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فهرست



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 باز طراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي 
به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلی ـ حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر 

گرفته شده است: 
1 شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند برشکار، مونتاژکار، رنگ کار و رویه کوب

٢ شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند تفکر خالق، یادگیری و حل مسئله
3 شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4 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 خبرگان 

دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس، ششمین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه هنرجویان رشته صنایع چوب و مبلمان تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب 
براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در 

فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي طراحی و ساخت مبلمان مسکونی شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک 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 شما براي هر پودمان 
یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت 
جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر 
پودمان خواهد بود و اگر در یکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابي قرار گیرید و پودمان هاي قبول شده 

در مرحله اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم به ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي 
کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي 
 www.tvoccd.oerp.ir نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني

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 مادام العمر 
و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني 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.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان درخصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام 

کارها جدي بگیرید.
با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و  امیدواریم 

اقتصادي و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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طراحی و ساخت قاب های دکوری



2

 برای شروع ساخت هر پروژه چوبی چه مراحلی را باید طی کرد؟
 دانش و مهارت شما در ساخت اتصاالت چوبی تا چه حدی است؟

 نقش اتصاالت در سازه های چوبی چیست؟
 براي ساخت سازه های چوبی از چه نوع اتصالی میتوان استفاده کرد؟
 بهترین چوب براي ساخت اتصاالت داراي چه ویژگیهایی باید باشد؟

 براي ساخت اتصاالت چوبی از چه ابزاری میتوان استفاده کرد؟

آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیري، هنرجویان قادر خواهند بود با توجه به طرح موجود، برای ساخت اتصاالت 
از چوب مناسب استفاده کنند و با استفاده از نقشه های سه بعدی و فنی، آنها را در کارهای مختلف چوبی 

به کار ببرند. 

طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی مبلمان مسکونی

برای ساخت هر پروژه ای از مبلمان مسکونی، به نقشه هایی نیاز است که مطابق استانداردهای ملی و بین المللی 
تهیه شده باشد. نقشه های مورد نیاز برای ساخت هر پروژه عبارت اند از: 

3ـ سه نما                                1ـ تصویر مجسم با پرسپکتیو  
4ـ انواع برش با توجه به سطح دشواری پروژه 2ـ نقشه انفجاری یا مونتاژ   
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در ساخت مبلمان مسکونی، پس از اینکه اندازة قطعات با دقت تعیین شد، باید مواد اولیة مورد مصرف در هر 
پروژه انتخاب شود؛ این مواد اولیه عبارت اند از:

مواد اصلی مورد مصرف در ساخت مصنوعات چوبی عبارت اند از:
 1ـ چوب

مهم ترین مادة اولیه در مبلمان مسکونی است که در انتخاب آن باید بسیار دقت کرد. با وجود اینکه محصوالت 
چوبی را می توان تقریباً با هر نوع چوبی ساخت، اما انتخاب چوب های با دوام، محکم و با وزن مخصوص مزایای 
زیادی دارند. این نوع چوب ها درمقابل فشارهای مکانیکی و استفادة نامناسبی که معموالً از صندلی ها می شود، 
مقاوم هستند. لزوماً نیاز نیست که صندلی را فقط از یک گونه چوب ساخت؛ به خصوص که باید رنگ آمیزی 

نیز بشود.
قبل از سفارش، باید نیازهایی را از قبیل نوع گونه، رطوبت و کیفیت چوب را با دقت تعیین نمود.

الف( نوع چوب: برای انتخاب چوب، باید در مورد یک نوع گونة خاص چوب پرس وجو کنید نه یک تیرة 
وسیع؛ برای مثال دربارة افرای قندی، نه فقط افرا. برای اینکه مطمئن شوید آنچه را که نیاز دارید به دست 

خواهید آورد.
پس از اینکه نوع گونه انتخاب شد، با استفاده از ابزار مختلف، عملیاتی مانند برشکاري، رنده کاری، سوراخکاری 

و فرز کاری و.... را انجام دهید.

مراحل ساخت مبلمان مسکونی

شکل1 ـ مراحل ساخت مبلمان مسکونی

مواد اولیه مورد مصرف در مبلمان مسکونی

اسامی گیاه شناسی چوب ها را در کتاب همراه هنرجو مطالعه کنید. فعالیت 
کالسی
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عملیات مورد نیاز بر روی آنها انجام می شود تا به اندازه و شکل مورد نیاز تبدیل شوند.
ب( رطوبت چوب )خشک کردن چوب(: الوارها در کوره یا در معرض هوای آزاد به صورت خشک شده و تر 
فروخته می شود. چوب خشک شده در کوره معموالً مقاوم تر است. میزان درصد رطوبت این نوع چوب 8 درصد 
و رطوبت در معرض هوا، در حدود 20 درصد است. در حالی که الوار خشک شده در معرض هوا، دارای درصد 
رطوبت 12 تا 20 درصد می باشد. برای ساخت محصوالت چوبی معموالً درصد رطوبت چوب را 8 درصد در 

نظر می گیرند.
ج( کیفیت )درجه بندی(: مهم ترین عامل کیفی در چوب، خشک بودن آن است و پس از آن، مشخصات 
ظاهری مانند یکنواختی رنگ در کل الوار یا تخته، نداشتن گره و ترک های بزرگ که در رنگ کاری نهایی 

تأثیر بسزایی دارند.
2ـ رنگ

محصوالت رنگ کاری را می توان براساس کیفیت های عمومی و درجات حفاظتی که ارائه می کنند به گروه های 
قابل کنترل: موم ها، روغن ها، جالدهنده ها، الک و الکل )شالک(، الک ها، رنگ های بر پایه آب و رنگ های 
گیاهی دسته بندی کرد. جالب اینکه، در میان همة این گروه های رنگی، یک نوع رنگ برتر وجود ندارد؛ به 
عبارت دیگر رنگی که بر رنگ دیگر برتر باشد، ممکن است نسبت به دیگری فاقد مطلوبیت باشد، طوری که 

باید در انتخاب یک رنگ حد میانه را رعایت نمود.
در مهم ترین موارد انتخاب رنگ ظاهر، کاربرد و دوام آن مطرح است.

3ـ رویه کوبی
رویه کوبی کردن  میزبان،  و صندلی  از صندلی های دسته دار  بعضی  از جمله  انواع صندلی های تشک دار،  در 
صندلی، راحتی فوق العاده ای برای پذیرایی از میهمانان حاصل می کنند. از این رو با رویه کوبی کردن صندلی 
می توان نشیمن گاه گوناگونی با طرح های مختلف از اسفنج یا فوم مصنوعی که روی آنها را با پنبه پلی استر 

و پارچه می پوشانند برای سبک های گوناگون صندلی رویه کوبی کرد. 
4ـ شیشه

در  و...،  تابلو  مانند گل،  تزیینی  لوازم  در ساخت  قرار می گیرد:  استفاده  مورد  شیشه در شکل هاي مختلف 
در ساختن شیشه های  باالخره  و  و...   ،  بطری  لیوان،  مانند  آشپزخانه  یا ظروف  آزمایشگاهی  ساختن ظروف 
مسطح که در دو نوع ساده و مشجر عرضه شده و مصارف مختلفی دارند که کاربرد عمدة آنها به عنوان در 
و پنجره در کارهای ساختمانی است که به شکل های مختلف اعم از شیشه های شفاف، نیمه شفاف و رنگی، 
جاذب حرارت، ایمن، دو جداره، سکوریت و ... وجود دارند. همچنین در آینه سازی، صنایع نشکن، میزهای 

شیشه ای، انواع شیشه رومیزی، ویترین سازی و مبلمان نیز کاربرد دارند.

براي توضیحات بیشتر در مورد رنگ کاری و رویه کوبی، به کتاب »رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان« مراجعه 
کنید.
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واحد یادگیری 1
شایستگی طراحی و ساخت قاب عکس چوبی

قاب عکس چوبی

1ـ  عنوان پروژه

این قاب عکس از جنس چوب است و در ابعاد 24×270×380 میلی متر ساخته می شود. سطح مقطع قطعات 
این قاب 24×45 میلی متر است و براي آموزش انواع اتصاالت، هر گوشه کار با یک نوع اتصال چوبی ساخته 

شده است. که در اشکال زیر نمونه هایی از اتصاالت را مشاهده می کنید.

2ـ تعریف پروژه
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3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(

هدف اصلی این پروژه، کسب مهارت شایستگی برای طراحی، انتخاب صحیح و اصولی انواع اتصاالت و ساخت 
اتصاالت چوبی برای سازه ها و مصنوعات چوبی است.

اهداف فرعی این پروژه، کار کردن با ابزارهای دستی و ابزارهای دستی برقی مناسب و مورد نیاز برای ساخت 
قاب چوبی، از جمله اره عمودبر، مغار، چکش، اره ظریف بر و... می باشد.

4ـ مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

نگرش: دقت، سرعت و کیفیت در ساخت پروژه، هنگام کارکردن و در پایان کار. 

شایستگی های غیرفنی

در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کارآفرین باشید.نوآوری و کارآفرینی

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی کنید.مدیریت منابع

می توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و ارتباطات، تفکر سایر شایستگی های غیر فنی
سیستمی  و تفکر خالق اشاره نمود.

5ـ  شایستگی های غیرفنی
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6ـ  نقشه ایزومتریک 

ایزومتریک جلوی قاب                          ایزومتریک پشت قاب 
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7ـ نقشه سه نما

وسایل  با  نقشه کشی،  اصول  رعایت  با  را  قاب عکس  فنی  نقشه های  و  و سه نما  ایزومتریک  نقشه های 
نقشه کشی و همچنین به کمک نرم افزار ترسیم و به هنرآموز خود تحویل دهید. )برای  تمامی پروژه های 
این کتاب نقشه کشی با وسایل نقشه کشی دستی  و همچنین با نرم افزارهای مرتبط با کتاب بایدتوسط 

هنرجویان انجام گیرد(.

فعالیت 
علمی

8ـ نقشه انفجاری 

45
29

0
24

38
0

45 180 10

8

270 10

8

2ـ الف

1ـ الف

2ـ ب

1ـ ب
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9ـ نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز

B

B (1:1)

C

C (1:1)

D

D (1:1)

A

A (1:1)

E E

E-E (1:4)

F F

F-F (1:4)

G

G

G-G (1:4)

H

H

H-H (1:4)
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برای ساخت قاب عکس، ابتدا باید لیست قطعات را آماده نموده، از روی آن نام، تعداد و ابعاد قطعات مورد نیاز 
را به دست آورد و از این طریق، مقدار مواد اولیه اصلی از هر جنس را برآورد نمود. از طرفی با داشتن قیمت 

اجناس مصرف شده می توان هزینة آن را در صورت لزوم برآورد کرد.

10ـ جدول لیست برش قطعات

E E

E-E (1:2)

G

G
G-G (1:2)

F F

F-F (1:2)

H

H
H-H (1:2)
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کد نام قطعهردیف
تعدادجنسقطعه

ابعاد قطعات به 
میلیمتر

 روش
برآورد 

ابعاد

حجممساحتطول

)مترمکعب()مترمربع()متر(طولعرضضخامت

0/00082ــحجمی22445380چوب راش1قید طولی قاب1

0/00058ــحجمی22445270چوب راش2قید عرضی قاب2

جمع 
کل 

0/00طول کل ........................... با ضخامت ....... میل + 5 درصد دور ریز

0/00مساحت کل ...................... با ضخامت ....... میل + 10 درصد دور ریز

0/0018حجم کل چوب راش با ضخامت 24 میلی متر + 30 درصد دور ریز

البته  این جدول، اندازه ها یا حجم دقیق مواد مورد نیاز را مشخص نخواهد کرد، زیرا همان طور که در نقشه 
و عکس مشاهده می کنید قطعات اغلب با ابعاد مستقیم نیستند و قوس و زاویه غیر از 90 درجه دارند. باید 
توجه داشت که مواد خام اولیه را وقتی بخواهیم به اندازة مورد نیاز محاسبه کنیم، مقداری از آن به علت 
بریدن، رندیدن، سنباده زدن و ... دور ریز خواهد شد که  این دور ریزها در جمع کل در انتهاي جدول لیست 

برش حساب می شوند. 

