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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

 

 ایاران،  صانعتی  و تحقیقاات  استاندارد سةمؤس مقررات و قوانین اصالح قانون 9ۀ ماد یک بند موجب ملی استاندارد ایران به سازمان

 عهاده  به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 0970 ماه بهمن مصوب

  .دارد

 مؤسسات علمای،  و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان، از مرکب فنی های یسیونکم در مختلف یها حوزه در استاندارد تدوین

 و تولیادی، فنااوری   باه شارایط   توجاه  با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود یم انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی،

 وارد و ، صاادرکنندگان کننادگان  مصار   تولیدکننادگان،  شاام   نفع، و حق صاحبان ةمنصفان و آگاهانه مشارکت از که است تجاری

 ایاران  ملای  ناوی  اساتانداردهای   پیش  .شود یم حاص  دولتی غیر و دولتی یها سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان،

 یتةکم در پیشنهادها و نظرها از دریافت پ  و شود یم ارسال مربوط فنی های یسیونکم اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای

 .شود یم منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی

 کنناد  یما  تهیاه  شاده  تعیاین  ضاوابط  رعایات  باا  نیاز  صالح ذی و مند عالقه یها سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نوی  پیش

 بدین ترتیب، استانداردهایی  .شود یم منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی یتةدرکم

در ساازمان ملای    مربوط کاه  ملی استاندارد یتةکم در و تدوین 9 ۀشمار ایران ملی استاندارد مقررات اساس بر که شود یم تلقی ملی

 .باشد رسیده تصویب به شود می استاندارد ایران تشکی 

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
2المللای الکتروتکنیاک    باین  ،کمیسیون0

(IEC) و 

9قانونی  شناسی اندازه المللی بین سازمان
(OIML) 9رابط تنها به عنوان و است

 کدک  غذایی  کمیسیون 
9
(CAC)فعالیت کشور در 

 علمای،  های یشرفتپ آخرین از کشور، خاص های یازمندین و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند یم

  .شود یم یریگ بهره المللی ینب استانداردهای و جهان صنعتی و فنی

 و ساالمت  کننادگان، حفا    مصار   از حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند یمسازمان ملی استاندارد ایران 

 اساتانداردهای  از اجرای بعضی اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی

 ساازمان  نمایاد.   اساتاندارد، اجبااری   عاالی  شاورای  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخ  تولیدی محصوالت برای را ایران ملی

 اجبااری  را آن یبناد  درجهو  صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حف  منظور به تواند یم

 آماوز،،  مشااوره،  یناة زمدر  فعاال  مؤسساات  و هاا  ساازمان  خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید.

 کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز ها آزمایشگاه ،محیطی یستز مدیریت و کیفیت مدیریت های یستمس صدور گواهی و ممیزی بازرسی،

 کند یم ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه سازمان ملی استاندارد این سنجش، وسای 

 المللای  باین  دستگاه ترویج .کند یمنظارت  ها آن عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید ینامةگواه الزم، شرایط احراز صورت در و

 از ایاران  ملای  استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، واسنجی وسای  یکاها،

 است. سازمان این وظایف دیگر

  

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 ن استانداردیکمیسیون فنی تدو

 «ها ویژگی -مسطح هایپالتبرای  نوچوبی قطعات  –مواد  ونقل حملهای  پالت -بندی بسته»

 )تجدیدنظر دوم(

 
 :سمت و/ یا نمایندگی رئیس: 

 عسگری، هادی

 (، تولید صنعتیمهندسی صنایع کارشناسی)

پویا سیستم مشاوره و مهندسی  شرکت -مدیر اجرایی

 پارسیان

 

  دبیر:

 نرج ، شریفی

 (شیمی تجزیه کارشناسی ارشد)

 کارخانه ایران قوطی -مدیر کنترل کیفیت

 

   )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( :اعضاء

 مجتبی، ایمانی

 (صنایع -صنایع ارشد )کارشناسی

 کارخانه پلیمر نصر آسیا -مدیره هیأتعضو 

 

  برزگر، حمیده

 (کارشناسی فیزیک کاربردی)

 کارخانه پاکت جاروبرقی همتا -مدیر کنترل کیفیت

 

