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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق 
توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي 
را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران 
در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، 
کار  انجام  توانایي  شایستگي،  است.  شایستگي  بر  مبتني  ارزشیابي  و  آموزش 
واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت 
و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در 

نظر گرفته شده است:
1ـ شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار

2ـ شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و 
مصرف بهینه

3ـ شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4ـ شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع 

دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني 
بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني  و حرفه اي 
و  فني  شاخه  رشته هاي  درسي  برنامه  اسناد  مجموعه  کار  دنیاي  خبرگان  و 
حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي 

هر رشته است. 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته صنایع چوب و مبلمان تألیف 
شده است و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار کتاب کارگاهي و با 
شایستگي هاي متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب 
براي موفقیت در شغل و حرفه براي آینده بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز 
سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در 

فرایند ارزشیابي  به اثبات رسانید.
کتاب درسي طراحی و ساخت مبلمان کودك و نوجوان شامل پنج پودمان است و 
هر پودمان داراي یك یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله 
کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید 



شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم براي هر پودمان 
یك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان 

حداقل ١٢ مي باشد.
همچنین عالوه بر کتاب درسي امكان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي 
که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یكي از این اجزاي بسته 
موجود  فعالیت هاي  انجام  براي  که  مي باشد  هنرجو  همراه  کتاب  آموزشي 
در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام 
آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي 
دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته 
خود به نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع 

شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت 
منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري 
فني  شایستگي هاي  با  همراه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  و  مادام العمر 
طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان 
عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش 

ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
لذا  است  کار  انجام  اصول  از  حفاظتي  و  بهداشتي  ایمني،  نكات  رعایت 
کتاب  در  که  مواردي  رعایت  خصوص  در  محترمتان  هنرآموز  توصیه هاي 

آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.
هنرآموزان  هدایت  و  عزیز  هنرجویان  شما  کوشش  و  تالش  با  امیدواریم 
پیشرفت  و  کشور  استقالل  و  سربلندي  جهت  در  مؤثري  گام هاي  گرامي، 
اجتماعي و اقتصادي و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته 

شود.

دفتر تألیف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش



سخنی با هنرآموزان

در راستاي تحقق  اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر 
دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته صنایع چوب  و مبلمان و براساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر 
از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب داراي 5 پودمان است که هر 
پودمان از یك یا چند واحد یادگیري تشكیل شده است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد 
که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت 
نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند.  نمره قبولي در هر پودمان حداقل ١٢ مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشكیل مي گردد 
که شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریك از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي 
فعالیت هاي یادگیري ساختار یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و بحث هاي 
زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارک دیده شده براي هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ 
آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام 

یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد.
کتاب شامل پودمان های ذیل است:

پودمان اول : هدف این بخش، ساختن انواع جاکتابی و روش های طراحی و ساخت آن پرداخته می شود.
 )Kitchen Draw ( پودمان دوم : هدف این بخش، یادگیری طراحی کمد لباس کودک و نوجوان با نرم افزار تخصصی کیچن درا

آموزش داده شده است.
پودمان سوم : هدف این بخش، پس از ترسیم نقشه های مورد نیاز قطعات میز تحریر تجهیزات مورد نیاز برشكاری معرفی 
گردیده و روش کار با آنها و نكات ایمنی مورد نیاز آموزش داده می شود و با توجه به نقشه های ترسیمی قطعات  برش داده شده 

میز تحریر ساخته می شود.
پودمان چهارم : هدف این بخش، روش ساخت گهواره و تختخواب یك نمونه آموزش داده می شود.

پودمان پنجم : هدف این بخش، چگونگی چیدمان اتاق کودک و نوجوان با نرم افزار آموزش داده می شود .
برای ارتقای کیفیت تدریس و کسب مهارت حرفه ای الزم است میزان خودآموزی و خودانگیزی هنرآموزان افزایش یابد و این بر  عهده  

هنرآموزان است که زمینه را فراهم سازند.
امید است که با تالش و کوشش شما همكاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
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با توجه به اينكه در كتاب اول يكي از مبلمان منزل)مبلمان آشپزخانه( به نام كابينت آشپزخانه را 
طراحي و اجرا نموده و با انواع ابزار آالت دستی و دستي برقي كار كرده و  مهارت اوليه را پيدا كرديد. 
در اين كتاب سعي داريم تا شما را با طراحي و ساخت مبلمان كودك و نوجوان كه از پركاربردترين 
مبلمان هاست، آشنا نموده و به توضيح و تشريح اصول و مراحل ساخت تعدادي از پروژه هاي مربوط 
به اتاق كودك و نوجوان  كه توليد انبوه  آن با بعضي از ماشين آالت پيشرفته دنياي كارو ساخت تكي 

آنها با ماشين آالت موجود در هنرستان ها امكان پذير است، مي پردازيم.

 

پودمان 1

ساخت جاكتابي كودك و نوجوان 
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واحد یادگیری 1  

شايستگی طراحي و ساخت جاكتابي كودك و نوجوان

آیا تا به حال پی برده اید

    در اتاق خواب كودك و نوجوان چند نوع مبلمان وجود دارد؟
    بهترين مواد اوليه براي ساخت جاكتابي داراي چه ويژگي هايي است؟

    تركيب رنگ جاكتابي چگونه تعيين مي شود ؟
    آيا مي توانيد انواع صفحات فشرده چوبي را نام ببريد ؟

    از چه اتصاالتي براي ساخت جاكتابي مي توان استفاده كرد ؟
    غير از چوب و فراورده هاي چوبي جاكتابي را از چه موادي مي توان ساخت؟ 

استاندارد عملکرد
پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود كه از صفحات فشرده چوبي به عنوان  مواد اوليه  

برای ساخت مبلمان كودك و نوجوان، با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده و استفاده كنند. 
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مقدمه 
يكی از مهم ترين اتاق های خانه، اتاق كودك و نوجوان است. اين فضا دارای استانداردهای خاصی برای طراحی است 
كه كمتر به آن توجه شده است. شايد در نگاه اول, چنين به نظر برسد كه موضوع انتخاب دكوراسيون اتاق كودك 
و نوجوان، يك بحث كاماًل سليقه ای است، اما اين طور نيست! اتاق كودك و نوجوان يكی از تأثيرگذارترين مكان ها 
روی حاالت روحی و عاطفی كودكان و نوجوانان است. بنابراين دكوراسيون اتاق كودك و نوجوان تنها بحث انتخاب 
و خريد مبلمان زيبا نيست. انتخاب خيلی از رنگ های جديد و پرطرفدار برای كودكان بسيار مضر است. اگر در 
دكوراسيون اتاق كودك دقت كافی نداشته باشيم، می تواند اثرات نامطلوبی در روند شكل گيری شخصيت كودك 

بر جای بگذارد.
تخت خواب كودك و نوجوان بايد طوري قرار بگيرد كه كودك و نوجوان هنگام بيدار شدن و قبل از خواب، 
نظاره گر منظره اي خوشايند و دوست داشتني باشد. اين كار به كودك و نوجوان احساس امنيت مي دهد كه خود، 

يكي از مهم ترين نكات در مورد كودكان و نوجوانان است. 
از قرار دادن تخت كودك و نوجوان در كنج تاريك اتاق، يا مقابل اشياءِ سايه دار و شكل هاي خاص كه روي ديوار 

نصب شده و هنگام تاريكي ممكن است جلوه اي ترسناك به وجود آورند، بايد خودداري نمود.

شكل 1ـ1

شكل 2ـ1
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طراحی دکوراسیون اتاق کودک ونوجوان
برای طراحي دكوراسيون اتاق كودك و نوجوان، نكات زير ضروري و الزم به نظر مي رسد:

 1.  رنگ مناسب 
اگر كودك و نوجوان در سال های اولية زندگی خود است، رنگ ماليم، بهترين رنگ برای اتاق او است؛ رنگ هايی 
مانند سفيد، كرم، صورتی، آبی، و سبز روشن. هرچه كودك بزرگ تر می شود، رنگ های شاد مانند نارنجی و زرد 
مناسب تر هستند. ولی در نهايت بهترين انتخاب، رنگی است كه كودك آن را دوست دارد. تأثيرات رنگ اتاق 

كودك و نوجوان بر شخصيت او نكتة بسيار مهمی است كه نبايد از آن غافل شد.
برای رنگ آميزی ديوارها يك رنگ اصلی و پايه انتخاب، و بقية دكوراسيون را بر   همان اساس انتخاب كنيد. برای 
ديوارها بايد رنگ های ماليم انتخاب كرد. رنگ هايی مثل ليمويی، سبز بسيار ماليم و آبی آسمانی، هم برای مادر 
و هم برای كودك فضای آرامش بخشی را به وجود می آورد. به هر حال اتاقی برای كودك مناسب است، كه عالوه 

بر داشتن يك هماهنگي رنگی زيبا و جذاب، ساده و آرامش بخش نيز باشد. 
الزم نيست رنگ اتاق كودك را با فضاهای ديگر خانه هماهنگ كرد! برای مبلمان اتاق كودك، می توان رنگ های شاد و 
زنده انتخاب نمود در ضمن اگر روی ديوارهاي اين اتاق از طرح های كودكانه استفاده شود، فقط يك طرف ديوار را بايد 

به آن اختصاص داد، مثاًلً سمتی كه وسايل كمتری چيده شده تا با اين كار، فضای اتاق كوچك به نظر نرسد. 

نمودار 1ـ1



پودمان اول: ساخت جاكتابي كودك و نوجوان

5

 2. نورپردازی 
در اتاقی كه نور كافی وجود دارد كودك احساس امنيت بيشتری مي كند. بيشتر كودكان رنگ نور ماه را بسيار 
دوست دارند؛ بنابراين  اگر در نورپردازی اين اتاق، از نور مهتابی استفاده شود بهتر است. البته بايد توجه داشت 

كه نور طبيعی اولويت دارد. 
نور طبيعی يكی از اركان مهم در رشد كودك است. انتخاب پردة مناسب از انتخاب اسباب بازی برای كودك هم 
مهم تر مي باشد! بهتر است پردة اتاق كودك، از نوع كركره ای باشد تا به راحتی بتوان نور اتاق را تنظيم كرد؛ و 

اگر از پرده های پارچه ای استفاده می شود، پارچه ای بايد انتخاب كرد كه الياف طبيعی دارد.

 3. پوشش های پارچه ای در دكوراسيون اتاق 
پرده و روكش تختخواب در اتاق كودك، از اهميت بسيار زيادی برخوردار است. بيشتر بچه ها دوست دارند كه 
پردة اتاق خواب و روكش تختخوابشان به سليقة شخصی خودشان باشد؛ كه آنها طرح هايی از قهرمانان داستان ها 

را دوست دارند. پس انتخاب اين مورد را به كودك بسپاريد.
 4. برچسب های مخصوص

اين برچسب های زيبا، از نظر طرح و رنگ، تنوع بسيار زيادی دارند. كودكان می توانند در انتخاب اين برچسب ها 
دخالت داشته باشند. انتخاب آنها می تواند عالوه بر زيبايی، قدرت تخيل آنها را نيز افزايش دهد.

شكل 3ـ1

شكل 4ـ1
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 5. تصوير كودك 
از عكس های كودك، بايد برای زيباتر شدن اتاق استفاده كرد. اين تصاوير، جلوة خاصی به اتاق داده و حس 
خودباوری و اعتماد به نفس را در كودكان تقويت می كند. دكور خاص برای تزئين همراه با عكس های زيبای 

نوزاد، می تواند ايده ای بسيار خوب باشد تا اتاق كودك تازه به دنيا آمده، متحول شود.

 6. عروسک ها و وسايل مورد عالقة كودك 
ااستفاده از عروسك و وسايل مورد عالقة كودك در اتاق خواب، باعث ايجاد حس آرامش، نشاط و امنيت در آنها 

خواهد شد. در اين صورت او در ارتباط دائم با عاليقش خواهد بود.

 ۷.  كف پوش در دكوراسيون اتاق 
استفاده از موكت و فرش های نرم در اتاق كودك ونوجوان ضروری است. در صورت امكان، بايد از خالی گذاشتن 

كف اتاق و امكان ايجاد ارتباط كودك با كف سراميكی پرهيز نمود.

شكل 5ـ1

شكل 6ـ1
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 ۸.  عدم استفاده از وسايل نوك تيز و آتش زا در اتاق كودك
حفظ امنيت كودك نكتة بسيار مهمی است كه نبايد از آن غافل شد. او مدت زمان زيادی را در اتاقش تنها خواهد 
بود بنابراين بايد از به كار بردن وسايل نوك تيز و آتش زا در اتاق كودك پرهيز كرد، حتی اگر زيبا و تزئينی باشد.

اتاق كودك پس از دوران نوزادي، بايد موجب خواب آرام كودك شده و محلي امن براي بازي روزانه اش باشد.

فضاي بازي كودك، در قسمت شرقي اتاق در نظر گرفته شود، تا هنگام صبح خورشيد از آنجا طلوع كرده 
و فضاي موجود انرژي زا و نشاط آور شود. همچنين بهتر است قسمت غربي اتاق كودك را براي خوابيدن 
در نظر گرفت زيرا خورشيد از طرف غرب غروب مي كند و به همين دليل، انرژي موجود آرامش بخش و 

خواب آور است. اين نكته در مورد تمام گروه هاي سني توصيه مي شود.

اگر كودك بيش فعال است، بايد اتاق را طوري چيدمان كرد تا كودك، بيشتر در قسمت غربي اتاق به سر 
برد.

پيشنهاد

نكته

شكل ۷ـ1
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تخت خواب کودک
- تا حد امكان نبايد براي كودكان از تخت هاي دو طبقه استفاده كرد، زيرا هم كودكي كه طبقة باال و نزديك 
به سقف مي خوابد، و هم كودكي كه در طبقة زيرين قرار مي گيرد، هر دو احساس ناآرامي، ناراحتي و نا امني 
خواهند كرد. تخت هايي كه در قسمت باال داراي قفسه هستند نيز، چنين تأثيري دارند؛ ضمن اينكه مكان خوبي 

براي تجمع گرد و خاك مي باشند. 
- تخت خواب كودك بايد مقداري تاج داشته باشد. 

- تخت كودك را نبايد پشت به در و پنجره قرار داد. 

چیدمان و دکوراسیون اتاق خواب کودک و نوجوان
هر چه كودك و نوجوان از نظر فكري و فيزيكي رشد كند و بزرگ تر شود، به همان ميزان حق انتخاب بيشتری 
خواهد يافت. او مي تواند نسبت به تغيير بخشي از دكوراسيون و همچنين در مورد تغيير رنگ و چيدمان موجود 
اتاق خود نظر دهد، كه در اين مورد بايد تا حد امكان خواستة كودك  و نوجوان را در اتاقش اعمال كنيد؛ حتي 

اگر مطابق سليقة شما نباشد. اين كار، به كودك  و نوجوان اعتماد به نفس مي بخشد.
ـ اگر اتاق كودك و نوجوان دارای كف پوشي سخت و سفت است، حتماً بايد كنار تخت روي زمين قاليچه ای نرم پهن 
كرد تا هنگام پايين آمدن از تخت، بر سطحي نرم و خوشايند قدم بگذارد و با احساسي لطيف، روز خود را شروع كند.

ـ تا حد امكان بايد از قرار دادن تلويزيون و وسايل الكتريكي ديگر در اتاق كودك پرهيز كرد، زيرا همان طور كه 
گفته شد، اتاق كودك جايي است براي بازي و خواب او، پس بهتر است تماشاي تلويزيون در اتاق نشيمن و در 

كنار اعضاي خانواده صورت بگيرد.
ـ ابتدا دور تا دور اتاق كودك و نوجوان را ببينيد، و سپس براساس متراژ آن به طراحی مبلمان اقدام كنيد. 
اتاق های پر از وسيله، ظاهری آشفته دارند و مرتب نگه داشتن آنها بسيار مشكل  است، ضمن اينكه كودكان و 

نوجوانان نسبت به بزرگساالن به فضای حركتی بيشتری احتياج دارند. 
ـ برای اتاق كودك و نوجوان بايد مبلمانی طراحی كرد كه خطوطی نرم و گوشه هايی گرد دارند؛ چنين مبلمانی 

هم به فضا آرامش می دهد و هم آسيبی به آنها وارد نمی كند. 

همان طور كه كودك به تدريج رشد می كند، بايد وسايل اتاقش هم انعطاف الزم را با اين رشد داشته 
باشد. 

نكته

شكل ۸ـ1
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- كف پوش اتاق كودك و نوجوان را به رنگ روشن انتخاب كنيد. اين كف پوش بايد نرم باشد و لكه های 
روی آن به راحتی قابل شست وشو باشند.

- به هيچ عنوان تختخواب را زير پنجره اتاق قرار ندهيد، همچنين تختخواب بايد فاصله مناسبی با وسايل 
گرمازا داشته باشد. آيا مي دانيد چرا؟

- از مسائل مهم ديگر در اتاق كودك تعيين ميزان سرما و گرمای آن است. ميزان گرما و سرمای اتاق 
كودك بايد متناسب با وضعيت جسمی او تنظيم شود. 

مطالب مطرح شده در مورد طراحي دكوراسيون اتاق كودك و نوجوان را با دوستان خود بحث كنيد.
بحث گروهي

در هر روز حداقل نيم ساعت پنجره  اتاق را باز نموده تا هواي تازه به اتاق وارد شده و در اين حالت كودك 
و نوجوان پس از ورود به اتاق احساس شادابي مي كند.

نكات
زيست
محيطي

اين نكات
 را فراموش 

نكنيد

شكل 10ـ1 شكل 9ـ1

شكل 12ـ1 شكل 11ـ1
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 KitchenDraw 1ـ طراحی مبلمان اتاق كودك و نوجوان با استفاده از نرم افزار 
با توجه به تنوع اشيا موجود در اتاق كودك و نوجوان و نيز تنوع رنگ در اين قسمت و از طرفی عدم وجود ذهنيت 
كودك نسبت به آنچه برايش طراحی می كنيم، نيازمند ابزاری هستيم كه بتواند موارد ذيل را به صورت دو بعدی 

و سه بعدی رنگی و قابل تجسم يك كودك در اختيارمان بگذارد:
1- امكان ايجاد فضای اتاق )ديوارها، سقف،كف، پنجره، درب،و.....(

2- امكان ايجاد مبلمان اصلی اتاق كودك و نوجوان )كمد، كتابخانه، تختخواب، مبل، ميز تحرير، صندلی،و......(
3- امكان ايجاد اشيا و لوازم تزئينی موجود در اتاق مانند )فرش يا قاليچه، كاغذ ديواری يا رنگ ديوار، طاقچه، 

قرنيز، كناف سقف، پرده، و....(

اتاق نوجوانان
پس از پايان دوران كودكي، نوجواني آغاز مي شود، و چيدمان اتاق نوجوان بايد با اتاق كودكي اش متفاوت باشد، 
يعنی بايد مكاني باشد كه لحظات شادي، عصبانيت و خستگي خود را در آن بگذراند و در آن به آرامش برسد. اتاق 
نوجوان بايد كاماًل مطابق با ساليق و عاليق وي طراحي شود، زيرا اتاق، متعلق به اوست و بايد طوري چيدمان شود 

كه او دوست دارد.
اتاق نوجوان بايد دارای بخش هاي متعددي مانند فضاي خواب، مطالعه، سرگرمي و محل پذيرايي از دوستانش 
باشد. تا حد امكان نبايد در اتاق نوجوانان تلويزيون قرار داد، تا براي تماشاي تلويزيون به اتاق نشيمن آمده و 

بخشي از وقت خود را در كنار ديگر اعضاي خانواده بگذراند.

شكل 13ـ1

اولين قدم در ساخت محصوالت چوبی، طراحی محصول مورد نظر است. در طراحی بايد نقشه پرسپكتيو، سه نما 
و برش نشان داده شود. طراح بايد تك تك قطعات محصول را به طور جداگانه طراحی، و سوراخ های مورد نظر را 
با اندازة دقيق عالمت گذاری كرده و قطعاتی را كه نامفهوم و پيچيده هستند به كمك برش نشان دهد. همچنين 

طراح بايد محصول را طوری طراحی كند كه بتوان آن را در يك بسته بندی تخت قرار داد.
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4- امكان ايجاد اشياءِ تزئينی اختصاصی )مانند كتاب، لوازم تحرير، اسباب بازی، و.....(
5- امكان ايجاد محيط طراحی در حداقل زمان و نيز انتخاب و يا تغيير رنگ هر كدام از اشيا نام برده شده باال.

امكان ايجاد تصاوير پويا )انيميشن( برای درك بهتر مشتری )كودك يا نوجوان( از فضای طراحی شده و جلب نظر وی.
7- و در نهايت امكان كمك به توليد اشياءِ ساختنی مانند كمد، ميز، تختخواب و غيره، از طريق ارائه ليست برش قطعات 

و ليست يراق آالت موجود در محيط طراحی )لوال، پايه، دستگيره، ريل، پايه، پيچ، خارطبقه و غيره ( 
  Kitchendraw از آنجا كه هنرجويان گرامی در كتاب طراحی و ساخت كابينت آشپزخانه، با نرم افزار طراحی سه بعدی
آشنا شده و كار با اين ابزار محبوب را فراگرفته اند، پيشنهاد می شود برای طراحی مبلمان اتاق كودك و نوجوان نيز 

از اين نرم افزار استفاده نمايند. 
تمامی موارد 7 گانه فوق به راحتی و سرعت توسط اين نرم افزار قابل انجام است. بسياری از اشيای مورد نظر 
ما، به صورت آماده و با قابليت تغيير رنگ سريع، در نرم افزار Kitchendraw موجود است. موارد اختصاصی و 

سفارشی نيز با قطعاتی كه در نرم افزار برای چنين مواردی پيش بينی گرديده قابل ساخت می باشد. 
زمانی كه برای طراحی اتاق و مبلمان اتاق كودك و نوجوان، )با فرض تهيه اشياءِ پيشنهاد شده در اين كتاب( 
نياز است، بين يك تا دو ساعت در هفته می باشد. البته ذكر اين نكته ضروری است كه راضی نمودن يك نوجوان 
برای انتخاب رنگ مناسب اتاق، كار ساده ای نيست و ممكن است بارها به تغيير رنگ اشيا يا جابه جايی و چيدمان 

مجدد آنها نياز باشد. 
البته  نبايد فراموش كرد، كه با نرم افزار فوق به راحتی اين اقدامات انجام شدنی است.

با نرم افزارKitchenDraw آشنا شده ايم. و اكنون می توانيم عالوه بر اشيای آماده در كاتالوگ های برنامه، اشياءِ 
جديدی را ساخته و در طراحی مبلمان اتاق كودك و نوجوان از آنها بهره  ببريم. 

يكی از اين اشيا، جاكتابي يا كتابخانه ای است كه پس از طراحي به صورت مشروح در مورد ساخت آن توضيح 
داده مي شود. اين جاكتابي با استفاده از قطعات موجود در نرم افزار/ نما - درب، قابل ساخت است. تصوير جاكتابي 

ساخته شده با نرم افزار kd را مشاهده می كنيد )شكل 14ـ1(.

شكل 14ـ1
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  برای شروع به طراحی اين كتابخانه، به نرم افزار kitchendraw  مراجعه كنيد. 
1- طراحي پشت بند

 در نمای top )باال( و از كاتالوگ جديد ايران و از قسمت نما و دكور، نمای كمد عمودی را انتخاب نموده و ابعاد 817 
برای عرض و 1800 برای ارتفاع را وارد نموده و فاصله از زمين را )on( صفر بگيريد. قطعه پشت بند را به گوشه ديوار 

)مطابق شكل زير( جابه جا كنيد.

2- طراحي كف
اندازه های 817 برای طول و 483 برای عرض و  با درج  از نمای افقی و  قطعه بعدی، كف كتابخانه است كه 

on137، روی آن كليك نموده و به محل مورد نظر يعنی جلوی پشت بند ببريد.

شكل 15ـ1

تعداد mmضخامت mmعرض mmطول قطعات مورد نظر رديف

2 16 450 1615 بدنه 1
1 16 481 813 كف 2
1 16 287 751 سقف 3

1 16 817 1800 پشت بند 4

1 16 451 721 طبقه روي كشو 5

3 16 285 721 طبقه ها 6

2 16 174 750 درب كشوها 7

4 16 129 400 بغل كشو 8

2 8* 396 679 كف كشو 9

اين كتابخانه در 10 دقيقه قابل طراحی است و پيشنهاد می شود با استفاده از ليست ابعاد قطعات آن، شما نيز مشابه اين 
كتابخانه را طراحی كنيد. ابتدا يك پروژه جديد ايجاد كنيد، و نام آن را طراحی اتاق كودك و نوجوان بگذاريد.  
گرچه انتخاب رنگ ها مهم هستند ولی در پروسه طراحی می توانيد رنگ ها را تغيير دهيد. در جدول زير ابعاد 

قطعات جاكتابي، را مشاهده مي كنيد.
جدول 1ـ1

*در اين جدول كارخانه سازندة محصول بنابر سفارش مشتری ضخامت كف كشو را 8 ميلی متر در نظر گرفته 
است كه اين اندازه می تواند 3 يا 8 ميلی متر نيز اعمال شود.
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3- طراحي طبقه روي كشو
ابعاد 721 و 451و on = 492 تهيه نموده و با فاصله  برای ايجاد طبقه روی كشو،از نمای افقی قطعه ای به 

48ميلی متر از لبه پشت بند قرار دهيد. 

اكنون طبقه ها را از نمای افقی و به ابعاد 721 و 285 
و به ترتيب برای اولی on=811  و دومی 1130 و 
سومی 1449 ميلی متر تعيين نموده و تك تك آنها 
را به پشت بند چسبانده و با لبه چپ يا راست طبقه 

روی كشو، مماس كنيد.
4- طراحي بدنه

برای ايجاد بدنه كتابخانه، با توجه به شكل خاص آن 
بايد دقت بيشتری داشته باشيد. 

انتخاب  را  چپ  سمت  ديوار  روبه روی  نمای  ابتدا 
با   )shape(شيپ ابزار  از  استفاده  با  سپس  كنيد. 
ايجاد نقاطی كه به ترتيب و از گوشه پايين، سمت 
راست و دقيقاً از محل تالقی كف و پشت بند شروع 
مسير  هدايت  با  می رويد،  باال  سمت  به  و  می كنيد 
اينتر  و  نموده  وارد  را  اندازه ها  اين  ترتيب  به  شيپ 
به اين   /450/355/167/1260/288/1615 بزنيد. 

ترتيب شكل ال مانند بدنه را ايجاد نموده ايد. 

شكل 16ـ1

شكل 1۷ـ1
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در مربع نقطه ال كليك كنيد و از منو shape و زيرگروه cut outگزينه round را انتخاب و در پنجره باز شده 
عدد 150 را وارد كنيد اين كار به معنی ايجاد ربع دايره با شعاع 150 ميلی متر است. با اين كار شابلونی برای 

ساخت يك قطعه متفاوت ايجاد شده است )شكل 18ـ1(.

حال بايد به اين شابلون متريالی معرفی كنيد. از كاتالوگ ايران قسمت صفحه كابينت قسمت صفحه كابينت 
سفارشی و صفحه سفارشی shape 16 ميلی متر را انتخاب و با زدن اينتر، قطعه مورد نظر شما ايجاد می شود 

)شكل 19ـ1(.

شكل 1۸ـ1

شكل 19ـ1
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پيشنهاد می شود اين عمل را مجدداً تكرار كنيد تا با چگونگی ايجاد اشكال متفاوت آشنا شويد.
اكنون به نمای پالن برويد. F10 و بدنه ايجاد شده كه به ديوار چسبيده را با ابزار Move به مقدار 32 ميلی متر 
به سمت راست جابه جا كنيد. سپس از منو شكلی ابزار كپی و سپس پيست را انتخاب كنيد تا يك قطعه مشابه 
بدنه برای سمت راست كتابخانه ساخته شود. و در نهايت با ابزار Move آن  را به سمت راست كتابخانه و در 

محل آن قرار دهيد. 
5- طراحي سقف

قطعه بعدی، سقف كتابخانه است كه به ابعاد 753 و 288 و On = 1768 و دقيقاً روی بدنه های كتابخانه قرار 
می گيرد و از پشت نيز به پشت بند می چسبد.