به این نکات، در قسمت جمع کل جدول لیست برش توجه شود:
* جلوی طول کل، باید جمع طول قطعاتی مانند زهوار آماده، به عالوه دور ریز آن )در این کتاب 5 درصد 
برآورد می گردد( برحسب متر، آورده شود. در این پروژه چون قطعه ای مانند زهوار نداریم جمع آن 0 

آورده شده است.
* جلوی مساحت کل، باید جمع مساحت قطعاتی مانند تخته الیه یا MDF به عالوه دور ریز آن )در این 
کتاب 10 درصد برآورد می گردد( بر حسب مترمربع، آورده شود. در این پروژه چون قطعه ای مانند تخته 

الیه یا MDF نداریم جمع آن 0 آورده شده است.
*جلوی حجم کل، باید جمع کل حجم قطعاتی مانند چوب به عالوه دور ریز آن )در این کتاب 30 درصد 
برآورد می گردد( بر حسب متر مکعب، آورده شود. در این پروژه حجم کل دو قید طولی و دو قید عرضی 
0/00140 مترمکعب شده است که 30 درصد دورریز ) 0/00042مترمکعب( نیز به آن اضافه می شود 
و در نهایت، حجم چوب مورد نیاز برای ساخت قاب چوبی 0/00182 متر مکعب برآورد می گردد که با 

رند کردن تا چهار رقم اعشار، عدد 0/0018 در جدول نوشته شده است.

نکته
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ابتدا باید بدانید که ابعاد تخته اي که می خواهید برش بزنید چقدر است؟ از رایج ترین تخته هاي موجود در 
بازار، چوب راش با ابعاد 60×200×3000 میلی متر و چوب نراد با ابعاد 63×200×6000 میلی متر می باشد 
که براي ساخت قاب چوبی باید 400 میلی متر )40 سانتی متر( از طول تخته را برش بزنید )برای رسیدن به 

اندازه نهایی قطعات، 2 سانتی متر بزرگ تر از اندازه نهایی برش بزنید تا بعداً بتوانید آنها را سایز کنید(.
سپس در اتوکد یا برنامه مشابه، یک مکعب مستطیل به ابعاد 63×200×400 میلی متر ترسیم کنید و دو 
عدد قید طولی و دو عدد قید عرضی را در آن جانمایی کنید؛ بدیهی است که بقیه قطعه به عنوان باقیمانده 
مشخص می شود تا در مواقع بعدی بتوان از آن استفاده نمود. با این نقشه در مصرف مواد اولیه صرفه جویی 

می شود و دورریز کمتري حاصل می گردد.
 

تذکر: برای نقشه چیدمان کلیه پروژه های این کتاب، از تخته با ابعاد 63×200×6000 میلی متر استفاده 
می شود که مطابق با نقشه هر پروژه مقدار مشخصی از طول آن بریده می شود.

1ـ برای ساخت قاب عکس می توان از چوب های دیگر مانند نراد، گردو، افرا، توسکا و .... استفاده نمود.
2ـ برای زیبایی بیشتر قاب عکس، می توان از چوب تیره، مثل گردو برای قیدهای طولی و چوب روشن 

مثل افرا، برای قیدهای عرضی استفاده کرد.

نکته

11ـ نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در الوار
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کاربردمحل نصبتعدادنام یراق آالتردیف

وضعیت 
قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

 م

اق
یر

سه 
کی

 

ول
حص

ن م
ارت

ک

 نگه داشتن قاب بر روي دیوارپشت و باالی قاب عکس1آویز فلزی 1

12ـ جدول یراق آالت

13ـ جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آالت

ردیف
مواد مصرفی

ماشین آالتابزار دستی ـ برقیابزار های دستی
واحدمقدارعنوان

اره نواريفارسی برماسکمترمکعب0/0018چوب راش  1

رنده )کف رنده(اره عمودبرگوشی صداگیرعدد1آویز فلزي2

گندگیدریل برقیدستکش و کفش ایمنیگرم40چسب چوب3

دریل شارژیمتر نواری فلزی 4

اورفرزگونیا فلزی5

سمباده دیسکی )پولیش(مداد6

سمباده لرزانخط کش تیره دار7

چکش چوبی8

اره ظریف بر پشت دار9

مغار10

رنده دستی11

چوبسا12

سوهان13

پیچ دستی یا گیره تسمه اي14
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قطعه 1ـ الف( قید طولی اول: با ابعاد 24×45×380 
میلی متر، که یک سمت آن نیم و نیم فارسی و سمت 

دیگر آن فاق و زبانه یک رو فارسی می باشد. 

14ـ نقشه فنی قطعات

شکل1ـ نقشه فنی قید طولي اول

قطعه 1ـ ب( قید طولی دوم: با ابعاد 24 × 45 × 380 
فارسی  گوشه ای  قلیف  اتصال  دو  دارای  که  میلی متر، 

شده و اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی می باشد. 

شکل2ـ نقشه فنی قید طولي دوم

38
0

45
29

0
45

45

10 10

8 8

12 12
45

38
0

45
29

0
45

88
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قطعه 2ـ الف( قید عرضی اول: با ابعاد 24 × 45 ×270 میلی متر، که دارای دو اتصال نیم و نیم فارسی و 
قلیف گوشه اي فارسی شده می باشد. 

شکل3ـ نقشه فنی قید عرضي اول

قطعه 2ـ ب( قید عرضی دوم: با ابعاد 30 × 40 × 270 میلی متر، که دارای دو اتصال فاق و زبانة یک رو 
فارسی و دو رو فارسی می باشد. 

شکل 4ـ نقشه فنی قید عرضي دوم

برنامه Sketchup را باز کنید. اولین مرحله بعد از اجرای برنامه، تنظیم کردن واحد یا یکای اندازه گیری است. 
برای تنظیمات واحد اندازه گیری باید از نوار ابزار باالی صفحه، روی گزینه Model info کلیک نموده و بعد 

15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

270

45 180 45

10
4 12

270

45 180 45

8
8
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از باز شدن پنجره به سمت چپ نوار قسمت پایین روی گزینه Unit کلیک کنید و در قسمت باالی پنجره، 
روی Format واحد اندازه گیری را روی میلی متر و رقم اعشار را هم روی 0 تنظیم نمایید.

1ـ بعد از طراحی، هر یک از قطعات آن را group کنید تا هنگام مونتاژ کار، با مشکلی مواجه نشوید.
2ـ بعد از هر بار فرمان اجرا کردن، مراحل را save کنید.

نکته

 1ـ قید طولی اول
فارسی:  رو  یک  نیم و نیم  اتصال  طراحی  الف( 
ابتدا حجم کلی چوب را بر اساس نقشه فنی، طراحی 
کرده و خطوط مربوط به زوایا را با ابزار line روی 
 pull/ push آن ترسیم کنید، سپس به کمک ابزار
کنید.  ایجاد  را  نظر  مورد  اتصال   12mm عمق  به 

)شکل 5(

پایه، ترسیم خطوط شیب روی  شکل 5 ـ ترسیم حجم کلی 
اضافی پایه و حذف قسمت 

ب( طراحی اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی : ابتدا سر دیگر قید طولی را به سه قسمت مساوی تقسیم 
کنید؛ در یک سمت، خطی به موازات سطح مقطع و در سر دیگر خط فارسی با زاویه 45 درجه بسازید و به 
کمک ابزار pull / push طرفین را به ترتیب به عمق 8mm به سمت داخل بکشید تا مطابق شکل 6 اتصال 
ایجاد گردد؛ سپس کل قطعه را انتخاب کرده و با گزینه make group یکپارچه سازی نمایید و در نهایت به 

کمک ابزار متریال، چوب راش را به قطعه اضافه کنید.

شکل 6 ـ اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی
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 2 ـ قید طولی دوم 
الف( اتصال قلیف گوشه ای فارسي: ابتدا حجم قطعه را براساس نقشه فنی، و به کمک ابزار rectangle و 
pull/push ترسیم و سطح مقطع آن را به موازات پهنای قید به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و به کمک 
ابزار line خط فارسی را در هر دو سر قید ترسیم نمایید؛ سپس به کمک ابزار pull/push و مطابق شکل، 

قسمت های اضافی را حذف کنید تا اتصال سر اول قید طولی ایجاد شود )شکل 7 (.

  شکل 7 ـ اتصال قلیف گوشه ای فارسي

 line ابزار  به کمک  لبه ضخامت قطعه موردنظر،  از دو  باید  ابتدا  ب( اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی: 
مستطیلی به ابعاد 45×8 ترسیم نمایید و سپس به کمک ابزار الین عمل فارسی کردن را انجام داده و طبق 
دستورالعمل قبل به حذف آن اقدام نمایید. با یکپارچه سازی و افزودن متریال چوب راش، طراحی اتصال قید 

طولی دوم به پایان می رسد )شکل 8(.

شکل 8ـ اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی 
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 3ـ قید عرضی اول 
الف( اتصال نیم و نیم فارسی: طبق دستورالعمل شکل 6 عمل کنید )شکل های 9و10(.

شکل 9 ـ ترسیم خطوط اولیه اتصال نیم و نیم فارسی 

شکل 10 ـ اتصال نیم و نیم فارسی

ب( قلیف گوشه اي فارسي: مطابق دستورالعمل مربوط به شکل 7 عمل کنید )شکل 11(.

شکل  11ـ قلیف گوشه اي فارسي و قید عرضی اول

 4ـ قید عرضی دوم 
الف( اتصال فاق و زبانة یک رو فارسی: این قید را مطابق دستورالعمل های مربوط به شکل 6 اجرا کنید.
ب( اتصال فاق و زبانة دو رو فارسي: این قید را مطابق دستورالعمل های مربوط به شکل 8 اجرا نمایید. 



20

قلیف: برای ساخت قلیف کافی است یک مکعب به ابعاد 45×45×24 ایجاد و ضمن یکپارچه سازی، متریال 
را به آن اضافه کنید )شکل 13(.

شکل 12ـ قید عرضی دوم 

شکل 13ـ قلیف

مونتاژ قاب چوبی : برای مونتاژ قطعات ابتدا باید از یکپارچه بودن هر قطعه مطمئن شد و در ادامه، به کمک 
ابزار move لبه هر قطعه را به هم نزدیک کرد تا در جای خود قرار گیرند )شکل 14(.

شکل 14ـ مونتاژ قاب چوبی
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 1ـ تهیه و ساخت قاب چوبی
پهناي  به  از جهت طول، 2 قطعه  آماده کنید و سپس  میلی متر  ابعاد 24 × 95 × 400  به  تخته اي  ابتدا 
45 میلی متر برش داده و هر کدام را از ضخامت نصف کنید. این قطعات را یک رو و یک نر کنید )یعنی یک 
طرف از ضخامت و یک طرف از پهنا یا عرض را به کمک هنرآموز یا استاد کار، با دستگاه کف رند صاف و گونیا 
نمایید(، سپس با گندگی و فارسی بر، دو قطعه به ابعاد 24×45×380 و دو قطعه به ابعاد 24×45×270 آماده 

نموده و نوع اتصاالت را در هر گوشة آنها نوشته، خط کشی و سپس اندازه گذاری هر زاویه را مشخص کنید.
الف( اتصال نیم و نیم فارسی: اتصال نیم و نیم از جمله ساده ترین اتصاالت صنایع چوب، که دارای انواع 
گوشه ای، تی شکل و به عالوه )صلیبی( می باشد که در این مرحلة کار، از اتصال نیم و نیم گوشه ای یک طرف 
فارسی )تحت زاویه 45 درجه( استفاده می شود. بنابراین باید دو قطعه چوبی را که در زاویة این اتصال قرار 
می گیرد، عالمت زده، سپس از دو سر قطعه چوب، به اندازة عرض آنها )45 میلی متر( پایین آمده، به وسیلة 
گونیای 90 درجه خطی بکشید و سپس آن خط را دور کنید. در ادامة کار، خط کش تیره دار را به اندازة 12 
میلی متر )نصف ضخامت( تنظیم کنید و ضخامت قسمت خط کشی شده در چوب اول را، به دو نیم تقسیم، 

و سپس قسمت روی کار را تحت زاویة 45 درجه عالمت بزنید.

16ـ مراحل ساخت محصول

الف( دور کردن خط با گونیا                     ب( خط کشی با خط کش تیره دار              ج( عالمت زدن قسمت های برش

شکل 15

بعد از عالمت زدن، به وسیلة اره ظریف بر پشت دار و در نظر گرفتن خوراک اره، که باید در طرف دور ریز باشد، 
عملیات برشکاری اتصال را انجام دهید.  