 حسین ، پیروزان

  (کارشناسی تکنولوژی پلیمر)

)پویا  فشرده شمالشرکت تخته -تکنولوژی پلیمر مشاور

 چوب(

 

 نسیم الساداتحسینی، 

 (مترجمی زبان انگلیسی)کارشناسی ارشد 

پویا سیستم  مشاوره و مهندسی شرکت –تدوینکارشناس 

 پارسیان

 

 

 حسینی، نگین

 صنایع غذایی( -)کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 کارخانه شیالنه -مدیر کارخانه

 

 

 سمیعی، ستاره 

 (وریمدیریت سیستم و بهره -ارشد صنایع)کارشناسی 

اداره هماهنگی و تدوین استاندارد اداره ک  استان  -رئی 

 قزوین

 

 

http://misaq.info/
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 :سمت و/ یا نمایندگی )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( :اعضاء

  

 صفایی اص ، فهیمه

 )کارشناسی فناوری اطالعات(

پویا سیستم  مشاوره و مهندسی شرکت –تدوینکارشناس 

 پارسیان

 

 

 محمد، فتحی روشن

 (صنایع -ارشد صنایع)کارشناسی 

پویا سیستم  مشاوره و مهندسی شرکت –تدوینکارشناس 

 پارسیان

 

 

 داورزنی، فتانه

 صنایع( -)کارشناسی صنایع

 کارخانه فالیزان تصفیه -مدیر کارخانه

 

 رحمنی، محمد

 صنایع( -)کارشناسی صنایع

 )سهند( سازی اکبر رحمنیپالت -مدیر عام 

 

 

 محسنی، معصومه

 وری(مدیریت سیستم و بهره -)کارشناسی ارشد صنایع

 پارس حیانکارخانه  -کارشناس صنایع

 

 

 محمدیان، بهروز

 فوق دیپلم حسابداری

 سازی کاج طالییپالت -مدیرعام 

 

 وحدانی، ابراهیم

 نساجی( -)کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 سازمان ملی استاندارد ایران

  :ویراستار

 بزرگی، علی

علوم و  -)کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

 تکنولوژی رنگ(

 کارشناس استاندارد 
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ز گفتار پیش

 ح مقدمه

 0 کاربرد هد  و دامنة 0

 0 مراجع الزامی 2

 2 اصطالحات و تعاریف       9

 9 های چوبی گونه 9

 9 های کیفیتی پالت ویژگی 9

 9 رطوبت قطعات 1

 9 سازی قطعات پالت آماده 7

 9 رواداری تولید 7-0

 7 و سقف های کف پخ تخته 7-2

 4 فاق تیر حم  طولی    7-9

 01 نامه کتاب
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 یش گفتارپ

 هکا « هاا  ویژگای  -مساطح  هاای  پالات بارای   ناو  چوبیقطعات  -مواد ونق  حم های  پالت -بندی بسته»استاندارد 

ای به عنوان استاندارد ملی ایران به  المللی/منطقه بر مبنای پذیر، استانداردهای بین 0940نخستین بار در سال 

براساس پیشنهادهای دریافتی ، تدوین و منتشر شد 9 ، استاندارد ملی شمارۀ7، بند الفرو، اشاره شده در مورد 

 دویسات و یاازدهمین  در بار مورد تجدیادنظر قارار گرفات و     اولینهای مربوط برای  و بررسی و تایید کمیسیون

تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک  14/02/0941مورخ  بندی بستهاجالسیه کمیته ملی استاندارد 

، باه  0970مصوب بهمان مااه     قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 9ماده 

 . شود یمعنوان استاندارد ملی ایران منتشر 

نگار،(  ساختار و شیوۀ -ردهای ملی ایران)استاندا 9یران شمارۀ ااساس استاندارد ملی استانداردهای ملی ایران بر

ملی و جهانی در زمینه صنایع، علاوم   یها شرفتیپشوند. برای حف  همگامی و هماهنگی با تحوالت و  تدوین می

و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هر پیشانهادی کاه بارای اصاالح و     

تکمی  این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قارار خواهاد گرفات.    