6- طراحي كشو
اكنون نوبت به ساخت كشو می رسد. اگر نياز به ليست برش نداشته باشيد و فقط طراحی سه بعدی كتابخانه 
برايتان مهم است، پس فقط از كاتالوگ ايران/ درب، درب مناسب را انتخاب نموده و با تنظيم ارتفاع، در محل 

خود قرار دهيد. 
ابعاد درب كشو، 174×750 ميلی متر است. اولين درب كشو در ارتفاع 156 و دومين درب كشو در ارتفاع 333 

ميلی متری قرار می گيرند.
۷- طراحي پايه

و در نهايت دو عدد پايه از كاتالوگ ايران / صفحه كابينت سفارشی / و در انتهای ليست، پايه ميز استيل را 
انتخاب نموده و ارتفاع آن را 137 ميلی متر تنظيم نماييد. از نمای تاپ پايه ها را تك تك در محل جلو كمد قرار 

دهيد )شكل 20ـ1(.

اكنون می توانيد طرح جاكتابی را از نمای سه بعدی مشاهده كنيد )شكل 21ـ1(

شكل 20ـ1
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۸- انتخاب رنگ
برای تغيير رنگ پايه های استيل به رنگ چوب، ابتدا از finishes آن، آخرين مورد يعنی خودتان انتخاب كنيد 
را كليك كنيد. سپس از Attributs و سپس modify و سپس texture از ليست رنگ های چوب و ام دی اف، 

يكی از رنگ های مورد نظرتان را انتخاب كنيد )شكل 22ـ1(.

شكل 21ـ1
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شكل 23ـ1

 نمای ديگری از اين جا كتابی را در تصوير سه بعدی مشاهده می كنيد )شكل 23ـ1(.

شكل 22ـ1



1۸

و در نمای زير می توانيد برخی فواصل را مشاهده نماييد و اندازه گذاری ها و شماره قطعات )شماره رفرنس( را 
ببينيد )شكل 24ـ1(.

9- تهيه ليست برش قطعات
در تصوير بعدی، ليست برش قطعات تشكيل دهنده اين كتابخانه را مشاهده می نماييد )شكل 25ـ1(.

شكل 24ـ1
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به اين ترتيب توانستيد وسيله ای كه به صورت آماده در كاتالوگ های نرم افزار kitchendraw  نبود را خودتان بسازيد.
10- ذخيره سازي فايل

برای ذخيره نمودن پروژه كتابخانه بايد به اين ترتيب عمل كرد. ابتدا از نمای دو بعدی پالن، با گرفتن كليك چپ و 
كشيدن موس، كادری دور اين آبجكت ساخته خودتان ايجاد كنيد طوری كه همه قطعات آن انتخابي شوند. سپس 
از منو selection  ابزار group را انتخاب كنيد. اين عمل باعث می شود همه قطعات انتخابي، يكپارچه شده و 
جابه جايی آنها نيز به صورت يكپارچه انجام شود. اكنون برای ذخيره نمودن اين شیء )آبجكت(  ابتدا بايد روی آن 
كليك كرد  تا انتخاب شود )سلكت( و سپس از منو  file  آيتم save selection را انتخاب نمود.حال مي توان فايل 

پروژه را با پسوند Set و درج نام مناسب برای آن ذخيره نمود )شكل 26ـ1(.

شكل 26ـ1

شكل 25ـ1



20

11- ذخيرة فايل هاي آماده شده
 file/import/Scene منو  از   ) آينده  طراحی های  حتی  )و  طراحی  محيط  به  پروژه  اين  نمودن  وارد  برای 

می توانيد پروژه طراحی شده مورد نظر را انتخاب و به محيط طراحی وارد نماييد. 
پس نتيجه می گيريم: كافی است يكبار يك آبجكت توسط ما ساخته و با روش گفته شده، ذخيره گردد. از اين 
آبجكت می توانيم در طراحی های بعدی و بدون نياز به ساختن مجدد استفاده كنيم و حتی فايل آن را برای 

دوستان و همكاران كه به آن نياز دارند بدهيم. 
حال ببينيد چه چيزهايی در نرم افزار، نيازمند بازسازی توسط ما هستند؟ باكس نور/ فالور باكس/ كاور هود و 

خيلی چيزهايی كه به تدريج و ضمن كار با نرم افزار به آنها نياز پيدا می كنيم. 
تصوير مجسم و سه نماي جاكتابي )كتابخانه( كودك و نوجوان را به روش ايزومتريك با اندازه گذاري كامل ترسيم نماييد.

شكل 2۷ـ1
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 2- فهرست ابزار و ماشين آالت مورد نياز: 

مواد مصرفيماشين آالتابزار دستي و دستي برقي

دريل دستی برقي- دريل شارژي ـ گونيا ـ 
چكش   ـ مداد - مترـ اليت زن

اره گرد ميزي خط زن- لبه چسبان- 
پانل بر - سوراخ زن چند محوره

تخته خرده چوب)نئوپان( مالمينه 

ام دي اف مالمينه - نوار لبه ـ يراق آالت

 ( 1 : 15 )

A-A ( 1 : 15 )

A

A

719

717

2,
5

17
4,

5
17

4,
5

745

31 751
813

16
36

2

52
12

5
12

5

16

17
96

11
9

285

481

400

31
0

16 287

32
2

32
0

32
0

كتابخانه
شكل 2۸ـ1
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ـ چرا به ماشين اره گرد، دستگاه دوركن گفته می شود؟
ـ مفهوم اصطالح دوركردن در برش كاری با ماشين اره گرد ميزی چيست؟

ـ بعضی از اين ماشين آالت دارای دو تيغه هستند. وظيفة تيغه دوم چيست؟
ـ به نظر شما دليل اينكه به اين ماشين، اره مجموعه ای نيز گفته می  شود، چيست؟

ـ منظور از اره پانل بر چيست؟
ـ بهترين نام برای اين ماشين اره كدام است؟

شرح قطعهرديف
تعداد ابعاد برش

قطعه
رنگ يا طرح قطعه

راه نوع جنس
راست

راه 
پود ABCطولعرضضخامت

تخته خرده چوب *1645016152بدنه 1
مالمينه 

*

تخته خرده چوب *164818131كف2
مالمينه 

*

تخته خرده چوب *162877511سقف3
مالمينه 

*

تخته خرده چوب *1681317961پشت بند4
مالمينه 

*

طبقه روی 5
كشو

تخته خرده چوب *164507191
مالمينه 

*

طبقه 6
رافيكسی

تخته خرده چوب *162857173
مالمينه 

تخته خرده چوب *16174/57452دِر كشو7
مالمينه 

تخته خرده چوب 161254004بغل كشو8
مالمينه 

تخته خرده چوب 161256632عقب كشو9
مالمينه 

تخته فيبر 3 يا 8 83966752كف كشو10
ميلی متر

ام دی اف*25205502دستگيره11

*رنگ يا طرح هر قطعه با سفارش مشتري تعيين مي شود كه هر شركت توليدي آلبوم رنگ و طرح مورد نظر خود را ارائه مي دهد.

رنگ A: كارامل           رنگ B: سامائوتيك                

 3-جدول ابعاد قطعات )كارت برش(
در ليست برش، جنس، ابعاد دقيق، تعداد، رنگ و... هر يك از  قطعات تشكيل دهندة محصول چوبی مشخص  شده و 

جدول زير مشخصات قطعات مورد نياز براي ساخت جاكتابي كشودار را نشان مي دهد.

بحث كالسي

جدول 2ـ1
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- چرا براي رديف 8 تا 10 رنگ صفحه انتخاب نشده است؟
- چرا براي رديف هاي 6 تا 10 جهت الياف تعيين نشده است؟

نرم افزار كات مستر شامل دو جدول مجزا و مشابه اكسل است كه برای درج ابعاد و مشخصات ورق همچنين ابعاد 
و مشخصات قطعات، طراحی شده است. در ضمن در باالی برنامه، نوار منو وجود دارد كه برای انجام تنظيمات 

ويژه استفاده می شود. 
 تنظيمات اوليه نرم افزار

از options وsettings زبانه General تنظيمات واحد اندازه گيری را در Units تعيين كنيد. بهترين واحد 
بايد  اندازه گيری نيز  برای درج مقادير مورد نظر ما، ميلی متر است. به ياد داشته باشيد ساير تنظيمات واحد 

براساس ميلی متر باشد.
كار،  اين  با  كنيد.  انتخاب  را   Meter مقدار   Area Display Unit در قسمت  واحد مساحت،  تنظيم  برای 

مساحت قطعات و ورق ها به صورت متر مربع نمايش داده شده و محاسبه می شود.

4ـ تعيين الگوی برش توسط نرم افزار كات مستر
صنايع توليدی وابسته به مصرف ورق، مانند صنايع شيشه جام، كارتن، ورق پالستيك، نئوپان و ام دی اف، 
بهينه سازی برش ورق  لزوم  و  نيازمند برش ورق هستند،  توليد مصنوعات،  برای  و ساير صنايع مشابه 
از  استفاده  كه   است  داليلي  از جمله  ناخواسته،  دورريز  از  و جلوگيري  راندمان  به حداكثر  رسيدن  و 

روش های مناسب براي برش استاندارد و ورق ها را قطعي مي كند.
نرم افزارها كه اتفاقاً جايگاه ويژه ای در صنايع توليدی داشته و بدون استفاده از آنها عماًل توليد متوقف 
آنها  كاربردی ترين  كه  نموده اند  ارائه  متنوعی  برنامه های  ورق،  برش  بهينه سازی  زمينه  در  می شود، 

»كات مستر« است.

بحث كالسي

شكل 29ـ1
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ميلي متر   3660×1830 ابعاد  داراي  ورق ها  معموالً  كه  آنجايی  از  شوند.  تعيين  بايد  ورق ها  فرض  پيش  ابعاد 
می باشد الزم است كه ابتدا مقدار تريم يا حاشيه دورريز را از ابعاد اصلی كسر نماييم. به نظر می رسد از هر طرف 
يك سانتی متر كافی باشد. پس برای طول در قسمت Length عدد 364 و برای عرض در قسمت Width عدد 

181 را بايد درج كرد.
 Enable Edge Banding نواركاری، در اين برنامه بسيار مهم است. برای داشتن فيلدهای نواركاری، بايد تيك
ندارند )مثل ورق 3  نياز  نوار  به  برشی،  البته وقتی قطعات  نمود.  برنامه درج  را در  نوار  بتوان مقادير  تا  زد  را 

ميلي متر( اين تيك را بايد برداشت.

تنظيم ضخامت تيغ اره )در صورت برش با اره( در تب Blade Width و با درج مقدار ضخامت براساس واحد 
تعريف شده در Units انجام می شود. توجه به اين نكته بسيار ضروری است كه اگر واحد اندازه گيری سانتی متر 
است، ضخامت تيغ اره 3 ميلی متری را بايد به صورت 0/3 )يعنی سه دهم سانتی متر( وارد نموده؛ و اگر واحد 
به صورت ميلی متر انتخاب شده، تيغ اره بايد 3 درج شود. اهميت اين نكته زمانی مشخص می شود كه بدانيم 
ضخامت اره در هر برش، توسط نرم افزار از مجموع ابعاد ورق كسر می شود. به عبارت ديگر اگر 10 برش طولی 
داشته باشيم، 3 سانتی متر از عرض ورق، به صورت خوراك اره از بين مي رود پس الزم است كه با درج صحيح 

ضخامت تيغ اره، صحت الگوی برش تضمين شود. 
برای تنظيم زبان برنامه، بهترين گزينه، انتخاب زبان انگليسی است كه در تب Language بايد انتخاب شود. 

 Setting در پنجره Views and Reports تنظيمات قيمت، اطالعات شركت، فرمت تاريخ و غيره را از زبانه
انجام می گيرد.

از تب Prices اولين مقدار را برای قيمت مساحت كاال تعيين می كنيم؛ مثاًلً قيمت هر متر مربع ام دی اف 16 
ميل سفيد، 32000 تومان است. پس عدد 32000 را درج می كنيم. عدد دوم برای محاسبه مقادير طول مانند 

طول برش است.

شكل 30ـ1
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در صورت نياز به چاپ اطالعات به صورت سربرگ و روی برگه الگوی برش، می توانيم نام شركت و ساير اطالعات مانند 
آدرس و تلفن را در تب Print Informasion درج كنيم. تنظيم تاريخ نيز در تب Company Details درج می گردد.
در انتهای اين ليست، تيك Group Identical Layouts را داريم. اين تيك در صورت وجود، به اين معنی 
است كه در صورت چيدمان مشابه دو يا چند ورق، الگوی تكراری نمايش داده نمی شود، در عوض تعداد تكرار 

به صورت x2 يا مثاًل x6 در صورت تكرار 6 ورق مشابه بر روی ورق اول خواهيم داشت.
تعيين  را  بازيافت  قابل  عرض  حداقل  و  طول  حداقل  مقدار   Usable offcuts to keep تب  در  ادامه،  در 
می كنيم. با اين كار، وقتی می خواهيم دورريز ورق های برش خورده قبلی كه در انبار نگه داری شده را به ليست 

ورق ها اضافه نماييم، از اضافه شدن اندازه هايی كه ارزش بازيافت ندارند، جلوگيری می كنيم.
در تب Pattern تراكم خطوط هاشور مربوط به قطعات دورريز را تعيين، و در نهايت از تب Font، تنظيمات 

فونت و سايز اعداد و حروف را در برنامه تغيير می دهيم.
تنظيمات مربوط به نوار لبه

تا اين مرحله، تنظيمات اصلی برنامه ايجاد شد. براي تنظيمات نواركاری بايد به شرح زير عمل كرد: 

از منو Options و Band Type ليست تنظيمات نوار را می بينيم و در ليست Type، بايد نام نوار را درج 
می كرد. معموالً نوارهايی كه در بازار استفاده می شوند شامل نوار 2 ميلي متر معمولی و 0/4 و نيز نوار هايگلس يا 
32 ميلي متر است. چون قيمت نوار نيز جزو گزارش های برنامه است، الزم است در اين تنظيمات، عالوه بر نام 

نوار، ضخامت و قيمت نيز درج گردد.
در ليست Band Thickness ضخامت نوار وارد می شود. الزم به يادآوری است كه بايد واحد اندازه گيری اوليه 
 Mark on Layout را در نظر داشت. پس برای درج ضخامت 2 ميلی متر، بايد عدد 0/2 را درج كرد. در ليست
برای هر نوار، بايد عالمتی انتخاب كرد كه در پرينت، تشخيص نوع نوار و لبه نوار برايمان آسان باشد. عالئمی 

مانند: # $ & % می توانند مناسب باشند.
وقتی چهار طرف يك قطعه 100×100 نواركاری می شود، طول نوار مصرفی بيش از 400 سانتی متر است. چرا؟ 
چون دستگاه نوار زنی برای فيكس كردن نوار در سر و ته قطعه، از مقدار نوار بيشتري استفاده می كند كه تقريباً 
2 سانتي متر برای هر طرف نواركاری است. به اين مقدار اضافه، Overhang می گويند. پس الزم است كه مقدار 
اضافه نوار دستگاه موجود را اندازه گيری شده و در اين قسمت برای هر نوار درج شود. اين كار، باعث می شود كه 

متراژ دقيق نوار توسط نرم افزار محاسبه شود. 

شكل 31ـ1
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در صورت نياز به پاك كردن اطالعات درج شده، عالمت ضربدر قرمز را فشرده و سؤال را اوكی كنيد. 
در ليست قطعات، به ترتيب نام قطعه يا كد آن مثالً Z يعنی زمينی و يا عدد 6 يعنی كابينت شماره 6 را وارد و اينتر بزنيد.
نكته مهم اينكه تا وقتی با موس روی سلول نام قطعه كليك نكنيد، همچنان همان نام برای قطعاتی كه وارد 

ليست می كنيد درج می شود.
در قسمت طول، اندازه طول قطعه را وارد كنيد. اندازه حاوی ميلی متر را به صورت مثاًل 95/4 وارد نماييد، چون 
واحد اندازه گيری پيش فرض سانتی متر است. با اينتر، به سلول بعدی رفته و تعداد نوار طول را به صورت مقادير 

0 يا 1 يا 2 بزنيد. در غير اين صورت با ارور مواجه می شويد.
برای درج عرض قطعه نيز به همين ترتيب عمل كنيد. طرف نوار عرض نيز يا 0 يا 1 يا 2 است. 

 مراحل كار 
را درج  تعداد ورق  و  و عرض  نام ورق، طول  ليست ورق ها،  در  ابتدا 
می كنيم. با زدن اينتر، اطالعات به ليست اضافه می شود. به ياد داريد 
كه ابعاد پيش فرض را تنظيم كرده بوديم. اگر نياز به ابعاد جديد داريد، 

در همين جا تغيير دهيد.

در ليست Price قيمت هر نوار را بايد براساس واحد اندازه گيری اوليه درج كرد. پس اگر هر متر نوار 2 ميلي متر 
نام اين نوار درج نمود تا محاسبه قيمت توسط نرم افزار  بايد عدد 12 را در مقابل  ساده، 1200 تومان باشد، 

به درستی در گزارش قيد شود.
برای آشنايی با صفحه اصلی برنامه به توضيحات زير توجه كنيد.

ـ1، نمای كلی برنامه را نمايش می دهد. توضيحاتی كه درج گرديده، گويای بسياری از عملكردهای برنامه است.  شكل شماره 32
همان طور كه در ابتدای برنامه گفته شد، اين نرم افزار مانند يك فايل اكسل تنظيم شده، كه ورود اطالعات با 

كليك روی سلول مورد نظر، درج مقادير و زدن كليد اينتر برای ورود به سلول بعدی، انجام می شود.

شكل 32ـ1

شكل 33ـ1
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در آخر تعداد قطعه را درج كنيد و سپس اينتر بزنيد تا اطالعات به ليست وارد شود.
اگر قبل از ورود مشخصات قطعه به ليست، نوع نوار را مشخص نكرده باشيم، هيچ مقاديری برای نوار نخواهيم داشت. طرف 
نواركاری در الگوی برش درج نمی شود و متراژ نوار را در گزارش مالی نداريم. پس قبل از درج ابعاد قطعه، از ليست كشويی 
Band، يكی از نوارهايی كه قبالً در ليست نوار ثبت نموده ايم را انتخاب می كنيم. به ياد داشته باشيد كه می توانيم برای هر 
طرف قطعه، يك نوار را انتخاب كنيم. اين كار با كليك روی سلول BL1 /BL2/BW1/BW2 و تغيير نوع نوار آن برای 

تك تك قطعات ميسر است. البته به ندرت پيش می آيد كه نوع نوار يك قطعه چند مدل يا ضخامت باشد. 
در صورتي كه ورق مصرفي سفيد يا تك رنگ باشد، هنگام چيدمان قطعات در ورق، برای راندمان بيشتر، می توان 
قطعات را چرخاند. يعنی مي توان طول و عرض را در نظر نگرفت. اما در صورت رگه دار بودن ورق مثاًل گردويی 
يا ونگه، بايد طول قطعه را در طول و عرض قطعه را در عرض ورق قرار داد. اين نكته بسيار حائز اهميت است و 

در زمان درج طول و عرض، بايد به آن توجه كرد.
 اگر نيازي به چرخاندن ورق نباشد بايد از كليد يا آيكون توان چرخاندن كمك گرفت. البته می توان به صورت 

موردی نيز با زدن اين كليد يا آيكون در ليست قطعات، توان چرخاندن را برای تك تك آنها مديريت نمود.

اگر ابعاد درج شده در طول يا عرض بيشتر از ابعاد ورق باشد با خطا مواجه می شويم.

اگر تعداد ورق موجود در انبار ورق، برای تعداد قطعات وارد شده كافی نباشد. با خطا مواجه می شويم. 

نكته

نكته

شكل 34ـ1
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حال كه ليست ورق ها و ليست قطعات طبق دستورالعمل، تكميل شده است، با زدن دكمه Auto به برنامه، 
دستور محاسبه و انتخاب چيدمان مناسب داده مي شود، البته براساس: چيدن قطعات هم عرض و يا هم طول در 
كنار يكديگر، ايجاد بهترين الگوی برش در ورق، كسب حداكثر راندمان برای همه ورق ها و حداقل راندمان برای ورق آخر، 

كه در كسری از ثانيه، محاسبات انجام شده و اطالعات خوبی توسط برنامه به دست می آيد. 

1- تب Viwe and print فعال شده و امكان مشاهده ورق ها فراهم می گردد. اگر چيدمان قطعات، مناسب 
نباشد، دوباره مي توان كليد Auto را زد و چيدمان بهتری را مشاهده نمود.

2- هر بار زدن اين كليد، اگر به تغيير اعداد طول برش يا راندمان ورق آخر منجر بشود، يعنی چيدمان جديد به وجود آمده 
است. بايد توجه داشت كه هر چه استفاده از ورق آخر كمتر باشد ، راندمان ساير ورق ها بيشتر شده و اين مطلوب ماست. 
3- در تيتر الگوی برش، ابعاد ورق و مساحت آن ديده مي شود و در زيرآن، ابعاد قطعه ای كه موس روی آن قرار 

گرفته به اين ترتيب، می توانيم مساحت تك تك قطعات و حتی دورريزها را مشاهده كرد.
4- اطالعات تعداد قطعات، تعداد ورق مورد نياز، متراژ ورق های مصرفی، درصد راندمان ورق ها، درصد راندمان 

آخرين ورق، مقدار نوار مورد نياز، طول برش به دست مي آيد.
5- در نمای الگوی برش، چيدمان قطعات را مشاهده نموده و نام قطعه در وسط آن مشاهده مي شود عالوه بر 

آن ابعاد طول و عرض و عالمت نواركاری را نيز مي توان مشاهده كرد. 
6- برای كم كردن تعداد ورق های مصرف شده از ليست ورق ها، بايد كليد Remove used panels را فشرده 

و با اين كار، تعداد ورق مصرفی از انبار ورق ها حذف كرد.
7- برای اضافه كردن قطعات دورريز قابل استفاده )كه قباًل در تنظيمات، حداقل طول و عرض قابل استفاده را 
تعيين كرده بوديم( به انبار ورق ها، كليد Add usable offcuts ti panels list را بزنيد. با اين كار می توانيد 
قطعات دورريز را برای اندازه قطعات بعدی استفاده كنيد. حتی می توانيد پس از اضافه شدن به ليست ورق ها، 
برای آنها در Description نام و يا شماره ورق انتخاب كنيد. البته بسياری از قطعات دورريز قبل از اين كار، 
توسط روشی كه آموزش داده خواهد شد، قابل تغيير ابعاد و قابل ويرايش هستند. پس ابتدا همه ورق ها را از 
 Add مشاهده و تا حد ممكن قطعات دورريز را بايد مديريت و اصالح كرد، سپس از View and print منو

نسبت به انتقال آنها اقدام نمود.

ترجيحاً يك نوع )رنگ( ورق را در ليست انبار ورق ها درج كنيد. برنامه، توانايی انتخاب رنگ های مختلف 
برای قطعات مختلف را ندارد و اين يكی از ضعف های برنامه كات مستر است.

نكته

شكل 36ـ1
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اين كار را بعد از تالش برای يافتن بيشترين راندمان برای همه ورق ها، و كمترين راندمان برای ورق آخر به دست 
.)Auto آوريد )همان طور كه قباًل گفته شد، با استفاده مكرر از

پس از درج ورق ها و قطعات، مشاهده و اصالح نمای ورق ها، نوبت به ذخيره پروژه می رسد. ذخيره پروژه به ما امكان 
می دهد برای بررسی های بعدی و يا گرفتن پرينت، به راحتی پروژه را با نام ذخيره شده يافته و بازيابی نماييم. برای 

اجرای اين دستور از منو File و Save و در File name نام پروژه را درج كرده و در آخر Save می زنيم.

 روش اصالح ابعاد دورريز )پرت(
در شكل 37ـ1، می خواهيم قطعات دورريز در زير ورق را به صورت يك شاخه كامل به طول ورق داشته باشيم. 
ابتدا بايد روی قطعه سمت راست كليك نموده و هم زمان كليد Ctrl را گرفته موس را به سمت مقابل و داخل 
قطعه مورد نظر حركت داد. البته نبايد فراموش كرد كه بزرگ ترين قطعه بايد به سمت كوچك ترين قطعه هدايت 

شود. همان گونه كه مشخص است، از 3 قطعه دورريز كوتاه، يك قطعه با طول كامل به دست آمد.

شكل 3۷ـ1

شكل 3۸ـ1
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شكل 39ـ1

شكل 40ـ1

برای فراخوان پروژه های ذخيره شده از منو، File و سپس Load را می زنيم و بعد از انتخاب پروژه مورد نظر، 
Open را می زنيم.
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برای  باشد.  برای شروع عمليات برش  تهيه پرينت  الگوی برش،  تهيه  ابعاد و  از درج  شايد مهم ترين كار پس 
تنظيمات پرينتر، به شكل زير عمل می كنيم: 

در منو، file را و از print setup نام پرينتر مورد نظر را انتخاب می كنيم، سپس از paper، بايد سايز كاغذ را 
انتخاب و از orientation نوع پرينت طولی يا عرضی را تعيين كنيم. 

اين تنظيمات تا تنظيم مجدد تغيير نخواهد نمود. 

 اگر پس از ذخيره پروژه، نيازمند انجام تغييراتی در آن بوديم، برای ذخيره مجدد الزم است كه از نوار، 
.)Save As( منو شكلي را انتخاب كنيم

در صورت ذخيره كردن نام پروژه، نام پروژه در عنوان نرم افزار ديده می شود.

نكته

شكل 41ـ1

شكل 42ـ1

شكل 43ـ1

نكته
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در پنجره Report اطالعاتی ديده مي شود كه عبارت اند از: 
1- جزئيات برش هر ورق )ابعاد و متراژ ورق( ابعاد قطعاتی كه در ورق قرار داده شده،

2- دورريزها به تفكيك مورد قبول و غير قابل استفاده با ابعاد و مساحت،
3- تعداد الگوی مشابه )به صورت x1 يا x2 و غيره(، 

4- متراژ ورق های مصرفی و محاسبه قيمت آن براساس قيمت تنظيم شده،  
5- طول نوارهای مصرفی و تعيين قيمت هر كدام از آنها براساس قيمت تنظيم شده، 

6- امكان پرينت از ليست قيمت و ليست گزارش ورق ها.
توجه: امكانات ديگری كه در برنامه وجود دارد شامل ايمپورت و اكسپورت برنامه است. ساير امكانات را در فيلم 

آموزشی پيگيری نماييد. 

 برای فعال شدن كليد print، بايد ابتدا الگوهای برش را با زدن كليد Auto ايجاد نموده و پس از فعال شدن 
print از پنجره باز شده تنظيماتی را طبق تصوير خواهيم داشت.

1- نام پرينتر را در صورت نياز به تغيير مي توان انتخاب نمود.
2- اگر پرينت تعدادی از الگوها مد نظر است، از شماره تا شماره را تنظيم كرد.

3- برای تكرار تعداد پرينت، عدد مورد نظر را درج نمود.
4- به منظور صرفه جويی و يا مقايسه، می توان يك، دو و يا چهار الگوی برش را در يك ورق مشاهده كرد. 

5- در صورت تمايل به پرينت توضيحات پروژه و يا گزارش، تيك مورد نظر را انتخاب نمود.
توجه: اگر به پرينت ليست قطعات يا ليست ورق ها نياز باشد می توان از عالمت پرينت )در پايين سمت راست 

اين ليست ها( استفاده كرد. 

شكل 44ـ1
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با فراگرفتن طرز كار با نرم افزار كات مستر مي توانيد، قطعات پروژه جاكتابی را با استفاده از اين نرم افزار، در ورق 
مورد نظر چيدمان نموده و بهترين  حالت چيدمان را به دست آوريد. هنگام استفاده از نرم افزار كات مستر، بايد 
به راه راست يا راه پود بودن)جهت الياف( قطعات توجه نمود. اين نرم افزار قابليت چينش قطعات به صورت های 
مختلف را دارد، بنابراين بايد همة چيدمان ها را بررسی كرد تا بهترين آنها را كه حداقل دورريز را دارد، انتخاب 
نمود. در صورتی كه نرم افزار كات مستر نتواند نقشة مورد نظر را پيشنهاد دهد، بهتر است الگوی برش را به 

صورت دستی و با اندازه واقعی روی كاغذ ترسيم كرد.