شکل 16ـ عملیات برشکاری اتصال نیم و نیم یک رو فارسی
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ب( اتصال قلیف گوشه ای فارسی: اتصال قلیف، می تواند جزء اتصاالت عرضی به  شمار آید که ممکن است 
دارای زبانة سر خود یا جدا باشد؛ که زبانة جدا، در دو نوع زبانة در راه و بی راه چوب ساخته می شود. اتصال 
قلیف، می تواند یک اتصال سطحی گوشه ای و یا یک اتصال عرضی باشد، که با آن می توان دو قطعه چوب کم 

عرض را به یکدیگر اتصال داد و قطعه چوبی با عرض بیشتر تهیه کرد.
در ابتدا باید مانند اتصال نیم و نیم، از دو سر قطعه، به اندازة عرض آنها پایین آمده و به وسیلة گونیای 90 
اندازة تقریبی 12  درجه خطی بکشید و سپس آن خط را دور کنید. در ادامة کار، خط کش تیره دار را به 
میلی متر )نصف ضخامت( تنظیم و ضخامت قسمت خط کشی شده در چوب اول را، به دو نیم تقسیم کنید. 
قسمت زبانة قلیف را 4 میلی متر خط کشی کرده و با اره ظریف بر، قسمت وسط را برش دهید. بعد از برش، 

وسط گوشه های کار را تحت زاویه 45 درجه برش بزنید.

شکل 17ـ عالمت گذاری اتصال قلیف

  ج(مونتاژ اولیة زاویه برای صحیح بودن و  ب( عمل برشکاریالف( عالمت گذاری اتصال قلیف گوشه ای 
همرو بودن اتصال

ج( اتصال فاق و زبانة یک رو فارسی: اتصال یک رو فارسی نیز شبیه دو رو فارسی می باشد، با این تفاوت 
که یک طرف آن فارسی و یک طرف دیگر آن ساده است و بیشتر برای قطعاتی به کار می رود که از یک طرف 

قابل دید هستند. آموزش ساخت آن نیز مانند دو رو فارسی است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

شکل 18ـ چگونگی خط کشی و مونتاژ اتصال یک رو فارسی

د( اتصال فاق و زبانة دورو فارسی: این اتصال، بیشتر برای قطعاتی به کار می رود که از هر دو طرف قابل 
دید بوده و به ظرافت و زیبایی آن توجه می شود.
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ابتدا باید به وسیلة گونیای 90 درجه، چوب ها را از نظر گونیایی بودن کنترل کرده، یک رو و یک نر هر قطعه 
چوب )فاق و زبانه( را عالمت گذاری نمایید. سپس از ابتدای لبه، به اندازة عرض کار اندازه گذاری کرده و با 
گونیای 90 درجه، آن را دور کنید. اکنون خط کش تیره دار را به اندازة یکـ  سوم ضخامت چوب )8 میلی متر( 
تنظیم و آن را روی سطحی که عالمت گذاری شده قرار دهید و از ابتدای خط عرضی تا انتهای قطعه چوب، 
خط بکشید، که بدین ترتیب، ضخامت چوب به 3 قسمت مساوی تقسیم شده است. در ادامه دو روی چوب 
فاق و زبانه را، به کمک گونیا، به صورت 45 درجه خط کشی نمایید. برای جلوگیری از اشتباه، محل فاق و 

زبانه را با  هاشور، مشخص کنید.

شکل 19ـ اندازه گذاری و خط کشی اتصال فاق و زبانة دو رو فارسی

با اره ظریف بُر، دو طرف زبانه را به صورت 45 درجه )با توجه به خط کشی فارسی دو طرف چوب( برش دهید؛ 
سپس بَِر هر دو طرف زبانه را به صورت 45 درجه ببرید. فاق این اتصال نیز، ابتدا باید مانند فاق ساده ساخته 
شود، و سپس دو طرف آن را در حالی که به صورت افقی به گیره بسته اید، با توجه به خط فارسی کشیده شده 

در دو طرف چوب، به صورت 45 درجه برش دهید.

شکل 20ـ برشکاری اتصال دو رو فارسی

فاق و زبانه، باید با فشار دست یا ضربة آرام چکش جا 
برود؛ اگر پس از جا زدن، درز بین اتصال دیده شد، 

باید آن را اره کشی کنید تا این عیب بر طرف گردد.

شکل 21 ـ چگونگی اره کشی درز بین اتصال
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برای مونتاژ قاب چوبی، به چسب چوب و گیرة تسمه ای )گیره کمربندي( یا گیرة دستی )پیچ دستی( نیاز 
است، که قبل از عملیات مونتاژ، باید آنها را آماده کنید.

نقشه های اتصاالت فاق و زبانه یک رو و دو رو فارسی را با رعایت اصول نقشه کشی و به کمک نرم افزار 
اسکچاپ به صورت جداگانه ترسیم و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت 
علمی

17ـ مونتاژ

شکل 22      

ج( پیچ دستیب( گیرة تسمه ای )گیره کمربندي(             الف( چسب چوب

قسمت اتصاالت را چسب چوب زده و داخل هم جا بزنید.

شکل 23ـ چسب زدن اتصاالت قاب

در ادامه، تمام زوایای چسب خورده را در جای خود نصب کرده، و با گیرة تسمه ای، محکم ببندید.

شکل 24ـ جا زدن اتصاالت در جای خود و بستن قاب با گیرة تسمه ای
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بعد از محکم کردن گیرة تسمه ای، دوئیدگی )گونیایی بودن( کار را کنترل نموده، حدود 5 ساعت صبر کنید 
تا کار به خوبی خشک شود. 

شکل 25ـ کنترل دوئیدگی و صحیح بودن قاب

بعد از خشک شدن کامل قاب، باید آن را با دستگاه اورفرز و با تیغ پرداخت نیم گرد )برای گرد کردن لبه کار( 
پرداخت کرد، و با تیغ دو راهه )برای جاگذاری عکس و شیشه( قسمت داخلی قاب را دو راهه زد.

شکل 26ـ پرداخت با تیغ نیم گرد و به کمک دستگاه اورفرز دستی

شکل 27ـ دو راهه کردن با دستگاه اورفرز دستی و تیغ دو راهه

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی
1ـ ابعاد و اندازه ها را به دقت از روی نقشه کنترل کنید.

2ـ نوع اتصاالت چهار گوشه را از نظر درزگیری کنترل کنید.
3ـ نظافت و ظاهر قاب ساخته شده را بررسی کنید.

4ـ با توجه به انواع مختلف اتصاالت به کار رفته، باید توجه نمود که چسب های استفاده شده بیرون نزده باشند، 
زیرا هنگام رنگ کاری، به صورت لکه نشان داده می شوند.
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واحد یادگیری 2 
طراحی و ساخت قاب دکوری )شلف دیواری(

 اتصاالت گوشه ای 
یکی از کاربردهای اتصاالت گوشه ای، ساخت قاب یا کالف است. در این اتصاالت، دو سر قطعه چوب به اندازة 

نصف ضخامت بریده شده و دو قطعه چوب، تحت زاویه های مختلف به یکدیگر متصل می شوند.

انواع اتصاالت متداول در محصوالت چوبی

شکل 28

انگشتی با تعداد زبانه زوجدوبلکام و زبانه ایکام و زبانه جداقلیف سراسری  دم چلچلهانگشتی زبانه جدا



27

پودمان1: طراحی و ساخت قاب های دکوری

  اتصاالت عرضی 
برای عریض کردن چوب هایی با عرض کمتر و تهیة صفحات چوبی، مورد استفاده قرار می گیرد و دارای زبانة 

سر خود یا جدا است؛ که »زبانة جدا« در دو نوع زبانة در راه و بیراه چوب ساخته می شود.

شکل 29ـ نحوه درز کردن اتصاالت عرضي

 قاب دکوری شش ضلعي 

به نظر شما اتصاالت طولی در چه نوع سازه هایی مورد استفاده قرار می گیرند؟فکرکنید

1ـ عنوان پروژه

در این پروژه مراحل طراحی و ساخت قاب دکوری شش ضلعی ارائه می گردد که از چوب راش یا چوب های 
.... و در سه سایز بزرگ 120×364×420 میلی متر، متوسط  افرا، توسکا و  مناسب دیگر مثل نراد، گردو، 
بزرگ  قید های  ابعاد  شد.  خواهد  ساخته  میلی متر   300×260×60 کوچک  و  میلی متر   360×312×90
120×210، قید های متوسط 90×180 و قید های کوچک 60×150، و ضخامت تمامی قید ها 16 میلی متر 

است. 

2ـ تعریف پروژه
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گرد و غبار و خاک اره حاصل از برش چوب، کجا می تواند کارایی داشته باشد؟ 

در ساخت قاب چوبی شش ضلعی تزیینی از اتصال میخ چوبی )دوبل( استفاده شده است که می توان بر اساس 
اصول اندازه گیری برای ساخت قاب چوبی تزیینی از اتصاالت مختلف نیز استفاده کرد.

3ـ هدف توانمند سازی )مهارت های یادگیری(

هدف از ارایه این پروژه، کسب مهارت شایستگی برای طراحی، انتخاب صحیح و اصولی مواد اولیه و اتصال 
مناسب و مورد نیاز برای ساخت قسمت های مختلف یک سازه چوبی، از جمله ساخت قاب عکس، میز عسلی، 

صندلی، مبل و ... و هم چنین آشنایی و کار کردن با ابزارهای دستی و دستی برقی صنایع چوب می باشد.

4ـ مسایل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
با توجه به این که کارهای چوبی دارای ضایعات زیادی بوده و ریختن و رها کردن این ضایعات در طبیعت 
خسارت های جبران ناپذیری به بار می آورد، بنابراین باید به دفع صحیح این ضایعات اقدام نمود؛ در ضمن 

به دلیل گرد و غبار زیاد حاصله از عملیات ساخت، حتماً باید هنگام کار از دستگاه مکنده استفاده کرد.

تحقیق کنید

نگرش: دقت و سرعت و کیفیت در ساخت پروژه، هنگام کار کردن و در پایان کار.

5 ـ شایستگی های غیر فنی

شایستگی های غیر فنی

در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کار آفرین باشید.نوآوری و کارآفرینی

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی کنید.مدیریت منابع

ارتباطات، سایر شایستگی های غیر فنی و  اطالعات  فناوری  دیگران،  آموزش  گروهی،  کار  به  می توان 
تفکر سیستمی و تفکر خالق اشاره نمود.
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پودمان1: طراحی و ساخت قاب های دکوری

1ـ قاب شش ضلعی بزرگ

6 ـ نقشه ایزومتریک 

7ـ نقشه سه نما

نقشه های زیر را با رعایت اصول نقشه کشی به کمک نرم افزار اتوکد ترسیم کرده و به هنرآموز خود تحویل 
دهید.

فعالیت 
علمی

210 120

420

16

36
4

120°

7
11
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2ـ قاب شش ضلعی متوسط

3ـ قاب شش ضلعی کوچک

180

360

90

31
2

16

120°

150

300

60

16

120°

26
0
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پودمان1: طراحی و ساخت قاب های دکوری

به دلیل مشابهت نقشه های انفجاری باهم، فقط نقشه انفجاری قاب شش ضلعی کوچک نشان داده شده است.

8 ـ نقشه انفجاری 

فقط  برش  نقشه  در  دلیل  به همین  است؛  قاب شش ضلعی عبور کرده  از وسط سوراخ دوبل  برش،  صفحه 
سوراخ های دوبل قاب کوچک نمایان است. برای گویا شدن تصویر میخ چوبی حذف شده است.

9ـ نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز

A A

B

B (1:1)
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کد نام قطعهردیف
تعدادجنسقطعه

ابعاد قطعات به 
میلی متر

روش 
برآورد 

ابعاد

حجممساحتطول

)مترمکعب()مترمربع()متر(طولعرضضخامت

0/00242ــحجمی616120210چوب راش1شش ضلعی بزرگ1

0/00156ــحجمی61690180چوب راش2شش ضلعی متوسط2

0/00086ــحجمی61660150چوب راش3شش ضلعی کوچک3

جمع 
کل 

0.00طول کل ........................... با ضخامت ....... میل + 5 درصد دور ریز

0.00مساحت کل ...................... با ضخامت ....... میل + 10 درصد دور ریز

0/0063حجم کل چوب راش با ضخامت 16 میلی متر + 30 درصد دور ریز

10ـ جدول لیست برش قطعات

11ـ نقشه چیدمان یا جا نمایی قطعات در الوار
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پودمان1: طراحی و ساخت قاب های دکوری

کاربردمحل نصبتعدادنام یراق آالتردیف

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

 م

اق
یر

سه 
کی

 

ول
حص

ن م
ارت

ک

نصب قاب به دیوارپشت قاب دکوري3آویز فلزي1

12ـ جدول یراق آالت

ردیف
مواد مصرفی

ماشین آالتابزار دستی برقیابزارهای دستی
واحدمقدارعنوان

اره نواريفارسی برماسکمترمکعب0/0063چوب راش1

کف رنداره عمود برگوشی صداگیرعدد3آویز فلزي2

گندگیدریل برقیدستکش و کفش ایمنیگرم60چسب چوب3

کم کندریل شارژیمتر نواری فلزی عدد36میخ چوبی سایز 48

اورفرزگونیا فلزی5

سنباده دیسکی )پولیش(مداد6

سنباده لرزانخط کش تیره دار7

چکش چوبی8

اره ظریف بر پشت دار9

مغار10

رنده دستی11

چوبسا12

سوهان13

پیچ دستی یا گیره تسمه اي14

13ـ جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آالت
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قید قاب های شش ضلعی، دارای طول های 210، 180 و 150، عرض های 120، 90 و 60 و ضخامت همه 
قیدها 16 میلی متر است که با اتصال دوبل و در زاویة 30 درجه در مقطع عرضی ساخته می شود. برای اتصال 
دوبل که در دو طرف قید ایجاد می شود، باید در هر سمت قید، دو سوراخ به قطر 8 و عمق 9 میلی متر ایجاد 

کرد.

