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برای ترسىم عالمت مواد مصنوعى تزریقی )پلى آمىد(، که 
به صورت تزریقى، گوشٔه صفحات کابىنت را به هم اتصال مى دهد، 
باید محل اتصال را با ضخامت معىن و خط پر سىاه مشخص نمود 

)شکل 65  ــ3(.

شکل 65  ــ3         

این  کامل  اندازه گىری  با  همراه  ترسىم  66ــ٣،  شکل  در 
اتصال را مشاهده می کنىد.

شکل 67  ــ3 

شکل 66  ــ3 

در شکل 67  ــ3، نمونٔه دیگری از این اتصال )قلىف، با زبانٔه 
مصنوعی تزریقی( را مشاهده می کنىد که در آن، راهگاه )سوراخ 

تزریق مواد مصنوعی( با حرف A نشان داده شده است.
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5  ــ4ــ3ــ یراق آالت: یراق آالت مورد استفاده در 
ریل ها،  قفل ها،  دستگىره ها،  لوالها،  از  عبارتند  ساده،  کابىنت 

چرخ ها، پایه ها، زیرسرى ها و … .  
در نقشه کشی، یراق ها باید به   صورت ساده شده رسم شوند. 

الف( لوالها
مشاهده  را  دری  برش خوردٔه  نمایش  68ــ3،  شکل  در 
لوال،  این  است.  شده  متصل  بدنه  به  قدی  لوالی  با  که  می کنىد 
به صورت یک تکه و سراسری روی کار نصب می شود؛ به همىن 

دلىل، با هاشور نمایش داده شده است.
توجه: لوال را توسط پىچ، به بدنه و در متصل می کنند؛ 
بنابراین ممکن است مشخصات استاندارد پىچ ها را نىز در نقشه ها 

ثبت کنند )شکل های 68  ــ3 و 69  ــ3(.

  شکل 68  ــ3

  شکل 69  ــ3

در شکل 70ــ3، لوالهاى قابلمه اى با برگٔه 90 درجه را 
مشاهده می کنىد: 

قرار  دو راهه  داخل  که  سىلندرى  قابلمه اى  لوالى  الف( 
گرفته، با عمق دو راهٔه 7/5 مىلى متر، و

ب( لوالى قابلمه که روی چوب ماسىو بسته شده است.

  شکل 70  ــ3

ب

الف
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الف( لوالى ساده در شکل 71ــ3: با برگه های جاسازى 
شده در داخل در، 

مشاهده  را  شىشه اى  درهاى  برای  پاشنه اى  لوالى  ب( 
می کنىد.

شکل 71  ــ3      

الف

ب

توجه: نوع دیگر لوالهای پاشنه، داراى پایٔه نىم دایره ای 
است که تا 95 درجه نىز باز مى شود. قطر دایرهٔ لوال، 40 و عمق 
سوراخ تعبىه شده 29 مىلى متر است )شکل های 72ــ3 و 73ــ3(.

شکل 72  ــ3ــ نماى باالى در شىشه اى که روى کف کابىنت نصب شده است.   

لوال

درجۀ باز   شدن 
در تا 95 درجه

نت
کابى

دنۀ 
ب

قسمت داخلى

 برگه لوال

در شىشه اى

قسمت گردان

شکل 73  ــ3
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ب( دستگىره ها
دستگىره هایی که به وسىلٔه یک پىچ یا دوبل، یا زبانٔه سرخود 
نام  پایه  یا دِر کابىنت متصل مى شوند؛ دستگىرهٔ تک  به دِر جعبه 
با  شده  خّراطى  چوبى  دستگىرٔه  انواع  74ــ3،  شکل  در  دارد. 
اندازٔه استاندارد، )در نماى روبه رو و نىم دید نىم برش( نشان داده 
شده است. یک دستگىرٔه زبانه سرخود با اندازٔه استاندارد نىز، در 
شکل 75ــ3 نشان داده شده است. در این نقشه، که به صورت 
نىم دید نىم برش ترسىم شده، در یک طرف محور »نما« و در طرف 

دیگر آن »برش« دیده مى شود. 