شكل 45ـ1

شكل 46ـ1
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1- آيا قسمت هاشور خورده به عنوان دورريز يا ضايعات محسوب مي شود؟ چرا؟

 1- آماده كردن قطعات جاكتابی طبق نقشه
1- بدنه جاكتابی را با توجه به شكل مورد نظر به ابعاد 450×1615 ميلی متر به تعداد 2 عدد با دستگاه اره گرد 
خط زن دار می بريم؛ سپس قسمت جلوی كار را با نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر و قسمت پشت كار را با نوار 

لبه به ضخامت 1 ميلی مترلبه چسبانی می كنيم.
براي قوس بري بدنه ها مي توان، ابتدا با اره عمودبر، قسمت اصلي را با كمي فاصله از خط اصلي، برش زد و سپس 
با استفاده از اورفرز دستي برقي)با تيغة مخصوص(، آن را صاف نمود، تا در لبه چسباني اشكالي ايجاد نشود. البته 

بايد از شابلون نيز استفاده شود.

5   ـ ساخت جاکتابی کودک و نوجوان

 

فكركنيد

فعاليت 
كارگاهي

شكل 4۷ـ1
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 از آنجايی كه قسمت پشت كار، كمتر در معرض برخورد دست بوده و از آن قسمت استفادة كمتری 
می شود؛ به همين دليل در پشت كار نوار لبة نازك تر به كار برده شده است. اين كار، دركم شدن هزينة 

نهايی محصول مؤثر است.

2-كف جاكتابی را با توجه به شكل طراحی شده، به ابعاد 481×813 ميلی متر به تعداد 1 عدد و به كمك دستگاه 
اره گرد دوركن)خط زن( برش داده، و سه طرف آن را با دستگاه لبه چسبان با نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر 

لبه چسبانی می كنيم.

نكته
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3- سقف را با توجه به شكل، به ابعاد 287×751 ميلی متر، و به تعداد 1 عدد، توسط  دستگاه اره گرد خط زن 
)دوركن( برش داده، و سه طرف آن را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر لبه چسبان می كنيم. 

توجه: نقشه زير را با 90درجه چرخش به سمت چپ مشاهده كنيد.

شكل 50  ـ1
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4- پشت بند جاكتابی را با توجه به شكل طراحی شده، به ابعاد 813×1796 ميلی متر، به تعداد 1 عدد توسط دستگاه 
اره گرد ميزی)خط زن( برش زده و چهار طرف آن را نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر لبه چسبانی می كنيم.
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برش  تعداد يك عدد  به  ميلی متر  ابعاد 450×719  به  به شكل طراحی شده  توجه  با  را  روی كشو  5- طبقة 
می دهيم، و سپس قسمت جلوی آن را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر لبه چسبانی می كنيم.

چرا برای لبه چسبانی طبقة روی كشو از نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر استفاده می شود؟

6- طبقة جاكتابی را با توجه به شكل طراحی شده، به ابعاد 285×717 ميلی متر، و به تعداد 3 عدد توسط دستگاه 
اره گرد ميزی)مجموعه ای(برش می دهيم، و سپس دو عرض و يك طول آن را كه در قسمت داخل جاكتابی 
قرار می گيرد، با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر لبه چسبانی می كنيم. برای قسمت بيرونی طبقه، از نوار لبه به 

ضخامت 1 يا 2ميلی متر استفاده می كنيم.

فكر كنيد
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7- دِر كشو را با توجه به شكل، به ابعاد 174/5×745 ميلی متر، به تعداد 2 عدد برش می دهيم، سپس چهار 
طرف آن را با نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر لبه چسبانی كرده كه البته قبل از آن بايد شيارزني كف انجام  شود. 

 در اين قسمت، شيار)كنشكاف( مربوط به كف كشو را بايد قبل از لبه چسبانی بر روی دِر كشو ايجاد كرد.

8- بدنه)بغل( كشو را با توجه به شكل طراحی شده، به ابعاد 125×400 ميلی متر به تعداد 4 عدد برش می دهيم. دو طول 
و يك عرض اين قطعه )سمت عقب كشو( را با نوار لبه به ضخامت 1ميلی متر لبه چسبانی می كنيم. و همان طور كه گفته 

شد شيارزني براي قرار گرفتن كف كشو بايد از قبل انجام شود.

نكته
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10- كف جعبة كشو را با توجه به شكل، به ابعاد 3×396×675 ميلی متر، به تعداد 2 عدد از جنس ام دي اف 
سفيد برش می دهيم.

¼z¨#œ¨ ( 1 : 6 )
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9- عقب كشو را با توجه به شكل، به ابعاد 125×663 ميلی متر به تعداد 2 عدد برش می دهيم، سپس دو طول 
)لبة باال( آن را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر لبه چسبانی می كنيم.

شكل 5۷   ـ1

شكل 56   ـ1

عقب كشو
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به كدام دليل در اين پروژه از تخته خرده چوب)نئوپان( مالمينه استفاده شده است؟

 6- برش كاری قطعات جاكتابی با اره گرد ميزي)دوركن(
و  نياز در كارگاه و كارخانجات صنايع چوب  اساسی ترين و مهم ترين ماشين های مورد  از  ماشين آالت برش، 
اره گرد ميزي )مجموعه ای(  براي برش صفحات چوبي و مصنوعي، ماشين  مبلمان است. مناسب ترين ماشين 
است كه داراي تنوع زيادي بوده و در همة كارگاه هاي كوچك، كارخانجات و حتی در كارگاه هاي آموزشي)مانند 

هنرستان های فنی وزارت آموزش و پرورش( نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. 

 

 ۷- لبه چسبانی قطعات جاكتابی
لبه چسبانی به دو صورت دستی و ماشينی انجام می شود. يكی از ســاده ترين و ارزان ترين وسايل مورد استفاده 
در چسباندن نوارهای مصنوعی كاغذی يا پی وی سی 0/4 )ضخامت نوار 0/4 ميلی متر است(، اتوی حرارتی است. 

امروزه، در بيشتر كارگاه های كوچك و كم سرمايه، از اين وسيله استفاده می شود.
برای لبه چسبانی، می توان از لبه چسبان های دستی برقی كه دارای گرمای زيادی است، استفاده كرد. برخی از 
اين لبه چسبان ها، دارای تجهيزاتی مانند سشــوار صنعتــی، نوارگير، قطع كن نوار و... اســت كه اســتفاده از 

آن، ســريع تر، دقيق تر و راحت تر صورت می گيرد.

نكته

شكل 5۸  ـ1

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

2- ازشوخي كردن در محيط كارگاه وهنگام كار جداً 
بپرهيزيد.

ماشين آالت دستي  و  ابزار  از  استفاده  درصورت   -3
برقي حتماً از وسايل ايمني وكمكي استفاده كنيد.

با  حتماً  ابزارها  و  وسايل  از  استفاده  هنگام  در   -4
هنرآموز مربوطه هماهنگی كنيد.

دستكش،  از  حتماً  ماشين آالت  با  كار  هنگام   -  5
عينك و ماسك ايمنی استفاده كنيد.

نكات ايمني

شكل 60   ـ1شكل 59   ـ1

 بهتر است بين اتو و نوار پارچه اي 
قرار دهيد تا حرارت مستقيم اتو به 

نوار لبه آسيب نرساند.
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در لبه چسبانی ماشينی، كه امروزه تقريباً همة كارگاه های بزرگ و كارخانجات از آن استفاده می كنند، سرعت 
پيشبرد كار، بيشتر شده و لبه چسبانی قطعاتی با ابعاد و ضخامت بيشتر نيز امكان پذير است. اين ماشين ها دارای 

ايستگاه های كاری زيادی هستند از جمله:
1-نوار لبه 2- مخزن چسب 3- غلتك فشار 4- پيش فرز 5- المنت حرارتي 6-تيغه سر و ته زن )قطع كن انتهاي 
نوار( 7- فرز پرداخت باال و پايين نوار 8- فرز گوشه 9-ليسة نوار 10- ليسة چسب 11- اسپري 12- پوليش 

13- شيار زن

با استفاده از دستگاه لبه چسبان تمام قطعات جاكتابی را كه مطابق با نقشة فنی بريده شد، لبه چسبانی می كنيم.
 ۸- از بين بردن لبه هاي اضافي نوار 

در مسير لبه چسباني توسط فرز باال و پايين اضافه نوار برطرف مي شود. در كارهاي دستي با فرز دستي اين كار 
انجام مي شود و در نوارهايي اتويي، با لبه گير يا ليسه صورت مي گيرد.

 9- شيارزني)ايجاد كنشكاف(
براي استقرار كف جعبه و يا پشت بند )بسته به نقشة كار(، شيارزني با ماشين اره گرد ميزي انجام مي شود.

10- خط كشي و اندازه گيري اتصاالت
در كارخانجات با استفاده از نرم افزار و ماشين هاي CNC انجام مي شود. در كارگاه هاي آموزشي هنرستان ها، 

خط كشي و اندازه گيري به صورت دستي انجام مي شود.

شكل 61   ـ1

شكل 65   ـ1 شكل 64   ـ1 شكل 63   ـ1

شكل 62   ـ1
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تفاوت دستگاه لبه چسبان 4 ايستگاه )در كتاب طراحی و ساخت كابينت آشپزخانه توضيح داده شد( با دستگاه 
لبه چسبان 13 ايستگاه از نظر كيفيت، سرعت و دقت را تحقيق كنيد و نتيجه آن را در كالس ارائه دهيد.

 11- ساخت اتصال و سوراخ كاری قطعات جاكتابی 
برای سوراخ كاری در كارخانجات، از ماشين سوراخ زن اتوماتيك استفاده مي شود، اما در هنرستان ها بايد از 
برای  بايد  را  استفاده كرد. عمليات سوراخ كاری  برقي  به كمك دريل دستي  يا  ماشين سوراخ زن چند محوره 
تمام قطعاتی كه نياز به سوراخ كاری دارند انجام داد. مهم ترين اتصال در ساخت جاكتابی اتصال اليت است. در 
سوراخ كاری برای اتصال اليت، از دستگاه های پيشرفتة اليت زن استفاده می شود، ولی در كارگاه های كوچك، 

می توان از دستگاه كم كن و يا از دستگاه اليت زن دستي نيز استفاده نمود.

 12-جدول انواع يراق آالت مورد استفاده در جاكتابی
کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراقردیف

باال رفتن مقاومت اتصالمحل سوراخ كاری 22رولپالك 13×15
باال رفتن مقاومت اتصالمحل سوراخ كاری پيچ اليت44رولپالك 10×211

اتصال دو قطعه اتصال صفحات جاكتابی32اليت كامل3
نگه دارندهدر محل اتصال دو قطعه به هم26دوبل پالستيكی4

پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو 16×3/5)پيچ 5
ريل جديد(

نصب ريل سه تيكهنصب ريل به بدنه و كشو16

حركت كشوروی بدنة جاكتابی وكشو ها2ريل سه مرحله ای ساچمه ای 6
محكم كردن پشت بندپشت بند كشوها8فيتينگ پشت بند پالستيكی7
پيچ كردن فيتينگ پشت بندفيتينگ پشت بند8پيچ خودرو تخت خزينه چهار سو 20×84
نگه داری طبقهمحل نصب طبقه به بدنه12پيچ رافيكس9
سوار شدن بر پيچ رافيكسطبقه12رافيكس10
مونتاژ دستگيرهنصب دستگيره6پيچ خودرو عدسی چهارسو25×113/4
نصب پايه به كف توسط مهرة 8پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو 40×124

شاخدار
نصب پايه

13M6 نصب پايهصفحة كف جاكتابی6مهره شاخدار
مونتاژ دو قطعه به همنصب عقب كشو به هم6پيچ ميلی متری تخت خزينه چهارسو 25×146
پايهزير صفحة كف جاكتابی2پاية پالستيكی قهوه ای15
هم رنگ كردن جای پيچ با بدنهروی پيچ اليت8درپوش اليت سفيد16
هم رنگ كردن جای پيچ با بدنهروی پيچ اليت10درپوش اليت گردويی17

تحقيق

شكل 6۸   ـ1 شكل 6۷   ـ1 شكل 66   ـ1
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 13- مونتاژ آزمايشی قطعات جاكتابی
1- برای مونتاژ قطعات جاكتابی، بايد ابتدا از صفحة 
پشت بند شروع كرد. پيچ اليت در تمام نقاط سوراخ كاری 
شده نصب می گردد. همچنين بايد دوبل های پالستيكی 

را كه نقش نگه دارنده را دارند در جای خود قرار داد.

و  پالستيكی  دوبل  اليت،  پيچ  ترتيب  همين  به   -2
پيچ رافيكس را بر روی بدنه، سقف و كف نصب كنيد. 
در  را  رولپالك13×5  بايد  ابتدا  ريل،  نصب  برای 
سوراخ های ريل كوبيد، سپس ريل سه تكة فلزی را، 
روی اين سوراخ ها قرار داد و توسط پيچ خودرو تخت 

خزينه چهارسو16×3/5 به بدنه محكم نمود. 
بدنه، 6 سوراخ وجود دارد كه  باالی هر  در قسمت 
مربوط به پيچ رافيكس برای نصب طبقه است. داخل 
اين دو سوراخ، رولپالك10×11 كوبيده شده و بعد 

پيچ رافيكس سفت می گردد.

3- بعد از پايان اين مراحل، بايد بدنه، سقف و كف را مونتاژ كرد. و سپس آن را روی پشت بند قرار داد.

شكل ۷1ـ1

شكل ۷0   ـ1

شكل 69   ـ1
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4- در اين مرحله، بايد پايه ها را روی كف نصب كرد. 
برای نصب پايه ها، ابتدا بايد سوراخ ها خزينه شده و 
سپس مهرة شاخدار كوبيده شود. پايه ها توسط پيچ 
خودرو تخت خزينه چهارسو40×4 به كف و در داخل 

مهرة شاخدار محكم می شوند.
مطابق شكل، جاكتابی زير به 2 پايه پالستيكی نياز دارد، 

كه هركدام از پايه ها، با 3 پيچ به كف محكم می شوند.
همان طور كه در شكل زير ديده می شود پشت بند تا 
پايين كف ادامه داشته و نقش پاية نگهدارندة عقب 
را ايفا می كند. برای صرفه جويی تنها دو عدد پايه در 
قسمت جلوی جاكتابی به عنوان نما استفاده می شود 
و پشت بند تا كف زمين ادامه داشته و نقش پايه های 

پشت را به عهده دارد.

5- پس از پايان اين مراحل، نوبت به مونتاژ كشو و طبقه ها است. برای مونتاژ طبقه ها، ابتدا بايد رافيكس روی 
طبقه نصب شود.

بعد از نصب رافيكس )نوعي نگه دارندة طبقه(، بايد طبقه ها را در جای خود قرار داد.

شكل ۷3ـ1 شكل ۷2ـ1

شكل ۷4ـ1

الفبپ

جثت
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مونتاژ كشو
6- برای مونتاژ كشو، كار را بايد از دِر آن شروع كرد. روی هركدام از دِر كشو ها از سمت داخل، 4 عدد سوراخ به 
قطر 10 و عمق 12 ميلی متر زده شده كه رولپالك10×11 )قطر 10 و ارتفاع 11 ميلی متر است(توسط ضربه چكش 

داخل آنها كوبيده می شود؛ سپس مانند شكل زير، بايد پيچ اليت توسط پيچ گوشتی شارژی بسته و محكم شود.

 توجه داشته باشيد كه براي بستن و سفت كردن پيچ اليت، تنها نيم دور بستن پيچ آن هم با 
پيچ گوشتي دستي كافي است. و فشار بيش از حد، فقط موجب هرز شدن آن مي شود.

7- برای مونتاژ بدنة)بغل( كشوها ابتدا بايد داخل دو سوراخی كه به قطر 5 و عمق  14 ميلی متر وجود دارد )در شكل با 
دايرة قرمز مشخص شده است(، توسط رولپالك13×5 كوبيد. سپس تكة سوم همان ريلی كه قسمت دو تكة آن روی بدنة 
جاكتابی نصب شده بود، توسط پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو16×3/5 )پيچ ريل جديد( به بغل كشو نصب می شود.

 هنگام نصب ريل روی كشو، قسمت بستة ريل بايد در سمت جلو قرار گرفته و با لبة بغل كشو هم سطح 
باشد.

نكته

نكته

شكل ۷5ـ1

شكل ۷6ـ1

شكل ۷۷ـ1
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8- بغل كشو را بايد مانند شكل زير روی جلو كشو قرار داد تا ميله  های پيچ اليت از داخل سوراخ هايی كه از 
قبل تعبيه شده عبور كنند و سپس مهرة اليت را روی ميلة اليت قرار داده و با پيچ گوشتی محكم كرد.

 چرا ريل ها در وسط بدنة كشوها نصب شد؟ آيا روش ديگری وجود دارد؟

9- كف كشو )فيبر 3 ميلی متری( را بايد داخل شيار ها قرار داد، بغل كشوی بعدی را مانند اولی نصب كرد؛ و 
سپس عقب كشو را مانند شكل زير قرار داده و توسط پيچ ميلی متری تخت خزينه چهارسو 25×6 محكم كرد.

 برای هر كشو از 4 پيچ ميلی متری تخت خزينه چهارسو 25×6 استفاده می شود كه سوراخ پيچ ها حتماً 
بايد جهت خزينه شوند تا سر پيچ ها از سطح كار، بيرون نباشد.

نكته

نكته

شكل ۷9ـ1 شكل ۷۸ـ1

شكل ۸0  ـ1 شكل ۸1   ـ1 شكل ۸2  ـ1

شكل ۸3   ـ1 شكل ۸4   ـ1 شكل ۸5  ـ1
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10- فيتينگ پشت بند پالستيكی را مانند شكل زير، با پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو 20×4 به شيار بدنة 
جعبة كشو پيچ كنيد تا از لقی كف كشو جلوگيری شود. هر جعبة كشو به 2 عدد فيتينگ پالستيكی نياز دارد.

می توان كشوی مونتاژ شده را روی جاكتابی نصب كرد، جاكتابی طراحی شده دارای دو كشو است.

14ـ بسته بندی قطعات
بسته بندی جاكتابی امروزه به همان اندازه كه طراحی محصول مهم است، طراحی بسته بندی مناسب و تخت 
)مسطح( نيز بسيار اهميت دارد. بسته بندی های تخت، نه تنها حمل و نقل راحتی دارند بلكه باعث صرفه جويی 

در هزينة حمل و نقل خواهد شد.
نقشة زير، طراحی اندازة كارتن بسته بندی را نشان می دهد. كارتن بسته بندی جاكتابی از دو جعبه يا چهارتكه 
تشكيل می شود. اندازة دِر كارتن بسته بندی، معموالً 20 ميلی متر بزرگ تر از خود جعبه است. و به ضخامت و 

نوع كارتن بستگی دارد.

شكل ۸۸   ـ1 شكل ۸۷  ـ1 شكل ۸6  ـ1

شكل 90ـ1 شكل ۸9  ـ1

شكل 91ـ1
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با  ابتدا  بايد  نيز  بندی  بسته  جعبة  داخل  چيدمان 
شده  انجام  طراحی  طبق  سپس  طراحی،  اتوكد 

چيدمان انجام گيرد.

 جعبة كوچك، پس از چيدمان قطعات، در درون جعبة بزرگ قرار گرفته و پس از چيدن ساير قطعات و 
يراق آالت، در جعبة بزرگ، روي آن گذاشته شده و بسته بندي با نوار تسمه اي و چسب محكم مي شود.

شكل زير، نحوة چيدمان قطعات جاكتابی را در داخل جعبة بسته بندی را نشان می دهد. 

نكته

شكل 93ـ1

شكل 94ـ1

شكل 92ـ1
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تصاوير زير بسته بندی انجام شده برای جاكتابی را نشان می دهد. برای جلوگيری از آسيب ديدن محصول در 
هنگام حمل و نقل، دور تا دور داخل كارتن از يونوليت استفاده می شود، ضمناً از نبشی هايی از جنس كارتن  
فشرده برای گوشه ها استفاده می شود. همچنين در مواردی كه در داخل جعبه، فضای خالی وجود داشته باشد، 

به عنوان پركردن فضای خالی از يونوليت استفاده می شود.

1- باتوجه به آنچه از پروژه هاي محصوالت صفحه اي در منازل مختلف ديده ايد تفاوت استفاده از انواع 
مبلمان اتاق كودك و نوجوان را مقايسه كنيد.

1- با توجه به آموخته هاي خود به اين پرسش هاي زير پاسخ تحليلي بدهيد:
1- چرا مونتاژ مبلمان در محل مصرف، انجام مي شود ؟ آيا بهتر نيست، پس از مونتاژ حمل شود؟

2- مزاياي حمل و نقل محصول، قبل از مونتاژ چيست؟

1- با حضور در فضاي كارگاه تعدادي از صفحات فشرده چوبي را انتخاب و بعد از مشخص كردن  نام آن 
به هنرآموز خود تحويل  دهيد.

2- از تعدادي نمايشگاه فروش مبلمان اتاق كودك و نوجوان  بازديد نموده و  تأثير آنها در زندگي را بيان كنيد.

نكته

فعاليت

فكركنيد

شكل 96ـ1

شكل 9۸ـ1 شكل 9۷ـ1

شكل 95ـ1

1- آيا می دانيد چرا؟ در محيط كار كارگاهي نبايد MDF يا تخته خرده چوب را سوزاند؟ 
و همچنين حفظ سالمت  فراورده هاي چوبي  وساير   MDF غبار  و  ذرات  آثار خطرناك  از  براي جلوگيري   -2

سيستم برش دستگاه، همه ماشين آالت صنايع چوب بايد به سيستم مكنده متصل باشند.

نكات
زيست
محيطي
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ارزشيابي شايستگي ساخت جاكتابي كودك و نوجوان

شرح كار: 
ـ طراحي جاكتابي با استفاده از نرم افزار و ترسيم نقشه هاي فني و اجرايي آنها 

ـ انتخاب مواد اوليه طبق نقشه و تهية ليست برش و برش قطعات با استفاده از ماشين اره گرد خط زن                  
ـ لبه چسباني دستی و نيمه اتوماتيك

ـ سوراخ كاری محل اتصاالت و يراق آالت و شيارزني
_ مونتاژ آزمايشي

_ بسته بندي قطعات در داخل كارتن

استاندارد عملكرد:
با استفاده از ماشين هاي برش و لبه چسبان و سوراخ زن و ساير ابزار و تجهيزات و مطابق با استاندارد ملي جاكتابي بسازد.

شاخص ها:
ـ استفاده از ماشين هاي استاندارد و تنظيم آنها با توجه به نقشه             ـ برش قطعات به طور گونيايي و با اندازه دقيق طبق نقشه

ـ لبه چسباني قطعات بر اساس استاندارد ملي                                     ـ سوراخ كاري و شيارزني به صورت دقيق طبق نقشه
ـ مونتاژ دقيق با توّجه به نقشه                                                          ـ بسته بندي قطعات در كارتن طبق استاندارد ملي

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرايط:1ـ كارگاه مبلمان صفحه ای استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهويه كافي و فنداسيون مناسب براي نصب دستگاه و سيستم مكنده و 
نوركافي به انضمام لوازم ايمني و نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن 2- اسناد: نقشه  جاكتابی كودك و نوجوان 3ـ ابزار و تجهيزات: ماشين اره 

گرد خط زن - اره فارسي بر- ماشين لبه چسبان- سوراخ زن- دريل و پيچ گوشتي برقي - ميزكار  4.مواد: صفحات فشرده مصنوعي- يراق – پيچ- نوار 
PVC 5. زمان: 8 ساعت 

ابزار و تجهيزات:
ماشين اره گرد ميزي- ماشين فرز- ماشين دريل ستوني- ماشين لبه چسبان اتوماتيك يا دستي- دستگاه فارسي بر- تنگ دستي – تنگ نيوماتيك

معيار شايستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله كاررديف

1برش كاري بر اساس نقشه فني1
1لبه چسباني قطعات2
2شيارزني و سوراخ كاري3
2مونتاژ و بسته بندي4

شايستگي هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطي و نگرش:

1ـ مديريت مواد و تجهيزات

2ـ استفاده از لباس كار، كاله، ماسك، عينك، گوشي و كفش ايمني

3ـ خروج ضايعات مواد اوليه از محيط كار با مكنده ها

4ـ صرفه جويي و مطابقت با نقشه

2

*حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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طراحی داخلی ساختار یک خانواده و در پی آن فرهنگ یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و اثر شگرفی بر 
فعالیت ها و همچنین روحیه افراد حاضر در آن فضا دارد. طراحی که برای یک فضا در نظر گرفته می شود باید 
متناسب با محیط و افراد ساکن در آن باشد و به گونه ای نمایانگر هویت، نیاز و خواسته های آنان باشد.در طراحی 
معماری داخلی یک فضا مؤلفه های زیادی نظیر فرم، رنگ، نور، ساختار کف و سقف و دیوار، و وسایل کاربردی و 

دکوری مانند مبلمان دخیل هستند. معماری داخلی اتاق کودک و نوجوان نیز ویژگی های خودش را دارد.

 

پودمان 2

ساخت کمد کودک و نوجوان 
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واحد یادگیری 2  

شایستگی طراحي و ساخت کمد کودک و نوجوان

آیا تا به حال پی برده اید

    در پالن اتاق كودك كدام موارد بايد رعايت شود؟
    معموالً در طراحی كمد كودك و نوجوان چه مواردي در نظر گرفته مي شود؟

    چند نوع چيدمان براي مبلمان كودك و نوجوان مي توان در نظر گرفت؟
    چيدمان كمد در اتاق كودك چگونه انجام مي شود؟

    در نقشه كشي و طراحي، مواد اوليه مصرفي به چه صورت برآورد مي شود؟ 

براي ساخت كمد كودك و نوجوان، ابتدا بايد نقشه هاي اجرايي آن كه عبارت از سه نما، تصوير مجسم ايزومتريك و 
برش هاي مورد نياز هستند را ترسيم كنيد. همچنين براي لبه چسباني نيز بايد تمام لبه ها مشخص شود تا هنرجويان 
بتوانند قسمت هاي مورد نياز را با نوار پوشش دهند. پس از عمليات برش كاري، لبه چسباني، سوراخ كاري و ايجاد 
اتصاالت، قطعات آماده شده، مونتاژ آزمايشي مي شوند تا در صورت نياز اشكاالت جزئي احتمالي برطرف شده ، سپس 

بسته بندي شده و آماده بهره برداري مي شوند.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود كه كمد كودك و نوجوان را طراحی كرده و پس از 

ترسيم سه نما و تصوير مجسم و برش ها، آن را بسازند.
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ساخت کمد کودک و نوجوان

 1- طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی کمد لباس و لوازم کودک
سه نما و تصوير مجسم ايزومتريك كمد كودك را با نرم افزار اتوكد ترسيم كنيد. روش ترسيم اين نقشه ها مانند 
نقشه هايی است كه در كتاب طراحی و ساخت كابينت آشپزخانه با آن آشنا شديد، و تنها تغييراتی در اندازه ها 

و . . . وجود دارد.
  كمد به دو صورت پايه دار و بدون پايه ) با پاسنگ( ساخته می شود. در صورت استفاده از پايه در ساخت كمد، 
هنگام طراحی بايد اندازة طول پايه را از اندازة كل طول كمد كم كرد. برای باال بردن مقاومت كمد نيز، بدنه ها 
بايد روی صفحة كف كمد قرار گيرد. در انتخاب پاية مناسب بايد دقت كرد، زيرا همة وزن كمد روی پايه ها وارد 
می شود. در كمد بدون پايه، بدنه ها نقش پايه را داشته و صفحة كف، داخل بدنه ها قرار می گيرد. در اين نوع 
كمدها معموالً از پاسنگ استفاده می شود كه اندازة پاسنگ از كف، بين 5 تا 6 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

   

شکل 2-1
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در طراحی وسايل اتاق كودك و نوجوان ، كمد لباس يكی ديگر از ضروری ترين وسايل مورد نياز است  . اين كمد 
نيز با نرم افزار KD به راحتی قابل طراحی است . در تصوير زير نمای سه بعدی رنگی از اين كمد را مشاهده 

می كنيد :

اين كمد دارای ويژگی خاصی است و آن اين است كه طبقات سمت راست ) محل نگهداری لباس های تا شده( از 
طبقه سمت چپ ) محل آويز لباس ( كوچك تر است. در اين مرحله و برای طراحی اين كمد، ابتدا بايد اندازه ها 
را يادداشت كرد و بر اساس آن، قطعات را انتخاب و با هم جور نمود. اين كار دقيقاً مانند ساخت كمد است كه 

قطعات بر اساس اندازه انتخاب و در محل خودشان نصب مي شوند. 