14ـ نقشه فنی قطعات

است، 2  میلی متر  به جای وسط ضخامت که 9  است مرکز سوراخ ها،  بهتر  قیدها  به دلیل ضخامت کم 
در  شود  نشانه گذاری  میلی متری   7 در  یعنی  ضلعی(  شش  داخل  سمت  )به  مرکز  از  باالتر  میلی متر 

است.   مشخص  مورد  این  فنی  نقشه های 

نکته مهم

1ـ نقشه فنی قیدهای بزرگ 

2ـ نقشه فنی قیدهای متوسط

40 40

120

16
9

192
210

4*Ø
8

18

60°

18

11

90

30 30

1616

162

180

18 4*Ø
8
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پودمان1: طراحی و ساخت قاب های دکوری

3ـ نقشه فنی قیدهای کوچک

ابتدا برنامه sketchup را باز کنید. بعد از اجرای برنامه اولین مرحله، تنظیم کردن واحد یا یکای اندازه گیری 
است. برای تنظیمات واحد اندازه گیری باید از نوار ابزار باالی صفحه، روی گزینه modelinfo کلیک نموده 
و بعد از باز شدن پنجره به سمت چپ نوار قسمت پایین، روی گزینه unit کلیک کنید و در قسمت باالی 
پنجره روی format، واحد اندازه گیری را روی میلی متر انتخاب )رقم اعشار را نیز روی 0/0 تنظیم( نمایید.

15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

1ـ بعد از طراحی، هریک از قطعات آن را group کنید تا هنگام مونتاژ کار با مشکلی مواجه نشوید.
2ـ بعد از هر بار فرمان اجرا کردن، مراحل را save کنید.

نکته

ابتدا حجم کلی قیدها که ابعاد 16×120× 210 و 16×90× 180 و 16×60× 150 میلی متر دارد را طراحی 
کنید؛ سپس خطوط مربوط به شیب پایه ها را طبق اندازه های فنی قطعات رسم کنید. مراحل طراحی، مانند 

روش طراحی قاب عکس در پروژه قبلی می باشد. 

16ـ مراحل ساخت محصول

 تهیه و ساخت قطعات 
برای ساخت قیدها 3 قطعه چوب به عرض های 120، 90 و 60 و ضخامت 16 میلی متر آماده کنید و در 
ادامة کار، دستگاه فارسی بر را تحت زاویة 30 درجه قرار داده و با توجه به طول قیدهای مورد نظر که به 

ترتیب210، 180 و 150 میلی متر می باشند، اقدام به برشکاری نمایید.

132

150

16

60°18 4*Ø
8

60

20 20
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برای ایجاد اتصال دوبل، باید قسمت های تحت زاویه را توسط گونیا و خط کش تیره دار خط کشی کنید.

 شکل 30ـ برش قیدهای شش ضلعی توسط دستگاه فارسی بر

شکل 31ـ خط کشی و اندازه گذاری قیدها

بعد از خط کشی، متة 8 را به دستگاه کم کن ببندید. عمق سوراخ )9میلی متر( را به وسیلة میلة تنظیم عمق، 
تنظیم کنید و عملیات سوراخ کاری دوبل را با توجه به خط کشی انجام دهید.

شکل 32ـ عملیات سوراخ کاری اتصال دوبل

بعد از اتمام سوراخ کاری همة قیدها، میخ های چوبی را 
به طول 16 میلی متر )2 میلی متر کمتر از عمق سوراخ( 
برش زده و برای مونتاژ قاب آماده کنید. تمامی قیدها 

به همین روش آماده می شوند.

شکل 33ـ سوراخ کردن قید ها تحت زاویه

برای سوراخکاری قطعات تحت زاویه نیاز به شابلونی دارید که به دستگاه کام کن ببندید و بتوانید سوراخکاری 
را عمود بر نَِر کار انجام دهید.
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پودمان1: طراحی و ساخت قاب های دکوری

داخل سوراخ ها را چسب زده و دوبل ها را جا بزنید.
شکل 34

ب( گیره تسمه ایالف( چسب چوب

شکل 35ـ چسب زدن اتصال دوبل

سطح همة قیدها را چسب بزنید، در جای خود نصب کنید و با گیرة تسمه ای محکم ببندید.

شکل 36 ـ چسب زدن سطح قیدها و جا زدن میخ چوبی در محل اتصال

برای مونتاژ قاب شش ضلعی، به چسب چوب و گیره تسمه ای نیاز است که قبل از عملیات مونتاژ باید آنها 
را آماده کنید.

17ـ مونتاژ
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شکل 37 ـ جا زدن قیدها و بستن با گیره تسمه ای

بعد از اینکه گیرة تسمه ای را محکم کردید، دوئیدگی )گونیایی( کار را گرفته و صبر کنید تا کار به خوبی 
خشک شود.

شکل 38 ـ کنترل دوئیدگی و صحیح بودن قاب های شش ضلعی ها

نصب  برای  و  بزنید،  ابزار  نیم گرد  تیغ  داراي  اورفرز  با  را  بیرون  لبه های  قاب ها،  کامل  از خشک شدن  بعد 
پشت بند، با تیغ دو راهه پشت قاب ها را دوراهه بزنید.

شکل 39 ـ پرداخت با تیغ نیم گرد به وسیلة دستگاه اورفرز دستی

شکل 40 ـ دوراهه زدن کف قاب شش ضلعي
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پودمان1: طراحی و ساخت قاب های دکوری

شکل 41 ـ مونتاژ نهایی و نصب شلف ها روی دیوار

با توجه به اندازه های مختلف و کاربرد متفاوت هر یک از قاب ها می توان سه قطعه را داخل هم قرار داده و 
داخل یک کارتن گذاشت تا بسته بندی و حمل آن راحت تر باشد.

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی

پس از ایجاد دوراهه و جا زدن فیبر پشت بند، همان گونه که در پایه دهم، نوع چهارضلعی این نوع شلف را به 
دیوار نصب نمودید، به روش نصب مخفی، این شلف را نیز به دیوار نصب کنید. 
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شرح کار: 
ـ طراحی قاب های دکوری با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها

ـ انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش
ـ آماده سازی قطعات با استفاده از ماشین آالت

ـ انجام اتصاالت
ـ مونتاژ قطعات

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشین های برش و لبه چسبان و سوراخ زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی قاب دکوری بسازد.

شاخص ها: 
ـ استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه

ـ آماده سازی قطعات به طور دقیق طبق نقشه
ـ گونیایی کردن قطعات براساس استاندارد ملی

ـ ساخت اتصاالت گوشه قاب به صورت دقیق طبق نقشه
ـ مونتاژ دقیق با توجه به نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:

1ـ کارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع دارای تهویه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نورکافی به انضمام 
لوازم ایمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

2ـ اسناد: نقشه انواع قاب دکوری
3ـ ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد ـ اره فارسی بر ـ ماشین کم کن ـ ماشین اره نواری ـ ماشین گندگی ـ سوراخ زن ـ دریل و پیچ گوشتی برقی ـ میز کار 

4ـ مواد: چوب راش ـ پین چوبی ـ پیچ ـ چسب چوب
5ـ زمان: 5 ساعت
ابزار و تجهیزات:

ماشین اره گرد میزی ـ ماشین فرز ـ ماشین دریل ستونی ـ اره فارسی بر ـ تنگ دستی ـ ماشین کم کن ـ ماشین اره نواری ـ ماشین گندگی ـ سوراخ زن

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه فنی1

1انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش2

1آماده سازی قطعات با استفاده از ماشین آالت3

2انجام اتصاالت4

2مونتاژ قطعات5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
کار، کاله، ماسک، عینک، گوشی و کفش  لباس  از  استفاده  و تجهیزات،2ـ  مواد  1ـ مدیریت 
ایمنی، 3ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها، 4ـ صرفه جویی و مطابقت با نقشه

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی طراحی و ساخت قاب های دکوری
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پودمان2: طراحی و ساخت میز پذیرایی

پودمان 2

طراحی و ساخت میز پذیرایی
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آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

 در مورد ابعاد استاندارد میز پذیرایی چه اطالعاتی دارید؟
 نقش میز پذیرایی در زندگی روزمره چیست؟

 بهترین مواد اولیه براي ساخت میز پذیرایی داراي چه ویژگی هایی هستند؟
 براي ساخت میز پذیرایی از کدام اتصاالت می توان استفاده کرد ؟

 برای ساخت میز پذیرایی از چه ماشین آالتی استفاده می شود؟

واحد یادگیری 3
 طراحی و ساخت میز پذیرایی

به  با  با توجه به طرح و نقشه آماده سازي و  بود  قادر خواهند  یادگیري، هنرجویان  این واحد  پایان  از  پس 
کار گیری چوب مناسب به عنوان مواد اولیه، میز پذیرایی چوبی بسازند و از آن استفاده کنند. 
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پودمان2: طراحی و ساخت میز پذیرایی

میز پذیرایی که در ایران به میز جلو مبلی و میز عسلی معروف است، یکی از اجزای مبلمان مسکونی به شمار 
رفته و از یک صفحة رویی و پایه هایی که آن را نگه می دارند تشکیل شده است. این میز برای پذیرایی با 
برای استفادة راحت در هنگام نشستن مورد استفاده قرار می گیرد. میزهای عسلی بیشتر  ارتفاعی مناسب 
به همراه صندلی یا مبل به کار می روند، و اغلب دارای چهار پایه هستند اما بعضی از آنها ممکن است تنها یک 
پایه در وسط و یا طراحی های دیگری نیز داشته باشند. میزهای عسلی سه پایه در قرون هجدهم و نوزدهم 

میالدی در اروپا بسیار رواج داشته که برای گذاشتن شمع یا چای خوردن استفاده می شده اند.

مقدمه

شكل 2ـ میز جلو مبلی چهار پایه شكل 1ـ میز كنار مبلی سه پایه

مناسب  دنبال یک دکوراسیون  منزل خود  برای  اگر 
هستید، انتخاب یک میز عسلی مناسب، به اندازه خود 
مبلمان اهمیت باالیی پیدا خواهد کرد؛ و از آنجایی 
به  منزل  لوازم  کاربردی ترین  از  یکی  میزها  این  که 
بودن آن  حساب می آیند، در کنار زیبایی، کاربردی 

نیز قابل اهمیت خواهد بود.

شكل 3ـ انتخاب میز پذیرایی متناسب با كاربرد لوازم منزل

انواع میز پذیرایی

به دلیل تنوع در سلیقه، این میزها از مواد اولیه متنوعی ساخته می شوند تا جوابگوي سالیق بیشتر افراد باشند؛ 
به طور مثال می توان از میز های شیشه ای، چوبی و فلزی نام برد که در برخی مواقع نیز ترکیبی از آنها در تولید 

محصول دیده می شود، که انتخاب هر کدام از این مدل ها به دکوراسیون اتاق نشیمن بستگی دارد. 
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شكل 4ـ میز جلو مبلی با صفحه چوبی )مدل پیچک(                 شكل 5 ـ میز جلو مبلی بزرگ با صفحه شیشه ای )مدل كالسیک(  

 نكاتی دربارة انتخاب میز جلو مبلی 
مهم ترین  از  پذیرایی  اتاق  بودن  کوچک  یا  بزرگ   
و  دارد؛  فراوان  تأثیر  میز  انتخاب  نکاتی است که در 
زمان  در  عسلی  میز  یا  جلو مبلی  میز  که  آنجایی  از 
در  بنا بر این  می کند،  پیدا  زیادی  کاربرد  پذیرایی، 
باید به کاربردی بودن آنها توجه کرد؛  انتخاب  زمان 
به عبارت دیگر در سالن های کوچک، میز کوچک و در 
سالن های بزرگ ، میز بزرگ می تواند بهترین انتخاب 

باشد.
شكل 6 ـ انتخاب یک میز جلو مبلی بزرگ در یک سالن بزرگ

می توان از چند میز کوچک در کنار یکدیگر به عنوان میز جلو مبلی )میز عسلی( استفاده کرد، و در صورت 
نیاز هر یک را به طور مجزا مورد استفاده قرار داد. برای مبلمان کالسیک یک میز جلو مبلی کالسیک می تواند 

بهترین انتخاب باشد. 