 ن تجدید نظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.بنابراین، باید همواره از آخری

 

تهیاه و تادوین شاده و    « معادل یکساان »زیر به رو،  یا منطقهالمللی/ این استاندارد ملی براساس استاندارد بین

ای  المللی/منطقاه  باشد و معادل یکساان اساتاندارد باین    کام  متن آن به زبان فارسی میشام  ترجمه تخصصی 

 مزبور است:
 

ISO 18333:2014, Pallets for materials handling - Quality of new wooden components for flat 

pallets 
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 همقدم

های  سیستم تناسب باها در  پالتدو عام  استحکام و کاربردی بودن محصوالت به  مؤثر المللی بین ونق  حم 

با  دیگر موجود به موضوع استحکام و برخی موضوعات المللی بینمواد بستگی دارد . استانداردهای  ونق  حم 

به موضوعات عمده در ارتباط با حداق  کیفیت مواد و تولید و طرز  ،به هر حالپردازد.  ها می توجه به عملکرد پالت

قاب  توجهی روی  طور به تواند یمجاری پرداخته نشده است. این عوام   المللی بینکار تعمیر در استانداردهای 

 . داشته باشد ریتأث المللی بینبارگیری مواد واحدهای و  ونق  حم دهی شیوه باز

چوبی مشترک استفاده  یها قسمتایجاد حداق  سطح کیفی قاب  قبول برای  المللی بینهد  از این استاندارد 

 یرو و فک حام  یها تخته ،یطول حمال تیرهای . این قطعات عبارتند از :باشد یمچوبی شده در مونتاژ پالتهای 

 است. مؤثرخواص این اجزاء در کارایی پالت .یچوب مسطح پالت یرو و فک ةتخت ،ها بلوک ، پالت

 زیر است: شرحچهار استاندارد ملی مرتبط با این استاندارد وجود دارد که به 

تعمیر پالت چوبی کیفیت یراق آالت برای تولید و -پالت ، 0940: سال 09744استاندارد ملی ایران شمارۀ [ 1]

 مسطح

کیفیت سرهم بندی پالت های -پالت های جابجایی مواد ، 0944: سال 09904استاندارد ملی ایران شمارۀ  [2]

 چوبی جدید

[3] ISO 18333:2014 Pallets for materials handling -Quality of new wooden components for flat 

pallets 

[4] ISO 18613:2014 Pallets for materials handling-Repair of flat wooden pallet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61430
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62562
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 ها ویژگی -مسطح هایپالتبرای  نوچوبی قطعات  -مواد ونقل حملهای  پالت

 کاربرد دامنة هدف و     0

 یچوب مسطحهای  پالت در استفاده مورد نو یچوب قطعات های یژگیو حداق  نییتع ،استاندارد نیا نیتدو از هد 

 پالت یرو و فک ةتخت ها، کبلو ،پالت یرو و فک حام  یها تخته ،یطول حمال یرهایت مورد در استاندارد نیا ت.اس

 .دارد اربردک یچوب مسطح

ناشی از کاربرد این قطعات  ، در صورت بروز،که گیاهیبهداشت ایمنی و مربوط به  این استاندارد به مشکالت

  ندارد. یا اشارهباشند، 

 الزامیمراجع     2

بدین  ارجاع داده شده است. ها صورت الزامی به آن در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند. ، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میترتیب

ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این  که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه درصورتی

ها ارجاع داده شده است، همواره  آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن استاندارد الزام

 آور است. های بعدی برای این استاندارد الزام آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است: 
2-1 ISO 445, Pallets for material handling- Vocabulary 

  تدوین شده است. ISO 445با استفاده از استاندارد  واژه نامه-پالت ، 0942، سال 01909استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

2-2 EN 844‑3, Round and sawn timber - Terminology - Part 3: General terms relating to sawn      

       timber    
2-3 EN 844‑9, Round and sawn timber - Terminology - Part 9: Terms relating to features of sawn 

      timber          
2-4 EN 844‑10, Round and sawn timber - Terminology - Part 10: Terms relating to stain and         

      fungal attack      
2-5 EN 844‑12, Round and sawn timber - Terminology - Part 12: Additional terms and general                                                                          

index 

2-6 International Standards for Phytosanitary Measures Publication No. 15 (ISPM 15), Regulation 

for wood packaging material in international trade 
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 اصطالحات و تعاریف     3