شکل 2-2
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اندازه های قطعات بدنه و درب ها:

تهیه قطعات و جاگذاری آنها
 1- طراحي کف

از منوي نرم افزار ، قسمت نما ) دكور(، نمای افقی را انتخاب كنيد و ابعاد كف كمد را وارد نموده و به  آن ارتفاع 
50 دهيد. كف را بايد با كليك چپ و حركت موس به محيط طراحی آورد؛ كه بهتر است كنج دو ديوار قرار گيرد 

تا چيدمان قطعات ديگر ساده تر باشد . )شكل 2-3(

شکل 2-3

   

تعداد ضخامت
mm

عرض
mm

طول
mm

قطعات مورد 
نظر ردیف

2 16 550 1650 بدنه راست و چپ 1

1 16 582 932 كف كمد 2

1 16 570 900 سقف كمد 3

1 16 550 1650 وادار كمد 4

4 16 337 520 طبقه راست 5

1 16 515 530 طبقه چپ 6

2 16 447 1644 درب كمد 7

1 3 350 1666 پشت بند راست 8

1 3 528 1666 پشت بند چپ 9
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2- طراحي بدنه ها
از نمای عمودی كمدی ، بايد بدنه های چپ و راست و نيز وادار را تهيه كنيد . ابعاد را در قسمت اندازه ها 
وارد كنيد و برای فاصله از كف زمين )on( مقدار 66 را در نظر بگيريد. سپس پايه های چپ و راست را به 
محل خود در زير سقف منتقل كنيد. از پشت و لبة سمت راست برای بدنة سمت راست ، و ازپشت و لبة 
سمت چپ برای بدنة سمت چپ و برای وادار نيز از پشت ، مماس سقف و از راست با 337 ميلی متر فاصله 

با بدنة سمت راست . 
توجه: اگر نتوانستيد موقعيت قطعات بدنه را تشخيص دهيد، می توانيد روی سقف كليك نموده و از كليك 
راست گزينه hide را انتخاب كنيد تا سقف موقتاً پنهان شده و جابه جايی بدنه ها و وادار به راحتی امكان 

پذير باشد. برای جابه جا كردن قطعات، از ابزار move استفاده نماييد. )شكل 2-5(

شکل 2-4

شکل 2-5

   

مجدداً از نمای افقی ، قطعه سقف را با درج ابعاد آن و ارتفاع on = 1716 آماده نموده و روی كف بگذاريد . از 
پشت با كف و ديوار مماس، و از سمت چپ يا راست 16 ميلی متر فاصله داشته باشد . )شكل 2-4(
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

طبقه های سمت راست را بايد از نمای افقی انتخاب كرده ، اندازه های آن را درج نمود و ارتفاع آنها را به ترتيب 
برای اولين تا چهارمين طبقه 383 ، 716 ، 1049 و 1382 در نظر گرفت و تك تك طبقه ها را بين بدنة سمت 
راست و وادار وسط با فاصلة20 ميلی متر از پشت و يا 10 ميلی متر از جلو قرار داد . استفاده از ابزار move برای 

جابه جايی و كار گذاشتن اين طبقات الزامی است.
طبقة سمت چپ را از نمای افقی و با درج ابعاد آن و نيز ارتفاع 550 تهيه نموده و در سمت چپ، بين بدنة چپ 

و وادار قرار داد و برای جانمايی دقيق آن از ابزار move استفاده شود.
پشت  بند ها از كاتالوگ ايران ، قسمت يونيت و بدنة خام /بدنة رنگی / فيبر قابل تهيه هستند. اندازة پشت بند 
سمت راست را درج نموده و ارتفاع آن را از زمين 58 در نظر بگيريد. سپس آن را بين بدنة راست ) با عمق 8 

ميلی متر ( و وادار)با عمق 5 ميلی متر( و مماس با طبقه ها نصب كرد. 
پس از پشت بند، نوبت به نصب در ها مي رسد. از منوي ابزار / درب / درب كمدی، يك درب چپ و يك درب راست 
انتخاب نموده و با درج ابعاد در و در نظر گرفتن 69 ميلی متر فاصله از زمين، آنها را به محل نصب يعنی لبة بدنة 

سمت چپ و سمت راست منتقل مي كنيم. در ها از طرف لوال بايد 1 ميلي متر فاصله داشته باشند.

 3- طراحي پایه ها

پايه ها مرحلة آخر طراحي است. پاية استيل را از  كاتالوگ ايران/ صفحة كابينت سفارشی/ پاية ميز استيل انتخاب 
نموده و ارتفاع 50 و فاصله از زمين را صفر در نظر بگيريد. چهار عدد پايه را تك تك در محل مورد نظر ) با 

فاصله 4 سانتي متر از هر گوشه كف( قرار دهيد. 
پروژه طراحی كمد جالباسی در اينجا به پايان مي رسد. اكنون بايد مانند پروژة جاكتابي ابتدا با ايجاد يك كادر 

دور همه پروژه ، آنها را انتخاب نموده و group  و save selection  نمود. 
نمای سه بعدی كمد در شكل زير نشان داده شده است. )شكل 2-6(

شکل 2-6

   



60

شكل 7-2 نمای گرافيكی سه بعدی را نشان مي دهد. 

در شكل 8-2 نماي سه بعدي سيمي كمد جالباسي را مي بينيد، كه در آن موقعيت و تعداد طبقات به خوبي 
قابل مشاهده است.

شکل 2-7

شکل 2-8
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

با كليك روی ديوار و انتخاب نمای دو بعدی ديوار، مي توان نماي روبه روي پروژه را مشاهده كرد، و در نمای 
سفيد موقعيت و تعداد طبقات و همچنين بدنه و درها به راحتی قابل تشخيص است . عالوه بر اينها ، شماره های 

رفرنس قطعات قابل خواندن است. )شكل 2-9(

با مشاهدة ليست برش قطعات، مي توان آن را با ليست قطعاتی كه در ابتدای پروژه يادداشت كرده بوديد، مقايسه نمود. 
)شكل 2-10(

شکل 2-9

شکل 2-10
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میز نوجوان را که در فصل سوم کتاب به آن پرداخته شده، به راحتي مي توان با نرم افزار KD طراحی کرد. تنوع مدل 
صفحه میز و چپ و راست بودن کمد آن را به عنوان تمرین و با کمک هنرآموز خود انتخاب کنید . سطر بعدي در مورد 
طراحی با ابزار Shape  نیز از هنرآموز خود کمک بگیرید. این ابزار امکانات بسیار خوبی در زمینة ایجاد اشکال هندسی 

خاص به شما می دهد. 
 یک کمد ساده شامل قسمت های زیر است:

کف )1 عدد(، سقف )1عدد(، بدنه )2عدد(، درِ کمد )2عدد(، طبقات مورد استفاده )4 عدد(، وادار وسط )1عدد( و 
پشت بند  )1عدد(.

شکل 2-11

 2- نقشه کشي کمد نوجوان
تصویر مجسم و سه نماي کمد نوجوان را به روش ایزومتریک با اندازه گذاري کامل ترسیم کنید.
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

 3- فهرست ابزار و ماشین آالت مورد نیاز

مواد مصرفيماشین آالتابزار دستي و دستي برقي

دريل دستی برقيـ دريل شارژي  ـ گونيا ـ 
چكش ـ مداد- مترـ اليت زن

اره گرد ميزي ـ خط زن   ـ 
لبه چسبان ـ پانل بر ـ 

سوراخ زن 

تخته خرده چوب)نئوپان( مالمينه 

ام دي اف روكش دار 

 4-جدول ابعاد قطعات کمد دو دِر کودک و نوجوان)کارت برش(

تعداد ابعاد برشنوع قطعهردیف

قطعه

رنگ قطعه
نوع مواد

راه 

راست

راه 

پود ABCطولعرضضخامت

تخته خرده چوب)نئوپان( *1654916482بدنة راست و چپ1

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *165819361كف 2

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *165688961سقف3

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *1654916481وادار4

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *163345234طبقه راست5

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *165135241طبقه چپ6

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *1644316402دِر كمد7

مالمينه  
*

تخته فيبر 334716601پشت بند راست8

تخته فيبر 352516601پشت بند چپ9

MDF*25201002دستگيره10

*   رنگ A كارامل                    رنگ B سامئوتيك
در رديف 4 در صورت عدم بسته بندي بايد پشت بند يك تكه شود و عرض وادار به 529 تغيير كند.
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          5- نقشة برش سه نماي کمد کودک و نوجوان

A-A ( 1 : 18 ) B-B ( 1 : 18 )

C-C ( 1 : 18 )

E ( 1 : 4 )

B

B

C C

A A

E

33
8

30
4

30
4

30
4

33
4

16

81
8

16
16 11

8
16

80

568

581

463854
936

900

514 336

25
9

5

3

شکل 2-12
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

چرا پشت بند كمد يك تكه ساخته نمي شود؟

چيدمان برش را بر روي ورق ام دي اف ديگري به صورت عمودي) خالف جهت برش كات مستر( خط كشي 
كنيد؛ و قبل از انجام برش، تعداد قطعات باقي مانده يا دورريز را با مقدار به دست آمده از كات مستر مقايسه 

كنيد. آيا شما بهره وري و صرفه جويي را بهتر رعايت كرديد يا عملكرد نرم افزار بهتر است؟

7- نقشه لبه چسباني) نوار کاری(
- بدنه و وادار: دو طول بدنة چپ و راست و وادار كمد، لبه چسباني)نواركاري( می شود كه براي قسمت پشت 
بدنه ها و وادار به دليل اينكه با دست و اشيای ديگر برخورد كمتري داشته و ديد ندارد، از نوار لبة 1 ميلي متر و 

طول جلوی بدنه ها و وادار از نوار لبه 2 ميلي متر استفاده می شود.
- درها: هر چهار نر)لبه( درها، نوار لبة 2 ميلي متر زده می شود.

- سقف وکف: طول جلو و دو عرض سقف و كف نوار لبة 2 ميلي متر و طول عقب سقف و كف نوار لبة 1 
ميلي متر ميل زده می شود.

- طبقات چپ و راست: نر جلوی طبقات، به دليل ديد داشتن و درتماس بودن با دست و اشياء از نوار لبة 2 
ميلي متر استفاده می شود و سه نر ديگر، از نوار لبة 1 ميلي متر استفاده مي شود. 

- در شكل زير، نقشه لبه چسباني نواركاري قطعات تشكيل دهندة كمد، نشان داده شده است.

 6- تعیین الگوي برش با نرم افزارکات مستر:
قطعات كمد، بايد طوری در نرم افزار كات مستر چيده شود كه كمترين دور ريز را داشته باشد.

نکته

فعالیت 
گروهي

شکل 2-13
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شکل 2-14
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

 1ـ بدنه راست و بدنة چپ
2 جای  بايد  زير،  در شكل   A.Aبرش راست، طبق  بدنة  روی  است.  ميلی متر  راست 550×1648  بدنة  اندازة 
پيچ اليت با مهره و 2 دوبل پالستيكی در قسمت باالی بدنه، و 2 پيچ اليت و دوبل پالستيكی در پايين بدنه 
سوراخ كاری كرد؛ سپس برای نصب لوال گازور، 6 سوراخ به قطر5 و عمق 14 ميلی متر زده شود. در ضمن بايد 8 
 سوراخ به قطر و عمق 10 ميلی متر براي پيچ رافيكس طبقه، و شياری به عمق 8 ميلی متر برای مونتاژ پشت بند

) طبق برش B.B ( نيز ايجاد گردد.
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8- نقشه قطعات

شکل 2-15
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Oa#¾ºkM ( 1 : 12 )

A-A ( 1 : 12 )

B-B ( 1 : 5 )

V ( 1 : 2 )
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اندازة بدنة چپ 550×1648 ميلی متر است. بدنة چپ، قرينة بدنة راست می باشد با اين تفاوت كه چون وسط 
كمد، وادار وجود دارد  و داخل كمد به دو قسمت تبديل شده و در سمت چپ )طبق نقشه( يك طبقه قرار 
می گيرد، طبق شكل به 2 عدد سوراخ پيچ رافيكس روی بدنه نياز است ضمناً 2 سوراخ  نيز بايد مانند شكل زير، 

براي نصب زيرسری پالستيكی بيضی شكل ميلة جالباسی زده شود.

شکل 2-16
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

 2ـ کف
طول و عرض کف کمد، برابر با 583×940 میلی متر است. اندازة قطر و عمق سوراخ های کف کمد، بر اساس 

شکل و برش های زیر انجام می شود.

kµ̈ #œ  ̈( 1 : 10 )

A-A ( 1 : 10 )

G ( 1 : 2 )

H ( 1 : 4 )
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kµ¨#œ£w ( 1 : 10 )

N-N ( 1 : 4 )
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 ٣ـ سقف کمد
اندازة طاق کمد 570×900 میلی متر است. طاق دارای شیاری به عمق 8 میلی متر است که طبق شکل زیر، 
براي نصب پشت بند در نظر گرفته مي شود. همچنین بر اساس برش های زیر سوراخ هایی براي اتصال پیچ الیت 

زده می شود.

شکل 2-17

شکل 2-18
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 ٤ـ وادار
ابعاد وادار 550×1648 میلی متر است. روی هر دو طرف سطح وادار سوراخ کاری انجام می شود، که سمت چپ وادار، 
باید به طور کامل قرینة بدنة چپ کمد باشد و سمت راست وادار، قرینة بدنة راست؛ با این تفاوت که سوراخ کاری دو 
طرف وادار براي نصب لوال گازر نیست.  در ضمن عمق شیار پشت بند، از دو طرف 5 میلی متر است. به نقشة داده شده 

توجه کنید.
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شکل 2-19



71

پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

 6 ـ طبقة چپ
اندازة طبقة چپ كمد 525×514 ميلی متر است كه مانند طبقه های راست، بايد روي هريك از آنها كمد 4 سوراخ 

رافيكس زده شود.

Oa#¾£LŠ ( 1 : 8 )

A-A ( 1 : 8 )
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 5  ـ طبقة راست
اندازة طول و عرض طبقه های راست 335×525 ميليمتر است. در قسمت زيرين هر طبقه، طبق نقشة زير 

بايد 4 عدد سوراخ به قطر 18/5 و عمق 12 ميلی متر براي كوبيدن پيچ رافيكس) پين طبقه( زده شود.

SwHn#¾£LŠ ( 1 : 8 )
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شکل 2-20

شکل 2-21
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 7ـ دِر راست کمد و دِر چپ کمد
دِر راست كمد، دارای طول و عرضي برابر 447×1644 ميلی متر است كه مانند برش A.A ، بايد 3 عدد سوراخ به 
قطر 5 و عمق 16 ميلی متر و همچنين 3 عدد سوراخ لوال گازر به قطر 35 و عمق 12 ميلی متر روي آن ايجاد شود.
طراح بايد مشخص كند كه  دِر كمد روكار باشد يا توكار، زيرا ابعاد برش اين دو نوع در،  باهم متفاوت است . 
براي نصب اسكلت كمد، از پيچ اليت و براي نصب طبقات، از پيچ رافيكس استفاده می شود. در مواقعی كه وادار 
كوچك تر از بدنه در نظر گرفته شود، طبقه را هم سطح بدنه می گيرند تا هنگام بسته شدن، دِر كمد، روی طبقه 
بخوابد و بيش از حد داخل نرود. و اگر وادار، هم سطح بدنه ها باشد، به منظور قرار گرفتن دِر كمد روی وادار، 

طبقه ها را بايد 5 ميلي متر كوچك تر از بدنة كمد در نظر گرفت.
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شکل 2-22
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

تمام سوراخ  كاری های انجام شده روی دِر راست، به صورت قرينه، روي دِر چپ كمد انجام می شود.

kµ¨#Oa#nj ( 1 : 10 )

A-A ( 1 : 10 )

T ( 1 : 2 )
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شکل 2-23
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 8  ـ پشت بند راست
اندازة پشت بند راست 347×1660 ميلی متر است، كه ضخامت آن را می توان 3 يا 8 ميلي متر در نظر گرفت. 

9ـ پشت بند چپ
پشت بند سمت چپ، دارای طول و عرضي برابر 525×1660 ميلی متر است.

چرا اندازة پشت بند راست و چپ با هم تفاوت دارد؟
پرسش علمي

SwHn#k¹M#SzQ ( 1 : 12 )

1660

34
7

3

Oa#k¹M#SzQ ( 1 : 12 )

1660

52
5

3

پشت بند كمد را يك تكه هم مي سازند كه در ايستايي و مقاومت كمد تأثير بسزايي دارد.
نکته

شکل 2-24

شکل 2-25
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10ـ دستگیره کمد
دستگيره های كمد، از جنس MDF خام است كه به روش وكيوم مي توان آن را با رنگ و طرح دلخواه، روكش كرد. 

½oÃ«Twj ( 1 : 8 )

A-A ( 1 : 8 )

A A

45
°

50 160 160 160 160 160

66 384 384

1014

25
20

3

900

پرس وكيوم  با كدام دستگاه انجام مي شود؟ دربارة عملكرد آن تحقيق كنيد.

انواع دستگيره هاي مورد استفاده در كمدها را جستجو و آنها را با هم مقايسه كنيد.

 9- برش قطعات 
براي برش قطعات و همچنين ايجاد شيار پشت بند، از دستگاه اره گرد ميزي خط زن)دوركن( استفاده می شود.

فکر کنید

تحقیق

توجه داشته باشيد كه هنگام برش كاري حتماً از لوازم ايمني فردي استفاده كنيد. نکات ایمنی

شکل 2-26

شکل 28-2شکل 2-27

دستگيره
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 10ـ لبه چسبانی قطعات 
دستگاه را برای لبه چسبانی قطعات به شرح زير آماده كنيد. ابتدا چسب جامد، به مقدار الزم داخل مخزن بريزيد 
تا به محض روشن شدن دستگاه، چسب به حالت مايع تبديل شود. همان طور كه قباًل گفته شد،  چسب اين 
دستگاه به صورت گرانولي يا قالبی است. براساس توصية شركت سازنده، دماي دستگاه را ) 120 تا 180  درجه 
سانتي گراد( تنظيم كنيد تا چسب آماده شود. پس از قرار دادن حلقة نوار لبه، دستگاه را تنظيم كنيد.پس از 
آماده شدن چسب، قطعاتی را كه از قبل براي لبه چسبانی عالمت گذاری كرده ايد، از ابتدای دستگاه وارد كنيد. 
در انتهای دستگاه، قطعات لبه چسبانی شده را بگيريد و به صورت كامالً افقي روي هم قرار دهيد .به اين ترتيب، 

همة قطعات را لبه چسبانی كنيد. 

 11ـ ساخت اتصال و سوراخ کاری قطعات کمد 
مهم ترين اتصال مورد استفاده در ساخت كمد كودك و نوجوان در اين كتاب، اتصال اليت است. شكل زير، دستگاه 

سوراخ زن را نشان می دهد.

شکل 31-2شکل 30-2شکل 2-29

شکل 2-32

شکل 34-2شکل 2-33
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 12ـ یراق آالت کمد کودک و نوجوان
جدول زير، انواع يراق آالت مورد استفاده در ساخت كمد كودك و نوجوان را نشان می دهد.

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراقردیف

محكم نگه داشتن پيچجای پيچ لوالي فنردار26رولپالك 13×15

اتصاالت اليت و پيچ 32رولپالك 10×211
رافيكس

محكم كردن اتصاالت اليت و 
پيچ رافيكس

اتصال تمام اجزای كمدتمام اجزای كمد12اليت كامل3
نگه دارندهتمام اجزای كمد12دوبل پالستيكی4

پيچ خودرو تخت خزينه 5
نصب لوال گازر به بدنهلوال فنردار)گازر(24چهارسو16×3/5)پيچ ريل جديد(

نصب ميلة جالباسیزير سری ميله جالباسی8پيچ خودرو عدسی 2و4سو 5/8×68
نگهدارندة كمدكف كمد4پايه پالستيكی قهوه ای7
جلوگيری از حركت پشت بند پشت بند20فيتينگ پشت بند پالستيكی8

بستن فيتينگ پشت بند فيتينگ پشت بند پالستيكی20پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو 20×94
پالستيكی

هم رنگ كردن جای پيچ با بدنهروی مهره های اليت12درپوش اليت گردويی10
نصب در به بدنة كمدروی در و بدنه6لوال گازر روكار پمپی11
نگه داری طبقهروی بدنة كمد20پيچ رافيكس12
فيكس شدن روی پيچ رافيكسروی طبقه20رافيكس13

پيچ ميلی متری تخت خزينه چهارسو 14
محكم كردن پايه به كفنصب پايه به كف2512×6

15M6 نصب پايهكف كمد12مهره شاخدار
اتصال دستگيره به بدنهدستگيره6پيچ خودرو عدسی چهارسو25×163/4

لوله آويز بيضی)آلومينيوم(  17
آويز لباسداخل كمد5062  ميلی متری

زيرسری پالستيكی بيضی شكل ميله 18
نصب لوله آويزروی بدنة كمد4جالباسی 

روشن كردن داخل كمدروی لوال گازرهای باال2چراغ ال ای دی 19
ضربه گيریروی در و بدنة كمد4ضربه گير كابينتی20

* توجه: در صورت استفاده از لوالگازر )پمپی( رديف 20 نياز نمی باشد.
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شكل زير، چراغ LED نصب شده روی لوال گازر را نشان می دهد. نحوة كار كردن اين چراغ به اين صورت است 
كه با بسته شدن در و برخورد لوال به پشت چراغ، المپ خاموش می شود. 

اين نوع چراغ ها دارای يك مدار الكتريكی ساده است كه با باز و بسته شدن در، مدارآن قطع و وصل 
می شود و المپ LED خاموش و روشن می شود.

 13ـ مونتاژ قطعات 
در مونتاژ كمد كودك و نوجوان كه از كف كمد شروع می شود، ابتدا براي مونتاژ پيچ اليت، بايد رولپالك  10×11 
را توسط چكش )طبق شكل صفحة بعد( در سوراخ مربوطه كوبيد، و پيچ اليت را داخل رولپالك ها سفت كرد، 

سپس دوبل پالستيكی را داخل سوراخ های مشخص شده قرار داد.

نکته

شکل 37-2شکل 36-2شکل 2-35

شکل 39-2شکل 2-38

شکل 41-2شکل 2-40
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

شكل زير نحوة كوبيدن رولپالك با چكش را نشان می دهد.

در مرحلة دوم مونتاژ، بايد بدنة راست، چپ و وادار را انتخاب كرد، و يراق آالت مورد نياز را در محل سوراخ های 
مربوطه در اين سه قطعه نصب نمود. شكل زير، نحوة نصب يراق آالتی مانند: پيچ رافيكس، لوال گازر روی بدنه، 

و زيرسری )پالستيكی بيضی شكل( ميلة جالباسی را نشان می دهد.
در نصب لوال گازر از رولپالك 13×5 و پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو 16×3/5 استفاده می شود.

درنصب زير سری ميلة جالباسی، از رولپالك 13×5 و پيچ خودرو عدسی 2 و4 سو 5/8×8 استفاده می شود.

زيرسری )پالستيكی بيضی شكل( ميلة جالباسی، بايد از سقف)طاق( 60 ميلي متر پايين تر و در وسط كمد نصب شود.

شکل 44-2شکل 43-2شکل 2-42

شکل 2-45
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دراين نوع كمد، از پاية پالستيكی استفاده مي شود كه براي نصب آن، از مهرة شاخدار كمك گرفته شده است. 
از زير، توسط 3 پيچ ميلی متری تخت خزينه  مهرة شاخدار را به قسمت رويی كف كمد مي كوبند و هر پايه 
چهارسو 25×6 محكم می شود. در كمدهايی كه به جاي پايه، پاسنگ دارند، براي نصب پاسنگ به بدنه، از گونيا 

و دوبل استفاده می شود. در واقع براي اتصال پاسنگ به بدنه، هرگز نبايد از اتصال اليت استفاده نمود.
بعد از نصب پايه به كف، طبق شكل زير، بدنه ها و وادار، توسط پيچ اليت روی كف بسته می شوند؛ سپس پشت بند 

3 ميلي متر به صورت كشويي از باالی كمد به داخل شيار، حركت داده می شود تا در جای خود قرار گيرد.

بعد از قرار گرفتن پشت بند، بايد سقف)طاق( كمد را توسط پيچ اليت و دوبل پالستيكی به بدنه متصل كرد. براي 
اتصال طاق به بدنه بايد مانند شكل صفحة بعد عمل كرد.

شکل 48-2شکل 47-2شکل 2-46

شکل 50-2شکل 2-49



81

پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

پس از پايان مونتاژ كالف كمد، بايد پشت بند كمد را توسط فيتينگ پالستيكی پشت بند و با پيچ خودرو تخت 
خزينه چهارسو 20×4 محكم كرد. نقطه های بستن فيتينگ پالستيكی پشت بند، با خط آبی در شكل صفحه بعد 

نشان داده شده است.

شکل 2-51

شکل 2-52
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شكل زير، جلو و پشت كمد كالف شده را نشان می دهد.

برای اتصال طبقه به بدنه، می توان از رافيكس و پين )خار( طبقه استفاده كرد، كه هريك دارای مزايا و معايبی 
هستند. كمد گفته شده در اين كتاب، مانند شكل زير دارای 4 طبقه در سمت راست و يك طبقه در سمت چپ 

است كه توسط رافيكس به بدنه نصب می شوند.

شکل 2-53

شکل 2-54



83

پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

 هنگام استفاده از پين)خار( طبقه، فقط به سوراخ كاری بدنه نياز است، در حالی كه برای استفاده از رافيكس، 
نه تنها بدنه، كه طبقه هم بايد سوراخ كاری شود. شكل زير محل سوراخ كاری و نحوة كوبيدن رافيكس به طبقه 

را توسط چكش نشان می دهد.

طبقه معموالً با پيچ رافيكس به بدنه نصب می شود؛ درشكل زير نحوة اتصال پيچ رافيكس به بدنه با استفاده از 
دريل نشان داده شده است. در مواردی كه طبقه بايد متحرك باشد، از خار طبقه استفاده می شود.

شكل زير نحوة اتصال طبقه به بدنه، توسط رافيكس و پيچ رافيكس را نشان می دهد.

هنگام سوراخ كاری روي دِر كمد، بايد دقت كرد كه محل سوراخ  های مربوط به لوال گازر، طوری تعيين شود 
كه هنگام نصب، لوالها با طبقه ها برخورد نكنند. شكل زير، نحوة محل سوراخ كاری لوال گازر روی درهای كمد 

كودك و نوجوان را نشان می دهد. 

شکل 57-2شکل 56-2شکل 2-55

شکل 60-2شکل 59-2شکل 2-58

شکل 62-2شکل 2-61
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ـ تفاوت پين طبقه و رافيكس چيست؟ 
ـ آيا هر دو يك نقش را دارند؟

ـ استفاده كدام مقرون به صرفه تر است؟
ـ روش نصب آنها چه تفاوتي دارد؟

روي دِر بعضی از كمدها مي توان با چسب مخصوص، آينه نصب كرد) بر حسب سفارش مشتری(.

دستگيره ها عالوه بر باز و بسته كردن در، نقش تزئين محصوالت را نيز به عهده دارند. شكل زير، نحوة اتصال 
دستگيره به دِر كمد با پيچ خودرو عدسی چهارسو 25×3/4 را نشان می دهد. همان طور كه در شكل مشخص 
شد، سوراخ مربوط به پيچ دستگيره، معموالً به صورت راه به در است. نحوة مونتاژ در به بدنه توسط لوالگازر با 

پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو16×3/5 نيز در شكل زير، نشان داده شده است.

نکته

فکر کنید

شکل 65-2شکل 64-2شکل 2-63

شکل 67-2شکل 2-66
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 14ـ بسته بندی کمد کودک و نوجوان
به محل  انتقال دادن  يا  تا هنگام فروش  بايد شماره گذاری شوند،  كمد، شامل 4 كارتن بسته بندی است كه 
درخواست مشتری، مشخص شود كه چند بسته كارتن فرستاده شده و داخل هر كارتن، چه نوع قطعه ای قرار 

دارد.
 کارتن شماره 1: 

اندازة اين كارتن 75×800×1160 ميلی متر است، كه مانند كارتن قنادی، جعبه و دِر آن، از هم جدا هستند.

شكل زير، نحوة چيدمان بسته بندی كارتن شماره 1 را نشان می دهد. به ترتيب ابتدا كف، طاق، طبقات چپ و 
راست، 2 عدد طبقة راست در كنار هم،  و در آخر يك طبقة ديگر، كه روي همه قرار می گيرد.