شكل 7ـ چند میز جلو مبلی كوچک در كنار یكدیگر
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سرویس  بين  در  اغلب  عسلی  و  مبلی  جلو  ميزهای 
نوع  البته  می گيرد.  قرار  آنها  وسط  در  یا  و  مبلمان 
بستگی  نيز  افراد  سليقة  به  آن،  چيدمان  و  محصول 
دارد؛ اما طبيعی است که همة عالقه دارند دکوراسيون 

منزلشان به روز باشد.

در انتخاب ميز عسلی و جلو مبلی برای خانه های کوچک، بيشتر باید مدل های کاربردی را مد نظر قرار داد. 
هم چنين از آنجایی که معموالً در منازل کوچک، ميز عسلی به دفعات جا به جا می شود و در صورت نياز در 
جلوی مبل ها قرار می گيرد، پس باید به وزن آن نيز توجه کرد؛ یعني ميزها باید سبک باشند تا در مواقع لزوم 

بتوان به راحتی آنها را جا به جا کرد.
اشغال  نوِع مبلمان و حجمی که توسط آن  اندازة سالن،  به  باید  نوع ميز عسلی و جلو مبلی،  انتخاب  هنگام 

می شود و حتي مدت زمانی که باید از ميز ها استفاد شود، توجه کرد.

شكل 8 ـ محل قرار گیری میز جلو مبلی )میز عسلی( در بین 
مبلمان سرویس 

اتصاالت چوبی در میز پذيرايي

متداول ترین اتصاالتی که در ساخت ميز پذیرایي کاربرد دارند به شرح زیر می باشد:
 اتصال کام )ُکم( و زبانه

از اتصال کام و زبانه تحت زاویة 45 درجه، اغلب براي وصل کردن قيدها به پایه ها استفاده می شود. در این 
نوع اتصال، ساخت کام و زبانة مستطيل شکل یا ِگرد معمول است.

شكل10ـ اتصال و زبانه مخفیشكل 9ـ اتصال زبانه زاویه دار

 اتصال میخ چوبی یا دوبل 
به دليل سرعت و سهولت ساخت، از این اتصال به همراه چسب چوب، برای قيدهای صفحه رویی ميز جلو مبلی 
استفاده می شود. برای افزایش سطح چسب و به منظور استحکام بيشتر، مي توان از دوبل های شياردار استفاده 
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کرد، زیرا این شیارها باعث هدایت چسب اضافی داخل سوراخ، به بیرون و همچنین خروج حباب های محبوس 
هوا از سوراخ پین خواهد شد.

 اتصال انگشتی
اتصاالت پایه ها و قیدها با استفاده از بلوک سه گوش )نبشی( که داراي اتصال انگشتی است، باعث مقاوم سازی 

خواهد شد. 

شكل 11ـ اتصال دوبل )میخ چوبی(  شكل12ـ اتصال انگشتی نبشی )بلوک سه گوش(

میز عسلی با صفحه شیشه خور 
 

میز عسلی کوچکی با صفحة رویی به ابعاد 480×480 و ارتفاع کلی 436 میلی متر است که براي زیبایی 
بیشتر، در قسمت وسط صفحه رویی، شیشه نصب می گردد. جنس این میز از چوب )ماسیو( راش می باشد و 

1ـ عنوان پروژه

2ـ تعریف پروژه
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پایه هاي آن، به کمک شابلون آماده می شود. اتصاالت مورد استفاده، کام و زبانه، میخ چوبی )دوبل( و اتصال 
انگشتی است. صفحه رویی از 4 عدد قید مجزا تشکیل شده که با اتصال دوبل به هم متصل می شوند. اتصال 
پایه به قید های کالف، فاق و زبانه است که برای استحکام بیشتر 4 عدد نبشی با اتصال انگشتی، به گوشه های 
قیدهای کالف مونتاژ می شود. براي مونتاژ، چسب سفید نجاري )پلی وینیل استات( به کار می رود. در انتها لبه 
داخلی صفحه میز با دستگاه اور فرز و تیغه دو راهه، برای جای شیشه دو راهه زده می شود و لبه خارجی نیز 

با انتخاب تیغه پروفیلی مناسب، ابزار زده می شود.

جلو مبلی
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3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(

ساخت  برای  نیاز  مورد  ماشین آالت  کاربرد  و  طراحی،  برای  شایستگی  مهارت  کسب  پروژه  این  از  هدف 
دستگاه  با  کردن چوب  اره نواری، مسطح  دستگاه  با  برشکاری  از جمله  جلو مبلی،  میز  مختلف  قسمت های 
کف رند، یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی، آشنایی با دستگاه های جدید اتصال زنی )برای کام با 
زاویه 45 درجه( ، سوراخ کاری محل اتصال میخ چوبی )دوبل(، همچنین کار با ابزارهای دستی )چکش، گیره 

دستی، چوبسا و سوهان( و دستی برقی )انواع دستگاه های سنباده، دریل و دریل شارژی( می باشد.

4ـ مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

توجهات زیست محیطی: استفاده از مکندة مرکزی براي خروج گرد و غبار و ذرات چوب به خارج از محیط 
کارگاه )شکل 13(.

نگرش: دقت و سرعت و کیفیت در هنگام ساخت پروژه.

پوشیدن لباس کار، استفاده از عینک و گوشی ایمنی، استفاده از لوازم کمکی، تمیز کردن ماشین آالت، 
جمع آوري ابزارها و تحویل آنها به انبار بسیار ضروری است.

ایمنی

به این مسئله توجه کنید  اگر قرار است میز عسلی را در فضایی پر رفت و آمد و شلوغ قرار دهید حتماً 
که میز نباید دارای لبه های تیز باشد، زیرا ممکن است در هنگام عبور و مرور، به افراد مختلف و به ویژه 
کودکان آسیب برساند. برای چنین فضاهایی، میزهایی با لبه های گرد یا زاویه دار ایده آل و مناسب هستند.

نكته

شكل 13ـ مكنده مركزی
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شایستگی های غیرفنی

در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کارآفرین باشید.نوآوری و کارآفرینی

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی کنید.مدیریت منابع

می توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و ارتباطات، تفکر شایستگی های غیر فنی
سیستمی و تفکر خالق اشاره نمود.

5 ـ شایستگی های غیرفنی

6 ـ نقشه ایزومتریک

7ـ نقشة سه نما

نقشه های زیر را با رعایت اصول نقشه کشی و به کمک نرم افزار اتوکد، ترسیم و به هنرآموز خود 
دهید. تحویل 

فعالیت 
علمی

1

2

3

4
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8 ـ نقشة انفجاری
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9ـ نقشة برش و دیتیل قطعات مورد نیاز
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كد نام قطعهردیف
تعدادجنسقطعه

روش برآورد ابعاد قطعات به میلی متر
ابعاد

حجممساحتطول

)مترمكعب()مترمربع()متر(طولعرضضخامت

0/00345ــحجمی42581420چوب راش پایه 1

0/00246ــحجمی42560410چوب راش قید کالف2

0/00307ــحجمی416100480چوب راش قید صفحه 3

0/00071ــحجمی43035170چوب راش نبشی4

جمع 
کل 

0/00طول کل ........................... با ضخامت ....... میل + 5 درصد دور ریز

0/00مساحت کل ...................... با ضخامت ....... میل + 10 درصد دور ریز

0/0125 حجم کل چوب راش با ضخامت مختلف + 30 درصد دور ریز

10ـ جدول لیست برش قطعات

11ـ نقشه چیدمان یا جا نمائی قطعات در الوار

نمای زیر تخته
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كاربردمحل نصبتعدادنام یراق آالتردیف

وضعیت قرارگیری

یه
 اول

تاژ
مون

اق
 یر

سه
کی

ول
حص

ن م
ارت

ک

یراق ندارد1

12ـ جدول یراق آالت
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13ـ جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آالت

ردیف
مواد مصرفی

ماشین آالتابزار دستی برقیابزارهای دستی
واحدمقدارعنوان

اره نواريدریل برقیماسکمترمکعب0/0125چوب راش 1

کف رنداره عمودبرگوشی صداگیرمتر مربع0/1شیشه 6 میل2

گندگیفرز دستیدستکش و کفش ایمنیگرم60چسب چوب3

فرز میزیاور فرزمتر نواری فلزی عدد8میخ چوبی قطر 48

کم کنپولیش )سنباده گردان(گونیا فلزی5

زبانه زنسنباده لرزانمداد6

فارسی برخط کش تیره دار7

چکش چوبی8

اره ظریف بر پشت دار9

مغار10

رنده دستی11

چوبسا12

سوهان13

پیچ دستی یا گیره تسمه اي14

مته 158
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از دستگاه ها  با نحوة عملکرد آن آشنا شوید، زیرا کار هر یک  باید  با هر دستگاهی،  از کار کردن  قبل 
دارند. به هم  نسبت  متفاوتی  ایمنی  نکات  و  بوده،  متفاوت 

ایمنی

ماشین كف رند 

ماشین اره نواری

ماشین گندگی 
)ضخامت گیر(

ماشین فرز میزی

ماشین سنباده توپی

میز تراز برای پایه های صندلی

ماشین دوبل زن

ماشین كام )كم( كن

پانل بر افقی )خط زن(

ماشین زبانه زناره فارسی بر

ماشین سنباده نواریماشین سنباده دیسكی

تنگ پنوماتیكی میزی
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 1ـ پایه

14ـ نقشة فنی قطعات

شكل 14ـ نقشه فنی پایه به همراه اندازه گذاری

 2ـ قید كالف 
باید 4 عدد قید کالف، با ابعاد 25×60×410 میلی متر را با برشکاری آماده کرد. این قیدها دارای اتصال زبانه 
45 درجه هستند، که با دستگاه زبانه زن، برش داده می شود. قسمت داخل این قیدها را باید به وسیلة فرز 

میزی، ابزار مخصوص اتصال انگشتی زد. 

شكل 15ـ پرسپكتیو قید اسكلت به همراه برش و اندازه گذاری

به 4 عدد پایه، به ابعاد 25×81×420 میلی متر نیاز است که به کمک شابلون آماده می شوند. روی پایه ها باید 
کام اتصال را ایجاد کرد تا زبانه های دو طرف قید کالف، در آنها جا زده شود.
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 3ـ قید صفحه
آماده می شود که  برشکاری  با  قید  این  از  دارد. 4 عدد  برابر 16×100×480 میلی متر  ابعادی  قید صفحه، 
گوشه های آن  را باید با دستگاه اره فارسی بر، با زاویة 45 درجه برش داد. این قیدها با میخ چوبی )دوبل( به 

یکدیگر متصل شده و قسمت دوراهة آن، باید با دستگاه فرز میزی آماده گردد.

شكل 16ـ تصویر مجسم قید صفحه به همراه اندازه گذاری

 4ـ نبشی )بلوک سه گوش(
نبشی )بلوک سه گوش( ، دارای ابعاد 30×35×170 میلی متر است که به شکل فاق ساخته می شود. این اتصال 

را می توان به وسیلة دستگاه فرز میزی ایجاد کرد.

شكل 17ـ نقشه فنی نبشی )بلوک سه گوش(
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 15ـ1ـ طراحی و ترسیم میز جلو مبلی )میز عسلی(

نقشه های فنی را به کمک نرم افزار اتوکد ترسیم و آنها را تحلیل کنید. فعالیت 
علمی

15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

شكل 18ـ طراحی ابتدایی میز جلو مبلی )میز عسلی( با دست آزاد

سپس طراح به وسیلة نرم افزارهای طراحی، نقشة اجرایی کار، پرسپکتیو، سه نما و برش طرح پذیرفته شده را 
ترسیم کرده و ارایه می دهد. طراح باید تک تک قطعات یک سازه را به طور جداگانه ترسیم و اتصاالت مورد 
نظر را با اندازة دقیق عالمت گذاری کند و قسمت هایی را که نا مفهوم و پیچیده هستند، در برش نشان دهد.