شکل 74  ــ3

شکل 75  ــ3

به دستگىره ای که دو سر آن، با پىچ به دِر جعبه یا دِر کابىنت 
متصل مى شود، دستگىرٔه دو پایه می گویند. شکل 76ــ3 یک نوع 
دستگىره با دو اندازهٔ استاندارد نشان داده شده است. به مقطع برش 

در نماى از چپ، دقت کنىد. 
نماى  در  کابىنت،  نقشه هاى  در  دستگىره ها  این  توجه: 
روبه   رو به صورت مستطىل، یا ساده شده، به صورت خط محور 

رسم مى شوند.

شکل 76  ــ3

ج( قفل ها
در شکل 77ــ3 یک قفل پشتی کلىدی، به همراه دو نمای 

روبه رو از باال، نشان داده شده است.

شکل 77  ــ3
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درهای  برای  سوئىچی  پشتی  قفل  78ــ3،  شکل  در 
معمولی، و در شکل 79ــ3، قفل پشتی سوئىچی با زبانٔه شاخ دار 
نشان  باال،  از  روبه رو  نمای  دو  همراه  به  کشویی،  درهای  برای 

داده شده است.

شکل 78  ــ3

شکل 80    ــ3

د( ریل ها 
ــ ریل کشوى فلزى که با پىچ به بدنه یا زیر بدنٔه جعبه و روى 
بدنٔه کابىنت متصل مى شود، در نقشه ها، به صورت برش و با خط 

سىاه ترسىم مى شود )شکل 80  ــ3(.

شکل 79  ــ3

نوع دیگر، ریل کشویى است که در وسط بدنٔه جعبه و روى 
بدنٔه کابىنت پىچ مى شود. جنس این ریل، از مواد مصنوعى است. 
در شکل 81  ــ3 آن ریل را که در آن، به جای غلتک یا قرقره، از  

بلبرینگ دقىق استفاده شده، نشان می دهد.

شکل 81       ــ3
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هـ( چرخ ها
چرخ  ها، که اغلب برای کابىنت هاى کوچک مانند دراورهاى 
پاتختى، مىز تلویزیون و …به منظور جابه جایى مورد استفاده قرار 

می گىرد، مطابق شکل 82   ــ3 ترسىم می شوند. 
توجه: چرخ ها، یا به وسىلٔه مىلٔه دنده شده و یا با فشار محکم 

دست، در زیر کابىنت نصب می شوند.

ز( زیرسری
برای اتصال  انواع مختلفی هستند که  زیرسرى ها دارای 
طبقه ها به بدنٔه کابىنت به کارمی روند. در شکل 84  ــ3، دو نمونه از 
این زیرسرى ها را به همراه اندازه هاى استاندارد مشاهده می کنىد.

شکل 82        ــ3

و( پایه ها
انواع پایه هاى چوبى، فلزى و سایر مواد مصنوعى، به وسىلٔه 
پىچ، به زیر کابىنت متصل مى شوند. در شکل 83  ــ3، اندازه هاى 

استاندارد و شکل نمونه ای از آن نشان داده شده است.
شکل 83        ــ3

شکل 84        ــ3
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از زیرسری وجود دارد که دارای دو قطعه  نوع دیگری 
است. این دو قطعه ، داخل هم قرار گرفته و با پىچ محکم مى شوند. 
در واقع یک قطعه در زیر طبقه و قطعٔه دیگر روى بدنٔه کابىنت نصب 
خواهد شد. در شکل 85  ــ3، نقشٔه این زیرسری را با اندازه هاى 

استاندارد نشان داده شده است.

