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فکر کنید
از نظر شكل ظاهري و بافت چوب، چه تفاوت هايي بين درختان سوزني برگ و پهن برگ وجود دارد؟

با دقت، به نرم افزار چوب شناسي نگاه كنيد، و پس از مشاهده و بررسي آن افزار جدول زير را تكميل نماييد.نرم افزار

کاربردنام چوب  سوزني برگکاربردنام چوب پهن برگ

در سازيالريكستوليد مبل راش

پس از بررسي نمودار 2ـ2 جدول ٣ـ2 را تكميل كنيد.

چوب

صنایع 
تقطیری

مشتقات 
سلولزی کاغذ و مقوا تخته فیبر تخته خرده 

چوب)نئوپان(
تخته چندالیی

و روکش چوب بری

تهیۀ تراورس
تهیۀ تخته
کف پوش

چوب های ساختمانی
مبل سازی

در و پنجره
کابینت آشپزخانه

تیرهای الیه ای
جعبه و صندوق

پارکت چوبی

کابینت آشپزخانه
در و پنجره

وسایل اداری
کشتی و قایق

قطعات داربست
بسته بندی جعبه

وسایل ورزشی
کبریت سازی
روکش کاری

کابینت آشپزخانه
دِر توپر

وسایل اداری
قفسه بندی

دیواره چوبی
پارتیشن

دکوراسیون

کابینت آشپزخانه
قفسه بندی

پوشش دیواره
بسته بندی
عایق کاری

انواع کاغذ
انواع مقوا

ابریشم مصنوعی
)ویسکوز(

نوار فیلم های 
سینمایی

نوارهای ضبط
شیشۀ نشکن

تهیۀ زغال
الکل

اسید استیک
قطران

کرئوزوت
مواد ضد عفونی

تانن
مواد رنگی

مصارف روستایی
وسایل نخ ریسی

نساجی و قالی بافی
در و پنجره

قایق های سنتی
گهواره

دسته افزار
نرد بان

جعبه و صندوق
صنایع دستی
اشیای خانگی

تیرهای ارتباطات

مصارف سنتی تبدیل شیمیایی تبدیل مکانیکی

نمودار1ـ٢ـ تقسیم بندی استفاده از چوب برای مصارف مختلف

جدول ٢ـ٢

فعالیت 
کالسی



6٣

دانش فنی پایه ـ رشته صنایع چوب و مبلمان

محصوالت تبدیل مکانیکي 
محصوالت تبدیل شیمیایي مورد مصرف چوب

مورد مصرفچوب

1ـ توليد كاغذ و مقوا1ـ تخته اليه سازي

2ـ2ـ

٣ـ٣ـ

4ـ4ـ

5   ـ5  ـ

جدول ٣ـ٢

فعالیت 
1  با حضور در فضاي كارگاه، تعدادي از چوب هاي پهن برگ و سوزني برگ را انتخاب و بعد از مشخص کارگاهی

كردن نام، آنها را به هنرآموز خود تحويل دهيد.
٢  در مسير حركت از منزل تا هنرستان، درختان مختلف را از نظر نوع برگ شناسايي نموده )با توجه 

به نرم افزار چوب شناسی( و بگوييد وجود اين درختان در مسير و در خيابان ها چه تأثيري در زندگي 
بشر دارد؟

1 با توجه به آموخته هاي خود، به اين پرسش پاسخ تحليلي دهيد: تفاوت درختان پهن برگ و سوزني برگ فکر کنید

در چيست؟ تفاوت چوب آنها در چه چيزهايي است؟ 
٢  به جز چوب هاي معرفي شده در اين كتاب؛ دو نوع چوب سوزني برگ و پهن برگ ديگر نام ببريد.

1  توجه داشته باشيد كه هنگام ورود به كارگاه حتماً بايد از لباس كار و كفش ايمني استفاده كنيد.نکات ایمنی

٢  از شوخي كردن در محيط كارگاه و هنگام كار جداً بپرهيزيد.

٣  درصورت استفاده از ابزار و ماشين آالت دستي برقي، حتماً از وسايل ايمني وكمكي استفاده كنيد.

٤  هنگام استفاده از وسايل و ابزارها حتماً با هنرآموز مربوطه هماهنگی كنيد.

نکات زیست 
1  با كاشت يک نهال، در آبادانی جامعه خود سهيم باشيم.محیطی

٢  درختان را هرگز زخمي نكنيد. آيا مي دانيد چرا؟
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به صورت فردي يا گروه های 2و٣ نفره به مكان هايی برويد كه در جدول زير به آنها اشاره شده است؛ پژوهش
سپس با دقت و حوصله به اطراف نگاه كنيد، و موارد خواسته شده را كامل كرده، در كالس ارائه دهيد. 

ب( روکش: روكش به اليه ای نازک از چوب يا مواد مصنوعی گفته می شود كه برای زيباسازی و پوشش 
صفحات فشرده چوبی مورد استفاده قرار می گيرد. در يک طبقه بندی كلی روكش ها به دو دسته طبيعی و 

مصنوعی تقسيم  می شوند. 
ـ روکش هاي طبیعي یا چوبي: معموالً چوب هاي با نقوش زيبا و بدون عيب را به علت گران بودن، به اليه هاي 
نازكي تبديل می كنند كه به آنها روكش مي گوييم )شكل 41ـ2(. روكش های طبيعی طي فرايند خاصي توليد 
مي شوند؛ در واقع پس از پخت چوب با آب داغ يا بخار، آن را با روش هاي مختلفی )كاردي، لوله بری، اره ای 

جدول: فرم فعالیت هنرجو

نوع چوب )گونه(سوزنی برگ/ پهن برگ نام لوازم ساخته شده از چوبمکان مراجعهردیف

منزل1

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

اداره2

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

هنرستان٣

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

مسجد يا امام زاده ها4

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

٣ـ 

4ـ 

جدول ٤ـ٢
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و محوری( به روكش تبديل می كنند )شكل 41ـ2 (. اغلب از گونه هاي پهن برگ روكش تهيه می شود اما از 
چوب هاي سوزني برگ نيز اين امكان وجود دارد، ولي مصرف كمتری دارند. از روكش هاي چوبي براي روكش 
كردن انواع اوراق فشرده چوبي مانند تخته خرده چوب، تخته چنداليه، تخته فيبرها )MDF( و... استفاده مي شود.

جدول ٥ـ٢

مورد مصرفمزایامعایبنوع روکش

عدم مقاومت در برابر  ضربه،  سايش، رطوبت، طبيعی
گرما، مواد شيميايي و …

روكش كردن نئوپان، تخته اليه، زيبايي و طبيعي بودن
تخته فيبر )MDF( و...

شکل ٤1ـ٢

آيا تاكنون به اين نكته انديشيده ايد كه چگونه مي توان از چوب خام با تراكم الياف بسيار سخت و محكم، فیلم
تنه  از  روكش گيري  فيلم روش  آورد؟  به دست  از 1ميلي متر  با ضخامت حتي كمتر  روكش  نازک  اليه 

درختان را ببينيد.