    ۀشمار رانیا یمل استاندارد در شده ارائه فیتعار و اصطالحات ،استاندارد نیا در رفته ارکب فیتعار بر عالوه

 .روند یم ارکه ب EN 844‑12  و EN 844‑10 وEN 844‑9 وEN 844‑3  و01909

3-0 

 پوستی درون
bark pocket 

 .است شدهاحاطه چوب توسط یجزئ ای ام ک طور به هک درخت پوست

3-2  

 مغز محصور

boxed heart 

 .نباشد مشاهده قاب  لبه ای هیرو در اما دارد وجود چوب در هک یمغز

3-3 

 یدگیپوس

decay 

 .است چوب مخرب یاه قارچ تیفعال اثر در چوب ۀدهند  کیتش مواد بیتخر

3-9 

 مغز ان ینما

exposed pith 

 .است مشاهده قاب  ی از آنقسمت ای چوب لبة ای هیرو طول تمام در هک چوب مغز

3-5 

 هیرو یختگیگس

face shake 

 .باشد انینما چوب یانتها در احتماال ای و هیرو در هک یختگیگس

3-6 

 یقارچ یدگیپوس

fungal decay 

 . است چوب مخرب یها قارچ توسط چوب بیولوژیکی بیتخر

3-7 

 یختگیگس دل

heart shake 
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 .شود یم آغاز مغز از هک یشعاع ییانتها یختگیگس

3-8 

 درونی ةگر

intergrown knot 
 عرض مقطع چهارم سهبیش از  ودر سطح مورد بررسی، با بافت چوبی پیرامون خود در هم روییده  که است یا گره

 چوب را اشغال کرده است.

 3-4 

 لیما یختگیگس

oblique shake 

 .باشد ارکآش لبه ای هیرو در و بوده هیزاو یدارا چوب قطعه الی به نسبت هک است کیچا

3-01 

 نیرز کانبان

resin pocket 

 .استداشته وجود صمغ درونشان در حاوی صمغ بوده یا هک چوب الوار داخ   کش یعدس هایی حفره

3-00 

 یختگیگس گرد

ring shake 

 .گردد یم جادیا چوب شیرو یها حلقه امتداد در هک است کیچا

3-02 

 سالم ةگر

sound knot 

 .نباشد یدگیپوس یدارا هک است یا گره

3-03 

 افکش

split 

 .ابدی ادامه آن گریدة یرو به چوب قطعهة یرو یک از هک است کیچا

3-09 

 میمستق یختگیگس

straight knot 

 .باشد چوب قطعه الی با یمواز باًیتقر هک است کیچا
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3-05 

 وبیمع ةگر

unsound knot 

 .دارد وجود آن یرو یدگیپوس اثر هک است ای رهگ

3-06 

 یچوب مک

wane 

 است. الوار بر، شده دارای پوست یا بدون پوست هر سطح یا لبةبر مانده جا هب سطح گرد اولیة گرده بینة

3-07 

 فاق ناحیة

notch area 

به ) ردیگبر در هم را فاق عمق از یمین هک فاق یانتها هر از یمتر میلی 91 دۀمحدو در و فاق یباال در یا هیناح

 .(مراجعه شود 2شک  

3-08 

 یآب ةکل

blue stain 

 .است ریمتغ اهیس تا رنگ مک یآب از ،آن رنگ رییتغ هک قارچ توسطشده  جادیا ةلک

 .سازد یم متأثر را یمشخص یها گونه چوب برون معموالً یآبة لک -یادآوری

3-04 

 یابتدائ یدگیپوس

dote 

 هک یطور به ،است چوب در ییها لکه وجود و ها رگهدر   رنگییر تغ آن یها یژگیو از هک هیاول مراح  در یدگیپوس

 .مانند یم یباق رییتغ بدون حدوداً چوب یمقاومت خواص و یلک بافت

 .شود یم جادیا آن ،انبار خالل در و درخت قطع از قب  یدگیپوس نوع نیا  -یادآوری

3-21 

 یدگیپوس

rot  
 جرم و مقاومت ۀروند شیپ و یجیتدر اهشک شدن، نرم به منجر هک ها زمیارگانرویکم ای و قارچ توسط چوب ةیتجز