شکل 85  ــ3

5  ـ3ـ رسم عالئم اختصارى ماشىن آالت تولىد کابىنت ساده

امروزه، نقشٔه استقرار ماشىن آالت در کارگاه ساخت کابىنت 
نىز به وسىلٔه نرم افزارهاى کامپىوترى برنامه ریزى و ترسىم مى شود. 
و  ماشىن  آالت  از  هریک  براى  که  می رسد  به نظر  الزم  بنابراین 
یا خالصه  نام کوتاه  دستگاه ها، یک عالمت شناسایى ساده و یک 

شده با شمارٔه شناسایى )کُد( اختصاص داده شود.
طراحى،  کار  است  ممکن  اختصاری،  عالئم  وجود 
تغىىرات در نحؤه خط تولىد و … را آسان تر کند. با توجه به 
به آن، این موضوع، قابل  شکل 86  ــ3 و توضىحات مربوط 

درک خواهد بود.

شکل 86   ــ3ــ رسم نماهاى کابىنت ساده با پایۀ جداگانه و ترسىم عالئم اختصارى

صفحات،  )صفحه اى(،  کابىنت سازى  کارگاه  یک  در 
ارٔه صفحه بر  ماشىن  طرف  به  برش  براى  انبار،  از  انتقال  از  پس 

چسباندن،  براى  بریده   شده،  صفحات  مى شوند.  هدایت   )SP(
روى پالت هاى چرخدار قرار مى گىرند. عمل چسباندن، به وسىلٔه 
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شکل 87    ــ3ــ نقشۀ استقرار ماشىن آالت و تأسىسات یک کارخانه صنایع چوب همراه با عالئم اختصارى دستگاه ها در طبقۀ هم کف
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دستگاه هاى اتوماتىک لبه چسبان یا دستگاه زهوار چسبان صورت 
مى گىرد )V(. در بخش لبه چسبانى، لبٔه صفحات به وسىلٔه ماشىن 
فرز )F3( از دو طرف رنده شده و پس از لبه چسبانى، سطح آنها 
سنباده  سپس روکش مى شوند )PF (. قطعات به دست آمده، از نظر 
طول نىز به وسىلٔه دستگاه اره گرد دوبل یا دوتایی )SKD( به اندازٔه 
الزم بریده مى شود. اکنون باید قطعات را با ماشىن سنباده زدن لبه 

)schk(، سنباده زد؛ با ماشىن دوبل زن )bd(، دوبل کرد؛ و با ماشىن 
فرز )F3(، پروفىل های موردنىاز را در جاهای الزم، ایجاد نمود )به 

شکل 87 ــ3 رجوع کنىد(.
در جدول 5  ــ3 شرح عالیم اختصارى براى ماشىن آالت 
تأسىسات یک کارخانٔه  و  ماشىن آالت  استقرار  نقشٔه  در  موجود 

صنایع چوبی ارائه شده است.
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جدول 5  ـ3ـ شرح عالئم اختصارى ماشىن آالت

نام  دستگاه
عالمت شناساىى

نام  دستگاه
عالمت شناساىى

ردىفشکلحروفردىفشکلحروف

SP1ماشىن اّرٔه صفحه بُرschz10ماشىن سنبادٔه غلتکى

PK2دستگاه پرس صفحات فشردهschb11دستگاه سنبادٔه نوارى

la3دستگاه چسب زنىskb12ماشىن هاى رنگ ریزى

SB13ماشىن اره گرد
دستگاه پرس روکش ها

pf4 )هىدرولىک(

SK14ماشىن اّرٔه نوارى
ماشىن اّره گرد دوبل

skd5 )دوتایى(

F215ماشىن اّره گرد
ماشىن متٔه دوبل

bd6)چند تىغه(

BL16ماشىن فرز
ماشىن فرز

F37)پروفىل و کنشکاف(

ماشىن مته کُم کنى

17

دستگاه سنباده زنى لبٔه
schk8)دور( صفحات

HA9ماشىن رنده کف رندschماشىن سنباده زنى
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6  ـ3ـ اصول ترسىم عالئم اختصارى و استاندارد انواع کابىنت ساده

کابىنت های ساده، از نظر اجزای تشکىل دهنده، شکل، نوع 
اتصاالت و ابعاد، دارای تنوع بسىاری است که تعدادی از آنها در 

این قسمت آورده شده است.
ـ  6  ــ3ــ رسم کابىنت ساده با پایۀ جداگانه: در این  1ـ
نوع کابىنت، پایه و بدنه کامالً از هم جدا ساخته شده و در آخر، 
توسط یکی از اتصاالت مناسب، به هم متصل می شود. در شکل 

88   ــ3،  دو نمای این نوع کابىنت نشان داده شده است.