فعالیت 
دربارة فرايند تهيه روكش به روش طبيعي كه در فيلم ديديد به صورت گروهي بحث و بررسي كنيد. کالسی

انواع روکش طبیعی

روش لوله بری روش کاردیروش اره ایروش محوری



66

ـ روکش هاي مصنوعي: روكش های مصنوعی يک يا چند اليه ورق از جنس كاغذ يا پالستيک هستند كه 
با اليه های چسب و مواد حفاظتی، تقويت شده و برای پوشش فرآورده های چوبی )تخته خرده چوب، فيبر و...( 

به كار می روند. روكش های مصنوعی در دو نوع كاغذی و مواد ترموپالستيک توليد مي شوند.
روکش های کاغذی: شامل روكش هاي زير است:

روکش لترون: از يک اليه كاغذ )ساده يا طرح دار( آغشته با رزين مالمين فرم آلدهيد، تشكيل شده است. 
اين نوع روكش از كمترين دوام و مقاومت در برابر سايش، ضربه، گرما، رطوبت و... برخوردار است. از اين 
روكش عالوه بر پوشش سطوح اوراق MDF، و تخته خرده چوب، براي ساخت نوار لبه ساده، پشت چسب دار 

و... استفاده می شود. لترون نام يكی از توليد كنندگان مشهور اين نوع روكش است. 
 )MF( آغشته به چسب مالمين فرم آلدهيد )روکش مالمینه: روكش مالمينه از كاغذهاي تزييني )دكوری
ساخته می شود.  دارا بودن تمام امكانات تزيينی و نيز مقاومت مناسب روكش مالمينه در برابر رطوبت، گرما، 
سايش و… دامنه وسيعی از كاربردهای متنوع برای MDF و تخته خرده چوب با روكش مالمينه را به وجود 

آورده است، اين نوع روكش پركاربردترين نوع روكش در جهان است.
روکش HPL: با اسم اختصاری High Pressure Laminate( HPL( ورقه ای است با انعطاف پذيری كم 
)در ضخامت های ۰/۷ تا 1/5 ميلی متر( و مركب از چندين اليه )كاغذ كرافت،كاغذ دكوراتيو، ورقه های رنگی، 
رزين فنليک يا رزين مالمين( كه تحت تأثير گرما و فشار به هم می چسبند. روكش های HPL در برابر عوامل 
مختلف مانند گرما، رطوبت، عوامل بيولوژيكی، مواد شيميايی، خش و سايش و ضربه مقاوم است و می توان 

آن را به راحتی و به دفعات زياد با آب و مواد پاک كننده تميز كرد.
روکش ترموپالستیک: شامل روكش هاي زير است: 

روکش PVC: اين نوع روكش ها از مواد گرمانرم )ترموپالستيک( ساخته شده كه در اثر گرما تغيير شكل 
داده و انعطاف بسيار بااليی دارند.  اين نوع روكش زيبايي روكش هاي HPL و مالمينه را ندارد، و در برابر 
گرما مطلقاً مقاوم نيست؛ اما مقاومت آن در برابر رطوبت، بستگي به چسب مصرفي دارد كه در چسباندن 
انحناهای  با  ابزار خورده كه دارای اختالف سطح های عميق  از اين روكش در سطوح  آن استفاده می شود. 

متعدد  است استفاده می شود. 
روکش اکریلیک: با قابليت انعطاف زياد، كه از آن برای روكش كردن سطوح ابزار خورده، لبه های فرم دار و 

فرز خورده استفاده می  شود.
روكش هاي مصنوعي به صورت ورق )شيت( يا رول به فروش مي رسند )شكل 42  ـ2( و از آنها برای پوشش 

سطوح يا لبه های )نوار لبه( اوراق فشرده چوبي )MDF ، تخته خرده چوب و…( استفاده می شود.

شکل ٤٢ـ٢ 

ورق یا شیت روکش مصنوعیرول روکش مصنوعینوار لبه
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روكش های مصنوعی، از نظر رنگ، نقش و طرح بسيار متنوع اند )طرح های اسليمی، طرح چوب، طرح چرم، 
گلدار، موزاييكی، ساده رنگی،  نقش برجسته و...(. شكل 44ـ2 نمونه هايی از آن را نشان می دهد.  

شکل ٤٣ـ٢ 

شکل ٤٤ـ٢ 

                 

روکش pvc  روکش لترون

  HPL روکش روکش مالمینه
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هايگالس نيز نوعی روكش مصنوعی از نوع مالمينه يا پی وی سی است كه با پلكسی گالس )نوعی پالستيک 
با ظاهری بسيار شفاف و شيشه مانند( پوشانده شده است. درخشندگی، برجسته ترين خصوصيت هايگالس 

می باشد. )شكل 45ـ2(

شکل ٤٥ـ٢ 

پلی گالس نيز نسل جديدی از روكش های هايگالس می باشد؛ در اين روكش، يک اليه شفاف از پلی استر روی 
سطح روكش مالمينه )با رنگ های متفاوت( پرس شده است. پلی گالس نسبت به هايگالس عالوه بر اينكه 
در ميزان براق بودن و شفافيت، سطح باالتری دارد، مقاومت بيشتری نيز در مقابل خط و خش داشته و زمان 

طوالنی تری كيفيت و جذابيت خود را حفظ می كند.

بحث
 کالسی

تحقیق

انواع نوار لبه مورد استفاده در لبه چسبانی صفحات فشرده چوبی را نام ببريد، و روش كار و دستگاه های 
مورد نياز برای كار با آنها را به كمک هنرآموز خود بررسی نماييد.

تفاوت نوار لترون با PVC چيست؟ مزايا و معايب آنها را با هم مقايسه نماييد.
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ج( صفحات فشرده چوبی )فرآورده های مرکب(: فرآورده هاي صفحه اي )مركب( چوبي، واژه اي كلي براي 
مجموعه اي از تخته ها و صفحات چوبي به شمار مي رود، كه طيف وسيعي از خواص و ويژگي هاي مهندسي 
مختلف را دارا هستند. تخته اليه، تخته خرده چوب، تخته فيبرها، تخته تراشه هاي جهت دار )OSB(، چوب 

پالستيک و... از اين جمله می باشند )نمودار زير(. 

عنوان: »جدول اطالعات در مورد نوارها«پژوهش
با مراجعه به بازار، اطالعات جدول زير را برای هر نوع نوار كامل كنيد، سپس ارزان ترين و گران ترين نوار 
را مشخص نماييد. توجه داشته باشيد كه نوارها از نظر ضخامت، پهنا و متراژ تنوع زيادی دارند، كه بايد 

به صورت جداگانه در هر رديف جدول 6ـ2 نوشته شود.