Sketh Up 15ـ2ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار 
 طراحی پایه میز عسلی 

برای طراحی پایه میز عسلی، مطابق دستور العمل هایی که در باالی هرتصویر آمده، عمل کنید :
حجم کلی پایه را 25×90×420 طراحی کنید )شکل19(.

طراحی  چوبی،  مصنوعات  ساخت  در  اول  گام 
استاندارد  ابعاد  به  توجه  با  نظر  مورد  سازة 
آزاد  دست  با  طراح  که  است،  افراد  سلیقة  و 

نمونه هایی را طراحی می کند )شکل 18(.

شكل 19ـ حجم كلی پایه
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خطوط مربوط به پایه را با استفاده از line و arc ترسیم نمایید )شکل20(.
با استفاده از ابزار push/pull به خطوط ترسیمی حجم دهید )شکل21(.

شكل 21ـ حجم دادن به پایه شكل 20ـ طراحی پایه

کنید  ترسیم  را  کام  به  مربوط  اتصاالت 
)شکل22(.

شكل 22ـ ترسیم اتصاالت

 طراحی قید كالف
حجم کلی مربوط به قید کالف را 25×60×410 

طبق طرح، طراحی کنید )شکل 23(.

شكل 23ـ طراحی قید جانبی
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خطوط مربوط به اتصاالت شانه ای و زبانه را با ابزار line ترسیم کنید )شکل24(.
به خطوط ترسیمی حجم دهید )شکل25(.  push/pull با استفاده از ابزار

شكل 25ـ حجم دادن به اتصال شانه ايشكل 24ـ ترسیم اتصاالت شانه اي

 طراحی نبشی میزعسلی
نبشی را طبق طرح صندلی و مطابق با توضیحات باال ترسیم نمایید؛ سپس چون پایه های میز عسلی به صورت 
که یکی از ابزارهای مورد نیاز برای چرخش طبق زوایا   rotate گوشه ای قرار گرفته اند با استفاده از ابزار

می باشد، استفاده نموده و پایه میز عسلی را 45 درجه بچرخانید )شکل26(.
پایه در حالت گوشه ای و با زاویه 45 درجه قرار گرفته است )شکل27(.

شكل 27ـ پایه با زاویه 45 درجهشكل 26ـ چرخش پایه

 move در این مرحله، از پایه ها و قیدها به تعداد مورد نیاز کپی تهیه کرده و قطعات را به وسیله ابزار
به هم نزدیک کنید )شکل28(.

نكته
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پایه های میز عسلی را به صورت انفجاری طراحی کنید )شکل29(.
قطعات را به حالت مونتاژ شده سرهم نمایید   )شکل30(.

شكل 28ـ اتصال قید به پایه

شكل 29ـ طرح انفجاري                                               شكل30ـ مونتاژ كامل

 طراحی قید صفحه میز عسلی
اکنون باید صفحه میز به ابعاد 480×    480 میلی متر 
را طراحی کنید. برای این کار ابتدا خطوط و محیط 
نمایید  ترسیم  شکل  مطابق  را  صفحه  خارجی 

)شکل31(.

شكل 31ـ طراحی صفحه میز



62

سطح مقطع مربوط به صفحه میز را ترسیم کنید و تا حد  امکان ابزار طراحی شده بر اساس فرم مورد استفاده 
در کارگاه را انتخاب نمایید )شکل32(.

سطح مقطع کشیده شده را به حجم تبدیل کنید )شکل33(.  follow me با استفاده از ابزار

شكل 32ـ انتخاب فرم ابزار دور صفحه                  شكل 33ـ تبدیل سطح مقطع به حجم

فرم نهایی صفحه در )شکل34( دیده می شود. 
پایه میز عسلی و صفحه شیشه ای را به کمک ابزار line ترسیم کنید )شکل35(. 

شكل 34ـ فرم نهایی صفحه

طراحی کامل میز عسلی، از دو جهت در شکل هاي 36 و 37 دیده می شود.

  شكل 36ـ طراحی كامل

شكل 35ـ پایه و صفحه شیشه اي

شكل 37ـ طراحی كامل
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با استفاده از ابزار رنگ و انتخاب متریال 
چوب، میز را با طرح چوب رنگ کنید 

)شکل38(.

شكل 38ـ طرح كامل با رنگ چوب

دوباره با استفاده از ابزار رنگ و انتخاب 
متریال شیشه، میز عسلی را کامل نموده 
و  پروژه  اجرای  برای  نهایی  طراحی  تا 

ساخت تکمیل گردد )شکل39(.

شكل39ـ طراحی نهایی

 1ـ برشكاری و ساخت شابلون  ساخت شابلون با توجه به ابعاد و اندازه های نقشة فنی محصول، و با کمک 
دستگاه اره نواری انجام می شود. برای برشکاری قیدهای میز با استفاده از گونیای ماشین، باید فاصلة گونیا 
از تیغه اره را 4 میلی متر بیشتر از اندازة واقعی تنظیم کرده و طوری چوب را کنار گونیا قرار دهید که محل 

تماس با گونیا کاماًل در شعاع دیدتان قرار گیرد.

16ـ مراحل ساخت محصول

شكل 41ـ هدایت قیدها با چوب كمكی شكل 40ـ وضعیت برش چوب قیدها
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بعد از انجام عملیات برشکاری، باید ماشین گندگی را آماده کرده و چوب خود را یک ضخامت کنید.
برای آماده کردن پایه ها در ابتدا باید شابلون پایه را طبق نقشة فنی و به وسیلة خط کش پیستوله، خط کشی 
کرده، آن را با دستگاه اره نواری ببرید و با ابزار مناسب پرداخت کنید. پس از آماده شدن شابلون، طرح آن را 

روی چوب انتقال دهید، و با دستگاه اره نواری، قوس بری کنید.

به روی شكل 42ـ آماده كردن الگوی پایه به وسیله پیستوله  از شابلون  پایه میز عسلی،  الگوی  انتقال  شكل 43ـ 
چوب

بعد از عملیات برشکاری، شکل کلی پایه ها به دست می آید، اما آثار ناشی از تیغه اره روی آنها وجود دارد که 
برای از بین بردن این عیب ظاهری و ایجاد سطحی صاف، باید آنها را پرداخت کنید. این عملیات را باید در 

سه مرحلة چوبساکاری، سوهان کاری و سنباده کاری انجام دهید.

گام اول ساخت هر نوع پایه ای، طراحی آن پایه، و سپس برشکاری و پرداخت است. برای آماده سازی 
پایة شمارة 2 باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد. آماده کردن چوب به ابعاد 8×8 سانتی متر، و انتقال 

طرح شابلون به روی چوب.

شكل 44ـ مدل هاي مختلف پایه

برای ساخت میز عسلی می توان بر اساس سلیقة مشتری از مدل های مختلف پایه استفاده کرد، که در  
شکل زیر، مدل های مختلفی به عنوان مثال آورده شده است.

بیشتربدانید

1 2 3 4 5
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قوس بری یک طرف چوب پایه، بر اساس طرح شابلون با دستگاه اره نواری.

شكل 46ـ قوس بری چوب: مرحله اول

توجه: فاصلة دست با تیغة اره باید حداقل 15 سانتی متر باشد تا دست با تیغه برخورد نکند. 

انتقال طرح شابلون روی طرف دوم چوب پایه، و قوس بری آن.

شكل 49ـ قوس بری چوب: مرحلة دوم  شكل 48ـ تنظیم اره نواريشكل 47ـ خط كشی دوباره روی چوب

پرداخت کاری پایه، به وسیلة ابزارهای مناسب.

شكل 50 ـ عمل پرداخت كاری با چوبسا، رنده بال كبوتری و سوهان

شكل 45ـ انتقال الگوی پایه میز عسلی از روی شابلون به روی چوب
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شكل 51 ـ آماده شدن پایه ها برای ایجاد كام 

در مورد مدل ها و انواع پایه های میز عسلی تحقیق کرده و با دوستان خود بحث کنید؟
تحقیق كنید

 2ـ پرداخت قطعات  عمل پرداخت قطعات نیز به وسیلة دستگاه سنباده انجام می گیرد.
 3ـ ساخت اتصاالت  برای متصل شدن قطعات آماده شده به هم، باید از اتصاالت چوبی استفاده کنید. قبل 
از انجام هر گونه عملیاتی، باید قطعات را اندازه گذاری و عالمت گذاری کرده و سپس اقدام به ساخت اتصال 

نمایید تا از احتمال خطا و اشتباه کاسته شود.

شكل 53 ـ اندازه گذاری به وسیلة خط كش تیره دار شكل 52 ـ اندازه گذاری به وسیلة گونیا

اتصال مورد استفاده برای پایه ها و قیدهای کالف، اتصال کام و زبانه است و اتصال قیدهای صفحه به هم دیگر 
و همچنین به قیدهای کالف، اتصال دوبل )میخ چوبی(، که با دستگاه کام کن نیمه اتوماتیک ایجاد می شود.
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شكل 54 ـ كام كندن چوب با دستگاه كام كن نیمه اتوماتیک               شكل 55 ـ دستگاه كام كن نیمه اتوماتیک

شكل 57 ـ دوبل زدن چوب با دستگاه دوبل نیمه اتوماتیک شكل 56 ـ دستگاه دوبل زن 

اتصاالت مورد استفاده در قیدها اتصال زبانه است که با دستگاه زبانه زن اتوماتیک زده می شود. صفحة این 
دستگاه، تا 45 درجه زاویه می گیرد.

شكل 59 ـ اتصال كام تحت زاویة 45 درجه شكل 58 ـ دستگاه اتصال زن زبانه 

 4ـ فرز كاری   برای آماده سازی زهوار دور لبه و بلوک های سه گوش که اتصال انگشتی دارند، از دستگاه 
اورفرز با تیغ مخصوص ابزار و اتصال انگشتی )فینگر جوینت( استفاده می شود.
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شكل 61 ـ تیغ فرز مخصوص زهوار صفحه شكل 60 ـ ایجاد اتصال انگشتی با دستگاه فرز میزی و استفاده از دستگاه هدایت 

 5 ـ كنترل قطعات با شابلون  بعد از پایان عملیات مختلف روی قطعات، باید هر قطعه را توسط شابلون 
مربوطه با دقت کنترل کنید. 

 مونتاژ  همة قطعات را روی میز کار چیده، وسایل و ابزار مونتاژ را آماده کنید.

17ـ مونتاژ محصول

شكل62 ـ قطعات آماده برای مونتاژ میز عسلی

قطعات پایه و قید جلو را روی میز کار قرار داده و یک طرف زبانه ها را طوری چسب بزنید که چسب از محل 
اتصال بیرون نزند و همه جای آن از چسب مرطوب شود.

شكل 63 ـ چسب زدن زبانه های قیدها
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با نوک قلم مو، داخل کام کنده شدة پایه ها را به چسب آغشته کنید.

شكل 64 ـ چسب زدن كام پایه ها

زبانه های چسب خورده شده را داخل کام ها فرو ببرید و با چکش الستیکی در محل کام ضربه بزنید تا زبانه ها 
به طور کامل داخل کام ها بشوند. سر دیگر زبانه ها و داخل کام های دیگر را نیز چسب بزنید و پس از جا زدن 

اتصال، با چکش الستیکی زبانه ها را در کام ها داخل کنید و توجه داشته باشید که زبانه یا کام نشکند.

شكل 65 ـ جا زدن زبانه ها و مراحل مونتاژ پایه ها و قیدهای جلو

پس از جا زدن قیدها و پایه ها به یکدیگر، آنها را به وسیله تنگ پنوماتیک در جای خود محکم )فیکس( کنید. 
اگر تنگ پنوماتیک در اختیار نبود، عمل بستن را می توان به وسیلة گیرة دستی )پیچ دستی( انجام داد.

شكل 66 ـ محكم كردن پایه ها و قیدها توسط تنگ پنوماتیک
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اگر هنگام مونتاژ کار، چسب اضافه بیرون زد، همان موقع آن را با کاردک تمیز کنید، زیرا اگر چسب به همان 
حالت خشک شود، در مراحل رنگ کاری دچار مشکل خواهید شد.

شكل 67 ـ تمیز كردن چسب اضافی با كاردک

وقتی میز مونتاژ شده را از داخل تنگ پنوماتیک در آوردید، نبشی ها )بلوک سه گوش( را چسب زده و با چکش 
فلزی در محل مورد نظر جا بزنید.