ابعاد مشخص  با  4 صفحه  از  اغلب  که  کابىنت  این  بدنٔه 
ساخته می شود، توسط اتصاالت گوشه به هم چسبىده خواهد شد. 
در شکل 89   ــ3، نمونه هایی از اتصاالت گوشه ای فارسی را که با 
عالئم اختصاری طبق استاندارد دین ترسىم شده است، می بىنىد. 

این اتصاالت، به شرح زیر است:
الیى  چند  جنس  از  قلىف  زبانٔه  با  گوشه  اتصال  الف( 
قلىف،  زبانٔه  مىلى متر.   6 ضخامت  و   14 عرض  به  )روکشى( 

سرتاسرى است.
ب( اتصال گوشٔه فارسى با دوبل گوشه اى 90 درجه، از 
مىلى متر و طول ضلع 18و  به قطر 6  جنس چند الیى )روکشی( 

18 مىلى متر در نما.
ج( اتصال گوشه با قلىف جداگانه به عرض 14، و ضخامت 

4، و طول 45 مىلى متر در نما.
به طول ضلع  درجه  قلىف جداگانه 90  با  گوشه  اتصال  د( 
16و16 و ضخامت 6 مىلی متر از جنس چند الیى )روکشى( در برش.

از  با دوبل گوشه اى 90 درجه  اتصال گوشٔه فارسى  هـ( 
جنس چند الیى روکشى به طول ضلع 18و 18 و قطر 6 مىلى متر 

در نما.
 ،14 به عرض  قلىف جداگانه  با  فارسى  گوشٔه  اتصال  و( 

ضخامت 4 مىلى متر و طول 45 مىلى متر در نما.

شکل 88   ــ3

شکل 89   ــ3

الفب

جد

هـو
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به  لب چسبان  با  گوشه  اتصال  نوع  سه  در شکل 90ــ3، 
شرح زیر را می بىنىد:

 1

3
زبانٔه  ضخامت  با  )سرتاسرى(،  خود  سر  قلىف  الف( 

ضخامت صفحه.
ب( اتصال دوبل به قطر 8 مىلى متر و طول 45 مىلى متر از 

جنس چوب راش.
ج( زبانٔه چوبى فشرده به عرض 16، ضخامت 4 و طول 

45 مىلى متر.

شکل 90   ــ3

در شکل 91ــ3، سه نوع اتصال گوشه، طرح پشت بند روى 
صفحات چوبى به شرح زیر قابل مشاهده است:

روی   )3*20-st(  ،97 دین  طبق  پىچ  با  پشت بند،  الف( 
صفحٔه دو راهه شده نصب شده است. جنس پشت بند، چند الیى 
چسبان دار  لب  دو راهٔه  داخل  در  که  است،  مىلى متر   5 روکش 

نصب شده است. 
ب( پشت بند به ضخامت 8 مىلى متر و از جنس چند الیى 
برنجى دین cuzn( 95 - 25*3(، روی صفحٔه  پىچ  با  روکش، 

دو راهه شده، نصب شده است.
ج( پشت بند به ضخامت 5 مىلى متر و از جنس چند الیى 

روکش، داخل کنشکاف، جاسازى شده است.
توجه: در شکل 92ــ3:

الف( برش طولى قسمت پایه به کف و پشت بند کابىنت و … 
ب( برش عرضى درهاى وسط کابىنت با قفل مغزى و کشوى 
پشتى، ترسىم شده است. در ضمن، اندازٔه درن1 )نرم( قفل نىز، 

مشخص شده است. 

شکل 91   ــ3

1ــ ُدرن: فاصلٔه لبٔه قطعه کار تا مرکز سوراخ براى قفل، لوال یا یراق و مانند آنها

شکل 92   ــ3

الف ب ج

الف ب ج

الف

ب
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استاندارد  و  اختصارى  عالئم  ترسىم  ـ  6  ــ3ــ  2ـ
کابىنت ساده: با توجه به 3 نمای داده شدٔه کابىنت ساده به مقىاس 
1:20 و رسم عالئم برش ها در شکل 93ــ3، عالئم اختصاری و 

استاندارد برش ها را می توان به شرح زیر بىان نمود.