جدول ٦ـ٢

ضخامت نوار نوع نوار
)میلی متر(

پهنای نوار 
)میلی متر(

شرکت 
سازنده

کشور 
سازنده

قیمت رول 
نوار )ریال(

متراژ هر رول 
نوار )متر(

قیمت هر متر 
نوار )ریال(

الیه چوب

خرده چوب

آرد چوب

الیاف چوب

شرده چوبی
ت ف

انواع صفحا

صفحات فشرده 
الیه ای

صفحات فشرده 
خرده ای

تخته فیبر

صفحات فشرده آرد 
چوب با پالستیک

تخته الیه

HDF

تخته خرده چوب

چوب پالستیک

LDF

OSB

MDF

نمودار ٢ـ٢
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تخته الیه: يكي از صفحات فشرده چوبی )كامپوزيت های چوبي( تخته اليه است. تخته اليه عبارت است 
از چند اليه چوب نازک كه پس از چسب زنی، روی هم قرار گرفته و از طريق فشار و حرارت دادن به هم 
می چسبند. در تخته اليه، جهت الياف هراليه نسبت به الية زيرين خود9۰ درجه است. تخته های چند اليه با 
تعداد اليه هاي فرد ساخته مي شوند، كه نازک ترين آنها ٣ اليه بوده و با توجه به نوع كاربردشان 5، ۷، 9 و... 

اليه نيز موجود است. )شكل 46ـ2(

شکل ٤٦ـ٢ 

شکل ٤7ـ٢ 

شکل ٤8ـ٢ 

چسب + الیه های چوب = تخته چندالیه

پس از پخت گرده بينه در بخارآب يا آب داغ، آن را با استفاده از روش لوله بري )Peeling(، به اليه تبديل 
می كنند. در اين مرحله، اليه های تهيه شده به صورت نواری و يكپارچه هستند كه بعد از برش )به ابعاد مورد 
نظر(، آنها را تا رطوبت مورد نظر خشک كرده و به كمک دستگاه پرس )تركيب چسب و حرارت و فشار( به 

تخته اليه تبديل می كنند )شكل 4۷ـ2(.

باريكه های  از  رديفی  اليه،  جای  به  اليه،  تخته  وسطی  اليه  در  مواقع  بعضی 
چوبی )چوب ماسيو( قرار می دهند، كه در اين صورت به آن تخته اليه رديفی 

يا )block board( می گويند. )شكل 48ـ2(

الیه گیری به روش لوله بری

الیه

جهت چرخش
محور دستگاه

 تیغه برش گرده بینه
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از تخته اليه در ساخت مصنوعات صفحه ای مانند كابينت آشپزخانه نيز مي توان استفاده كرد. )شكل 49ـ2(

شکل ٤9ـ٢ 

شکل ٥0ـ٢ ـ تخته خرده چوب با ضخامت های متفاوت

و تحقیق و داليل علمي  بگيريد(  اينترنت كمک  )از  بودن اليه ها در تخته اليه تحقيق كنيد  فرد  درباره علت 
استدالل فني خود را به هنرآموز ارائه دهيد.

از  يكی  خرده چوب  تخته  خرده چوب:  تخته 
از  كه  است  صفحه اي  چوبي  فرآورده  قديمی ترين 
مخلوط خرده چوب يا ساير مواد ليگنو سلولزي )كاه، 
كمک  به  چسبنده،  مواد  و  و...(،  نيشكر  تفاله  كلش، 
مورد  چوب های  خرده  می شود.  ساخته  گرما  و  فشار 
از مازاد  استفاده در ساخت تخته خرده چوب، معموالً 
كارخانجات چوب بري يا از شاخه هاي كم قطر درختان 
جنگلي تهيه می شود. به تخته خرده چوب، در اصطالح 

اشتباه » نئوپان« نيز مي گويند. )شكل 5۰ـ2(
برای زيبايی و دوام بيشتر تخته خرده چوب، آن را با 
مالمينه،  )لترون،  مصنوعی  يا  و  طبيعی  روكش های 
HPL و...( روكش می كنند. در بازار كار ايران به تخته 

فیلم
فيلم تهيه تخته چنداليه را در كالس مشاهده كنيد.

چسب + خرده چوب = تخته خرده چوب
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خرده چوب 16 ميلی متر روكش شده با روكش های مصنوعی، لترون )Letron(گفته می شود، در حالی كه 
لترون فقط نام روكش كاغذی است كه روی صفحات فشرده چوبی پرس می شود )شكل 51ـ2 (. لترون در مقابل 
سايش و ضربه، مقاوم نبوده و در جاهايی كه مقاومت مدنظر است، معموالً توصيه نمی شوند. امروزه استفاده از 
تخته خرده چوب با روكش مالمينه، در ساخت مصنوعات صفحه ای مانند انواع مبلمان مسكونی،كابينت های 
اداری، كابينت آشپزخانه و... معمول است، كه در كابينت های آشپزخانه، از تخته خرده چوب 16 ميلی متر با 

روكش مالمينه در ساخت بدنه ها و گاهی درهای كابينت استفاده می شود.  

برای ساخت صفحات رويه كابينت )تاپس(، مي توان از تخته 
خرده چوب با ضخامت های باالتر )٣2 تا 6۰ ميلی متر( كه با 
روكش HPL و ديگر روكش مقاوم در برابر حرارت، رطوبت و 

سايش پوشش داده شده اند، استفاده كرد.

شکل ٥1ـ٢ 

شکل ٥٢ـ٢ 

تخته خرده چوب با روکش مالمینه

HPL تخته خرده چوب با روکش

تخته خرده چوب با روکش چوبی

تخته خرده چوب با روکش لترون

روکش رویی )چوبی( 

تخته خرده چوب

روکش زیرین )چوبی(

 HPL روکش
صفحه تاپس لبه پست فرمینگ

الیه زیرین صفحه تاپسشیار آبگیر

HPL روکش رویی

تخته خرده چوب

روکش زیرین
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ابعاد استاندارد صفحات تخته خرده چوب در ايران طبق جدول زير است:

جدول 7ـ٢

طولعرضضخامت

518٣۰22۰۰
16122۰244۰
1618٣۰2۷5۰
1618٣۰244۰
1618٣۰٣66۰

اين تحقیق يافتن  برای  با اسامی مختلفی می شناسند.  را  بازار كار، صفحات روكش شده تخته خرده چوب  در 
اسامی، به بازار يا اينترنت مراجعه كرده، تحقيق نماييد و نتيجه را به هنر آموز خود گزارش دهيد.

بارش فکری

تخته فیبر: تخته فيبر از عناصر كشيده و باريک چوبي )فيبر( يا ساير الياف غير چوبي و مواد ليگنو سلولزی 
مانند ساقه گندم، ذرت، نيشكر و... )كه به صورت خمير درآمده اند( و از طريق فشردن، تداخل و اتصال بين 

الياف )ليگنين چوب( يا با افزودن چسب هاي مصنوعي به دست مي آيد. )شكل 5٣ـ2(
تخته فيبرها بر حسب دانسيته )جرم مخصوص( به سه دسته تخته فيبر سبک يا عايق )LDF(، تخته فيبر 

نيمه سخت )MDF(، و تخته فيبر سخت )HDF( تقسيم می شوند.