شكل 68 ـ چسب زدن و جا زدن نبشی ها با چكش

 اسکلت کامل میز را از نظر گونیا بودن گوشه ها، نداشتن دوئیدگی، و همچنین یکسان بودن قیدها و پایه ها، 
به وسیلة متر و گونیا کنترل کنید. 

شكل 69 ـ كنترل دوئیدگی با متر
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بعد از پایان کار پایه ها و قیدها، باید صفحة رویی میز را مونتاژ کنید. برای این کار، میخ های چوبی )دوبل( را 
چسب زده، در جای خود قرار دهید و قاب را مونتاژ نمایید. برای بستن قاب، از گیره های مختلفی می توانید 

استفاده کنید.

شكل 70ـ چسب زدن و جا زدن دوبل ها )میخ چوبی(

در مرحلة آخر باید زهوار دور لبة میز را با دقت به وسیلة ماشین فارسی بر برش بزنید و آنها را با چسب و 
دستگاه میخکوب، به چهار طرف میز بچسبانید.

شكل 71ـ مونتاژ قاب با روش های مختلف                                شكل 72ـ گیره مخصوص بستن قاب

شكل 73ـ اندازه گیری و برش زهوار دور میز عسلی
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شكل 74ـ چسب زدن و مونتاژ زهوار با چسب و دستگاه میخكوب

توجه: تمامی قسمت های میز عسلی را کنترل کنید و اگر ایراد عمده ای مشاهده نشد، آن را پرداخت نهایی 
کرده و برای رنگ آمیزی آماده نمایید.

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی

کنترل کیفیت هر محصولی باید مطابق با استانداردهاي موجود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. 
کنترل کیفی پروژة میز عسلی نیز باید از نظر مطابقت اندازه ها با نقشه، کیفیت سطح کار، استحکام اتصاالت، 
وضعیت ظاهري، رنگ بدنه، برش دقیق شیشه و .... مورد بررسی و تایید قرار گرفته، وسپس بسته بندي گردد.

بسیار  نیز  بسته بندی مناسب  است، طراحی  اندازه که طراحی محصول مهم  به همان  امروزه  بسته بندی: 
اهمیت دارد.

شكل 75ـ كنترل كیفیت

شكل 76ـ مراحل مختلف بسته بندی و آماده كردن محصول به منظور ارسال به مشتري
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برای جلوگیری از شکسته شدن شیشة رویی میز عسلی، می توان آن را جدا گانه بسته بندی کرد.نكته

اعجاز قرآن:رابطه چوب و استخوان در قرآن

در قرآن اسرار فراوانی نهفته است و فقط کسی قادر به درک آنها ست که در قرآن تدبیر نماید؛ و آنچه در 
زیر خواهید خواند تنها یک نمونه از آن است. خداوند می فرماید: 

ٍه َوُهَو بُِکلِّ  ..َمرَّ َِّذي أَنَْشَأَها أَوََّل  )َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َونَِسَی َخلَْقُه َقاَل َمْن یُْحِیی الِْعَظاَم َوِهَی َرِمیٌم * ُقْل یُْحِییَها ال
َجِر اْلَْخَضِر نَاًرا َفإَِذا أَنُْتْم ِمْنُه تُوقُِدوَن( ]یس: 78ـ80[. َخلٍْق َعلِیٌم * الَِّذي َجَعَل لَُکْم ِمنَ الشَّ

این  و می گوید: چه کسی می تواند  فراموش می کند  را  آفرینش خود  و  مثالی می زند  ما  برای  ترجمه: 
را  آنها  که  می گرداند  زنده  را  آنها  کسی  بگو:   * گرداند  زنده  فرسوده اند  و  پوسیده  که  استخوان هایی 
نخستین بار آفریده است، و او بس آگاه به همه آفریدگان است * آن کسی که از درخت سبز، برای شما 

آتش بیافریده است و شما با آن آتش روشن می کنید.
تجزیه  استخوان ها  مرگ،  از  پس  که  می گویند  و  می باشند  مردگان  احیای  منکر  که  هستند  کسانی 
می شوند و این پایان کار است. برای رد این ادعا به ذکر سه دلیل می پردازیم که دوتای اول آن اثباتی و 

به درخت هم مربوط می شود. دلیل آخر یک کشف علمی جدید و حیرت آور است که اتفاقاً 
دلیل اول: همه می دانیم که ساختن یک چیز از هیچ، سخت تر از دوباره ساختن آن است. مهندسی که 
برجی را از مواد اولیه می سازد بدون شک قادر است در صورت ویرانی آن برج، دوباره آن را بسازد؛ و این 

در قدرت انسان جایز است، چه رسد به خدای انسان... و خود خداوند نیز می فرماید: 
بار  را نخستین  آنها  را زنده می گرداند که  آنها  )بگو: کسی  ٍه(  ترجمه:  َِّذي أَنَْشَأَها أَوََّل َمرَّ )ُقْل یُْحِییَها ال

است.( آفریده 
دلیل دوم: دلیل دوم را خداوند از دنیای درختان آورده و می فرماید: 

َجِر اْلَْخَضِر نَاًرا(  ترجمه: )آن کسی که از درخت سبز، برای شما آتش بیافریده  )الَِّذي َجَعَل لَُکْم ِمَن الشَّ
است( 

این یعنی اینکه آن کس که شرایطی به وجود آورد تا درخت پس از نابودی و تجزیه و دفن در خاک، تبدیل 
به نفت و گاز و زغال سنگ شود تا ما در گرمایش، صنعت و حمل و نقل از آن استفاده کنیم و کسی که 
این قوانین را که تضمین کننده برگشت زندگی به درخت در قالب انرژی را به وجود آورده است، قادر است 

شرایطی خلق کند که زندگی را بعد از فنا به بشر باز گرداند!
یک نکته باقی می ماند و این که چرا خداوند درخت را به استخوان ربط داده است؟ چرا در قرآن آمده 
است: آن کس که درختان را زنده می کند استخوان ها را نیز قادر است زنده بکند؟ ارتباط این دو )درخت 

و استخوان( در چیست؟
در نگاه اول شاید هیچ گونه ارتباطی را مشاهده نکنیم. تا اینکه متوجه شویم که بشر به اکتشافی عجیب 
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رسیده است و اینجاست که دلیل سوم ظاهر می شود....
از چوب  با آن می توان  یافتند که  ایتالیایی دانشگاه فلورانس، به روشی دست  دلیل سوم: دانشمندان 
درخت، استخوان ساخت. در این روش، ماده ای به دست می آید که جایگزین استخوان های پوک شده و 
آسیب دیده در اثر سرطان و حوادث می شود!!! دانشمندان به دنبال ساختن استخوان های جایگزین شده 

هستند، و دریافتند که چوب درختان برای ساختن این ماده بسیار مناسب است.
خانم آنا تامبیری رییس این تیم تحقیقاتی می گوید: ساختن استخوان از چوب با چند مرتبه گرما دادن 
به چوب و فشردن آن و تغییر شیمیایی چوب با اضافه کردن کلسیم و فسفر به آن به دست می آید. به 
این ترتیب ماده ای قوی با درجه تحمل باال ساخته می شود که می توان آن را به استخوان جوشاند. سپس 
و  تا شبیه ساختمان داخلی استخوان شود. سوراخ ها  این ماده کار می شود  بر روی ساختمان داخلی 
روزنه های موجود در استخوان مصنوعی اجازه خواهند داد که رگ ها و اعصاب از درون آن عبور کنند و 

قدرت این استخوان برای تحمل وزن بدن مناسب است.

عكس بزرگ شده از استخوان طبیعی )راست( و یک تكه چوب )چپ(

در چوب، روزنه هایی مشاهده می شود که شباهت فراوانی به روزنه های استخوان دارد و این تشابه نظر 
دانشمندان را به خود جلب کرده است!
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پودمان2: طراحی و ساخت میز پذیرایی

شرح كار: 
ـ طراحی میز پذیرایی با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها

ـ نقشه خوانی و انتخاب مواد اولیه طبق نقشه
ـ آماده سازی قطعات با استفاده از ماشین آالت

ـ انجام اتصاالت
ـ مونتاژ قطعات

استاندارد عملكرد: 
با استفاده از ماشین های برش و لبه چسبان و سوراخ زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی صندلی آرایش بسازد.

شاخص ها: 
ـ استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه

ـ آماده سازی قطعات به طور دقیق طبق نقشه
ـ گونیایی کردن قطعات براساس استاندارد ملی

ـ ساخت اتصاالت گوشه قاب به صورت دقیق طبق نقشه 
ـ مونتاژ دقیق با توجه به نقشه

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:

1ـ کارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع دارای تهویه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نورکافی به انضمام 
لوازم ایمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

2ـ اسناد: نقشه میز پذیرایی
3ـ ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد ـ اره فارسی بر ـ ماشین کم کن ـ ماشین اره نواری ـ ماشین گندگی ـ سوراخ زن ـ دریل و پیچ گوشتی برقی ـ میز کار 

4ـ مواد: صفحات فشرده مصنوعی: یراق ـ پیچ ـ چسب چوب
5ـ زمان: 5 ساعت
ابزار و تجهیزات:

ماشین اره گرد میزی ـ ماشین فرز ـ ماشین دریل ستونی ـ دستگاه فارسی بر ـ تنگ دستی ـ ماشین کم کن ـ ماشین اره نواری ـ ماشین گندگی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه کشی فنی1

1نقشه خوانی و انتخاب مواد اولیه طبق نقشه2

1آماده سازی قطعات با استفاده از ماشین آالت3

2ساخت اتصاالت4

2مونتاژ قطعات و بسته بندی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ مدیریت مواد و تجهیزات 

2ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، گوشی و کفش ایمنی 
3ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها  

4ـ صرفه جویی و مطابقت با نقشه

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی طراحی و ساخت میز  پذیرایی
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پودمان3: طراحی و ساخت ویترین

پودمان 3

طراحی و ساخت ویترین
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واحد یادگیری 4
 شایستگی طراحی و ساخت ویترین

1ـ عنوان پروژه

ویترین پذیرایي 

2ـ تعریف پروژه

و  راش(  )چوب  ماسیو  از چوب  میلی متر،  و عمق 440  پهنا 662  ارتفاع 1807،  کلی  ابعاد  با  ویترین  این 
از قطعات  این ویترین  با روکش طبیعی به همراه شیشه و آینه ساخته خواهد شد. بعضی  یا  ام دی اف خام 
به وسیلة شابلون آماده می شود و اتصاالت به کار رفته در آن، اتصال میخ چوبی )دوبل( و فارسی دم چلچله، و 

اتصال پشت بند به بدنه، میخ فلزی است. برای مونتاژ کل کار، از چسب استفاده می شود.
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پودمان3: طراحی و ساخت ویترین

نگرش: دقت و سرعت عمل در ساخت پروژه با کیفیت.

5 ـ شایستگی های غیرفنی

شایستگی های غیرفنی

در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کارآفرین باشید.نوآوری و کارآفرینی

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی کنید.مدیریت منابع

می توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و سایر شایستگی های غیر فنی
ارتباطات، تفكر سیستمی و تفكر خالق اشاره نمود.

3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(

موردنیاز  ماشین آالت  کاربرد  و  برای طراحی محصوالت چوبی،  مهارت شایستگی  پروژه کسب  از این  هدف 
برای ساخت قسمت های مختلف ویترین، مثل: برشكاری با دستگاه اره نواری، مسطح کردن چوب با دستگاه 
کف رند، یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی، آشنایی با دستگاه های جدید اتصال زنی، ساخت انواع 
)دوبل(،  اتصال میخ چوبی  ویترین های چوبی و صفحه ای، سوراخ کاری محل  انواع  در  رفته  به کار  اتصاالت 
اتصال فارسی دم چلچله و همچنین کار با ابزارهای دستی )چكش، گیره دستی، چوبسا و سوهان( دستی 

برقی )انواع دستگاه های سنباده، دریل، دریل شارژی( می باشد.

4ـ مسایل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

پوشیدن لباس کار، استفاده از عینک و گوشی ایمنی، استفاده از لوازم کمكی هنگام کار با ماشین آالت، 
تمیز کردن و جمع آوری همه ابزارهای مورد استفاده و تحویل آنها به انبار.