شکل 2-68

شکل 2-69
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دور تا دور جعبه بايد توسط يونوليت، پوشيده شده تا مقاوم به ضربه شود و فضاهای خالی نيز پر شود تا هنگام 
حمل ونقل، قطعات از جای خود تكان نخورند.

 توجه
لولة آويز لباس)رگال(، داخل اين كارتن بسته بندی قرار می گيرد.

 کارتن شماره 2 
اندازة كارتن بسته بندی مخصوص دِر كمد1130×1780  و ارتفاع آن 40 ميلی متر است. داخل اين بسته، فقط 
اين كارتن بسته بندی، همانطور كه در شكل زير نشان داده شد، يك تكه  دو دِر كمد قرار می گيرد. طراحی 

می باشد.

شکل 71-2شکل 2-70

شکل 73-2شکل 2-72
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 کارتن شماره 3 
اين كارتن دارای اندازه 70×1395×1840 ميلی متر است. اين كارتن، به صورت يك تكه طراحی می شود.

نبشي هاي  با  زير  مانند شكل  قطعات،  پريدگی  لب  و  كارتن  پارگی  از  جلوگيری  منظور  به  كارتن ها  گوشة   -
پالستيكی پوشيده می شود. 

 

شکل 2-74

شکل 77-2شکل 76-2شکل 2-75
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قطعات بسته بندی شده در كارتن شماره 3، به ترتيب شامل بدنة راست، بدنة چپ، وادار و پشت بند كمد است.

 کارتن شماره 4 
اين كارتن، شامل يراق آالت كمد مانند پاية پالستيكی، لوال فنري)گازر(، انواع پيچ های مورد استفاده در ساخت 

كمد، دوبل پالستيكی، فيتينگ پشت بند و زير سری آويز لباس می باشد.
- در شكل زير اين كارتن مخصوص بسته بندی يراق آالت را مي بينيد.

شکل 79-2شکل 2-78

شکل 2-80
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

ارزشیابي شایستگي ساخت کمد لباس و لوازم کودک و نوجوان

شرح کار: 
ـ طراحي جاكتابي با استفاده از نرم افزار و ترسيم نقشه هاي فني و اجرايي آنها 

ـ انتخاب مواد اوليه طبق نقشه و تهيه ليست برش و برش قطعات با استفاده از ماشين اره گرد خط زن                  
ـ لبه چسباني دستی و نيمه اتوماتيك

ـ سوراخ كاری محل اتصاالت و يراق آالت و شيارزني
_ مونتاژ آزمايشي

_ بسته بندي قطعات در داخل كارتن

استاندارد عملکرد:
با استفاده از ماشين هاي برش و لبه چسبان و سوراخ زن و ساير ابزار و تجهيزات و مطابق با استاندارد ملي جاكتابي بسازد.

شاخص ها:
ـ استفاده از ماشين هاي استاندارد و تنظيم آنها با توجه به نقشه         ـ برش قطعات به طور گونيايي و با اندازه دقيق طبق نقشه

ـ لبه چسباني قطعات بر اساس استاندارد ملي                               ـ سوراخ كاري و شيارزني به صورت دقيق طبق نقشه
ـ مونتاژ دقيق با توجه به نقشه                                                   ـ بسته بندي قطعات در كارتن طبق استاندارد ملي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: 1ـ كارگاه مبلمان صفحه ای استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهويه كافي و فنداسيون مناسب براي نصب دستگاه و سيستم مكنده و 
نوركافي به انضمام لوازم ايمني و نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن      2- اسناد: نقشه  جاكتابی كودك و نوجوان

3- ابزار و تجهيزات: ماشين اره گرد خط زن - اره فارسي بر- ماشين لبه چسبان- سوراخ زن- دريل و پيچ گوشتي برقي - ميزكار 
4- مواد: صفحات فشرده مصنوعي- يراق – پيچ- نوار PVC      5- زمان: 5 ساعت 

ابزار و تجهیزات:
ماشين اره گرد ميزي- ماشين فرز- ماشين دريل ستوني- ماشين لبه چسبان اتوماتيك يا دستي- دستگاه فارسي بر- تنگ دستي – تنگ نيوماتيك

معیار شایستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله کارردیف

1برش كاري بر اساس نقشه فني1

1لبه چسباني قطعات2

2شيارزني و سوراخ كاري3

2مونتاژ و بسته بندي4
شایستگي هاي غیر فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرش:

1ـ مديريت مواد و تجهيزات
2ـ استفاده از لباس كار، كاله، ماسك، عينك، گوشي و كفش ايمني

3ـ خروج ضايعات مواد اوليه از محيط كار با مكنده ها
4ـ صرفه جويي و مطابقت با نقشه

2

میانگین نمرات

*حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

 تجهيزات و دستگاه های مورد نياز برای ساخت ميزتحریر و روش های ساخت، مونتاژ و ... بسيار حائز 
اهميت است. با توجه به حجم وگستردگي طرح ميز تحریر پيشنهادی زمان زیاد براي ساخت تمام 
مراحل واجراي كامل آن ممکن است طول بکشد، بنابراین بهتر است این پروژه به صورت گروهی و 
با مشاركت دو هنرجو ساخته شود. در این فصل مراحل طراحي ، نقشه كشی و ساخت پروژه فوق به 

طور كامل بيان مي شود. 

 

پودمان 3

ساخت ميز تحریر كودک و نوجوان
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واحد یادگیری 3  

شایستگی طراحي و ساخت ميز تحریر كودک و نوجوان

آیا تا به حال پی برده اید

ساختمیزتحریرکودکونوجوانبهچندروشانجامميشود؟
اتصاالتمیزتحریرچگونهانجامميشود؟

مواداولیهمیزتحریرکداماند؟
موادکمكيدرساختمیزتحریرچهمواديهستند؟

میزتحریرکودکونوجوانبامیزتحریربزرگسالچهتفاوتیدارد؟
میزتحریرکودکونوجوانچهویژگیهاییبایدداشتهباشد؟

استاندارد عملکرد
پسازاتماماینواحدیادگیریهنرجویانقادرخواهندبودکهمواداولیهالزمومناسببرايساختمیزتحریر

کودکونوجوانرابااستفادهازماشینآالتدستيبرقيوماشینهایثابتبسازند.

و طراحي مراحل است. نوجوان و کودک تحریر میز ساخت و طراحی آموزشچگونگی بخش این از هدف
نقشهکشي،وعملیاتماشینکاريمانندبرشکاري،لبهچسبانوسوراخکاريودرپایانمونتاژوبستهبندي

چنانچهبهطوردقیقواصوليانجامشود،نتیجهکارنیزمحصوليقابلپذیرشبرايمشتريخواهدبود.
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ویژگی های یک میز تحریر مناسب در اتاق کودک و نوجوان
میزتحریر،وسیلهایپرکاربرددراتاقکودکونوجواناست.اندازهوابعادمیزتحریر،بایداستانداردبودهو
مطابقبااصولارگونومیطراحیشدهباشد.غیراستانداردبودنمیزتحریر،موجبانحرافستونفقراتوبروز

مشكالتزیادیازقبیلناراحتیچشمیبرایکاربرانخواهدشد.
ارتفاعمیزتحریر،بایدمتناسبباقدکودکویانوجوانطراحیشودتاهنگامنشستندرپشتمیزوباتنظیم
ارتفاعصندلی،مچوآرنجدرامتدادهمقرارگرفتهوآرنجوبازویکزاویة90تا110درجهایجادنماید.اگر
ارتفاعمیزتحریرازایناندازههایاستانداردکوتاهترباشد،دستهابهسمتپایینآویزانودرنتیجهسروگردن
کودکاذیتمیشود؛واگرازاینحالتبلندترباشدباعثمیشودشانهباالترقراربگیرد،کهدردرازمدتباعث
دردکتفوشانهمیگردد.ارتفاعمیزتحریربایدطوریباشدکهزانوهایکودکازسطحزیرینمیزفاصلهداشته
باشدوامكانجابجاییوحرکتآزادانهباتوجهبهفاصلةبینرانوسطحزیرینمیزوجودداشته،وهنگام
مطالعهسروگردنبیشتراز۲0درجهبهطرفپایینخمنشودوهنگامیکهدودستخودرارویمیزقرار

میدهد،حداقلفاصلةکتابوچشماناو،کمتراز۴0سانتیمترنباشد.

شکل 3-1

شکل 3-2
اشتباه صحيح

شکل 3-3

درهنگامکارباکامپیوتر
سالمتيخودتانرافداي

کامپیوترنكنید
*طرزنشستنرويصندلي

*فاصلهباکامپیوتر
*طرزقرارگرفتندستها

دراستفادهازموسو
کیبورددقتکنید.
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1ـ طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی میز تحریر
قدماولدرساختمحصوالتچوبی،طراحیسازةموردنظراست،طراحبایدابعاداستانداردواصولارگونومیدر
طراحیرارعایتنمودهودرنقشهاجراییکار،پرسپكتیو،سهنماوبرشراارائهدهد.طراحبایدتکتکقطعات
یکسازهرابهطورجداگانهترسیمکرده،وسوراخ هایموردنظررابااندازةدقیقعالمتگذاریوقسمتهایی

راکهنامفهوموپیچیدههستند،دربرشنشاندهد.
میزتحریرموردنظردرشكلزیرنشاندادهشدهاستکهازقسمتهایمختلفیمانند:صفحه،۲عددبدنه،
پشتبند،کشو،طبقةباالیکشو،صفحةکفبهمنظورنصبپایه،و1وادارمیانیکهباعثمیشوددرطرف

دیگر،یکیاچندطبقهکشووجودداشتهباشد.
درشكل۴-3،میزطراحیشدهبانرمافزارKDرامشاهدهمیکنید.

برايطراحياینمیزابتدابایدلیستقطعاترایادداشتنمود:

شکل 3-4

ارتفاع از زمين 
mm

تعداد ضخامت
mm

عرض
mm

طول
mm قطعات مورد نظر ردیف

680 1 16 600 1100 صفحهرويمیز 1

0 1 16 568 680 پایهسمتراست ۲

13۴ ۲ 16 53۴ 5۴6 پایهسمتچپومیاني 3

118 1 16 ۴00 568 کفدراور ۴

0 1 16 ۴00 680 پشتدراور 5

۲80 1 16 668 ۴00 قیدمیاني 6

577 1 16 51۴ 365 طبقهرويکشو 7

۴۴3/۲90/137 3 16 150 365 دربکشو 8

1۲6 1 3 35۲ 56۲ پشتبنددراور 9
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باتوجهبهقطعاتواندازههاییادداشتشدهميتوانطراحیمیزتحریرنوجوانراآغازنمود.
ابتداصفحةرویمیزراازمنويابزار/نما)دکور(/نمایافقیوبادرجابعادوفاصله،ایجادنمودهوبهمحیط

طراحیبیاورید.
سپسبدنةسمتراستراازنمایعمودیوبادرجابعادوفاصلهایجادکرده،وآنراازسمتراستصفحهمیز

وبافاصله16میلیمترازهرطرفقراردهید.
پشتدراورراازنمایعمودیانتخابنمودهودرقسمتسمتچپوجلومیزبافاصله16میلیمترازجلوو

سمتچپقراردهید.
کفدراورراازنمایعمودیانتخابنمودهوبهپشتدراوربچسبانید.

بدنةسمتچپووادارمیانیراازنمایعمودیانتخابکردهوآنرارویکفدراورقراردهیدالبتهبافاصله
16میلیمترازچپوراستآناینبدنههابایدازپشتبهپشتدراوربچسبانید.

طبقهرویکشوراازنمایافقیانتخابوبیندوبدنهچپووادارمیانیقراردهیدوازپشتبندنیز۲0میلیمتر
فاصلهداشتهباشد.

قیدمیانیراازنمایعمودیانتخابنمودهوآنرابینبدنةسمتراستووادارمیانیقراردهید.اینقیدباید
ازلبهجلومیز100میلیمترفاصلهداشتهباشد.

دراولکشوراازمنويابزار/در/درکشویکدستگیرهانتخابوبهترتیببادرجارتفاع،درمحلآنیعنی
لبهعقبکفکشورویهمقراردهید.

درشكل5-3نمایباال)باصفحهمخفیشده(رامشاهدهمیکنید.

درشكل6-3نمايسهبعدیگرافیكیمیزترسیمشدهخودراميبینید.

شکل 3-5
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شكل7-3تصویرسهبعدیرنگیورندرشدهراازهمینزاویهنشانميدهد.

اکنونلیستبرشقطعاترابالیستاولیهایکهیادداشتنمودهایدمقایسهنمایید.)شكل3-8(

شکل 3-6

شکل 3-7



97

پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

درشكل9-3میزتحریردیگريباصفحهمتفاوتمشاهدهمیکنید.کهباابزارshape طراحیشدهوبههمین
دلیلرعایتاصولایمنيوعدموجودلبههايتیز،براياتاقکودکونوجوانمناسبتراست.

درمحیطهایاداریاگرگوشههایمیزگردنباشدمشكلیپیشنمیآید.زیرابیشترمراجعهکنندگانبزرگسال
هستندولیدراتاقکودکونوجوانمیزباگوشههايتیزحادثهآفرینخواهدبود.

یادآوري: درنرمافزارKDانواعمیزوصندلیآمادهوجوددارد.شمانیزميتوانیدنمونههايدیگريراطراحیکنید.
بامشاهدهشكلصفحةبعدتصویرمجسموسهنمايمیزتحریرراترسیمکنید.)شكل10-3و3-11(

شکل 3-8

شکل 3-9
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oÄodU#qÃ¶ ( 1 : 12 )

A-A ( 1 : 12 )

B-B ( 1 : 12 )

A

A

BB

68041 353
1096

11
8

13
3

16
47

7

12
5

26

57
3

52

596

400149

14
9

2

74
4

39
9

399

19 22333

321

297

347

15
1

15
1

92
,5

شکل 3-10

شکل 3-11



99

پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

درشكل،نمایجانبیازطرفراستمیزتحریرنشاندادهشدهاست؛نماهایجانبیچپوراستراباهم
مقایسهکنید.

2ـ فهرست ابزار و ماشین آالت مورد نیاز 
مواد مصرفيماشين آالتابزار دستي و دستي برقي

دریلدستیبرقيـدریلشارژيـ
گونیاـچكشـمدادـمترـالیتزن

ارهگردمیزيخطزنـ
لبهچسبانـسوراخزن

تختهخردهچوب)نئوپان(مالمینه
امديافروکشدار

راه نوع موادرنگ قطعهتعداد ابعاد برشنوع قطعهردیف
راست

راه 
پود

ABCطولعرضضخامت

امدیافمالمینه163997۲83قطعةنمایکشوها1

*امدیافمالمینه*165737۲81بدنةچپ۲

*امدیافمالمینه*1657۴59۴۲بدنةراستومیانی3

*امدیافمالمینه*163995981کف۴

*امدیافمالمینه*1659610961صفحهمیز5

*امدیافمالمینه*163996801پشتبند6

امدیافمالمینه*161۴93۴73دِرکشو7

امدیافمالمینه*161۲5۴006بغلکشو8

امدیافمالمینه*161۲5۲653عقبکشو9
تختهفیبر3۲773963کفکشو10

تختهفیبر33336011پشتبند11

*امدیافمالمینه*163195۴81طبقةرویکشو1۲

MDF*۲5۲0303دستگیره13

 * A ـکارامل          B ـسامائوتیک                   C ـ

 3ـ جدول ابعاد قطعات میز تحریر نوجوان )کارت برش(
درجدولزیر،ابعاد،تعداد،جنسموادو...برایساختیکمیزتحریرکودکونوجواناستخراجشدهاست.
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4ـ کات مستر
باید  الیاف( قطعات را  هنگام استفاده از کات مستر، توجه داشته باشید که راه راست یا راه پود بودن )جهت 
که  می کنید  مشاهده  را  راست  راه  قطعات  از  مورد  چند  زیر،  در شکل  کنید.  درست مشخص  افزار  نرم  برای 
نرم افزار  کات مستر آنها را راه پود نشان داده است. در واقع این نرم افزار، قابلیت چند نوع چیدمان را دارد؛ پس 
بهتر است که همة چیدمان ها بررسی شود تا هم مقدار دورریز کمتری ایجاد گردد، و هم در بارة راه الیاف، آنچه 
مورد نظر است، فراهم آید. در مواردی که نرم افزار کات مستر نتواند نقشه مد نظر ما را  نشان دهد بهتر است 

بصورت دستی متناسب با اندازه واقعی روی کاغذ طراحی شود.

5  ـ نقشة لبه چسبانی) نوار کاری(
تمام قطعات باید نقشة لبه چسبانی)نوارکاری( داشته باشند، تا مشخص شود که کدام قسمت از قطعة مورد نظر 
باید چه نوع نوار، و چه رنگ یا چه ضخامتی داشته باشد و کدام قسمت از قطعه نیازی به نوار کاری ندارد. در این 
کار، قطعاتی مانند صفحة میز که تماس یا برخورد زیادی با اشیای دیگر دارد،  از نوار لبة 2 میلی متر و قطعاتی 

مانند طبقه که تماس زیادی ندارند از نوار لبة 1 میلی متر  استفاده می شود. )شکل 3-13(

شکل 3-12
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شکل 3-13
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 1- بدنة چپ 
بدنةچپمیز،دارایطول730وعرض575میلیمتراست.دوطولاینقطعه،نوارلبة1میلیمترویکعرضآنکه
بازمینتماسدارد،بهدلیلجلوگیریازلبپریدگییاکندگیبایدازنوارلبة۲میلیمترزدهشود؛وعرضدیگر،که

صفحهروییمیزرویآنقرارگرفتهوبرخوردیباآنوجودنداردازنوارلبة1میلیمتراستفادهمی شود.
طبقشكلزیروبرشA.Aدرقسمتیکهنوارلبة1میلیمترزدهشدهازهرطرفبهفاصله111میلیمتر
داخلتر،سوراخیبهقطر8وعمق۲۲میلیمتربهمنظورقرارگرفتندوبلپالستیكیایجادمی شود.8سوراخ
دیگرنیزبرایمونتاژصفحةمیزبهبدنهبهکمکدوفرنگزدهمی شود.۴سوراخدرقسمتطولیزدهمی شود
که۲سوراخآنبهقطر8وعمق9میلیمتر،براینصبدوبلپالستیكیو۲سوراخدیگربهعمق1۲وقطر

10میلیمتربراینصباتصالالیتایجادمی گردد.

Oa#¾ºkM ( 1 : 8 )

E-E ( 1 : 4 )

F-F ( 1 : 4 )

G ( 1 : 3 )

E

E

F F

G

64
12

8
64

72 10
8

12
8

10

9
44

94,5

192 96

573

72
8

352110.5

8
2x 58x 14

16

22

32 32 32

96

16

94,5

ـدلیلاستفادهازنوارPVCبرایلبههایصفحاتیمانندتختهخردهچوبوامدیافچیست؟
ـمنظورازصفحاتسبزچیست؟ارتباطآنبهمحیطزیستچهمیتواندباشد؟

فکركنيد

شکل 3-14

6ـ نقشة قطعات
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 2ـ بدنة راست 
بدنةراست،دارایطول59۴وعرض575میلیمتراستکهطبقبرشB.B،داراییکشیاردرراستایطولیبه
عمق8وعرض9میلیمتر،بهمنظورنصبپشتبندمیباشد.پشتبند8میلیمتر،برایاستحكامباالیمیزتحریر
است،کهالبتهمی توانازپشتبند3میلیمتریهماستفادهکرد.براینصب3عددریل،باید6سوراخبهقطر5وعمق

15میلیمتردروسطایجادگردد.فاصلةسوراخهایریلازهرطرف،68میلیمتراست.
باالیسوراخهایریلباید۲سوراخبهعمقوقطر10میلیمتربراینصبپیچفیكسطبقه،زدهشود.درقسمت
عرضیباالیبدنةراستمانندبدنةچپ،8سوراخبهعمق1۴وقطر5میلیمتربراینصبفرنگ،و۲سوراخدیگر
بهعمق۲۲وقطر8میلیمتربراینصبدوبلپالستیكیبایدایجادشود.ودرعرضپایینبدنةراست،باید۲سوراخ
براینصبدوبلپالستیكیبهقطر8وعمق۲۲میلیمتر،و۲سوراخدیگربرایتعبیةمهرهومیلةاتصالالیتزده
شود)طبقبرشA.A،مهرهدارایقطر15وعمق1۴میلیمترومیلهدارایقطر8وعمق35میلیمترمی باشد(.

تمامسوراخکاریهاوشیاررویبدنةراستمیزتحریر،بایددرسمتچپبدنهنیزانجامشود.
نکته
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3- بدنة ميانی 
اندازةبدنةمیانی،هماندازةبدنةراستاست.همةسوراخکاریهایانجامشدهرویبدنةراست،بایدبهصورت
قرینهباهماناندازه ها،بررویبدنةمیانیانجامشود؛یعنیدرسمتراستبدنةمیانی.ناگفتهنماندکهدرسمت
چپصفحةمیانینیز۴سوراخبراینصبپشتبندزدهشود.طبقبرشA.A،باید۲سوراخبهقطر8و
عمق9میلیمتربهمنظورنصبدوبلپالستیكی،و۲سوراخدیگرهمبهقطر10وعمق1۲میلیمتربرای

نصباتصالالیتایجادگردد.

شکل 3-16
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پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

4- صفحة رویه
صفحةرویةمیز،دارایابعادیبهطول1100وعرض600میلیمتراست.صفحةمیز،توسط7عددفرنگ)هر
فرنگبا۴عددپیچبهصفحهبستهمیشود(بهبدنهمتصلمیشود.براساسبرشA.A،بهمنظورنگهداری
ودرستقرارگرفتنسوراخهایفرنگرویهم،بایدرویصفحه،6سوراخبهعمق9وقطر8میلیمتر،برای

جازدندوبلپالستیكی،ایجادکرد.

5- صفحة كف
صفحةکفمیزتحریر،دارایطول600وعرض۴03میلیمتراست.براینصبهرپایهبهکف،به3سوراخبه
قطر8وعمق16میلیمترنیازاست.همةسوراخهاییکهبرایکوبیدنمهرةشاخدارایجادشده،بایدخزینه
شوند.طبقنقشهباید،شیاریبهطول353وبهعرض9وعمق8میلیمتر،براینصبپشتبندزدهشود.
درهردوطرفطولصفحةکف،باید۴سوراخزدهشودکه۲سوراخآنبهبهعمق9وقطر8میلیمتر،برای
نصبدوبلپالستیكی)طبقبرشA .A(،و۲سوراخدیگربهعمق1۲وقطر10میلیمتربرایبرایاتصال

میلةالیتدرنظرگرفتهمیشود.
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6- طبقة باالی كشو
میلیمتر وعرض3۲0 دارایطول5۴9 طبقه، این
است.دوطولویکعرضطبقهبانوارلبة1میلیمترو
یکعرضدیگرآنبهدلیلاینكهدرمعرضتماسقرار
می گیرد،بانوارلبة۲میلیمترلبهچسبانی)نوارکاری(
می شود.براینصبرافیكسرویطبقه،باید۴عدد
سوراخبهقطر18/5وعمق1۲میلیمتر،طبقنقشة

زیروبرشA.Aزدهشود.
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پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

 7- دِر كشو
اندازهدرِکشو،دارایطول351وعرض153میلیمتراست.رویدر،برایاتصالمیلةالیت)طبقبرشA.A(باید۴
سوراخبهقطر10وعمق1۲میلیمترزدهشود،وبهمنظورنصبکفکشو،اگرضخامت8میلیمترباشد،بایدشیاری
بهعرض9وعمق8میلیمترایجادشود؛ولیاگرضخامتتختهفیبرکف،3میلیمتراست،عرض3میلیمتربرایشیار

کافیاست.درضمنبراینصبدستگیرهنیزباید۲عددسوراخبهعمق16وقطر5میلیمترایجادشود.

  8- بدنة )بغل( كشو
بدنةکشوها،دارایابعاد1۲5×۴00هستند.رویبدنةکشوها،بایدسوراخکاریهایزیرراانجامداد:

برایاتصالالیتباقطرمیله8وعمق35میلیمتر،ومهرةآنباقطر15وعمق1۴میلیمتر،۲سوراخ. ـ
ـبراینصبریل،۲سوراخبهعمق1۴وقطر5میلیمتر.

ـوبرایمونتاژپیچشماره۴،تعداد۲سوراخدیگربهعمق16وقطر3میلیمتر.
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بدنه)بغل(کشوهایچپوراست،بایدقرینةهمباشند.

9- عقب كشو
اندازةطولعقبکشو۲65وعرضآن1۲5میلیمتراست.طبقبرشA.A،رویهرسر)مقطع(عقبکشو،
براینصبپیچ،۲سوراخبهعمق۲0وقطر۲/5میلیمترزدهمی شود.برایکفکشونیز،بایدشیاریهماندازة

جلووبدنههایکشو،رویاینقطعهایجادکرد.

نکته

¼z¨#K£– ( 1 : 4 )

2540
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10- كف كشو
اندازةکفکشو۲77×396میلیمتراست.کفکشورامی توانهمازتختهفیبربهضخامت3وهم8میلیمتر
استفادهکرد،درواقعهنگامیکهاندازةکشوخیلیبزرگاستواحتمالشكستگیکفکشوباضخامت3

میلیمتروجوددارد،بهتراستازتختهفیبر8میلیمتریاستفادهشود.

¼z¨#œ¨ ( 1 : 8 )
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پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

11- پشت بند
ضخامتاینپشتبند16میلیمتراست.پشتبنددارایطول680وعرض۴00میلیمتراست.براینصبپشتبند
بهصفحةروییمیز،ازیکفرنگاستفادهشدهاست،وازبغل هانیزتوسط۴عددپیچالیتودوبلپالستیكی،بهبدنة

میانیوبدنةچپمتصلمی شود.فاصلةدوبلپالستیكیوپیچالیتازیكدیگر6۴میلیمتراست.

k¹M#SzQ#oLÃÎ ( 1 : 8 )

333
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3

12- دستگيره 
جنسدستگیره،ازMDFخاماستکهباپرسوکیومروکشمی شود.اندازةدستگیرةکشو۲0×۲5×300میلیمتر

است.هریکازدستگیره هاتوسط۲سوراخبهقطر5وعمق1۴میلیمتربهدرِکشونصبمی شوند.
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7ـ برش قطعات 
برایبرشقطعاتمیزتحریر،وهمچنینشیار)کنشكاف(زنیمربوطبهکشوهاوپشتبند،ازماشینارهگردمیزی

دوتیغ)خطزن(کهدارایتنوعزیادیاست،استفادهمیشود.

8 ـ لبه چسبانی قطعات 
برایلبهچسبانی)نوارکاری(قطعاتمیزتحریرازدستگاهلبهچسباناستفادهمیشودکهتوضیحاتآندر

پروژههایقبلیآوردهشدهاست.

شکل 3-26

     شکل 28-3شکل 3-27
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پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

  9  ـ ساخت اتصال و سوراخ کاری قطعات
مهمتریناتصالدرساختاینمیزتحریر،اتصالالیتونبشی)فرنگ(است.همانطورکهپیشازاینگفتهشد،در
ساختاتصالالیت،ازدستگاههایپیشرفتةالیتزناستفادهمی شود،ولیدرکارگاه هایکوچک،میتوانازدستگاه

کمکننیزکمکگرفت.درشكلهاي31و30و۲9-3مراحلسوراخکاريرامشاهدهکنید.

  10  ـ اندازة مته های مورد استفاده برای اتصال پیچ الیت
1-رولپالک:برایکوبیدن)جاسازی(رولپالک،سوراخباقطر10وعمق1۲میلیمترمناسباست.

۲-پیچالیت:سوراخپیچالیتبایدقطر8وعمق35میلیمترداشتهباشد.
3-مهره:برایمهرةالیت،بایدسوراخیبهقطر15وعمق1۴میلیمترزدهشود.