 MDF 1  چرا در ساخت كابينت به جاي تخته اليه و چوب ماسيو )توپر( بيشتر از تخته خرده چوب و

استفاده می كنند؟
٢  اصطالح عاميانه و بازاري تخته خرده چوب چيست؟ چرا به اين نام معروف شده است؟

فیلم
نمايش فيلم تهيه تخته خرده چوب

چسب + الیاف چوب = تخته فیبر
شکل ٥٣ـ٢

HDFMDFLDF
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صفحات MDF پر مصرف ترين تخته فيبر در كابينت سازی است، كه به صورت خام )بدون روكش( يا روكش 
روكش های  از  محصول،  اين  كردن  روكش  برای  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد  مصنوعی(  يا  )طبيعی  شده 

مصنوعي لترون، مالمينه، HPL و PVC استفاده می شود كه روكش مالمينه، متداول ترين نوع آن است.

شکل ٥٤ـ٢ 

صفحات MDF  از ضخامت ٣ تا 8۰ ميلی متر توليد می شود، در 
حالی كه در ايران اين صفحات بيشتر با ضخامت های اسمی ٣، 8 ، 
12، 16، 25 و ٣2 )16+16( ميلی متر ديده می شود كه از بين آنها  
صفحة 16 ميلی متر  برای در و بدنه كابينت، و صفحة ٣ ميلی متر 
برای پشت بند كابينت كاربرد بيشتری دارد. از MDF با ضخامت 
8    ميلي متر نيز اغلب برای ساخت تنكه درهای قاب تنكه ای استفاده 
ايران  در   MDF صفحات  رايج  ابعاد  روبه رو  جدول  در  می شود. 

)برحسب ميلي متر( آمده است.

MDF با روکش طبیعی
MDF خام )بدون روکش(

MDF با روکش مالمینه

HPL با روکش MDF

PVC با روکش MDF

جدول 8  ـ٢

طولعرضضخامت

٣122۰244۰

٣18٣۰244۰

6122۰244۰

818٣۰٣66۰

16122۰244۰

1618٣۰٣66۰

الیه رویی )پوششی(
الیه دکور فلزی

کاغذ کرافت

MDF

HPL
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شکل ٥٥ـ٢ 

شکل ٥٦ـ٢ 

البته  )تاپس( كاربرد دارد.  برای استفاده در ساخت صفحه رويی كابينت  بيشتر،  با ضخامت   MDF صفحة 
در اين صورت بايد آن را با روكش های مقاوم )مانند HPL و... ( پوشاند. در كارخانجات می توان با استفاده 
از دستگاه هاي مخصوص )پست فرمينگ( و با چسباندن دو، سه يا چهار ورق MDF 16 ميلی متری به هم، 

صفحات تاپس توليد كرد. )شكل 55ـ2( 

روی ورق های خام MDF )يک طرف آن( می توان روكش های هايگالس پرس كرد كه در اين صورت به آن 
MDF هايگالس می گويند. روكش طرف ديگر اين صفحات از جنس مالمينه سفيد ساده، پی وی سی يا كاغذ 
است كه نوع مرغوب آن دارای روكش مالمينه سفيد است. كابينت های آشپزخانه هايگالس عالوه بر نمای 
لوكس و شيكی كه به آشپزخانه های مدرن می دهند، خود به دليل خاصيت انعكاس نور و براق بودن به نوعی 
منبع نور در آشپزخانه به شمار می روند؛ اما نكتة بسيار مهم در هنگام استفاده از كابينت های هايگالس، نورگير 
بودن خود آشپزخانه است. نمونه كابينت ساخته شده از ورق های هايگالس را در تصوير زير مشاهده مي كنيد.
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ام دی اف  ورق های  روی  معموالً  است.  روكش مصنوعی  با   MDF از  ديگر  نوعی  پلی گالس،   MDF صفحة 
پلی گالس دوطرف روكش مالمينه پرس شده، كه يک طرف براق و طرف ديگر مات می باشد. سطح براق )با 
اليه ای از پلی استر( عالوه بر درخشندگی و براقی، مقاومت در برابر سايش و قابليت ضدخش داشته و از طول 

عمر بااليی برخوردار است.
و... طرح های  فلزي، پرس های گرم  فرز، غلتک  ليزر،  MDF خام می توان توسط دستگاه سی ان سی،  روی 
مختلف ايجاد كرد، سپس با استفاده از دستگاه پرس )ممبران( روی آنها انواع روكش های چوبی، پی وی سی، 
چرمی و... پرس كرد، و يا به كمک انواع رنگ های پوششی آنها را پوشاند. از انواع اين محصوالت می توان به 
درهای كابينت و پروفيل های مورد استفاده در ساخت قاب در، تاج و پاخور كابينت، اشاره كرد. )شكل 5۷ـ2(

شکل ٥7ـ٢ 

پرسش 
علمی

پرسش 

تفاوت MDF با تخته خرده چوب را بيان كنيد.
تفاوت MDF با HDF در چيست ؟

آيا مي دانيد چگونه مي توان جنس صفحات به كار رفته در ساخت كابينت آشپزخانه را تشخيص داد؟ 
...................................................................................................................................................................................  1

...................................................................................................................................................................................  ٢
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پرسش 
آيا تا كنون به مراحل ساخت MDF انديشيده ايد؟ با دقت مراحل ساخت MDF را در نمودار زير بررسي علمی

كرده و با هنرآموز خود بحث نماييد.

جدا کردن 
انواع ضایعات 

)فلزی(

پیش پرس

بخاردهیالک کردن

تشکیل کیک

خردکردن 
چوب )تبدیل به 

چیپس(
تولید فیبر

چسب زنی
پرس گرم

پرس طبقاتی
پرس پیوسته

خشک کن

انبار کردندرجه بندی خنک سازی کناره بری و 
سنباده زنیاندازه بری

با مراجعه به فروشندگان فرآورده هاي چوبي، خواص و شاخص هاي زير در مورد صفحات فشرده چوبي )با تحقیق
شرايط يكسان( را بررسي نموده و داليل خود را در كالس مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

جدول 9ـ٢

شاخص ٥ شاخص ٤ شاخص ٣ شاخص ٢ شاخص 1 شاخص ها

مقاوم بودن قدرت 
نگه داري پيچ

قابليت 
ماشين كاري

جذب
 رطوبت

جرم 
مخصوص

صفحات فشرده چوبي

تخته خرده چوب

MDF

تخته چند اليي

با مراجعه به كتاب های تخصصی و همچنين اينترنت، تحقيق كنيد كه اولين محصول ساخته شده از پژوهش
چوب چه بوده است؟ و ترتيب ساخت صفحات فشرده چوبی )تخته اليه، تخته خرده چوب، تخته فيبر( 

چگونه بوده، و چرا ترتيب ساخت اين محصوالت اينگونه بوده است؟ 
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 :)ORIENTED  STRAND BOARD  :)OSB( :تخته تراشه
تخته های OSB از چند الیه تراشه های چوب جهت دار شده )با طول 
کمتر از 100، عرض بیش از 20 و ضخامت کمتر از 1 میلی متر(، به 
عالوة چسب )عموماً مقاوم به رطوبت( و با کمک فشار و گرمای پرس 
تولید می شوند. این صفحه ها عموماً در ابعاد 1220×2440 میلی متر و 
با ضخامت های 6 تا 25 میلی متر و به صورت 3 الیه ساخته می شوند. 
دیوارها،  پوشش  و  عایق  برای  می توان  تخته ها  این  از  58ـ2(  )شکل 
فرش کردن و کف سازی، صنعت مبلمان، روکش سقف ها و سقف سازی، 
کانتینرها  بدنه  بدنه خودروها،  ماشین آالت،  بسته بندی  نوین،  اتصاالت 