شکل 93   ــ3

اتصال  نمایش  منظور  به    A1-A2 پىشانى  برش  رسم  ــ 
صفحات به بدنٔه کابىنت توسط دوبل، و نصب طبقه روى زیر سرى 
مىله اى با مشخصات و اندازه گذارى، مطابق شکل 94ــ3ــ الف 

می باشد.
ــ رسم برش عرضى C-C شامل: رسم گوشٔه کابىنت، درها، 
وادار وسط کابىنت، شعاع قوس ها، مشخصات لوال، صفحات، 
زهوارهاى چسبىده شده به بدنه و دِر کابىنت در شکل 94ــ3ــ ب 

ارائه شده است.

شکل 94   ــ3

همۀ شعاع ها
محور برگه لوال

الف

ب

برش عرضی

برش پىشانی
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ــ رسم صفحه از جنس تخته خرده چوب با روکش و لب 
چسبان با مشخصات استاندارد شامل تعداد، ضخامت، پهنا، طول 

و شعاع قوس، در شکل 95ــ3 دیده مى شود. 

شکل 95ــ3              

تعداد
 ضخامت

 پهنا
طول

صفحات  اندازه ها،  استاندارد  با   K1-K2 طولى  برش  ــ 
اصلى از جنس تخته فشردهٔ چوبى با روکش بلوط )E1( به ضخامت 

0/65 مىلى متر در شکل 96ــ3 آمده است.
پشت بند، با پىچ داخل دو راهه نصب شده است.

ــ طبقه، از جنس چند الیى به ضخامت 19 مىلی متر است،  
با الیٔه قىدهاى باریک و لب چسبان چوبى.

دِر کابىنت، روى زهوار زیر سقف و روى لبٔه صفحٔه کف 
کابىنت استقرار می یابد.

بدنه ها  زیر  در  آن  محور  و  کابىنت  لغزش  مانع  قطعٔه  ــ 
مشخص شده است )z در شکل 96ــ3(.

شکل 96ــ3              

K1-K 2 برش

z
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استاندارد  و  اختصارى  عالئم  ترسىم  ـ  6  ــ3ــ  3ـ
سازه هاى چوبى: با توجه به قابلىت تقسىم بدن انسان برحسب 
تناسب طالیى، لوکوربوزیه، آرشىتکت فرانسوى، علم نسبت ها را 
در ساختمان سازی وارد کرد. کوربوزیه، این تناسب هاى طالیى 
را به صورت مدوالر )ضریب( در تمام پروژه هاى بعدى اش )پس 
از 1945( به کار برد. او در اندازه گىرى هایش، طول قد انسان را 
1/829 متر، ارتفاع تا ناف را 1/130 متر و … حساب کرده، که 

برحسب قسمت هاى طالیى تقسىم شده است. در واقع لوکوربوزیه، 
این تناسبات را از قدم متوسط مردان اروپایى که مساوى 1/75 

متر است، شروع کرد.
در بدن انسان مثال های بسىار فراوانی از این نسبت طالیی 
وجود دارد. در شکل زیر نسبت M/m یک نسبت طالیی است 
که در جای جای بدن انسان می توان آن را دید که بدن انسان را 

در حد کمال زیبایی خود نشان می دهد.

شکل 97   ــ3

نسبت طالیی
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1ــ شرح نقشه هاى داده   شده را در مقابل آنها بنویسىد:

…………………… 

……………………

…………………… 

……………………

…………………… 

ارزشیابی
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……………………

……………………

……………………

2ــ با توجه به استانداردهای موجود، مىز تحریری طراحی کنىد که دارای 2 کشو و یک کمد باشد. پس از 
طراحی، 3 نمای مربوطه و دتایل های الزم را نىز ترسىم نمایىد.