شکل 3-30

شکل 3-32

شکل 3-31

شکل 3-29

رول پالک

مهرهپيچ

مهره



112

11ـ نبشی فلزی)فرنگ(
براینصبصفحةمیزبهبدنه

12ـ جدول  انواع یراق آالت مورد استفاده در میز تحریر  
هرمحصولی،بهیراقآالتمخصوصبهخودنیازداردودرجدولزیر،انواعیراقهایمورداستفادهدرمیز
تحریرکودکونوجوانآوردهشدهاست.انتخابیراقمناسب،ازمهمترینمواردیاستکهدرساختهرسازه

بایدموردتوجهقرارگیرد؛زیرازیباییواستحكامسازهراتضمینمی کند.
كاربردمحل نصبتعدادعنوان یراقردیف

باالرفتنمقاومتاتصالمحلسوراخکاری7۲رولپالک13×15
باالرفتنمقاومتاتصالمحلسوراخکاریپیچالیت۲۴رولپالک10×۲11
اتصالدوقطعهاتصالصفحاتمیزتحریر۲0الیتکامل3
نگهدارندهدرمحلاتصالدوقطعهبههم1۴دوبلپالستیكی۴
پیچخودروتختخزینهچهارسو16×5/3)پیچریل5

جدید(
نصبریلسهتكهنصبریلبهبدنهوکشو۲۴

اتصالدوقطعهفرنگ۴۲پیچخودروعدسی۲و۴سو5/8×68
حرکتکشویمیزتحریررویبدنهمیزوکشوها3ریلساچمهای3مرحلهای7
محكمکردنپشتبندپشتبند10فیتینگپشتبندپالستیكی8
پیچکردنفیتینگپشتبندفیتینگپشتبند10پیچخودروتختخزینهچهارسو۲0×9۴
مونتاژدستگیرهنصبدستگیره6پیچخودروعدسیچهارسو۲5×103.۴
نصبپایهبهکفتوسطمهرة1۲پیچخودروتختخزینهچهارسو۴0×11۴

شاخدار
نصبپایه

سوارشدنبرپیچرافیكسطبقه۴رافیكس1۲
نگهداریطبقهمحلنصبطبقهبهبدنه۴پیچرافیكس13
مونتاژدوقطعهبههمنصبعقبکشوبههم1۲پیچمیلیمتریتختخزینهچهارسو۲5×1۴6
عبورسیمبرقرویصفحةمیز1درپوشسیم15
نصبصفحهبهبدنهزیرصفحةمیزورویبدنه7نبشی)فرنگ(تخت16
17M6نصبپایهصفحةکفمیز1۲مهرهشاخدار
پایهزیرصفحةکفمیز۴پایهپالستیكیقهوهای18
همرنگکردنجایپیچبابدنهرویپیچالیت1۲درپوشالیتسفید19

شکل 3-33
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پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

سه ریل شامل که میدهد، نشان را تحریر میز ساخت در استفاده مورد یراقآالت از مورد چند زیر، شكل
الیت، الیت،درپوشمهرة الیت،میلة تكه،پایةپالستیكی،فرنگ،درپوشسیم،رافیكس،پیچرافیكس،پیچ
دوبلپالستیكی،مهرةشاخدار،پیچخودرویتخت،پیچخودرویعدسی،فیتینگپشتبندپالستیكیوپیچ

میلیمتریتختاست.

13ـ مونتاژآزمایشی قطعات میز تحریر
1ـدرمونتاژقطعاتمیزتحریر،بایدابتداازصفحةکفکهپایههارویآنمستقرمیشوند،شروعکرد.برای
نصبپایهها،ابتدابایدسوراخهاراخزینهکرد،سپسمهرةشاخدارراکوبید.پایههاتوسطپیچخودروتخت

خزینهچهارسو۴0×۴بهکفودرداخلمهرةشاخدارمحكممیشوند.
۲ـهمانطورکهدرشكلزیردیدهمیشود،میزتحریربه۴عددپایةپالستیكینیازداردکههریکازپایهها

توسطسهپیچبهکفمحكممیشوند.

شکل 3-34

شکل 37-3شکل 36-3شکل 3-35
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3ـرویکف،چهارعددپیچالیتبستهمیشود.کهبرایاینکار،بایدرولپالک10×11رادرداخلاینسوراخها
کوبید،تامقاومتپیچالیتباالبرود.

۴-طبقشكلزیر،۴سوراخدیگررویصفحةکفوجودداردکهدرداخلآنها،دوبلپالستیكیقرارمیگیرد.
دوبلپالستیكینقشنگهدارندهرابازیمیکند.

5ـبعدازصفحةکف،بایدصفحةسمتراستمیزراانتخابکردهوداخلسوراخهایریل،رولپالک13×5را
کوبید.ریلسهتكةفلزی،رویاینسوراخهاقراردادهشدهوتوسطپیچخودروتختخزینهچهارسو16×3/5)پیچ

ریلجدید(بهبدنهمحكممیشود.
6ـدوسوراخدیگرباالیسوراخهایریلوجودداردکهمربوطبهپیچرافیكسبراینصبطبقهاست.داخل

این۲سوراخ،رولپالک10×11کوبیدهمیشودتابعد،پیچرافیكسداخلآنهابستهشود.

شکل 40-3شکل 39-3شکل 3-38

شکل 42-3شکل 3-41

شکل 45-3شکل 44-3شکل 3-43
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پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

7ـدرشكلزیرنحوهنصبنبشی)فرنگ(نشاندادهشدهاست.رویبدنةچپ،دونبشی)فرنگ(نصبمیشود.
هرنبشی)فرنگ(،۴سوراخداردکهداخلآنهابایدرولپالک13×5کوبیدونبشی)فرنگ(راباپیچخودروعدسی

۲وچهارسو5/8×8نصبکرد.

بدنةمیانیمیزتحریر،قرینةبدنةراستاست.

8ـدرشكلزیر،نحوةمونتاژبدنةراسترویصفحةکفمیزتحریررانشانمیدهد؛کهدرآن،پیچالیتدر
جایخودقرارگرفتهوتوسطمهرهالیتمحكممیشود.برایمحكمکردنمهرةپیچالیتبایدازپیچگوشتی

چهارسویدستیاستفادهکردزیرامهرةالیت،نیازبهپیچیدنزیادندارد.

9ـپشتبندرابایدمانندشكلزیر،داخلشیارقراردادوبدنةمیانیرامانندبدنةراست،رویکفنصبنمود.

نکته

شکل 48-3شکل 47-3شکل 3-46

شکل 51-3شکل 3-49

شکل 54-3شکل 53-3شکل 3-52

شکل 3-50
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۲ داردکه و۴سوراخ بدنةسمتچپنصبشده روی نبشی)فرنگ( دو نشانمیدهدکه زیر، 10ـشكل
عدددوبلپالستیكیو۲عددمیلةالیترویآننصبمیگردد.سپسپشتبند16میلیمترمیزتحریررا
نشانمیدهدکهمقاطعآنسوراخکاریشدهو1نبشی)فرنگ(رویآننصبشده،توسطپیچالیتودوبل

پالستیكی،رویبدنةسمتچپنصبمیگردد.

11ـیکسمتپشتبند،بهبدنةسمتچپنصب،وسمتدیگرآنبهبدنةمیانیمیزتحریرمونتاژمی گردد.
شكلهایزیر،نحوةمونتاژپشتبندبهبدنه هارانشانمیدهد.

1۲ـبراینصبکردنطبقهرویمیزتحریر،باید۴عددرافیكسرادرداخلسوراخهاییکهرویطبقهتعبیه
شدهکوبید،وبعدطبقهرارویپیچهایرافیكسکهرویبدنةچپومیانیمیزپیچشده،مونتاژنمود.

شکل 57-3شکل 56-3شکل 3-55

شکل 60-3شکل 59-3شکل 3-58

شکل 62-3شکل 3-61
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13ـبراینصبصفحةروییمیزبهبدنه،ابتدابایدداخلسوراخهایپیچنبشی)فرنگ(راکهرویصفحهزده
شده،رولپالک13×5کوبیدوسپسباپیچخودروعدسیدووچهارسو5/8×8فرنگنصبشدهرویبدنهرا
بست،وزاویةدیگرآنرابهصفحةروییمیزنصبکرد.علتاستفادهنبشیفرنگبهجایپیچیانبشیمعمولی،
مقاومتباالیآننسبتبهسایریراقآالتواتصاالتمیباشد.براینصبصفحهبهبدنه،از7عددنبشیفرنگ

استفادهشدهاست،تاهنگامحملونقلوجابجاییمیزتحریردرداخلاتاق،صفحةمیزازبدنهجدانشود.

1۴ـمانندشكلزیر،باید۴عددفیتینگپشتبندپالستیكیرا،باپیچخودروتختخزینهچهارسو۲0×۴به
بدنهدرمحلشیارپشتبندمیزتحریرپیچکرد،تاپشتبندثابتشده،ولقنزند.

شکل 65-3شکل 64-3شکل 3-63

شکل 3-66
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15ـرویصفحةمیز،سوراخیبرایعبورسیمتعبیهشده،کهرویآنرابادرپوشپالستیكی،میپوشانندتا
همظاهریزیبابهصفحةمیزبدهدوهموسایلرویمیزازداخلآنبهپایینسقوطنكند.درمواردینیزکه

سیمیعبوردادهنمیشود،دهانةدرپوشپالستیكیبایدبستهباشد.

14ـ مونتاژ کشو
1ـمونتاژکشویمیزتحریر،ازجلویکشوشروعمیشود.رویهریکازجلویکشوها۴عددسوراخبهقطر
10وعمق1۲میلیمترایجادشدهاستکهداخلآنهارولپالک10×11باضربهچكشجاسازیمیشود،سپس

بایدمانندشكلزیروبهکمکپیچگوشتیشارژی،میلةالیتراداخلآنهابست.

۲ـدرمونتاژبدنة)بغل(کشوها،بایدداخل۲سوراخیکهبهقطر5وعمق1۴میلیمتروجوددارد،رولپالک13×5
کوبید،وسپسقسمتیکتكةریلسهتكه)کهقسمتدوتكةآنبههموصلاستوازقبلرویبدنهمیز
تحریرنصبشده(راتوسطپیچخودروتختخزینهچهارسو16×3/5)پیچریلجدید(بهبغلکشونصبکرد.

شکل 3-67

شکل 69-3شکل 3-68
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هنگامنصبریلرویکشو،بایددقتکردکهقسمتبستةریلدرسمتجلوقرارگرفتهوبالبةبدنة
)بغل(کشوهمسطحباشد.

3ـبغلکشورابایدمانندشكلزیر،رویجلویکشوقراردادتامیلههایپیچالیتازداخلسوراخهاییکه
ازقبلتعبیهشدهعبورکنند،سپسمهرةالیترارویپیچالیتقراردادهوباپیچگوشتی،دستیمحكمکرد.

۴ـتختهفیبرکفکشورابایددرداخلشیارهاقرارداده،بغلکشویبعدیراماننداولینصبکرد،سپسنوبت
بهعقبکشومیرسد.اکنونمانندشكلزیر،بایدعقبکشورادرجایخودقراردادهوتوسطپیچمیلیمتری

تختخزینهچهارسو۲5×6محكمکرد.

درهرکشو،از۴پیچمیلیمتریتختخزینهچهارسو۲5×6استفادهشدهکهحتماًبایدسوراخهاخزینهشوند
تاسِرپیچهاپسازبستهشدنکامل،بیروننباشد.

نکته

نکته

شکل 72-3شکل 71-3شکل 3-70

شکل 75-3شکل 74-3شکل 3-73

شکل 78-3شکل 77-3شکل 3-76
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5ـبعدازمونتاژکاملکشو،دستگیرةکشوهابااستفادهازپیچخودروعدسیچهارسو۲5×3/۴رویدِرکشو
نصبمیشود.

6ـفیتینگپشتبندپالستیكی،مانندشكلزیرباپیچخودروتختخزینهچهارسو۲0×۴بهشیاربدنةجعبةکشواززیر
پیچمیشودتالقیکفکشوگرفتهشود.هرجعبةکشوبه۲عددفیتینگپالستیكینیازدارد.

7ـکشویکاملمونتاژشده،بایدرویمیزتحریرنصبشود.درشكلزیر،جایسهعددکشورویبدنةمیز
تحریروجودداردکهفقطنحوةنصبیکنمونهکشونشاندادهشدهاست.

شکل 80-3شکل 3-79

شکل 3-81

شکل 83-3شکل 3-82
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چیدمانداخلجعبةبستهبندی،ابتدابایدبااتوکدطراحی،وسپسطبقطرحبهدستآمدهچیدمانانجامگردد.
درشكلزیر،نحوةقرارگیریقطعاتمیزتحریردرداخلجعبةبستهبندی،نشاندادهشدهاست.

15ـ بسته بندی میز تحریر
نقشةزیر،نقشهاندازةکارتنبستهبندیرانشانمیدهد.کارتنبستهبندیمیزتحریر،ازدوتكهمانندکارتن
قنادیتشكیلمیشود.اندازةکارتنیکهقطعات،داخلآنچیدهمیشوند860×1360میلیمتراستواندازه
دِربستهبندی880×1380میلیمتر؛یعنی۲0میلیمتربزرگترازخودجعبهاست.ازآنجاییکهممكناست
بستهبندیهادرانباررویهمگذاشتهشوند،بهتراستبرایمقاومتباالتر،ازکارتنهای5الیهاستفادهشود.

شکل 3-84

شکل 3-85
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شكلهایزیر،بستهبندیهایانجامشدةمیزتحریررانشانمیدهد.درصورتیکهدرداخلجعبه،فضایخالی
وجودداشتهباشد،برایپرکردنآنهاازیونولیتاستفادهمیشود،تاهمازحرکتکردنقطعاتداخلبستهبندی

جلوگیریشودوهمنقشضربهگیرراهنگامحملونقلبستههاایفاکند.

برایبستهبندیپایههاویراقآالتمیزتحریر،ازیککارتنسهالیةمجزااستفادهگردیده،کهدرشكلزیر
نشاندادهشدهاست.

شکل 88-3شکل 87-3شکل 3-86

شکل 91-3شکل 90-3شکل 3-89
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ارزشيابي شایستگي ساخت ميزتحریر كودک و نوجوان

شرح كار: 
ـطراحيجاکتابيبااستفادهازنرمافزاروترسیمنقشههايفنيواجرایيآنها

ـانتخابمواداولیهطبقنقشهوتهیهلیستبرشوبرشقطعاتبااستفادازماشینارهگردخطزن
ـلبهچسبانيدستیونیمهاتوماتیک

ـسوراخکاریمحلاتصاالتویراقآالتوشیارزني
_ مونتاژآزمایشي

_ بستهبنديقطعاتدرداخلکارتن

استاندارد عملکرد:
بااستفادهازماشینهايبرشولبهچسبانوسوراخزنوسایرابزاروتجهیزاتومطابقبااستانداردمليجاکتابيبسازد.

شاخص ها:
ـاستفادهازماشینهاياستانداردوتنظیمآنها باتوجهبهنقشه   ـبرشقطعاتبهطورگونیایيوبااندازهدقیقطبقنقشه

ـلبهچسبانيقطعاتبراساساستانداردمليـسوراخکاريوشیارزنيبهصورتدقیقطبقنقشه
ـمونتاژدقیقباتوجهبهنقشهـبستهبنديقطعاتدرکارتنطبقاستانداردملي

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرایط: 1-کارگاهمبلمانصفحهایاستانداردبهابعاد1۲×16مترمربعدارايتهویهکافيوفنداسیونمناسببراينصبدستگاهوسیستممكندهو

نورکافيبهانضماملوازمایمنيونورکافيوسیستمسرمایشيوگرمایشيایمن2- اسناد:نقشهجاکتابیکودکونوجوان
3- ابزار و تجهيزات: ماشینارهگردخطزن-ارهفارسيبر-ماشینلبهچسبان-سوراخزن-دریلوپیچگوشتيبرقي-میزکار

4- مواد: صفحاتفشردهمصنوعي-یراق–پیچ-نوار5PVC- زمان: 5ساعت 
ابزار و تجهيزات:

ماشینارهگردمیزي-ماشینفرز-ماشیندریلستوني-ماشینلبهچسباناتوماتیکیادستي-دستگاهفارسيبر-تنگدستي–تنگنیوماتیک

معيار شایستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله كارردیف

1برشکاريبراساسنقشهفني1

1لبهچسبانيقطعات۲

۲شیارزنيوسوراخکاري3

۲مونتاژوبستهبندي۴
شایستگي هاي غير فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محيطي و نگرش:

1ـمدیریتموادوتجهیزات
۲ـاستفادهازلباسکار،کاله،ماسک،عینک،گوشيوکفشایمني

3ـخروجضایعاتمواداولیهازمحیطکاربامكندهها
۴ـصرفهجویيومطابقتبانقشه

۲

ميانگين نمرات

*حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شایستگي، 2 مي باشد.
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پودمان 4
ساخت گهواره و تختخواب کودک و نوجوان
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واحد یادگیری 4 

شایستگی طراحي و ساخت گهواره کودک و تختخواب نوجوان

آیا تا به حال پی برده اید

   نقش گهواره در اتاق كودك چيست؟
   نوزاد يا كودك تا چه سني بايد از گهواره استفاده كند؟

   گهواره در چند نوع ساخته مي شود؟
   ابعاد و استاندارد تخت كودك را جستجو كنيد.

   انواع يراق آالت مربوط به ساخت گهواره و تختخواب كودك را بنويسيد.
   تفاوت گهواره و تخت كودك، چيست؟ 

توانايي ساخت گهواره و تختخواب كودك و نوجوان است. طراحي و نقشه كشي، عمليات  اين بخش  از  هدف 
برش كاري، لبه چسباني، سوراخ كاري، ساخت اتصاالت، مونتاژ و بسته بندي، در اين بخش از مراحلي است كه 

طي شده و نتيجة آن توليد محصولي دلخواه است.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود، گهواره و تختخواب طراحي شده را با به كارگيري 

ابزار آالت دستي برقي و ماشين آالت ثابت به كمك هنرآموز ساخته و مونتاژ كنند.
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ابعاد و اندازه تختخواب كودك
اولين نکته در زمينه ايمنی تختخواب كودك، ابعاد و اندازة آن است. تختخواب كودك نه آن قدر بايد بزرگ باشد 
كه نوزاد در آن غلت بزند يا بچرخد و نه آنقدر كوچك كه جايی برای حركت نداشته باشد؛ بلکه اندازة آن بايد 
به قدری باشد كه نوزاد در آن احساس راحتی كرده و فضای كافی برای تکان دادن دست ها و پا هايش داشته 
باشد. در واقع تکان های اضافی، ممکن است باعث شود كه نوزاد بعد از غلت زدن، ديگر نتواند برگردد و حادثه ای 

برايش اتفاق بيفتد.
به طور كلی تخت نوزاد به دو صورت ننويی و ثابت ساخته می شود، كه در نوع استاندارد، كف تخت و نرده های 
بغل تخت متحرك بوده و قابليت تنظيم ارتفاع دارند، ولی حالت ننويی نداشته و ثابت هستند. سايز تختخواب 

كودك استاندارد 500 × 800 ميلی متراست.

تخت كودك، عالوه بر زيبايی در طرح و رنگ، بايد ويژگی های مهم و مناسب برای خواب كودك را نيز داشته 
باشد. برخالف بسياری از وسايلی كه در فهرست لوازم مورد نياز كودك ثبت می شود، خريد وسايل خواب برای 
نوزاد، يکی از ضروريات است. برای ماه های اول، تهية يك تخت كوچك يا تخت كنار مادر، بهترين گزينه به 
حساب می آيد و بعد كه نوزاد بزرگ تر شد، می توان او را به تخت كودك منتقل كرد. به توصية پزشکان، قرار 
دادن نوزادان در تخت، تا پيش از 2 يا 3 سالگی، كمی خطرناك است زيرا نوزاد قدرت حركت چندانی نداشته و 
ممکن است دچار حوادثی مانند سندرم يا مرگ ناگهانی شود. برای طراحی تخت، بايد نکاتی را در نظر داشت كه 
البته بعدها برای طراحی تخت نوجوان نيز بسيار كاربردی هستند. از آنجايی كه نوزادان در ماه های اوليه، بيشتر 

وقت خود را در تخت می گذرانند، عالوه بر زيبايی و راحتی، بايد به ايمنی آن هم توجه نمود. 

شکل 1ـ4
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1ـ طراحی و ترسیم نقشة اجرایی گهواره كودك
طراحی يك محصول، نيازمند آشنايی و شناخت مواد، زيبايی شناسی، سواد بصری، هنر، ساخت و روش های 

توليد و تحقيقات بازار برای محصول، ايده پردازی و… است. 
طراحی تخت كودك، از حساسيت زيادی برخوردار است و بايد در انتخاب مواد و شکل كاربردی آن بيشترين 

دقت را به خرج داد.
با استانداردهای  بايد در نظر گرفت. كف اكثر تخت ها  ارتفاع كف، از جمله نکاتی است كه  قابل تنظيم بودن 
رشد كودك قابل تنظيم هستند. در ماه های اول كه نوزاد بيشتر به حالت درازكش است، می توان ارتفاع باالتر را 
انتخاب كرد تا گذاشتن و برداشتن نوزاد راحت انجام گيرد، و وقتی نوزاد كمی به جنب و جوش افتاد و بزرگ تر 

شد، بايد ارتفاع پايين را تنظيم نمود تا نتواند به راحتی كناره های تخت را بگيرد و از تخت بيرون بيايد.

شکل 3ـ4 شکل 2ـ4

شکل 4ـ4

شکل 5ـ4
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2ـ فهرست ابزار و ماشین آالت مورد نیاز

مواد مصرفيماشين آالتابزار دستي و دستي برقي
دريل دستی برقيـ دريل شارژي

گونيا ـ چکش ـ مداد ـ مترـ
 اليت زن

اره گرد ميزي خط زن لبه چسبان
 پانل برـ سوراخ زن 

تخته خرده چوب)نئوپان( مالمينه 
ام دي اف روكشدار

2ـ قيد عقب از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 267×1303 )1 عدد( است كه پس از برش، بايد سه طرف 
آن را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر و يك طرف آن را با نوار لبه، به ضخامت 2 ميلی متر لبه چسبانی كرد.

3ـ آماده كردن قطعات و نواركاری )لبه چسبانی(
1ـ كلگی های تختخواب كودك از جنس ام دی اف 16 ميلی متر هستند كه با توجه به شکل خاص آنها)به شکل 
نگاه كنيد( دارای ابعاد 890×940 ميلی متر می باشند. هر دو قطعه بايد با نوار لبة 2 ميلی متر، لبه چسبانی شود.

شکل 6  ـ4

شکل 7ـ4

1305
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4ـ قيد وسط از جنس ام دی اف 16 ميلی متر، به ابعاد 196×713 )1 عدد( است. كه پس از برش، بايد دو طرف آن 
را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر و يك طرف آن را با نوار لبه چسبان به ضخامت 2 ميلی متر لبه چسبانی كرد.

5ـ قيد كف وطاق)سقف(، از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 99×1272 )2 عدد( است. كه پس از برش، 
بايد دو طرف آن را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر لبه چسبانی كرد.

3ـ قيد بغل از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 267×713 )2 عدد( می باشد، كه پس از برش، بايد دو طرف 
آنها را نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر و يك طرف آنها را نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر چسباند.

شکل 8  ـ4

شکل 9ـ4
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6ـ قيد پاسنگ، از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 38×1272 )1 عدد( می باشد. پس از برش كاری آن، بايد 
يك طرف آن را نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر چسباند.

7ـ دِر كشو را بايد از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 218×638 )2 عدد( برش داد، و سپس چهار طرف آن 
را نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر چسباند.

8ـ قيد بغل كشو را بايد از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 125×400 به تعداد 4 عدد برش داد؛ سپس سه 
طرف آنها را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر لبه چسبانی كرد.

شکل 11ـ4

شکل 12ـ4

شکل 13ـ4

شکل 10ـ4



132

9ـ قيد عقب كشو از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 125×571 )2 عدد( كه پس از برش، بايد دو طرف آن 
را نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر چسباند.

 3 فيبر  تخته  جنس  از  بايد  را  كشو  كف  10ـ 
عدد   2 تعداد  به  و   583×396 ابعاد  به  ميلی متری 

برش داد.

11ـ قيد پايين تختخواب كودك را بايد از جنس ام دی اف 16 ميلی متر و به ابعاد 96×1348 )2 عدد( برش داد؛ سپس 
دو طرف آن را بايد نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر و دو طرف ديگر را نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر لبه چسبانی كرد.

12ـ كف تختخواب كودك را بايد از جنس تخته خرده چوب)نئوپان( به ابعاد 690×1335 )1 عدد( برش داد.

شکل 14ـ4

شکل 15ـ4

شکل 17ـ4شکل 16ـ4
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نوع قطعهردیف
ابعاد برش

تعداد
رنگ قطعه

نوع مواد
ABCطولعرضضخامت

ام دی اف مالمينه×168909401كلگی باالی تختخواب 1

ام دی اف مالمينه*168909401كلگی پايين تختخواب 2

ام دی اف مالمينه*1626713031قيد عقب صندوق3

ام دی اف مالمينه*162677132قيد بغل صندوق4

ام دی اف مالمينه*161967131قيد وسط صندوق5

ام دی اف مالمينه*169912722قيد كف وسقف صندوق6

ام دی اف مالمينه*163812721قيد پاسنگ7

ام دی اف مالمينه*162186381دِر كشو8

ام دی اف مالمينه*162186381دِر كشو9

ام دی اف مالمينه*161254004قيد بغل كشو10

ام دی اف مالمينه*161255712قيد عقب كشو11

تخته فيبر33965832كف كشو12

ام دی اف مالمينه*169613482قيد پايين تختخواب 13

*13502پروفيل تختخواب كودك14

نئوپان1669013351كف تختخواب كودك15

  ٭ رنگ:                         A ـ سفيد                   B ـ فيروزه ای                           C ـ سبز

تهیه الگوی برش با استفاده از نرم افزاركات مستر
برای استفاده از اين نرم افزار، ابتدا بايد اندازة ورق ماده مورد مصرف )ام دی اف، نئوپان و...( وارد شود؛ سپس 
ابعاد قطعات مورد نظر وارد شده و در پايان بر روی گزينه Auto كليك شود. نتيجه كار را می توان در پنجرة 

View and Print مشاهده كرد. 

جدول 1ـ4

4ـ جدول ابعاد قطعات گهواره كودك )كارت برش(
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در استفاده از اين نرم افزار بايد توجه داشت كه راه راست يا راه پود بودن )جهت الياف( قطعات، به درستی 
تعيين شود تا نرم افزار بتواند بهترين نتيجه را ارائه دهد.

 5  ـ برش كاری قطعات
قطعات تختخواب كودك را نيز می توان با استفاده از ماشين اره گرد ميزی خط زن برش داد، ولی كلگی هايی را 

كه دارای لبه منحنی و شکل خاصی هستند، بايد با دستگاه سی ان سی )CNC( برش زد.

CNC  آشنایی با دستگاه های
CNC مخفف حروف اول كلمات )Control Numerical Computer ( به معنای كنترل عددی كامپيوتر 
می باشد كه در ايران اين ماشين ها به اختصار CNC خوانده می شوند. در ماشين های CNC، حركت همة محورها 
و عمليات ماشين كاری آنها توسط كامپيوتر كنترل می شود، يعنی كليه داده ها و اطالعات با استفاده از كامپيوتر 
و امکانات حافظه ای آن ابتدا پردازش و سپس توسط ريز پردازنده ها )Micro Processor( به عالئم الکتريکی 

)pulse( تبديل و به موتور محورهای محركه منتقل می شود.

نکته

شکل 18ـ4

شکل 20ـ4 شکل 19ـ4
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 چرا باید از CNC استفاده کرد
بيشترCNC های پيشرفته تقريباً قادرند هر كاری را بر روی يك قطعه چوب انجام دهند. مهمترين ويژگی شان، 
خودكار بودن آنهاست. فقط كافی است به آنها يك قطعه چوب يا صفحات چوبی بدهيد و آنها طرح مورد نظرتان 

را بر روی آن اجرا  كنند. به اين ترتيب، در نيروی كار و هزينه های توليد صنعتی بسيار صرفه جويی می  شود.

شکل 21ـ4

شکل 23ـ4 شکل 22ـ4
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 6  ـ لبه چسبانی قطعات تختخواب كودك
همة قطعات تختخواب كودك، مطابق با نقشه و توضيحاتی كه پيش از اين ارائه شد، توسط دستگاه لبه چسبان 
نواركاری می شود، اما باتوجه به شيوه كار لبه چسبان منحني كلگی تختخواب كودك را مانند شکل زير، بايد با 

»دستگاه لبه چسبان منحنی« نواركاری كرد.

ـ تفاوت لبه چسبانی مستقيم و منحنی در چيست؟
ـ چرا با همان ماشين لبه چسبان مستقيم نمی توان كلگی تخت را لبه چسبانی كرد؟

ـ چرا ماشين لبه چسبان منحنی نتوانست اضافات نوار را از بين ببرد؟

پس از پايان لبه چسبانی )نوار كاری(، بايد اضافات نوار در قسمت باال و پايين صفحه را توسط كاتر برش داد.