و... استفاده کرد. 
 WPC که امروزه به اختصار )wood plastic composite) چوب پالستیک: کامپوزیت های چوب پالستیک
نامیده می شوند، کامپوزیت هایی هستند که از ترکیب الیاف چوب، پالستیک و ترموپالستیک ها و نوعی آرد 

مخصوص ساخته می شوند. polywood نوع بسیار جدیدی از این محصوالت می باشد. )شکل 59ـ2(
از مزایای این کامپوزیت ها، مقاومت در برابر قارچ ها و حمله حشرات، جذب رطوبت بسیار پایین، مقاومت در 
برابر تغییرات شیمیایی، رنگ پذیری مناسب و... می باشد. این کامپوزیت ها به شکل پروفیل و یا صفحات توپر 
یا تو خالی، تولید و از آن در ساخت صفحات رویه کابینت )تاپس(، پروفیل های در و پنجره، ساختمان سازی 
)نمای ساختمان، نرده، سقف کاذب، کفپوش و...(  خودرو سازی )وسایل تزیینی داخلی(، دکوراسیون، راه آهن، 

کشتی سازی )عرشه( و مبلمان فضای باز )نیمکت، گلدان، آالچیق، پرگوال و...( استفاده می شود. 

OSB شکل 58ـ٢ ـ صفحات

شکل 59ـ٢ـ صفحات چوب پالستیک
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PVC: در سال های اخير استفاده از PVC )پلی وينيل كلرايد( در بسياری از صنايع متداول شده، و صنعت 
چوب هم از اين مقوله مستثنی نيست. مقاومت در برابر رطوبت، عايق صدا و گرما و الكتريسيته، ضد حشره 
البته  است.  ماده  اين  محاسن  از  هايگالس(  و  مات  صورت  دو  )به  متنوع  رنگ های  و  پايين  چگالی  بودن، 
پيچ خوری ضعيف، مقاومت خمشی كم، قيمت باال، مصنوعی بودن آن و آسيب رسانی به محيط زيست باعث 

شده كه فقط در ساخت قسمتی از كابينت های آشپزخانه از آن استفاده شود. )شكل 6۰ ـ2(
استفاده می شود و در ساخت ساير  PVC، فقط در ساخت كابينت های زير سينک ظرفشويی  از ورق های 
كابينت های آشپزخانه، به جای آن، فرآورده های چوبی با روكش پی وی سی به كار می رود. از PVC در ساخت 

كابينت های آشپزخانه های صنعتی، حمام، سرويس بهداشتی و... نيز استفاده می شود. 

شکل ٦0 ـ٢ 

شکل ٦1 ـ٢ 

سنگ های مصنوعی: كورين )Corian( نام نوعی سنگ مصنوعی است كه از اكريليک و رزين تشكيل شده 
و به دليل داشتن سطحی صاف و يكپارچه، از آن برای پوشش سطوح مختلف مانند صفحات تاپس آشپزخانه، 
كانترهای  ميز،  رويه  ويترين ها،  آزمايشگاه ها،  فضای  بهداشتی،  و سرويس های  روشويی حمام  كابينت  رويه 

رستوران ها و… استفاده می شود. )شكل 61 ـ2(
سطح كورين به دليل عدم تخلخل و نفوذ ناپذيری، به راحتی تميز می شود و لكه به درون آن نفوذ نمی كند. اين 
سنگ ها در مقابل رطوبت، گرما )تا 1۰۰ درجه سانتی گراد(، رشد و نمو قارچ و باكتری و كپک و... مقاوم است. 
ورقه های كورين را می توان به صورتی در كنار هم قرار داد كه بدون درز ديده شود و ظاهری ظريف را به نمايش 
گذارد. اين ماده خش برمی دارد، و خش، بيشتر در رنگ های تيره خود را نشان می دهد، ولی قابل برطرف شدن است.

كورين دارای رنگ و طرح های مختلفی است كه به صورت تک رنگ يكنواخت و همچنين تم رنگی و لكه های 
درخشان قابل توليد است.
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كوارتز، نام سنگ ديگری است كه نه تنها تمامی خصوصيات كورين را دارد، بلكه ضد خش بوده و دارای دوام 
و زيبايی فوق العاده ای می باشد. در سنگ های كوارتز محل اتصال تا حدودی مشخص و قابل مشاهده است. 

)شكل 62 ـ2(

شکل ٦٢ ـ٢ 

امروزه در صفحات رويه كابينت )تاپس( از سنگ های طبيعی نيز استفاده زيادی می شود. 

 مواد کمکی 
مواد ثانويه يا كمكی به موادی گفته می شود كه جزئی از مواد اصلی محسوب نمی شوند ولی بدون وجود آنها 
نيز ساخت مصنوعات چوبی، تمام شده تلقی نشده و كار ناقص خواهد ماند. در ساخت كابينت اين مواد شامل 

يراق آالت، چسب و... می باشد. 
در واقع يراق آالت )Fitting( ملزوماتی غير چوبی هستند كه برای مونتاژ قطعات )به عنوان مواد اتصال دهنده(، 
جنس  معموالً  می گيرند.  قرار  استفاده  مورد  تزيينی  و  كاربردی  لوازم  به عنوان  همچنين  و  آنها  بند و بست 

يراق آالت از فلز و پالستيک است.

نکته
در ايران قطعات تزيينی به كار رفته در كابينت نيز به عنوان يراق آالت شناخته می شوند.

می توان يراق آالت مورد مصرف در كابينت سازی را طبق نمودار زير دسته بندی نمود:
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نکته
اتصاالت چوبی مورد استفاده در ساخت كابينت های صفحه ای به عنوان يراق آالت شناخته نمی شوند.

بر اين اساس يراق آالت را به دو دسته تقسيم می كنند: 
الف( يراق آالت مونتاژ و بند و بست
ب( يراق آالت كاربردی و تزيينی

 یراق آالت مونتاژ و بند و بست کابینت آشپزخانه 
در كابينت ها برای مونتاژ و اتصال قطعات مختلف به يكديگر، از اتصاالت استفاده می شود. اين اتصاالت مطابق 

نمودار زير به دو دسته تقسيم می شوند. 
اتصاالت جدا شدنی )باز شدنی(

اتصاالت جدا نشدنی )باز نشدنی(

انواع اتصاالت در کابینت سازی

اتصال موقت یا 
جداشدنی

پیچ، الیت و گونیا 
و...

اتصال دائم یا 
جدانشدنی

دوبل، بیسکوئیتی، 
زبانه دم چلچله )با مواد 

مصنوعی(،چسب و...