 .دهد یم رییتغ را چوب رنگ و بافت اغلب و شده چوب
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 یچوب یها گونه   9

 اساتاندارد  نیا ا در و هساتند  متناوع  اریبسا  شاوند  یما  اساتفاده  پالات  سااخت  در هکا  یچاوب  یهاا  گوناه 

 ریتاأث  پالات  عملکارد  بار  توجاه  قابا   طاور  باه  انتخااب شاده   یچاوب  ةگونا  ،وجاود  اینباا  .ندارناد  یتیدمحادو 

 ماورد  مجااز  یچاوب  یهاا  گوناه  ،شاود  یما  یمعرفا  یچاوب  پالات  هکا  یهنگاام بهتار اسات    رو، نیا ا از .گذارد یم

 .شوند مشخص آن در مصر 
  و ISO 3133   استانداردهایو  9192استاندارد ملی ایران شمارۀ  با استفاده از توان یمرا چوب  یها گونهخصوصیات  -یادآوری

ISO 3349 .تعیین نمود 

 پالت یتیفکی یها یژگیو   5

 در های صفات اختصاصی مندرج را مطابق با محدوده Q2 یاQ1 کیفیت  سطح حداق قطعات پالت شود  توصیه می

هاا   برآورده نماوده یاا از آن   ،است مشخص شده قبالًکه  ،ح کیفیت هر قطعهسط میزانحداق   بر طبقو  0 جدول

 تجاوز نماید.

 قطعات رطوبت مقدار   6

 . مقداری محدود نیسترطوبت قطعات پالت به هیچ  مقدار

 یکیولوژیب هجوم خطر درصد 21 ریز رطوبت در . گذارد ریتأث آن ردکارک و مقاومت بر تواند یم پالت چوب رطوبت -ادآوریی

 .رسد یم حداق  به قارچ و چوبخوار کسوس

 پالت قطعاتآماده سازی    7

 تولید یهایروادار      7-0

0مورد نظرابعاد  7-0-0
 

 و باشاند  نواخات یک یابعااد  نظار  از و باوده  ماورد نظار   عارض  و ضاخامت  یدارا یچاوب  قطعاتشود  توصیه می

 ایا  ردهکا  بارآورده  عارض  و ضاخامت  یبارا  را ماورد نظار   بعاد  دیا تول زماان  در بهتر اسات قطعات  از درصد 91

 .باشند شتریب آن از

 هاا  یروادار جملاه  از پالات  یهاا  یژگا یو الزاماات  تاا  باشاد  یافکا  زانیا م باه  یینهاا  عرض و ضخامتبهتر است 

 .سازند برآورده را

 مورد نظرباشد ، ضخامت متر  میلی  ± 9/0 است و رواداری تولید متر میلی 22+(2/-1) در صورتی که ویژگی ضخامت قطعه -مثال

  .کشیدگی قطعه باشد مقدار مجاز برای هم ی عالوه هب متر میلی 9/29 تولید بهتر است
 

                                                 
1- Target dimension 
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 پالت  مونتاژ از قبل قطعه رشیپذ قابل یکیف های ویژگی حداقل -0 جدول

 0ها یژگیو

 