پس از گرفتن اضافات نوار از دو طرف، لبه های قطعه كار، تيز و برنده می شوند كه برای كودك، خطرآفرين است؛ 
بنابراين الزم است لبه ها پرداخت كاری شود.

بحث گروهي

شکل 24ـ4

شکل 27ـ4شکل 26ـ4شکل 25ـ4
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 7ـ عالمت گذاری و سوراخ كاری قطعات تختخواب كودك
برای سوراخ كاری، بايد از ماشين سوراخ زن اتوماتيك، و در صورت عدم وجود امکانات، می توان از دريل دستی 

استفاده كرد، كه در اين صورت بايد مراقب بود كه عمق سوراخ، از اندازة الزم بيشتر نشود.

در شركت های توليدی، سوراخ كاری پروفيل تختخواب كودك توسط دستگاه سوراخ زن اتوماتيك انجام 
می شود.

اندازة پروفيل مورد استفاده در تختخواب كودك 30×45 می باشد، و فاصلة بين سوراخ نرده ها كه روی پروفيل 
نصب می شود، ثابت بوده و بين 100 تا 150 ميلی متر است. اين دستگاه می تواند به طور هم زمان 42 سوراخ 
بزند. بازوهای نگهدارنده، در قسمت باالی دستگاه، پروفيل را ثابت نگاه داشته و با فشردن پدالی كه بر روی زمين 

قرار دارد، سوراخ كاری انجام می شود.

یادآوري

شکل 29ـ4شکل 28ـ4

شکل 32ـ4شکل 31ـ4شکل 30ـ4

شکل 34ـ4شکل 33ـ4
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8  ـ جدول انواع یراق آالت مورد استفاده در تختخواب كودك

ف
عنوان يراقردي

تعداد

وضعيت

يه
 اول

تاژ
مون

اق
 ير

سه
كي

اق
 ير

تن
كار

ن 
ارت

ك
ول

حص
م

ته
بس

زم 
لوا

لی
مي

تک

*46رولپالك 13×15
*15رولپالك 10×211
*1برچسب بوته بزرگ 90×3130
447mm×762برچسب بوته كوچك ـ سبزرنگ*
*2برچسب فيل كوچك  180×5230
*8درپوش اليت سفيد 6
*15اليت كامل7
*21دوبل پالستيکی8
*4پيچ سر تخت آلنی 50×6 تلگرافی ـ تخت9
*10پيچ خودرو تخت خزينه چهار سو 40×104
*1نبشی فلزی كوچك11
*34پيچ خودرو عدسی دو وچهارسو 5/8×128

*20پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو 16×3/5)پيچ ريل جديد(13

*2دستگيره مدل ابر – سفيد رنگ ـ پالستيکی 14
15 4M×30 2پيچ ميلی متری عدسی دو سو چهار سو*
*2واشر گالوانيزه 1/5×5×12 16
*16پيچ خودروتخت خزينة چهارسو 20×174
*8فيتينگ پشت بند پالستيکی18
*4پيچ آلن خور سرتخت نيم رزوه 60×196
*4بکس برنجی 6ـ10 ميلی متری20
*4نبشی فرنگ تخت 21
*2ريل 40 سانتی متری 22
*40لولة پالستيکی تخت سفيد 545×2314
*4لوال ننويی كامل )مونتاژ(24
*2برچسب عالئم هشدار دهنده 25
*1كارتن كلگی تخت فيلی 50×1000×26950
*1شيت ورق 1200×272310
*1كارتن صندوق تخت رويا ميشکا و آناهيتا 110×360×281395
*1شيت ورق 1400×291600

جدول 4-2
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در شکل های زير تعدادی از يراق آالت مورد استفاده در ساخت تخت كودك، شامل نبشی فرنگ تخت، لوال ننويی، 
ريل 40 سانتی متری، دستگيره مدل ابر، نبشی فلزی، فيتينگ پشت بند پالستيکی و... نشان داده شده است.

 9ـ مونتاژ آزمایشی تخت كودك
ـ مونتاژ تخت كودك از باكس پايين و كشو شروع می شود، برای اين كار از قسمت پشت باكس شروع كرده، برای 
مونتاژ ميلة پيچ اليت، ابتدا بايد رول پالك 10×11 را با چکش كوبيده و سپس ميلة اليت را در داخل رول پالك ها 

سفت كرد. 

ـ در مرحله دوم، بدنة راست، وادار، بدنة چپ و پاسنگ را انتخاب كرده و يراق آالت مورد نياز را در سوراخ های تعبيه 
شده نصب می كنيم. در زير نحوه نصب يراق آالتی مانند: لوال ننويی روی بدنه های چپ و راست و ريل نشان داده 

شده است.

شکل 36ـ4 شکل 35ـ4

شکل 37ـ4

شکل 39ـ4 شکل 38ـ4
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ـ برای نصب ريل، از رول پالك 13×5 و پيچ خودرو تخت خزينه چهار سو 16×3/5 )پيچ ريل جديد( استفاده می شود.
ـ دو عدد ريل، يکی در سمت راست و ديگری در سمت چپ وسط، روی وادار نصب می شود.

ـ بعد از ريل، بايد لوالی ننويی، بر روی بدنه چپ و راست نصب شود، كه برای اين كار از چهار عدد پيچ خودرو تخت 
خزينه چهارسو 20×4 استفاده می شود.

شکل42ـ4شکل 41ـ4شکل 40ـ4

شکل 44ـ4 شکل 43ـ4

شکل 46ـ4شکل 45ـ4
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ـ بر روی هر بدنه دو عدد لوالی ننويی نصب می شود. بعد از نصب ريل و لوالی ننويی، قسمت تخت مونتاژ می شود.

استفاده  نرده   به عنوان  لوله های پالستيکی كه  نرده های تخت مونتاژ شود.  بايد  انجام مراحل پيشين،  از  بعد  ـ 
می شوند، در دو نوع ساده و طرح دار وجود دارند، كه اندازة سوراخ برای ميله های طرح دار، بايد به قطر 8/5 و عمق 

24، و برای ميله های ساده به قطر 14 و عمق 17 ميلی متر باشد.

از دو عدد نبشی)فرنگ( تخت، روی قيد پايين نردة تخت كودك استفاده می شود، بعد از سوراخ كاری پيچ فرنگ، 
رول پالك13×5 در داخل سوراخ ها كوبيده شده، سپس با پيچ خودرو عدسی دو و چهارسو 5/8×8، نبشی فرنگ بر 

روی قيد نصب می شود.

شکل 47ـ4

شکل 49ـ4شکل 48ـ4
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برای اتصال قيد پايين نرده ها به بدنه، از پيچ سر تخت آلنی 50×6 تلگرافی و برای اتصال پروفيل نرده ها از پيچ آلن 
خور سرتخت نيم رزوه 60×6 استفاده می شود.

بعد از اتصال نرده ها به بدنه، بدنه ها، بر روی لوالی ننويی قرار می گيرد.

شکل 51  ـ4 شکل 50  ـ4

شکل 54  ـ4شکل 52  ـ4 شکل 53  ـ4

شکل 55  ـ4
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10ـ بسته بندی قطعات گهواره كودك
تمام قطعات گهواره، برای راحتی حمل و نقل و جلوگيری از آسيب ديدگی، در كارتن های مخصوصی كه به 

همين منظور طراحی می شوند، بسته بندی می گردند. 
در قسمت طراحی، بسته بندی مورد نظر نسبت به اندازة محصول طراحی می شود. طراحی بايد به گونه ای باشد، كه وزن 
محصوالت هنگامی كه در داخل بسته بندی قرار می گيرد، بيشتر از 35 كيلوگرم نباشد، در غير اين صورت، حمل ونقل 

در طبقات ساختمان، مشکل خواهد شد. )شکل 57(
برای قرار گرفتن يراق آالت از يك كارتن 3 اليه جداگانه برای بسته بندی يراق آالت استفاده می شود؛ در حالی كه 
و  نقل  و  تا هنگام حمل  گرفته می شود،  نظر  در  كارتن 5 اليه  قطعات محصوالت،  كارتن های  هنگام طراحی 

انباركردن روی هم، مشکلی برای جعبه ها به وجود نيايد. )شکل58(

شکل 56  ـ4

شکل 58  ـ4شکل 57  ـ4
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ساخت تختخواب کودک و نوجوان
تختخواب وسيله اي است كه به بدن، احساس راحتی و امنيت می دهد و باعث می شود كه فرد در حالت دراز 

كشيده، گردش خون مناسبی داشته، و تسکين و آرامش راتجربه كند.
برای تخت های يك نفره، عرضی بين 90 تا110 سانتی متر مناسب است؛ كه براي افراد چاق يا كساني كه در 
خواب زياد غلت می زنند و حركت می كنند، بهتر است تختی با عرض 110 سانتی متر انتخاب شود. تخت های دو 
نفره نيز بايد عرضی بين 160 تا 180 سانتی متر داشته باشند. بهتر است طول تختخواب يك نفره برای جوان 
بلند قد 2 متر باشد. برای بزرگساالنی با جثة متوسط، طولی به اندازه 190 سانتي  متر كافی است. ابعاد تخت های 

كودكان و نوزادان نيز به سن و قد كودك بستگی دارد.
نکتة مهم ديگر، ارتفاع تختخواب است. تختخواب نبايد خيلی بلند يا خيلی كوتاه باشد؛ ارتفاعی بين 35 تا 40 
سانتی متر مناسب است تا وارد و خارج شدن از آن، و همچنين مرتب كردن روتختی و ملحفه ها به راحتي انجام 
گيرد. اگر شخصی كه می خواهد تختخواب بخرد، در تخت كم تحرك است، اين ارتفاع می تواند بين 50 تا 55 
سانتی متر نيز باشد. برای چيدمان تختخواب نيز بايد نکاتی را مد نظر داشت. تخت را بايد به گونه ای در اتاق 
قرار داد كه قسمت سر، به سمت ديوار باشد تا خارج شدن و داخل شدن از آن به راحتي انجام گيرد. تختخواب 
مناسب، تختی است كه وقتی روی لبة آن می نشينيد، ران هايتان موازی با سطح افق و حداكثر 10 تا 15 درجه 
زاويه داشته باشد و كف پا به راحتی روی زمين قرار بگيرد؛ دقيقاً مثل نشستن روی يك صندلی ميز ناهارخوری 
استاندارد. بعضی از تخت ها ارتفاع كوتاهی دارند، بنابراين وقتی روی لبة آنها می نشينيد، پا كاماًلً جمع می شود و 
زانو باال می آيد. چنين تخت هايی مناسب نيستند زيرا هنگام رفتن به تخت و بلند شدن از روی آن، دچار مشکل 
می شويد. تخت هايی هم كه ارتفاع زيادی دارند و هنگام نشستن روی آنها، پاها آويزان می شود، انتخاب مناسبی 
نخواهند بود. برای انتخاب تخت كودكان هم رعايت اين اصول الزامی است. بهترين تشك، تشکی است كه وقتي

روی آن می خوابيد، در آن فرو نرويد. البته استراحت 
كوتاه مدت روی تشك های بادی يا آبی و مواج، مشکلی 
برای فرد ايجاد نمی كند، اما برای استراحت های طوالنی 
باشد، به طوری كه  بايد سفت  مدت و شبانه، تشك 
وقتی با دست به آن فشار وارد می كنيد، بيشتر از 4 
انگشت فرو نرود. برای كودكان، استفاده از تشك های 

پنبه ای ايده آل است.

عمليات 
کارگاهي

شکل 60  ـ4شکل 59  ـ4

شکل 61  ـ4
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 1ـ طراحی و ترسيم نقشه های اجرایی تختخواب نوجوان
تختخواب از بديهی ترين و اصلی ترين اجزای تشکيل دهنده اتاق خواب كودك و نوجوان است. در شکل 4-62 

مدلي  تختخواب نوجوان كه به كمك نرم افزار KD طراحی شده است، مي بينيد.

اين تختخواب از چند قطعه ساده تشکيل شده، تنها موردی كه نياز به دقت و استفاده از ابزار shape دارد، 
كلگی باالي آن است. 

با فرم های مختلف نيز  باال  انجام دهيد و برای ساخت كلگی  با كمك هنرآموز خود  طراحی اين تختخواب را 
تمرين كنيد. 

در نمای سيمی سه بعدی، جزئيات پنهان شده در زير كف تخت را مشاهده می كنيد. )شکل 4-63(

شکل 62  ـ4

شکل 63  ـ4
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اولين قدم در ساخت محصوالت چوبی، طراحی سازة مورد نظر، و راحت ترين روش  همان طور كه گفته شد، 
طراحی، كار با نرم افزار اتوكد است. طراح بايد همة قطعات يك سازه را به طور جداگانه طراحی، و سوراخ های 
مورد نظر را با اندازة دقيق عالمت گذاری كرده و قطعاتی كه نا مفهوم و پيچيده هستند را به كمك برش نشان 

دهد.
بعد از ترسيم نقشة قطعات يك محصول به طور جداگانه، بايد يك پرسپکتيو كامل از محصول مورد نظر طراحی 
شود تا مشخص گردد كه تمام سوراخ كاری ها و اتصاالت، به طور كاماًل دقيق روی هم قرار می گيرند. و از بدون 

عيب بودن طراحی هنگام تحويل به قسمت توليد اطمينان حاصل شود.

قطعات تخت شامل كلگی باال، كلگی پايين، دو قيد طولی تخت، پنل كلگي باال )پنل لمسه(، پنل كلگي پايين 
تخت)نصب پايه( و كف تخت می باشد. طول تشك تخت طبق استاندارد 200 سانتی متر در نظر گرفته می شود، 

كه اگر تخت، لبه داشته باشد، بايد 4 سانتی متر به طول قيد تخت اضافه نمود. )شکل  هاي67  ـ4 و 68  ـ4(

شکل 64  ـ4
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فهرست ابزار و ماشين آالت مورد نياز

مواد مصرفيماشين آالتابزار دستي و دستي برقي

دريل دستی برقيـ دريل شارژي
گونيا ـ چکش ـ مداد ـ مترـ اليت زن

اره گرد ميزي خط زن- 
لبه چسبان - پانل بر - سوراخ زن 

تخته خرده چوب)نئوپان( 
مالمينه 

ام دي اف روكشدار 

 جدول ابعاد قطعات تختخواب نوجوان)کارت برش(
ابعاد برش تختخواب كودك و نوجوان، بر اساس نقشة موجود به شرح زير است:

نوع قطعهردیف
)mm( ابعاد برش

تعداد
نوع رنگ قطعه

مواد
راه 

راست
راه 
پود ABCطولعرضضخامت

*MDF *169329851كلگي باالي تخت1

MDF *166209301پنل كلگي باال2

MDF *162489321كلگي پايين تخت3

*MDF *1624620002قيد بغل تخت4

*MDF *161189321پنل كلگی پايين تخت5

MDF 1689519951كف تخت6

٭ رنگ                       A – كارامل                     B – سامائوتيك                           C ـ

رنگ های قطعات يا سازة مورد نظر، براساس سليقة مشتری و سازنده يا طراح انتخاب می شود. 

تهیة الگوی برش، با استفاده از نرم افزار كات مستر
نقشة جانمايی قطعات را كه قبالً توسط نرم افزار كات مستر و طبق اندازة صفحة مورد نظر آماده شده، بايد به 
دقت بررسی نمود تا از اشتباه احتمالی هنگام برش، جلوگيری به عمل آيد. در ساخت تختخواب، از دو نوع رنگ 
استفاده شده و نياز به دو بار استفاده از كات مستر است. از آنجايی كه تختخواب، قطعات زيادی ندارد، نيازی 
به طراحی با كات مستر نيست و می توان به صورت دستی نيز اندازة قطعات را روی كاغذ ترسيم كرد، ولی در 

كارخانجات و با حجم توليد باال، ضرورت استفاده از اين نرم افزار كاماًلً احساس می شود.

نکته

جدول 3ـ4

جدول 4ـ4
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 نقشة لبه چسبانی)نوارکاری(
تمام قطعات بايد نقشة نواركاری داشته باشند؛ و در شکل زير، نقشة نواركاری قطعات تختخواب نشان داده شده است.

شکل  69  ـ4

شکل 70ـ4

شکل 72ـ4

شکل 71ـ4
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 1ـ کلگی باالی تخت 
كلگی باال، دارای ارتفاع986 و عرض 934 ميلی متر است. در قسمت زير كلگی باال، به دليل اين كه به عنوان 
پايه عمل می كند، از نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر و سه طرف ديگر، از نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر استفاده 
می شود. طبق برش AـA برای نصب لمسه به كلگی باال، 4 سوراخ به قطر 8 و عمق 16 ميلی متر زده می شود و 

برای اتصال نبشی در دو طرف كلگی باال، 6 سوراخ به قطر 8 و عمق 16 ميلی متر ايجاد می گردد.  

 پنل لمسه
روی پنل لمسه، سوراخ كاری هايی برای دوخت پارچه طراحی و عمق و قطر اين سوراخ ها نيز مشخص می گردد. 
سوراخ های نصب لمسه به كلگی باال، دارای قطر 8 و عمق 16 ميلی متر، يعنی ضخامت تخته است. سوراخ كاری 

دوخت چرم لمسه به قطر 5 و عمق 16 ميلی متر است.

شکل 73ـ4

شکل 74ـ4
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 2ـ کلگی پایين
كلگی پايين، دارای طول 900 و عرض 250 ميلی متر است. روی كلگی پايين، دو عدد نبشی سه گوش قرار 
می گيرد، كه هر يك از اين نبشی ها، دارای 3 سوراخ به عمق 12 و قطر10 ميلی متر می باشد. 2 سوراخ از مقطع 
مانند شکل زير به قطر 8 و عمق 22 ميلی متر برای اتصال دوبل پالستيکی و 8 سوراخ به قطر 5 ميلی متر و عمق 

14 ميلی متر برای اتصال نبشی فرنگ روی كلگی پايين انجام می شود.

ـ برش A.A، قطر و عمق سوراخ های روی نبشی سه گوش را نشان می دهد. 

شکل 77ـ4

شکل 75ـ4
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 3ـ قيد طولی تخت
بايد  دو قيد طولی تخت، قرينة هم هستند؛ و به دليل سوراخ كاری هايی كه روی قيد ها انجام می شود، طراح 
مشخص كند كه كدام قيد مربوط به سمت چپ تخت و كدام مربوط به سمت راست تخت است، تا درمواردی 
كه قطعات به صورت سری كاری ساخته شده اند، هنگام مونتاژ مشکلی به وجود نياورند. سوراخ های نصب قيد 

بغل تخت، دارای عمق12 و قطر 10ميلی متر هستند.

برش قطعات تختخواب نوجوان
در صورتی كه برش صفحة فشرده با طول 3660 ميلی متر با دستگاه اره گرد ميزی موجود، مقدور نباشد، ابتدا بايد 

صفحه را با دستگاه اره گرد دستی برقی به دو قسمت برش دهيد. آنگاه با دوركن برش های اصلی را انجام دهيد.

شکل 80  ـ4
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كفي تخت از صفحة با جنس تخته خرده چوب)نئوپان( و يا MDF خام انتخاب و مطابق اندازه و نقشه زير بريده 

مي شود، تا گوشه هاي با زاويه 45درجه داخل نبشي چهار گوشة قيدهاي تخت قرار بگيرد.
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هنگام برش، بايد به نکات زير توجه كرد:
ـ برای برش صفحات فشرده، از تيغة مخصوص استفاده كنيد. 

ـ از تيغة كند استفاده نکنيد.

ـ تيغة خط زن دستگاه دوركن، قبل از شروع به كار روشن شود.
ـ هنگام برش، به طرح روی صفحه توجه شود تا برش خالف جهت نقش روی صفحه انجام نشود.

شکل 81  ـ4

شکل 82  ـ4

دستگاه اره گرد میزی، انواع و كاربرد آنها
مناسب ترين ماشين براي برش صفحات چوبي و مصنوعي، ماشين اره گرد ميزي است كه داراي تنوع زيادي 
بوده و در كارگاه هاي كوچك، كارخانجات و همچنين در كارگاه هاي آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين 
ماشين، كه به آن اره  مجمعه اي )مجموعه اي( نيز گفته مي شود، مي توان براي برش هاي طولي، عرضي، زاويه دار، 
كنشکاف زدن، دوراهه نمودن، دور كردن، گونيايي كردن و... استفاده كرد. ماشين اره گرد ميزی در انواع مختلفي 
از اين ماشين ها كه به دوركن معروف  ساخته مي شود، كه تقريباً بخش اصلي آنها شبيه يکديگر است. نوعی 
هستند، به دليل داشتن ريل ها، گونياها و بازوهاي بزرگ و جانبي، می توانند صفحات بزرگ ام دی اف، تخته 
خرده چوب، تخته چنداليه و ساير صفحات چندسازه را حتي با طول 3800 ميلی متر برش بزنند. در شکل زير 

تصوير ماشين اره گرد دوركن نشان داده شده است. 
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 نکات ایمنی و بهداشتی هنگام کار کردن با دستگاه دور کن
ـ استفاده از ماسك تنفسی، گوشی و عينك

ـ روشن كردن مکندة گرد و غبار متصل به دستگاه
ـ قرارگرفتن پشت دستگاه با آرامش و به صورت استاندارد

ـ محکم گرفتن قطعه كار و چسباندن آن به گونيای دستگاه، برای جلوگيری از پس زدن قطعه كار
ـ افراد خواب آلود وخسته، هرگز با دستگاه كار نکنند.

ـ بعد از پايان برش كاری، قطعات اضافی از روی دستگاه جمع و دستگاه تميز شود.
ـ سياه شدن مقطع برش قطعات هنگام برشکاری، نشان دهندة كند بودن تيغة دستگاه برش است؛ تيغة اره گرد 

را بايد تعويض كرد.

 ایستگاه لبه چسبان صاف )اتوماتيک(
اين دستگاه، كامل ترين لبه چسبان موجود است كه بهترين كيفيت نوار كاری را ايجاد می كند. اين دستگاه برای 
چسباندن نوار PVC و ساير نوارهای بدون چسب به كار می رود و بسته به نوع دستگاه، دارای ايستگاه های مختلف 
كاری می باشد، كه هر ايستگاه، وظيفة خاص خود را دارد. به طور كلی اين دستگاه، تمام اتوماتيك می باشد و فقط الزم 
است قطعه را روی ابتدای ميز دستگاه قرار دهيد تا به صورت اتوماتيك، نوار كاری و پرداخت نوار را انجام داده، و قطعة 

آماده را تحويل دهد. مهم ترين فاكتور برای انتخاب اين نوع ماشين آالت، توجه به تعداد ايستگاه های كاری است. 

پس از پايان برشکاری، بايد محل هايی را كه نياز به لبه چسبانی دارد، عالمت گذاری كرد وسپس قطعات را در 
سطح صاف و تميزی قرار داد تا خش يا لب پريدگی روی آنها ايجاد نشود. 

شکل 84  ـ4شکل 83  ـ4

اندازه  به  بايد  تيغه،  اين  استفاده می شود پس  تيغة خط زن  از  پريدگی صفحه،  از لب  برای جلوگيری 
ضخامت روكش، باال باشد. توجه داشته باشيد كه تيغة خط زن، خالف جهت تيغة اصلی حركت می كند.

نکته

شکل 85  ـ4
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 مراحل آماده سازی و کار با دستگاه لبه چسبان مستقيم
ـ ابتدا هيتر دستگاه را روشن می كنيم و چسب گرانولی شکل را داخل مخزن می ريزيم تا ذوب شود؛ كه حتماً 

بايد از ذوب شدن چسب اطمينان حاصل كنيم.
ـ دما، با توجه به نوع چسب مصرفی، شرايط دمای هوا و فصل، متغير است؛ كه معموالً بين 180 تا 220 درجة 

سانتی گراد تنظيم می شود.
ـ روش تنظيم دستگاه بستگی به مدل آن دارد، كه در انواع منحنی زن، نيمه اتوماتيك كارگاهی و تمام اتوماتيك 

چند ايستگاهه وجود دارد.
ـ اگر دمای مخزن بيش تر از حد مجاز تنظيم شود، چسب می سوزد و قابليت خود را از دست می دهد.

ـ كمپرسور هوا بايد روشن شود، زيرا گيوتين های دستگاه با هوای فشرده كار می كنند.
ـ نوار مورد نظر را كه از قبل انتخاب شده، را روی دستگاه قرار می دهيم

ـ مکنده و موتورهای دستگاه را روشن می كنيم.
ـ ارتفاع فك دستگاه را با ضخامت قطعة مورد نظر تنظيم می كنيم.

ـ پس از قرار دادن حلقة نوار لبه، بايد دستگاه را تنظيم كنيم.
ـ قطعة مورد نظر را روی صفحه و غلتك های دستگاه قرار داده و به جلو هدايت می كنيم.

ـ بعد از پايان كار، دستگاه را خاموش و نظافت می كنيم.

شکل 86  ـ4

شکل 88  ـ4شکل 87  ـ4
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ساخت اتصاالت و سوراخ كاری قطعات
در ساخت تختخواب، بهترين نوع اتصال برای مونتاژ راحت دو قطعه به يکديگر، يراق آالت فلزی هستند. اتصاالت 
مورد استفاده در ساخت تختخواب كودك و نوجوان، نبشی سه گوش، نبشی فرنگ، قيد های فلزی برای نشستن 

كف تخت، دوبل پالستيکی، پيچ و مهرة شاخ دار می باشد.

دستگاه الیت زن اتوماتیک
كافی است كه نقشة ترسيم شده توسط نرم افزار، به دستگاه وارد شود؛ از آن به بعد دستگاه به صورت اتوماتيك 

سوراخ های طراحی شده را ايجاد می كند.

شکل 91ـ4 شکل 90ـ4 شکل 89  ـ4

شکل 94ـ4شکل 93ـ4شکل 92ـ4

شکل 97ـ4شکل 96ـ4شکل 95ـ4

شکل 100ـ4شکل 99ـ4شکل 98ـ4
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پودمان چهارم: ساخت گهواره و تختخواب كودك و نوجوان

یراق آالت تختخواب كودك و نوجوان
هر محصولی نياز به ليست يراق آالت دارد كه مشخص می كند چه نوع يراق برای اين نوع اتصاالت مورد نياز است 
و همه يراق آالت كد بندی دارند كه شماره يا كد هر يراق هنگام طراحی در داخل نقشه مقابل اتصال مورد نظر 

ذكر می شود. يکی از مهم ترين مراحل درساخت محصوالت انتخاب يراق آالت است.

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراقردیف

باال رفتن مقاومت اتصالمحل سوراخکاری34رول پالك 10×111

نصب كلگی پايين به پنل كلگی پاييننصب فرنگ20پيچ خودرو عدسی دو سو و چهارسو 1/2×28

نصب نبشی سه گوشنصب نبشی سه گوش18پيچ ميلی متری عدسی دو سو و چهارسو 10×36

نصب نبشی فلزینبشی فلزی قيد بغل14پيچ ميلی متری تخت خزينه دوسو و چهارسو 12×46
اتصال كلگی پايين به پنل كلگی پايينكلگی پايين2فرنگ تخت5
نگه دارندهكلگی پايين2دوبل پالستيکی6
نگه داری كف تختروی قيد بغل تخت2نبشی نگه دارندة 175 سانتی متر7
مهار كف تختروی نبشی نگهدارنده2قيد مهار كف تخت 90سانتی متر8
10پيچ ميلی متری عدسی دو سو چهارسو 20×96

10M6 كلگی 16مهره شاخ دار پنل  و  باال  كلگی 
جهت نصب پايه ونصب قيد بغل به كلگی باالپايين

نصب اسکلت تختنصب اسکلت تخت4گونيا 3 گوش سوراخدار11
12M6 نصب لمسه به كلگی باالپنل لمسه4مهره
نصب كلگی باال به نبشی سه گوشكلگی باال6پيچ ميلی متری تخت خزينه چهارسو 25×136
نصب لمسه به كلگی باالپنل لمسه4پيچ ميلی متری تخت خزينه چهارسو 35×146
پايهزير پنل كلگی پايين2پايه پالستيکی قهوه ای15
لمسه كوبیپنل لمسهچرم مصنوعی 82×105 سانتی متر16
لمسه كوبیپنل لمسهاسفنج 3 سانتی 82×105 سانتی متر17
لمسه كوبیپنل لمسهاسفنج 1 سانتی 82×105 سانتی متر18

شکل 103ـ4شکل 102ـ4شکل 101ـ4

 جدول 5ـ4ـ انواع یراق آالت مورد استفاده در تخت نوجوان
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نحوه ساخت نبشی سه گوش 
ابتدا بايد ورق های فلزی را در اندازه های مورد نياز بريد، سپس توسط دستگاه سوراخ زن فلز كه به صورت قالب 
است، جای پيچ ها را سوراخ كرد. پس از سوراخ كاری، بايد دو طرف قطعه خم شود، كه اين كار با دستگاه خم 
انجام می گيرد. خم يك طرف قطعه آزاد است كه بايد جوش كاری شود. پس از جوش كاری، نبشی سه گوش 

آمادة نصب روی كار باشد.