 اتصاالت جدا شدنی)باز شدنی( 
در صورت استفاده از اين اتصاالت، بعد از مونتاژ كار و در صورت نياز، دوباره می توان آنها را از هم 
جدا كرد. اتصال پيچ، اتصال اليت، اتصال كلمكس )لمه لو lamello( و بست گونيايی نمونه ای از اين 

اتصاالت هستند. 
الف( اتصال پیچ: پيچ به عنوان اتصال دهنده، يكی از اتصاالت موقتی است كه در ساخت و مونتاژ كابينت 
)مونتاژ يونيت ها، مونتاژ كشو ها، فيكس كردن كابينت ها به هم، نصب درها( مورد استفاده قرار می گيرد. بسته 
به محل اتصال، جنس قطعات، استحكام اتصال و... از انواع مختلف پيچ استفاده می شود. جدول  1۰ـ2، انواع 

مختلف پيچ را نشان می دهد.

نمودار ٤ـ٢
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 MDF از جمله پيچ های مورد استفاده در كابينت سازی می توان پيچ
و پيچ فيكس اشاره كرد: 

ـ پیچ MDF: پيچ مخصوص مونتاژ كابينت آشپزخانه در بازار، به 
پيچ MDF معروف است، كه در تمام طول خود رزوه دارد و از نوع 
خودكار )نوک تيز( می باشد. اين پيچ، با طول های مختلفی ساخته 
)قطر  است  شده  اشاره  آنها  به كاربرد  زير  در جدول  كه  می شود 

پيچ ها در حدود ٣/5 تا 4/5 ميلی متر می باشد(. )شكل 6٣ـ2(
  

جدول 10ـ٢

کاربردنوع کلهطول پیچ )سانتی متر(

نصب ريلچهارسو1/2

نصب انواع لوال، اتصال پايه، شب بندچهارسو1/6

دوبل كردن دو صفحه 16 ميل به همديگر با خزينه كاریچهارسو2/5

دوبل كردن دو صفحه 16 ميل به همديگر بدون خزينه كاریچهارسو٣

مونتاژ صفحه تاپس به يونيت ها چهارسو4

مونتاژ قطعات يونيت مانند: كف به بدنه و...چهارسو5

پیچ فیکس: پيچ فيكس از نوع پيچ و مهره های دو سر است كه در انواع مختلف وجود دارد. در هنگام 
نصب كابينت ها به ديوار، برای اتصال دويونيت به هم از نوعی از اين پيچ استفاده می شود. )شكل های 

64ـ2 و 65 ـ2(

MDF شکل ٦٣ ـ٢ ـ پیچ

شکل ٦٤ ـ٢ـ کاربرد نوعی دیگر از پیچ فیکس )الیت صفحه بند(

پیچ فیکس
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شکل ٦٥ ـ٢ 

شکل ٦٦ ـ٢ 

ب( اتصال الیت )مینی فیکس(: از اين اتصال در كارخانجات و كارگاه های بزرگ كابينت سازی استفاده 
می شود و دارای انواع مختلفی است )يک ميله ای، دو ميله ای، ميله گونيايی يا زانويی و...( كه متناسب با نوع 
كار، می توان از هر يک از آنها استفاده كرد. از نوع معمولی آن برای اتصال دو صفحه عمود بر هم )مانند كف 
يا سقف كابينت به بدنه و...( استفاده می شود و از سه قطعه مجزا )مهره، ميله، رولپالگ( تشكيل شده است. 
در شكل زير كاربرد اتصال اليت يک طرفه را می توان مشاهده كرد. استفاده از اين اتصال اين امكان را می دهد 

تا بتوان قطعه كار را به صورت پكينگ و بسته بندی شده در داخل انبار ذخيره كرد. )شكل 66 ـ2(

اتصال الیت یک میله ای و دو میله ای  

 الیت زانویی

پیچ فیکس

الیت یک میله ای
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ج( اتصاالت لمه لو: اتصاالت لمه لو )lamello( به دو شكل جداشدنی و جدا نشدنی وجود دارد.
اتصال،  اين  است.   MDF و  چوب  اتصاالت  جديد  نسل  مختلف(  مدل های  با   Clamex( كلمكس  اتصال 
جدا شدنی بوده و از دو قسمت تشكيل شده كه محل قرارگيری هر قسمت از اتصال به كمک دستگاه مخصوص 
يا CNC در چوب يا در صفحات فشرده ايجاد خواهد شد. شكل خاص اتصال باعث شده كه در گروه اتصاالت 
قدرتمند قرار گيرد و جايگزين بسيار مناسبی برای اتصال اليت و اتصاالت با پيچ های معمولی باشد. از اين 
از  ابزار،  به  نياز  بدون  آن  راحت  تنظيم كردن  استفاده كرد.  تا 18۰ درجه  زوايای 22/5  اتصال می توان در 
محاسن اين اتصال می باشد. اين اتصال را می توان با يک آچار آلن شماره 6 باز و بسته كرد. استفاده از اين 
اتصال اين امكان را می دهد تا بتوان قطعه كار را به صورت پكينگ و بسته بندی شده در داخل انبار ذخيره كرد. 

با استفاده از اين اتصال می توان مصنوعات را در محل استقرار خود مونتاژ نمود. )شكل 6۷ ـ2(

شکل ٦7 ـ٢ 
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شکل ٦8 ـ٢ 

شكل 68  ـ2 و 69 ـ2 كاربرد دو نوع اتصال اليت و كلمكس را در مونتاژ كار نشان می دهد. 

از نوعی ديگر از اتصال لمه لو می توان برای استقرار طبقات )كمد و...( استفاده كرد. در اين اتصال نيازی به 
چسب يا گيره نيست؛ و همين مزيت باعث می شود كه به راحتی قطعه كار برای سيستم انبارداری آماده و 

برای بسته بندی مهيا شود. 

بست گونیایی )نبشی ـ ال(: برای اتصال دو قطعه بهم می توان از گونيا يا نبشی استفاده كرد. دو نوع رايج 
با سايزهای مختلفی )كوچک ـ متوسط ـ بزرگ(  بازار  اين گونياها، دوسوراخه و چهارسوراخه است كه در 
به فروش می رسند )شكل ۷۰ـ2(. نوعی بست گونيايی متحرک نيز وجود دارد كه دو صفحه آن از هم جدا 

شکل ٦9 ـ٢ 

اتصال کلمکس اتصال الیت
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می شوند و در مواقعی كه كار بايد حمل و در جايی ديگر مونتاژ شود از آن استفاده می شود. بست های گونيايی 
باز جنس فلز يا پالستيک هستند. همچنين نوعی بست گونيايی پالستيكی نيز وجود دارد كه نوع مرغوب آن 

داخل يک كاور پالستيكی جا می گيرد. )شكل ۷۰ـ2(

بست گونیا متحرک )جدا شدنی(           گونیا دو پیچ         بست گونیا چهار پیچ   

 اتصاالت جدا نشدنی 
در صورت استفاده از اين اتصاالت، بعد از مونتاژ كار، ديگر نمی توان آنها را از هم جدا كرد. اتصاالت دوبل، 
بيسكوئيتی، دم چلچله )با زبانه مصنوعی( و نوعی از اتصال لمه  لو )تنسو( از نوع اتصاالت جدانشدنی 

