه انبارش  شرایط  گردد. به  و  می  مسیر  شرایط  و  خودرو  کرمان  شرکت  مسافت  بعد  به  توجه  با  همچنین 
جاده،استفاده از خودروهایی با سیستم تعلیق مناسب توصیه می گردد. 

قطعات با تامین کننده می باشد.همچنین درصورت وارد شدن  مسئولیت توجیه راننده در خصوص شرایط حمل و نقل  .٩
هرگونه آسیب به قطعات در مرحله جابجایی و انبارش در محل خودروساز ، تمامی مسئولیت آن برعهده خودروساز  

می باشد. 
) محسوب شده و  COQهزینه هاي بسته بندي به عنوان بخشی  از هزینه هاي کیفی هر محصول ( .١٠

شد. الزم االجرا می با
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الزامات شرکت کادك درخصوص طرح بسته بندي تعریف شده،  .١١ اجراي هر بند و تمامی مشخصه ها و 
برعهده تامین کننده بوده و عدم اجراي آن میتواند منجر به مردودي بازرس و یا کلیم قطعات از سوي خودروساز  

گردد. 
بارگیري در محل.١٢ تامین کننده اطمینان  ضروري است از صحت بسته بودن درب پالتهاي فلزي هنگام 

حاصل گردد. 
اینکه درحال حاضر شرکت کرمان موتور و کادك، .١٣ به  توجه  ندارد، با  پالتهاي فلزي  تامین  تامین  فرآیند 

هرگونه پالت فلزي بر عهده شرکت قطعه ساز می باشد. 
پالتهاي فلزي از سوي قطعه ساز، و در نظر گرفتن احتمال ماندگاري قطعات  .١۴ تامین  انبار  با توجه به  در 

خودروساز با توجه به برنامه تولید و تیراژ و ...حتما تامین پالت به مقدار کافی از سوي قطعه ساز صورت پذیرد. 
از محل خودروساز وجود ندارد. امکان خروج و گردش پالتهاي کفی(تخته پالت).١۵
الزامی می باشد. ، استفاده از خودروهاي با درب یکطرف بازشو.١۶
متر می باشد. 4.5ارتفاع مجاز حمل بار در محل کارخانه حداکثر  حداکثر .١٧
توجه به الزامات و مقررات داخلی مجموعه نظیر کنترل سرعت  ر هنگام تردد خودرو در محیط کارخانه، د.١٨

مجاز و ...ضروري می باشد. 
ویل بار در  با توجه به قرارگیري خودروساز در منطقه ویژه اقتصادي بم و قوانین خاص گمرکی، ساعت تح.١٩

ظهر می باشد. بعد از 1بعدازظهر و روزهاي پنج شنبه تا ساعت 5صبح الی 8روزهاي عادي از ساعت 
توجه به الزامات خاص و مقررات کشوري راهنماي و رانندگی و در نظر گرفتن محدویتهاي تعریف شده  .٢٠

رو ضروري می باشد. دنظیر میزان مجاز بار بر اساس مشخصه هاي هر خو
هنگام بارگیري پالتهاي فلزي حتما توجه شود که نري و مادگی ستونهاي پالت به طور کامل داخل یکدیگر  .٢١

قرار بگیرد. 
هنگام بارگیري فقط پالتهاي یکسان بر روي یکدیگر قرار داده شده و چیدمان پالتها کامال متجانس باشد. .٢٢
و عرض وسیله تقلیه کمتر باشد. چیدمان پالتها به گونه اي باشد که طول و عرض پالتها از طول .٢٣
از بسته بودن درب پالتهاي فلزي هنگام بارگیري و تخلیه بار اطمینان حاصل گردد. .٢۴
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ذکر شده است: که مورد قبول نمی باشد نامناسب بسته بندي و حمل غیر استاندارد شرایط  ی از ئاه نمونه زیرهاي در تصویر 

عدم وجود اجزایی نظیر مقسم و ... -استفاده از پالت استانداردعدم -شیشه ها چیدمان نامناسب

چیدمان نامناسب کارتن ها روي پالت چوبی 
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پارگی و دفرمگی کارتن ، بسته بندي ضعیف ، ایجاد چهره نامرتب و نامنظم انبار ، وزن سنگین کارتن و فاقد لیبل مشخصات جهت تشخیص 

و نداشتن پالت حملقطعه

بندي ضعیف کارتن و کف پالت ، سلفون کشی نامناسب ، عدم استفاده چیدمان به صورت طبقاتی و عدم یکسان  بسته 
بودن بسته بندي که موجب مشکل در کنترل و چیدمان می گردد .
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ناسب ، عدم توجه نصب  بسته بندي ضعیف کارتن و کف پالت ، سلفون کشی نامناسب ، عدم استفاده چیدمان به صورت طبقاتی ، تسمه کشی نام
ت جهت نگهداري قطعه محافظ با کارتن ضعیف در زمان تسمه کشی پال( استفاده از لیبل در محل مشخص و چهره نامرتب و نامنظم در انبار . 

باعث بروز دفرمگی قطعه میگیرد )
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صورت طبقاتی ، تسمه کشی نامناسب ، عدم توجه نصب  بسته بندي ضعیف کارتن و کف پالت ، سلفون کشی نامناسب ، عدم استفاده چیدمان به 
( استفاده از محافظ با کارتن ضعیف در زمان تسمه کشی پالت جهت نگهداري قطعه لیبل در محل مشخص و چهره نامرتب و نامنظم در انبار . 

باعث بروز دفرمگی قطعه میگیرد )

کشی نامناسب و چهره نامرتب و نامنظم در انباربیرون زدن کارتن از روي پالت ، سلفون کشی نامناسب ، تسمه

میگیرد ) باعث بروز دفرمگی و پارگی کارتن در گوشه ها و زیر تسمه ها در زمان تسمه کشی ( استفاده از محافظ  