 مونتاژ قطعات تختخواب نوجوان
هنگام مونتاژ، انتخاب مناسب يراق آالت و اتصاالت از اهميت ويژه ای برخوردارند، زيرا با انتخاب صحيح است كه 

حمل و نقل و مونتاژ سريع و راحت فراهم می آيد. 

 1ـ کلگی باالی تخت 
برای نصب نبشی سه گوش، بايد 3 سوراخ به قطر 8 و عمق 16 ميلی متر درسمت راست و چپ كلگی باال )طبق 
نقشه با فاصلة مشخص شده( ايجاد كرد و مهره های شاخ دار را دراين سوراخ ها كوبيد. هنگام نصب نبشی سه 

گوش، اين مهره ها، پيچ های نبشی را از داخل، محکم در خود نگه می دارند.
تخت های يك نفره، برای نصب لمسه به كلگی باال، به 4 سوراخ و تخته های با عرض بزرگ تر، به 6 عدد سوراخ 

نياز دارند. 

شکل 104ـ4

شکل 105ـ4
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 پنل لمسه
در اولين گام بايد رويه كوبی پنل لمسه انجام شود.

1ـ قبل از اين كه اسفنج و چرم توسط نخ كفاشی روی پنل لمسه دوخته شود، بايد روی 4 سوراخی كه برای 
نصب لمسه به كلگی باال تعبيه شده، مهرة شاخ دار كوبيد. 

2ـ همان طور كه در شکل ديده می شود، مهرة شاخ دار دارای 4 چنگك است، كه با ضربة چکش به داخل چوب 
فرو رفته و حکم يك مهرة مقاوم در چوب را دارد.

بعد از كوبيدن مهرة شاخ دار بايد روی پنل لمسه، اسفنج و چرم قرار داد و طبق طرح از پيش تعيين شده در 
نقشة پنل لمسه كه سوراخ هايی روی پنل تعبيه شده، طرح روی لمسه را توسط نخ كفاشی دوخت. چرم پنل 

لمسه، توسط منگنه زن بادی كوبيده و قسمت های اضافه چرم توسط قيچی بريده می شود.

پس از رويه كوبی، لمسه را بايد توسط 4 سوراخی كه قبالً روی پنل لمسه و روی كلگی ايجاد شده، روی كلگی باال مونتاژ كرد. 

شکل 112ـ4

شکل 111ـ4 شکل 110ـ4 شکل 109ـ4

شکل 108ـ4شکل 107ـ4شکل 106ـ4
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 2ـ کلگی پایين
سوراخ  سه  به  نبشی ها طبق شکل 113ـ4،  از  هريك  كه  است  گوش  سه  نبشی  عدد   2 دارای  پايين،  كلگی 
نياز دارد. كلگی پايين تخت، با 2 نبشی فرنگ و 2 دوبل پالستيکی به پنل كلگی پايين نصب می شود. دوبل 
و  را دارد،  نبشی های سه گوش  و  نبشی فرنگ  اوليه و مشخص شدن سوراخ های  نگه دارندة  پالستيکی، نقش 

راحت تر مشخص می كند كه كدام سوراخ مربوط به كدام قسمت است.

بعد از نصب نبشی های سه گوش، بايد پايه ها را نصب 
استفاده  شاخ دار  مهرة  از  پايه ها،  نصب  برای  كرد. 

می شود.
برای نصب 2 عدد پايه، بايد 6 عدد مهرة شاخ دار به 
در  استفاده  مورد  پايه های  پايين كوبيد.  پنل كلگی 
شکل روبرو، از جنس پالستيك است كه بسته به نوع 

طرح، در انواع مختلف در بازار موجود است. 

شکل 114ـ4شکل 113ـ4

شکل 116ـ4شکل 115ـ4

شکل 117ـ4
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پودمان چهارم: ساخت گهواره و تختخواب كودك و نوجوان

 3ـ قيد طولی تخت
برای مونتاژ اسکلت تخت، يعنی مونتاژ قيدهای طولی و دو كلگی باال و پايين از 4 عدد نبشی سه گوش استفاده 

می شود. هريك از قيدهای فلزی هم تراز با نبشی های سه گوش، با 7 پيچ روی بدنه نصب می شود. 

شکل زير، نحوة اتصال قيد طولی به كلگی باال و پايين را نشان می دهد. قيد طولی، توسط نبشی های سه گوش 
روی كلگی ها نصب می شود.

شکل 120ـ4شکل 119ـ4

شکل 118ـ4

شکل 123ـ4شکل 122ـ4شکل 121ـ4
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برای نگه داری كف تخت، بايد 2 عدد قيد فلزی روی قيدهای طولی پيچ شود؛ اين 2 قيد فلزی، توسط 2 قيد 
فلزی ديگر به هم وصل می شوند. قيد های فلزی عرضی كف تخت، هنگام وارد شدن بار زياد و آنی روی تخت، 

از خود مقاومت بااليی نشان داده و از شکسته شدن كف تخت جلوگيری می كنند.

جنس كف تخت، معموالً از تخته خرده چوب مالمينة سفيد ساده است كه مانند شکل زير روی قيدهای فلزی نصب 
شده روی بدنة تخت قرار می گيرد. از دو طرف يك سِر كف تخت، به صورت 45 درجه، و به اندازة عبور انگشتان 

دست، برش داده می شود تا هنگام قرار دادن كف تخت روی قيد های فلزی، دست ها به بدنه تخت گير نکند. 

ابعادتشك يك نفره 90×200 سانتی متر است. اين تشك ها در اندازه های يك و دونفره توليد داخل كشور، در 
بازار موجود است.

شکل 126ـ4شکل 125ـ4شکل 124ـ4

شکل 129ـ4شکل 128ـ4شکل 127ـ4

شکل 131ـ4شکل 130ـ4
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 بسته بندی تختخواب نوجوان

 آماده سازی کارتن بسته بندی 
برای بسته بندی محصوالت از كارتن استفاده می شود. در قسمت طراحی، بسته بندی مورد نظر نسبت به اندازه 
محصول طراحی می شود. طراحی كارتن ها معموالً به صورت يك تکه و دو تکه است. روش دوتکه، شبيه كارتن های 
قنادی است كه يك جعبة زيرين دارد و قطعات داخل آن قرار می گيرد و يك دركه سايز آن 20 ميلی متر نسبت 
به جعبة زيرين بزرگ تر است، روی جعبه قرار می گيرد. اندازة جعبة زيرين از اندازة قطعات محصول، به اندازه 30 

ميلی متر از هرطرف)به علت قرار گرفتن يونوليت و ضربه گير( بايد بزرگ تر باشد.
جعبه های يك تکه از يك كارتن يکپارچه تشکيل شده كه جعبة زيرين و دِر جعبه چسبيده به هم هستند. در بعضی 
از محصوالت، كه داخل جعبة بسته بندی فضای پرت زيادی وجود دارد، يراق آالت را نيز داخل همان جعبه قرار 
می دهند؛ و در فضاهای پرتی كه يراق وجود ندارد، معموالً از يونوليت برای پركردن فضاهای خالی استفاده می شود. 
بعد از قرار دادن تمام قطعات در داخل كارتن بسته بندی، درِ كارتن ها توسط چسب نواری 5 سانتی متری بسته می شود.

يونوليت  بسته بندی،  جعبة  دورتادور  و  می شوند،  پيچيده  سلفون  توسط  ابتدا  شده اند،  رويه كوبی  كه  قطعاتی 
می دهند، سپس قطعات، داخل جعبة كارتن بسته بندی قرار می گيرد. 

شکل 133ـ4شکل 132ـ4

شکل 135ـ4شکل 134ـ4
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در داخل جعبه بسته بندی، بايد نقشة مونتاژ قرار داده شود تا مشتری يا نمايندگی مورد نظر، به راحتی بتواند از 
طريق نقشة مونتاژ، قطعات را مونتاژ كند.

انجام شده،  اتوكد طراحی شود، سپس طبق همان طراحی  با  ابتدا  بايد  نيز  بسته بندی  داخل جعبة  چيدمان 
چيدمان انجام گيرد.

شکل 136ـ4

شکل 137ـ4
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پودمان چهارم: ساخت گهواره و تختخواب كودك و نوجوان

ارزشيابي شایستگي ساخت گهواره و تختخواب کودک و نوجوان

شرح کار: 
ـ طراحي گهواره و تختخواب كودك و نوجوان با استفاده از نرم افزار و ترسيم نقشه هاي فني و اجرايي آنها 

ـ انتخاب مواد اوليه طبق نقشه و تهبه ليست برش و برش قطعات با استفاده از ماشين اره گرد خط زن                  
ـ لبه چسباني دستی و نيمه اتوماتيك

ـ سوراخ كاری محل اتصاالت و يراق آالت و شيارزني
_ مونتاژ آزمايشي

_ بسته بندي قطعات در داخل كارتن

استاندارد عملکرد:
با استفاده از ماشين هاي برش و لبه چسبان و سوراخ زن و ساير ابزار و تجهيزات و مطابق با استاندارد ملي گهواره و تختخواب كودك و نوجوان 

بسازد.
شاخص ها:

ـ استفاده از ماشين هاي استاندارد و تنظيم آنها با توجه به نقشه                          ـ برش قطعات به طور گونيايي و با اندازه دقيق طبق نقشه
ـ لبه چسباني قطعات بر اساس استاندارد ملي                                               ـ سوراخ كاري و شيارزني به صورت دقيق طبق نقشه

ـ مونتاژ دقيق با توجه به نقشه                                                                 ـ بسته بندي قطعات در كارتن طبق استاندارد ملي
شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:

شرایط: 1.كارگاه مبلمان صفحه ای استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهويه كافي و فنداسيون مناسب براي نصب دستگاه و سيستم مکنده و نوركافي به 
انضمام لوازم ايمني و نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن              2. اسناد: نقشه گهواره و تختخواب كودك و نوجوان

3.ابزار و تجهيزات: ماشين اره گرد خط زن - اره فارسي بر- ماشين لبه چسبان- سوراخ زن- دريل و پيچ گوشتي برقي - ميزكار 
4.مواد: صفحات فشرده مصنوعي- يراق - پيچ - نوار PVC       5.زمان: 5 ساعت 

ابزار و تجهيزات:
ماشين اره گرد ميزي- ماشين فرز- ماشين دريل ستوني- ماشين لبه چسبان اتوماتيك يا دستي- دستگاه فارسي بر- تنگ دستي - تنگ نيوماتيك

معيار شایستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله کارردیف

1برش كاري بر اساس نقشه فني1

1لبه چسباني قطعات2

2شيارزني و سوراخ كاري3

2مونتاژ و بسته بندي4

شایستگي هاي غير فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محيطي و نگرش:
1ـ مديريت مواد و تجهيزات

2ـ استفاده از لباس كار، كاله، ماسك، عينك، گوشي و كفش ايمني
3ـ خروج ضايعات مواد اوليه از محيط كار با مکنده ها

4ـ صرفه جويي و مطابقت با نقشه

2

*ميانگين نمرات

*حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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فصل پنجم: چیدمان اتاق کودک و نوجوان

پودمان 5
چيدمان اتاق كودك و نوجوان

براي استفاده بهينه از مبلمان اتاق خواب كودك و نوجوان، بايد به چيدمان آن اهميت داد. احساس 
آرامش و امنيت، سهولت رفت و آمد، استفاده حداكثر از نور طبيعي و...، مواردي هستند كه حاصل 

يك چيدمان مناسب است.
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واحد یادگیری 5  

شايستگی چيدمان اتاق كودك و نوجوان با نرم افزار

آیا تا به حال پی برده اید

    عوامل مؤثر در چيدمان اتاق كودك كدامند؟
    با كدام نرم افزار بهترين چيدمان را مي توان انجام داد؟

    براي بهترين و مناسب ترين چيدمان به چه نكاتي بايد توجه نمود؟
    در چيدمان اتاق كودك و نوجوان چه نكاتي را بايد در نظر گرفت؟

    نرم افزار در چيدمان اتاق كودك و نوجوان چه كمكي مي كند؟
    چرا چيدمان اتاق كودك در احساس آرامش كودك اثر دارد؟ 

    نور طبيعی يا مصنوعی، كدام يک برای اتاق كودك مناسب تر است؟ 

استاندارد عملکرد
از  استفاده  با  را  نوجوان  و  اتاق كودك  بود چيدمان  قادر خواهند  يادگيری هنرجويان  واحد  اين  اتمام  از  پس 

نرم افزار انجام دهند.

هدف از اين بخش چيدمان هر چه بهتر اتاق كودك و نوجوان است. استفاده از نرم افزار در اين كار بسيار به ما 
كمک مي كند. از اين رو با توجه به عوامل مؤثر در چيدمان، اين كار انجام خواهد شد.
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KitchenDraw چیدمان مبلمان اتاق کودک و نوجوان با استفاده از نرم افزار

چيدمان اتاق كودك و نوجوان
اگر می خواهيد برای اتاق كودك و نوجوان چيدمانی زيبا و بی نظير آماده كنيد كه در عين سادگی شيک هم 

باشد به توصيه های زير توجه نماييد.
نكاتی كه بايد برای چيدمان اتاق كودك و نوجوان مورد توجه والدين عزيز قرار گيرد. عبارتند از: 

1- ايمن بودن يكی از مهمترين نكاتی است كه بايد در مرحله اول در مورد چنين اتاقي مورد توجه قرار دهيد. 
دقت نماييد كه از وسايلی در دكور اتاق كودكتان استفاده كنيد كه دارای لبه های تيز نباشد و ايمنی كودك را 

تأمين كند.

2- استفاده از رنگ های شاد يا تصاوير رنگارنگ، پرده های زيبا و يا روتختی هايی با تصاوير و رنگارنگ در اتاق 
كودك الزم است، تا فضايی سرگرم كننده برای كودك و نوجوان ايجاد شود.

با استفاده از رنگ های شاد و همچنين تكنيک های نقاشی روی ديوار،می توانيد اتاق كودك را شاداب تر نشان 
دهيد.

خواهد  خانواده  به  او  محبت  تقويت  باعث  خانوادگی  عكس های  نمايش  و  جمع آوری  به  كودكان  تشويق   -3
شد.تقويت اين حس باعث می شود تا در دوران بلوغ و نوجوانی به والدين، اقوام و دوستانشان اهميت بيشتری 

داده و مهربان تر باشند.

 4- اختصاص دادن بخشی از اتاق كودك و نوجوان به سرگرمی ها و فعاليت های روزانه كودك، باعث شكوفايی 
استعدادش می شود.به طور مثال می توانيد روی يكی از ديوارهای اتاق كودك، تابلويی از جنس چوب پنبه نصب 
كنيد تا فرزندتان بتواند نقاشی ها و پوسترهای مورد عالقه  اش را بر روی آن نصب كند.اين امر موجب می شود تا 

او بتواند هر روز بر روی ديوار اتاقش، مجموعه ای از چيزهای مورد  عالقه ا ش را ببيند.
 به دليل آنكه بچه ها به طور ذاتی به گردآوری اشيا و جمع كردن عكس های مورد نظرشان عالقه مند هستند، 
می توانيد با نصب اين تابلو، جايی برای اين كار برايشان ايجاد نماييد.همچنين با استفاده از اين روش از ريخت 

و پاش های اضافی هم جلوگيری خواهيد كرد.

 5- برای اينكه اتاق كودكان در آينده هم مورد استفاده قرار گيرد، بهتر است مبلمانی ساده و كاربردی برايش 
تهيه كنيد. 

قفسه ای بدون در و با اندازه ای قابل تنظيم در اتاق كودك و نوجوان بگذاريد تا چيزهايی مانند اسباب بازی، ماكت 
ماشين و هواپيما، كتاب و دفتر، وسايل ورزشی، لوازم صوتی و تصويری، لوازم نقاشی و چيزهايی از اين قبيل را 
در آن نگهداری كند. البته توجه داشته باشيد كه اين قفسه ها بايد روی ديوار ثابت شده  باشند تا اگر كودك از 
آن باال رفت، قفسه ها بر روی او نيفتند. همچنين از نصب قفسه هايی كه در های شيشه ای دارند دراتاق كودك 

نيز بپرهيزيد.
6- يكی از قوانين مهم در دكوراسيون اتاق كودك و نوجوان، سهولت در امر نگهداری، نظافت و مراقبت از اجزای 
آن است، بنابراين هنگام انتخاب لوازم ، اين نكته را در نظر داشته  باشيد كه بايد اجزای اين اتاق قابل  شستشو 

و ضد لک باشند.
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7- در انتخاب كف پوش مناسب برای اتاق كودك دقت كنيد. موكت های بادوام و قاليچه های قابل شستشو و 
انعطاف پذير از جمله كف پوش های مناسب برای اتاق كودكان به حساب می آيند. بهتر است هنگام خريد اين نوع 
كف پوش ها، رنگ های روشن و طرح های ساده را انتخاب كنيد زيرا معموالً كودكان، از طرح ها و رنگ های تند و 

گرم، زودتر خسته می شوند.

8- هنگام انتخاب تختخواب برای كودكان، شرايط سنی آنها را نيز در نظر بگيريد. اگر می خواهيد برای نوزادتان 
تختخواب تهيه كنيد، بهتر است نوعی را انتخاب كنيد كه فاصله بين نرده های محافظش حداكثر 6 سانتی متر 
باشد تا ايمنی نوزاد به خطر نيفتد. همچنين اين نرده های محافظ بايد به اندازه ای باال بيايند كه نوزاد نتواند به 

راحتی از تخت خارج شود.
 9- نور اتاق كودك بايد ماليم و غيرمستقيم باشد.برای اين كار، می توانيد از انواع نورهای بازتابی يا پخش شونده 
استفاده كنيد تا چشم كودك آزرده نشود.يادتان باشد در مكانی كه اختصاص به فعاليت های كودك دارد، نوری 
جداگانه تعبيه كرده و از نورهای تزيينی هم در دكور اتاق كودكان بهره ببريد. می توانيد انواع چراغ های تزيينی 

ريز را در جايی از اتاق كودك قرار بدهيد تا فضای خاصی را برای سرگرمی و تفريح آنها ايجاد شود.

10- برای پوشش پنجره های اتاق كودكان و نوجوان، توصيه می شود از كركره  يا شاتر استفاده كنيد.اين وسايل، 
نور را تنظيم كرده و هوا را به جريان می اندازد.همچنين چين دار و دست و پاگير نيز نيستند.

11- اگر فضای اتاق كودك كوچک است،با استفاده از رنگ های ماليم و طرح های خلوت، فضای اتاق كودك را از 
نظر وسعت، بزرگتر نشان داده و از شلوغی جلوگيری كنيد.برای مثال رنگ سبز روشن می تواند برای اتاق كودك 

رنگ مناسبی باشد،زيرا اين رنگ يادآور رشد گياه و جوانه زدن است.
12- اختصاص  فضاهای  متعدد در اتاق كودك و نوجوان برای  جمع  آوری  وسايل  بسيار مفيد است.برای اين منظور 
می توانيد از كمدهايی  با كشوهای  زياد و بزرگ و همچنين تختخوابی  كه  از فضای  زير آن  بتوان  برای  گذاشتن  
چمدان، لباس  و ديگر وسايل  استفاده  نمود، بهره بگيريد.در انتخاب اشيای اتاق كودك و نوجوان به عقيده او نيز 

توجه كنيد، به اين وسيله حس استقالل طلبی او نيز تقويت خواهد شد.

13- اتاق كودك و نوجوان بايد به طريقی چند منظوره طراحی شود و از آنجايی كه كودكان از اتاقشان برای 
بسياری از فعاليت ها در كنار استراحت و خواب استفاده می كنند، تقسيمات و قلمروهای خاص و مشخص خود 
را طلب می كنند. از قبيل فضايی برای مطالعه و بازی های مهيج و همچنين فضايی برای سرگرمی. فضای بازی 

بايد در كنار فضای خواب و استراحت كودك و در ارتباط مناسب با آن طراحی شود.
و اما يک نكته روان شناسانه:

14- متخصصان روانشناسی معتقدند قبل از به دنيا آمدن كودك والدين بايد رنگ اتاق خواب را انتخاب كرده باشند.
باشد  با سن و جنس كودك  و مطابق  رنگی شاد  دارای  اتاق كودكشان حتماً  باشند  داشته  اصرار  والدين  اگر 
می بايست برای رنگ كردن اتاق كودك تا قبل از به دنيا آمدنش تصميمات خود را بگيرند زيرا كودك از همان 
ابتدای تولد يا حداقل در نخستين سال تولد با اتاقش آشنا شده و در آن محيط خوابيده، بازی يا آرام می گيرد.
بنابراين الزم است اتاق كودك محيطی آرام باشد تا به راحتی بتواند در آن محيط احساس امنيت كند.داشتن 
آرامش تنها يک مشخصه برای اتاق كودك خردسال تا قبل از سن 2 سالگی است. كودك تا قبل از 2 سالگی 

بيشتر نيازمند ثبات اشيا است. كودكان در سن 8 ماهگی به پديده »ثبات اشيا« دست پيدا می كنند يعنی تا 
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قبل از 8 ماهگی هر شیء اگر از جلوی چشمان كودك محو شود، كودك آن را نابود شده می پندارد و تالشی 
برای جست وجوی مجدد آن نمی كند. اين ثبات شیء كم كم در كودك شكلی جدی تر گرفته و كودك نياز پيدا 

می كند تا محيط پيرامونش شكلی با ثبات تر داشته باشد.
تا نقشه ذهنی  او كمک می كند  به  نهايت  اتاق كودك در  ثبات شكل و اشيا در محيط و دكوراسيون داخلی 
مناسبی از محيط اطرافش بكشد. گذشته از ثبات اشيا در محيط پيرامون كودك، ثبات رنگ هم به كودك كمک 
می كند تا او بعد از حدود يک سال آن محيط را خوب شناخته و طرح اوليه ای از آن در ذهنش ترسيم كند و در 
مواقعی كه والدين نيز حضور ندارند او بتواند در اتاق خودش به آرامش برسد. بنابراين كودكان با رنگ، ارتباط 

بيشتری برقرار كرده و بيشتر به همان رنگی گرايش دارند كه  از ابتدا با آن آشنا شده اند.
اشياي  برنامه،  كاتالوگ های  در  آماده  اشيای  بر  عالوه  آموختيم   KitchenDrawافزار نرم  با  طراحي  از  پس 

جديدی را ساخته و در چيدمان مبلمان اتاق كودك و نوجوان از آنها بهره گيری نماييم. 
در ادامه به چيدمان اتاق 9 متری برای نوجوان پسر می پردازيم.

افزار  نرم  با  اين  از  لباس، كتابخانه و ميز تحرير كه پيش  نوجوان، كمد  قراردادن تخت  با فرض  اول  چيدمان 
kitchendraw ساخته شده است )شكل5-1(.

در اين قسمت با استفاده از ابزارهاي گوناگون نرم افزار مي توان براساس سابقه مشتري و استانداردهاي مربوط 
نسبت به چيدمان صحيح مبلمان اتاق كودك و نوجوان توسط اين نرم افزار اقدام نمود.
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چیدمان اتاق خواب نوجوان
ابتدا چيدمان يک اتاق خواب 9 متري نوجوان در حاالت مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.

ـ ٥ شکل 1
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اولين چيدمان را می توان مطابق شكل زير در نظر گرفت. آيا كتابخانه در جای مناسبی قرار دارد؟

ـ ٥ شکل 2
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چيدمان يک اتاق 12 متري نوجوان را در شكل هاي زير مشاهده مي كنيد.

ـ  ٥ شکل 4
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با مشاهده تصوير سه بعدی اين چيدمان برخی جزئيات را بهتر مي توان مشاهده نمود. 

ـ ٥ شکل ٥ 

ـ ٥ شکل 6 
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ـ 5 و  با انجام تغييراتی در چيدمان قبلی فضای باز بيشتری برای تردد فراهم شد. در نمای سه بعدی شكل 8 
9ـ 5 را با هم مقايسه مي كنيم.

ـ  ٥ شکل 7

ـ  ٥ شکل 8 
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ـ  ٥ شکل 9
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ـ  ٥ شکل 10

چيدمان اتاق نوجوان با تخت دو طبقه
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ـ  ٥ شکل 11

ـ  ٥ شکل 12
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با راهنمايي هنرآموز خود، چيدمان هاي مختلف ديگر را مورد بررسي قرار دهيد و اكنون چيدمان اتاق 12 متري 
نوجوان با دو قسمت يک كتابخانه دو كمد مياني و دو ميز تحرير، را در شكل زير مشاهده می كنيد.

ـ  ٥ شکل 13
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با تصوير سه بعدي اين چيدمان، موقعيت وسايل را مي توان بهتر بررسي نمود. )شكل 15ـ 5(
چيدمان دوم به دو قسمت به صورت موازي قرار گرفته و بين آنها يک ميز تحرير قرار گرفته است.

ـ ٥ شکل  14
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ـ ٥ شکل 1٥
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تصوير سه بعدی اين چيدمان را مشاهده كنيد. )شكل 16ـ 5(

بيشتر تصاويری كه در مجالت دكوراسيون از اتاق كودك و نوجوان مشاهده می كنيد، با واقعيت موجود در يک 
آپارتمان 70 متری بسيار متفاوت است. شما به عنوان يک طراح دكوراسيون داخلی كه استفاده مسئوليت ساخت 
سفارش مشتری را نيز به عهده داريد، می توانيد با طراحی قبل از اخذ سفارش، مشتری را نسبت به واقعيت آگاه 

نموده و بهترين پيشنهاد را با توجه ابعاد اشيا، رنگ آنها و نحوه چيدمان صحيح و اصولی به آنها ارائه دهيد. 
همان طور كه مالحظه كرديد در اين اتاق جای برخی وسايل مانند آينه، شلف يا طبقه ديواری، سطل زباله، فرش 
و.... خالي است، كه با جستجو در كاتالوگ های نرم افزار kitchendraw مانند كاتالوگ دكوراسيون، بسياری از 

وسايل دكوری را می توانيد انتخاب نموده و به طرح خود اضافه كنيد.

ـ ٥ شکل 16
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شرح كار: 
ـ ترسيم پالن اتاق با استفاده از نرم افزار 

ـ انتخاب لوازم مناسب كودك و نوجوان با توجه به شرايط سني و . . .                  
ـ چيدمان  لوازم بر اساس اصول فني

ـ ارائه خروجي سه بعدي چيدمان اتاق 

استاندارد عملکرد:
با استفاده از نرم افزار Kitchen Draw و مطابق با استاندارد ملي اتاق كودك و نوجوان را چيدمان كند.

شاخص ها:
ـ انتخاب نرم افزار تخصصي و كاربردي    ـ ترسيم پالن با توجه به استاندارد    

ـ انتخاب مبلمان مناسب اتاق كودك و نوجوان با توجه به سن و جنسيت و . . .       ـ چيدمان صحيح بر اساس اصول فني
شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرايط:
1ـ سايت كامپيوتر استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهويه و نوركافي به انضمام لوازم ايمني و نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن

2- اسناد: نقشه جاكتابی كودك و نوجوان    3ـ ابزار و تجهيزات: ميز كامپيوتر- كيس كامپيوتر- مانيتور- پرينتر – صفحه كليد و ماوس- صندلي گردان
4ـ مواد: نرم افزار Kitchen Draw- كاغذ A 4     5 ـ زمان: 2 ساعت 

ابزار و تجهيزات:
ميز كامپيوتر- كيس كامپيوتر- مانيتور- پرينتر – صفحه كليد و ماوس- صندلي گردان

معيار شايستگي
نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله كاررديف

2ترسيم پالن اتاق كودك و نوجوان1

1انتخاب مبلمان مناسب2

2چيدمان صحيح مبلمان3

شايستگي هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطي و نگرش:
1ـ مديريت مواد و تجهيزات
2ـ استفاده از لباس روپوش

3ـ رعايت بهداشت و نظافت در كارگاه كامپيوتر
4ـ صرفه جويي در كاغذ

2

*ميانگين نمرات
*حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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