هستند. 
الف( اتصال دوبِل )میخ چوبی(: دوبِل، كلمه ای آلمانی و به معنای ميخ چوبی است، كه برای اتصال 
دادن دو قطعه چوب يا صفحات فشرده چوبی می توان از آن استفاده كرد. اتصال دوبِل به صورت گوشه ای 

و عرضی به كار می رود، كه در كابينت سازی نوع گوشه ای آن كاربرد بيشتری دارد. )شكل ۷1ـ2(

شکل 70ـ٢ 

شکل 71ـ٢ 
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ب( اتصال بیسکوئیتی: كاربرد اين اتصال مانند اتصال دوبل است، و برای اتصال دادن دو قطعه چوب يا صفحات 
فشرده چوبی می توان از آن استفاده كرد. اتصال بيسكوئيتی نيز به صورت گوشه ای و عرضی به كار می رود، كه 
در كابينت سازی نوع گوشه ای آن كاربرد بيشتری دارد. برای اين اتصال از زبانه های آماده)با سايزها 1۰،۰، 2۰( 
كه از جنس چوب يا مواد مصنوعياست استفاده می شود )شكل ۷2ـ2(. برای نصب زبانه اتصال بيسكوئيتی، بايد 
محل اتصال را شكاف زد، كه  ايجاد شكاف به وسيله دستگاه بيسكوئيت زن صورت می گيرد )از ۰ تا 9۰ درجه(.

شکل 7٢ـ٢ 

شکل 7٣ـ٢ 

ج( اتصال لمه لو )جدا نشدنی(: نوعی ديگر از اتصاالت لمه لو، اتصال تنسو )14ـTenso P(، جزو اتصاالت 
جدا نشدنی است. تنسو اتصالی بسيار قوی و مستحكم برای چوب يا ام دی اف می باشد كه برخالف اتصاالت 
كلمكس، هنگام مونتاژ از چسب نيز استفاده می شود. اين اتصال در زوايای مختلف و بدون هيچ ديدی در 
قطعه كار، يک اتصال محكم و مقاوم ايجاد می كند. همچنين برای مقاومت بيشتر، يک زبانه بسيار جديد در 
وسط اين اتصال قرار داده می شود تا بتواند اين دو اتصال را محكم تر به هم بچسباند. به كمک يک دستگاه 
كوچک يا CNC جای اتصال در چوب يا در صفحات فشرده چوبی ايجاد خواهد شد. قبل از مونتاژ نهايی، 
قطعه كار در محل اتصال چسب خورده و سپس قطعات اتصال داخل هم چفت و ثابت می شود. )شكل ۷٣ـ2(
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د( اتصاالت گوشه ای با زبانه مواد مصنوعی: در ساخت اتصاالت گوشه ای می توان از انواع زبانه با جنس 
مواد مصنوعی استفاده كرد. برای نصب زبانه، بايد جای زبانه را در قطعات ايجاد كرد، كه برای اين كار از 

دستگاه مخصوص به خود استفاده می شود. )شكل ۷4ـ2(
از موارد كاربرد اين اتصاالت می توان به ساخت در های كابينت )قاب های پروفيلی MDF و...(، پروفيل های 

تاج، پاسنگ و... اشاره كرد.

هـ( چسب: چسب ها موادي هستند كه با به كار بردن آنها دو يا چند قطعه به هم متصل مي شوند. برای 
هر ماده ای با توجه به جنس، ساختار و نوع استفاده آن، بايد از چسب مناسب استفاده كرد. چسب های 

مورد مصرف در صنايع چوب و كابينت سازی عبارت اند از:
چسب چوب )PVA(: چسب پلی وينيل استات )poly vinyl acetate( با نام تجاری چسب چوب 
)wood glue(، داراي قابليت ارتجاعي و مقاومت به كشش مناسبي است، كه هنگام مصرف، چوب را 
لكه نمي كند. اين چسب بر اثر تبخير حالل خود )آب( منعقد مي شود. از معايب اين چسب، ناپايداري 
دمای  در  است  بهتر  و  مي شود  مصرف  سرد  به صورت  اين چسب  است.  رطوبت  و  حرارت  برابر  در 
است.  طوالنی  تقريباً  اين چسب  زمان خشک شدن  مدت  نگه داری شود.  سانتی گراد  درجه   5 باالی 

حتماً  محكم،  و  مطمئن  اتصالی  داشتن  برای 
قرار  فشار  تحت  را  خورده  چسب  قطعة  بايد 
به طرز  آن  استحكام  اين صورت  غير  در  داد، 
صورتی  در  می كند.  پيدا  كاهش  چشم گيری 
كه از اين چسب به صورت وكيوم و دور از هوا 
نگهداری شود، حتی تا چند سال می توان از آن 

استفاده كرد. )شكل ۷5ـ2(

شکل 7٤ـ٢ 

شکل 7٥ـ٢ 
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چسب پلی یورتان: اين چسب بر پايه رزين پلی يورتان بوده و در بيشتر صنايع از جمله صنايع 
چوبی و كابينت سازی مورد استفاده قرار می گيرد. از خصوصيات اين چسب، انعطاف پذيری 
باال و مقاومت در برابر رطوبت و محيط شيميايی است. زمان سفت شدن اين چسب بسته به 
ميزان رطوبت و دمای محيط، متغير می باشد. با افزايش دما، سرعت گيرايی چسب افزايش 
با اكسيژن هوا حجيم شده و  اثر تماس  خواهد يافت. اين چسب هنگام خشک شدن، در 
به صورت فوم عمل می كند. از اين رو در خلل و فرج چوب و صفحات مصنوعی چوبی نفوذ كرده 
و اتصال بسيار محكمی را ايجاد می كند. چسب های اضافی پس از خشک شدن، با خراشيدن 
و سمباده زدن راحت تر از بين می روند. به عالوه برای استفاده در يک سطح مشخص، مقدار 
كمی  از اين نوع چسب الزم است. از آنجايی كه  اين نوع چسب در برابر رطوبت واكنش نشان 
می دهد، بنابراين در برابر رطوبت پوست نيز واكنش زا بوده، و در نتيجه بهتر است كه هنگام 
كار با آن، از دستكش استفاده شود. اين چسب كاماًل ضد آب بوده و در شرايط مختلف آب 

و هوايی، ساختار سازه چوبی را يكنواخت نگه می دارد. اين چسب زمان خشک شدن كوتاهی دارد و در صورتی كه 
به شكل صحيح از آن استفاده نشود لكه های غير قابل رفع ايجاد می كند. )شكل ۷6ـ2(

چسب ٣، ٢، 1: اين چسب در كابينت سازی مصرف زيادی دارد. چسب فوری قطره ای بر پايه سيانوآكريالت 
است. چسب1،2،٣ دارای دو جزيی بوده كه شامل چسب و شتاب دهنده )اكتيواتور( می باشد و به محض 
برخورد اين دو ماده با يكديگر، چسب در مدت زمان كمتر از 5 ثانيه خشک خواهد شد. از چسب ٣، 2، 1 
می توان در مواردی كه نياز به سرعت خشک شدن باال نيست به تنهايی )بدون استفاده از اسپری شتاب دهنده( 
نيز استفاده كرد كه در اين صورت قدرت نهايی پس از خشک شدن چسب، تقريباً 5 برابر خواهد شد. از استن، 
سركه و شعله مستقيم )مخصوص قطعات فلزی و سنگی( می توان برای پاک كردن اين چسب استفاده كرد. 
از محاسن اين چسب همه كاره بودن آن است. اين چسب در بسته بندی های مختلفی عرضه می گردد كه هر 