 سطوح کیفیت 

 (Q2) 2تیفکی سطح (Q1)  0 تیفکی سطح

2،9درونی نسبتاًو  ،رونی، دگره سالم
 قطعه  عرضیک دوم  قطعه  عرضیک سوم  

 متر میلی 91کمتر یا مساوی  متر میلی 21کمتر یا مساوی  گره لق یا گره معیوب

 رویه یک رویه مجاز است  روی یک رویه مجاز است  9 مغزنمایان 

 مجاز است  مجاز است  ر مغزومحص

9گسیختگی رویه
 مجاز است  مجاز است  

یک شکا  روی تخته که کمتر یا  (ها تخته)در  ها شکا 

 تخته باشد  عرضمساوی یک 

متر یا مساوی دو یک شکا  روی تخته که ک

 .تخته باشد عرض

 کمتر یا مساوی یک چهارم طول باشد . مجاز نیست (ها بلوک) در تیر حام  طولی و  ها شکا 

 فقط روی یک رویه مجاز است  فقط روی یک رویه مجاز است  نییانبانک رز

 مجاز نیست  مجاز نیست  پوستی درون

 مراجعه شود. 7و  1به زیرنوی   -مجاز است مراجعه شود  7و  1به زیر نوی   لکه آبی

1تخریب بیولوژیکی به غیر از لکه آبی
 مجاز نیست  مجاز نیست  

7حمله حشرات فعال
 مجاز نیست  مجاز نیست  

4راخ حشره )در حالت حشره غیر فعال(سو
 9 تا 2 قطر به سوراخ 9 تا 

 است مجاز متر میلی

و  متر میلی 9سوراخ به قطر بیش از  9تا 

 مجاز است . متر میلی 4کوچکتر یا مساوی 

9چوبی )بدون پوست ( کم
 است مجاز ضخامت درصد 99 تا 

 درصد 29 یمساو ای مترکاگر 

 هیرو یک متس دو در طول قطعه

 از متر میلی 01 یمساو ای مترکو 

 باشد.مت هر س

 ای مترکاگر  است مجاز ضخامت درصد 91 تا

 متدو س در طول قطعه درصد 91 یمساو

 هر از متر میلی 21یمساو و مترک و هیرو یک

 .باشد سمت

 آمده است. EN 1310 استاندارد در ها مشخصه ای چوب های یژگیو گیری اندازه ییاجرا یها رو، -0

 .باشند 0 تیفکی سطح یدارا یطول حمال یرهایت شود یم هیتوص -2

 .شود گرفته نظر در گره یک عنوان به مجتمع ۀگر چند اما .است اغماض قاب  متر میلی 01 از مترک گرۀ -9

  مراجعه شود. 9-7بند  زیر بیشتر تیر طولی پالت به های یتمحدودبرای  -9

 پذیر، است. قاب  فاق ةناحی استثنای به قطعات سطح یک در فقط هیرو یختگیگس -9

 .برد نیب از را آن گرید ابزار با ای ورهک در چوب ردنک کخش با توان یم و گیرند قرار نمی یآب ةکل ثیر تأ تحت یکیانکم خواص -1

 .شود مراجعه یمل نهیقرنط نیقوان و  ISPM 15 به ها تیمحدود در موردبیشتری مقررات  مشاهده یبرا -7

 یتوجه قاب  اثر قطعه مقاومت برو  نبوده ادیز آن تعداد هک نیا بر مشروط ،است اغماض قاب  متر میلی 2 از مترک قطر با غیرفعال حشره سوراخ -4

 .شوند گرفته نظر در سوراخ یکبه عنوان  بهتر است مجتمع یها سوراخ اما نگذارد،
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 یطول حامل یرهایت رو، و فک یها تخته   7-0-2

 فک یها تختهبرای  مشخصرطوبت  میزاندر  شده تعیین مورد نظر ابعاد برای شدۀ مجاز هیتوص دیتولهای  رواداری

 :اند در زیر ارائه شده یطول حام  یرهایت و رو و

 .است متر میلی ±9/0مجاز حداکثر  رواداری: ضخامت 7-0-2-0

 .است متر میلی ± 9مجاز حداکثر  رواداری: عرض 7-0-2-2

  .است متر میلی ± 9مجاز حداکثر  رواداری: طول  7-0-2-3

 ها بلوک و یطول حامل ریت   7-0-3

 و ها بلوک مشخص برای رطوبت میزان درشده  تعیین مورد نظر ابعادبرای  مجاز شدۀ های تولید توصیه رواداری

 :اند شده ارائه ریز در یطول حام  یرهایت

 .است متر میلی ± 9/0مجاز حداکثر رواداری : ضخامت  7-0-3-0

 .است متر میلی ± 9/0مجاز حداکثر رواداری : عرض 7-0-3-2

 .است متر میلی ± 9مجاز حداکثر رواداری : طول  7-0-3-3

 

 پالت چوب رطوبت میزان رییتغ    7-0-9

  یک هر ازاء به ابعاد ردک فرض توان یم بگذارد، ریتأث قطعات ابعاد بر پالت چوب رطوبت میزان رییتغ هک یصورت در