پک شامل يک محفظه چسب و يک قوطی اسپری شتاب دهنده است. )شكل ۷۷ـ2(

شکل 7٦ـ٢ 

شکل 77ـ٢ 

چسب آهن)فوري(: اين چسب، تشكيل شده است از ماده ای به نام نئوپرن )الستيک مصنوعی( و يک 
حالل كه آتشگير می باشد. براي چسباندن سطوح با اين چسب، بايد ابتدا هردو سطح را كاماًل تميز كرده، 
هر دو را چسب زد و چند دقيقه اي در هواي آزاد قرار داد تا ماده حالل موجود در چسب تبخير شود 
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يعنی وقتی با انگشت سطوح را لمس می كنيم اصالً به دست نچسبد، و سپس دو سطح را به هم نزديک 
كرده و به هم چسباند. اين چسب در مقابل آب مقاوم است ولي ضدآب نيست. از اين چسب مي توان 
براي چسباندن روكش هاي طبيعي و مصنوعي )لبه چسبانی( براي صفحات فشرده چوبي استفاده كرد. 
آكواريوم«  »چسب  نام  به  بيشتر  ايران  در  كه  سيليكون  چسب  آشپزخانه(:  )درزگیر  سیلیکون  چسب 
شهرت يافته، در كابينت سازی به عنوان درزگير و آب بندی سينک های ظرفشويی و گاز )تو كار( مورد استفاده 
تميز  و  نداشته و شفاف  از مصرف كاهش حجم  بعد  و  فاقد هرگونه حاّلل است،  اين چسب  قرار می گيرد. 
باقی می ماند. از خواص چسب آكواريوم می توان به انعطاف پذيری بسيار باال )مقاوم است و ترک نمی خورد(، 
مقاومت در برابر فشار و دما های باال، قابليت چسبندگی و درز گيری عالی، مقاومت بسيار خوب در برابر قارچ و 
كپک زدگی اشاره كرد. همچنين اين چسب در گذر زمان تغيير رنگ نداده و در برابر مواد شيميايی)اسيدی(، 
مواد شوينده و مواد پاک كننده مقاوم است. چسب سيليكون در بسته بندی های مختلف كه رايج ترين آنها، 
بسته های استوانه ای شكل، و در رنگ های مختلف )مشكی، قرمز، سفيد و بی رنگ( می باشد، به بازار عرضه 
كرد.  حاصل  اطمينان  بودن سطوح  تميز  و  بايد از خشک  سيليكون،  كاربری چسب  بهترين  برای  می شود. 
باقی مانده های اضافی اين چسب به راحتی با آب و صابون پاک می شود. درصورت تماس اين چسب با پوست 
و چشم بايد سريعاً شسته شده و هنگام كاربرد، حتی المقدور از دستكش و ماسک و در محيط كار از تهويه 
مناسب استفاده كرد. اين چسب بايد دور از شعله و جرقه نگهداری شود. چسب سيليكون قبل از خشک شدن 

بوی تندی دارد، ولی با گذشت 48 ساعت كاماًل خشک شده و بوی آن رفع می شود. )شكل ۷8ـ2(

شکل 78ـ٢ 

شکل 79ـ٢ 

و( منگنه: منگنه، قطعه ای فلزی است كه برای اتصاالت ضعيف و متوسط به كار می رود، و در انواع و اندازه های 
مختلف موجود می باشد. )شكل ۷9ـ2(



91

دانش فنی پایه ـ رشته صنایع چوب و مبلمان

شکل 80ـ٢ 

ز( میخ های شانه ای )ردیفی(: اين ميخ ها كه مخصوص استفاده در تفنگ هاي ميخكوب هستند، از آلياژ 
ويژه اي ساخته شده اند تا در هنگام شليک شدن در چوب، خم نشوند. اين ميخ ها يک رديف ميخ متصل به 
 F يا sk گالوانيزه، الكي، مسوار( و( يا تيپو T هستند كه به دو شكل )هم )به وسيله چسب يا نوار كاغذي
)ميخ بي سر( در بازار عرضه می شوند. هر كدام از اين مدل ميخ ها با تفنگ مخصوص خود )شارژي و بادي( 
بايد شليک شوند، وگرنه در تپانچه گير می كنند. دركابينت سازی برای دوبل )دو تايی( كردن صفحات از اين 

ميخ ها استفاده می شود. )شكل8۰ـ2(

یراق آالت کاربردی و تزیینی

يراق آالتی هستند كه كابينت سازان عالوه بر كاربردشان، برای زيبايی كار به كابينت ها نصب می كنند. حتی 
ساده ترين كابينت ها را هم می توان با استفاده از پايه و دستگيره های زيبا و چشمگير، تزيين كرد و نمای 

خوبی به آنها بخشيد. 
اين يراق آالت عبارت اند از:

انواع ريل كشو، انواع پين طبقه، انواع لوال كابينت، دستگيره كابينت، پايه كابينت، انواع جک، انواع قفل و...

نکته

نکته

از اتصاالت ذكر شده )جدا نشدنی( اتصال دم چلچله، جزء يراق آالت محسوب می شود.

درباره اين يراق آالت، در پودمان پنجم كتاب طراحی و ساخت كابينت آشپزخانه توضيح داده خواهد 
شد.

مزايا و معايب بست گونيايی نسبت به پيچ را بررسی نماييد و تحقيق كنيد كه بست گونيايی بيشتر در تحقیق
چه جاهايی از كابينت به كار می رود؟
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نقشه  يک  به صورت  را  ايران  جنگل های  در  سوزنی برگ  و  پهن برگ  انواع چوب های  پراكندگی       1   
جغرافيايی ترسيم و اهميت آن در رشد اقتصادی و پيشگيری از آلودگی هوا را نشان دهيد. 

  2    با توجه به محتوای اين پودمان كدام يک از مواد اوليه معرفی شده را برای ساخت كابينت آشپزخانه 
مناسب می دانيد؟ 

  ٣    داليل انتخاب صفحات فشرده چوبی مناسب برای ساخت كابينت را تحقيق و به هنرآموز خود 
به صورت يک گزارش ارائه دهيد.

  4    با تحقيق اينترنتی انواع چوب و فرآورده های آن را از نظر رنگ روكش ها باهم مقايسه كنيد.

  5    با مراجعه به فروشگاه های يراق آالت يا شركت های توليدی، فهرستی از انواع يراق آالت كابينت 
آشپزخانه همراه با قيمت فروش تهيه و به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

  6    تفاوت اتصال اليت )مينی فيكس( و اتصال لمه لو را نوشته و از نظر مقاومت باهم مقايسه كنيد.

  ۷    انواع چسب های مورد استفاده در اتصاالت محصوالت صنايع چوبی را بنويسيد.
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