اء هر به ازدرصد  21و زیر ابدی یمدرصد افزایش  29/1چوب  ابعاد درصد 91درصد تا  21رطوبت، از  شیافزا درصد 

ن نمونه ذکر شده است و به . این مقادیر فقط به عنواابدی یمدرصد کاهش  29/1رطوبت، ابعاد کاهش یک درصد 

 شود(.مراجعه  1چوبی ارتباطی ندارد )به بند گونة 

 سقف و فک یها تخته خِپَ    7-2

 یها لبه ةهم و فک ییانتها یها تختهدر دو سطح بیرونی  اگر مشخص شده باشد، بهتر است، فک یها تخته یها پخ

و  ها بلوک از ها پخبهتر است . رندیگ قرار کفترایل یها چرخک ورود یها چهیدر مجاورت در فک یها تخته یداخل

 سطحشود  توصیه می ( درجه باشد.91±9) هتر استب ها پخ ةیزاوفاصله داشته و  متر میلی 19تیرهای حام  طولی 

گستر،  اتصاالت تا درون ها پخبهتر است  مراجعه شود( 0)به شک   باشدن متر میلی 01 از ترشیب پخ ریز یعمود

 یابند.ن
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 :راهنما

 باشد.  متر میلی 01سطوح عمودی حداکثر 

 کف پالتپخ تختة  – 0شکل 

 

 یطول حامل ریت فاقِ  7-3

 و  عماق  (،یطولحام   ریت یانتها از فاصله) مح  با بهتر است لزوم صورت در یچوب حام  ریت یرو فاق    7-3-0

 یهاا  پالات  در فااق  یها دهانه با بهتر است فاق ۀشد هیتوص طولمراجعه شود(.  2)به شک  شود مشخص آن طول

 در ISO برابار  بهتار اسات   فکا  ةتختا  ضخامت ۀالوبع فاق عمق و باشد داشته مطابقت اند شده رکذ هک رجهتهچها

 .باشد متر میلی 91 از شیب ای 1741استاندارد

 وجاود  فااق  یبااال  در متار  میلای 041 حاداق   طاول  باا  تخات  و صاا   ساطح  یاک  شاود  یما  هیتوص     7-3-2

 97 از متار ک و متار  میلای  09 از شیبا  شاعاع  باا  گارد  یهاا  گوشاه  یدارا هاا  فااق شاود   توصیه مای . باشد داشته

 .باشند متر میلی

 ابعااد  متار   میلای   9هتار اسات   ب دیا تول یهاا یروادارنباشاد.   قائماه ة گوشا  دارای فااق  شود یم هیتوص  7-3-3

 ماورد نظار   ابعااد  متار  میلای   1 در محادودۀ  بهتار اسات   هکا  فااق  ةیا پا یاساتثنا  باه  ،باشاند  واقعای  مشخص

 .باشد

 فااق  یبااال  خاالص  مقطاع  ساطح  ساوم  یاک  باه  فااق  ةناحیا  هار  در ساالم  یهاا  گره شود توصیه می    7-3-9

 ساطح  چهاارم  یاک  از بهتار اسات   هاا  ساوراخ  ایا  وبیا مع یهاا  گاره . مراجعه شاود(  2)به شک  شود محدود آن

 یاک  ازبهتار اسات    یچاوب  مکمراجعاه شاود(   2)باه شاک   فااق   ةناحیا در  .شوندن شتریب فاق یباال عرض مقطع

 ریا ز در یچاوب  مکا مجااز باودن   . دباشا  متار ک فااق  یبااال  ارتفااع  ساوم  یاک  و یطاول  حاما   ریا ت عارض  سوم

 .(مراجعه شود 2 کشبه ) شود توصیه نمی فاق ةناحی داخ  در فاق یها گوشه
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 متر میلیابعاد بر حسب 

 
 

 فاق با یطول حامل ریت-2لکش

  :راهنما

 فاق مقع 1

 فاق ناحیه  2

 یطول حام  ریت ارتفاع  3

 فاق  رأس  4

 نباشد متر میلی 21 از کمتر که ة عمقمین  5

 گوشه  شعاع  6

 طولی  حام  تیر عرض  7

 طولی حام  تیر انتهای از فاق ةفاصل  8

 فاق طول   9
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