ایمنی

استفاده از مكنده ها برای خروج گرد و غبار و ذرات به خارج از محیط کارگاه.محیط  زیست
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6 ـ  نقشة ایزومتریک

7ـ نقشه سه نما

اصول  رعایت  با  را  زیر  نقشه های 
اتوکد  نرم افزار  کمک  به  نقشه کشی 
تحویل  خود  هنرآموز  به  و  ترسیم 

. هید د

کارعملی
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پودمان3: طراحی و ساخت ویترین

8 ـ نقشة انفجاری

9ـ نقشه برش و دیتیل قطعات موردنیاز

16
17

12

18 8

16

10

19

6

7

9

5

13

3
14

2
1114
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10ـ جدول لیست برش قطعات

کد نام قطعهردیف
تعدادجنسقطعه

ابعاد قطعات به 
میلی متر

روش
برآورد
ابعاد

حجممساحتطول

)مترمکعب()مترمربع()متر(طولعرضضخامت
0.00397ــحجمی46363250چوب راش1پایه 1
ـ0.05ـسطحیMDF11690520 خام2قید جلوی پایه2
ـ0.05ـسطحیMDF11690520 خام3قید عقب پایه3
ـ0.06ـسطحیMDF21690310 خام4 قید کناری پایه4
ـ0.39ـسطحیMDF416651500 خام 5قید طولی بدنة ویترین5
ـ0.11ـسطحیMDF41665420 خام 6قید عرضی بدنة ویترین6
ـ0.15ـسطحیMDF216501500 خام7قید طولی چهارچوب در7
ـ0.06ـسطحیMDF21650600 خام8قید عرضی چهارچوب در8
0.00105ــحجمی210351500چوب راش9 زهوار طولي روي چهارچوب9

0.00044ــحجمی21035632چوب راش10 زهوار عرضي روي چهارچوب10
ـ0.29ـسطحیMDF116440662 خام11 کف11
ـ0.28ـسطحیMDF116420662 خام12 سقف12
0.00465ــحجمی225651430چوب راش 13قید طولی در13
0.00172ــحجمی22565530چوب راش14 قید عرضی در14
0.00034ــحجمی11750400چوب راش15 قید عرضی فرم دار در15
0.00085ــحجمی12550680چوب راش16 قید طولی تاج16
0.00107ــحجمی22550429چوب راش17 قید عرضی تاج17
ـ0.95ـسطحیMDF136321500 خام18 پشت بند18
0.00024ــحجمی22020300چوب راش19 قید نگه دارنده تاج 19

جمع 
کل 

0.00طول کل........................... با ضخامت....... میل + 5 درصد دور ریز
1.04مساحت کل ام دی اف با ضخامت 3 میل + 10 درصد دور ریز

1.57مساحت کل ام دی اف خام با ضخامت 16 میل + 10 درصد دور ریز
0.0186 حجم کل چوب راش با ضخامت مختلف + 30 درصد دور ریز
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پودمان3: طراحی و ساخت ویترین

11ـ نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات 

12ـ  جدول یراق آالت 

کاربردمحل نصبتعدادنام یراق آالتردیف

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

 م

اق
یر

سه 
کی

 

ن 
ارت

ک
ول

حص
م

 براي باز و بسته کردن درروی دوراهه در3لوال برگی کشویی1

 نگه داري طبقاتزیر طبقات شیشه ای12پین طبقه2

 مونتاژ کالف دردر8پین دم چلچله3

 نصب تاج به بدنه تاج به بدنه16پیچ MDF سه سانت4

 نصب پشت بند به بدنهپشت بند30میخ ریز5

 اتصال موقت دو قطعهدو قطعه کنار هم1میخ استپ6

نمای زیر تخته
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13ـ جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آالت

ردیف
مواد مصرفی

ماشین آالتابزار دستی ـ برقیابزارهای دستی
واحدمقدارعنوان

اره نواريفارسی برماسکمترمكعب0.0186چوب راش    1

کف رنداره عمودبرگوشي صداگیرمتر مربع1.04ام دی اف 3 میل2

گندگيدریل برقیدستكش و کفش ایمنيمتر مربع1.57ام دی اف خام 16 میل3

کم کندریل شارژیمتر نواری فلزی متر مربع2.5شیشه 4 میل4

زبانه زناورفرزگونیا فلزیمتر مربع1آینه 4 میل5

 سمباده دیسكی )پولیش(مدادعدد8میخ چوبی قطر 68

 سمباده لرزانخط کش تیره دارعدد3لوال برگی کشویی7

 دم چلچله زنچكش چوبیعدد12پین طبقه8

  اره ظریف بر پشت دارعدد40پین دم چلچله9

  مغارعدد20پیچ MDF سه سانت10

  رنده دستيعدد30میخ ریز11

  چوبساخشاب1میخ استپ12

  سوهانگرم100چسب سفید13

پیچ دستي یا گیره    14
  تسمه اي

  مته 3 و مته خزینه 3.5   15
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پودمان3: طراحی و ساخت ویترین

ماشین کف رند 

ماشین اره نواری

ماشین گندگی 
)ضخامت گیر(

ماشین فرز میزی

ماشین سنباده توپی

ماشین دوبل زن

ماشین کام )کم( کن

پانل بر افقی )خط زن(

ماشین زبانه زن

ماشین سنباده نواریماشین سنباده دیسکی
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14ـ نقشه فنی قطعات

 1ـ پایه 
پایة ویترین، با طول 250 و سطح مقطع 63 ×63 میلی متر، دارای اتصال دوبل می باشد. برای  این اتصال که 

در دو طرف پایه به قید هامتصل می شود، باید سوراخی به قطر 8 و عمق 25 میلی متر ایجاد کرد. 
این اتصال را می توان به وسیله دستگاه کام کن مته ای ساخت. 

شکل 1ـ نقشه فني پایه 

 2ـ قید جلوی پایه 
از جنس MDF با ضخامت 16 میلی متر است، با طول 520 و عرض 90 میلی متر، که دارای اتصال دوبل 

می باشد. 

شکل 2ـ نقشه فنی قید جلوی پایه

 3ـ قید عقب پایه 
از جنس MDF با ضخامت 16 میلی متر است، با طول 520 و عرض 90 میلی متر، که دارای اتصال دوبل 

می باشد. 

شکل 3ـ نقشه فنی قید عقب پایه
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پودمان3: طراحی و ساخت ویترین

 4ـ قید کناری پایه 
این قید از جنس MDF با ضخامت 16 میلی متر، و دارای طول و عرضی برابر 90×310 میلی متر است، که  

دارای اتصال دوبل می باشد. 

شکل 4ـ نقشه فنی قید کناری پایه

 5 ـ قیدطولی بدنة ویترین 
 از MDF و با ابعاد 16× 65×1500 میلی متر تهیه می شود، که دارای اتصال فارسی دم چلچله می باشد.  این 

اتصال را می توان با دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن ساخت.

شکل 5 ـ نقشه فنی قیدطولی بدنه ویترین

 6 ـ قید عرضی بدنة ویترین
این قید، از MDF بوده، با ابعاد 16×65×420  میلی متر که دارای اتصال فارسی دم چلچله می باشد.  این 

اتصال را می توان به وسیلة دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن انجام داد.

شکل 6 ـ  نقشه فنی قید عرضی بدنه ویترین
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 7ـ قید طولی چهارچوب در
قیدطولی، از MDF بوده و دارای طول 1500 و عرض 50 و ضخامت 16 میلی متر است که دارای اتصال 

فارسی دم چلچله می باشد.  این اتصال را با دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن می سازند.

شکل 7ـ نقشه فنی قید طولی چهارچوب در

 8 ـ قید عرضی چهارچوب در
قید عرضی، از MDF و با ابعاد 16×50×600 میلی متر ساخته می شود. این قید دارای اتصال فارسی دم چلچله 

است که آن را می توان به وسیلة دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن ایجاد کرد.

شکل 8 ـ نقشه فنی قید عرضی چهارچوب در

 9ـ زهوار طولي روي چهارچوب

شکل 9ـ نقشه فني زهوار طولي روي چهارچوب

ابعاد این زهوار 10×35×1500 میلی متر می باشد.
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 10ـ زهوار عرضی روي چهارچوب

شکل 10ـ نقشه فنی زهوار عرضی چهارچوب در

 11ـ کف ویترین
کف ویترین، از MDF با ابعاد 16×440×662 میلی متر است که در دو سطح مقطع کناری آن، اتصال دوبل 

زده می شود.

شکل 11ـ نقشه فنی کف ویترین
 12ـ سقف ویترین

سقف، از MDF، با طول و عرض و ضخامتی برابر 16×420×662 میلی متر است )سقف از پهنا، به خاطر شیار 
آینه، 2 سانتی متر کوچک تر از کف می باشد( که در دو سطح مقطع کناری آن، اتصال دوبل زده می شود.

شکل 12ـ نقشه فنی سقف ویترین

ابعاد این زهوار عرضی چارچوب در10×35×632 میلی متر می باشد.
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 13ـ قید طولی در
قید طولی در، از چوب راش با ابعاد 25×65×1430 میلی متر است که دارای اتصال فارسی دم چلچله می باشد. 

این اتصال را می توان به وسیلة دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن  ساخت. 

شکل 13ـ نقشه فنی قید طولی در

 14ـ قید عرضی در 
قید طولی در، از چوب راش با ابعاد 25×65×530 میلی متر است که دارای اتصال فارسی دم چلچله می باشد. 

این اتصال را می توان به وسیلة دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن ایجاد کرد. 

شکل 14ـ نقشه فنی قید عرضی در

 15ـ قید عرضی فرم دار در
این قطعه، از چوب راش با ابعاد 17×50×400 میلی متر تهیه می شود که با چسب به قید عرضی باالی در، 

درز می شود.

شکل 15ـ نقشه فنی قید عرضی فرم دار در 
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 16ـ قید طولی تاج
فارسی  اتصال  باید  که  است  میلی متر   680×50×25 برابر  ابعادی  دارای  و  راش  چوب  از  تاج،  طولی  قید 

دم چلچله داشته باشد. این اتصال را می توان به وسیله دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن  ایجاد کرد.

شکل 16ـ نقشه فنی قید طولی تاج

 17ـ قید عرضی تاج
قید عرضی تاج، از چوب راش است با ابعاد 25×50×429 میلی متر، که دارای اتصال فارسی دم چلچله می باشد. 

این اتصال با دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن ساخته می شود.

شکل 17ـ نقشه فنی قید عرضی تاج

 18ـ پشت بند
پشت بند را از فیبر یا MDF با ضخامت 3 میلی متر و به ابعاد  3×632×1500میلی متر برش داده و آماده 

کنید.
 19ـ قید نگه دارنده تاج

دو عدد چوب به ابعاد20×20×300 میلی متر آماده کنید.

15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

 1ـ طراحی و ترسیم ویترین
طراح باتوجه به ابعاد استاندارد و اصول ارگونومی، ابتدا با دست آزاد نمونه ای را طراحی می کند، سپس باتوجه 
به طراحی انجام  شده و با نرم افزارهای طراحی نقشة اجرایی کار، پرسپكتیو، سه نما و برش را ارائه می دهد. 
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اندازة دقیق  با  را  اتصاالت موردنظر  و  ترسیم کند  به طور جداگانه  را  باید تک تک قطعات یک سازه  طراح 
عالمت گذاری نموده و قسمت هایی را که نامفهوم و پیچیده هستند، در برش نشان دهد.

SkethUp 2ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

شکل 18ـ طراحی ابتدایی ویترین با دست آزاد

شکل 19ـ طراحي حجم پایه سم آهویي          شکل 20ـ طراحي پایه کامل                        

ابعاد، به میلی متر است.  نکته

مرحله اول؛ طراحی پایه
برای طراحی پایه سم آهویی ویترین، ابتدا حجم کلی پایه را براساس نقشه فنی و جدول برش قطعات ترسیم 

کنید )شكل 19(.

برای دقت در طراحی، ابتدا سطح موردنظر 
فرم  و  کنید  )مربع 10×10(  را شطرنجی 
به  حجم  سطح  روی  را  آهویی  سم  پایه 
نمایید  ترسیم   line ، ARC ابزار  کمک 

)شكل 20(.
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به کمک ابزار ERASER خطوط شطرنجی را بادقت پاک کرده وطبق شكل با pull/push قسمت های مازاد 
طرح را حذف و سطح آن را گسترش دهید )شكل 21(.

به کمک گزینه make group حجم را یكپارچه کنید تا هنگام عملیات کپی سازی، شكل خود را از دست 
ندهد. با ابزار ctrl + rotate کپی تهیه کنید و قطعه را 90 درجه بچرخانید تا دو قطعه به حالت عمود برهم 

قرارگیرند )شكل 21(.

شکل21

    در ادامه، حجم پایه ها را انتخاب کنید و با کلیک راست و انتخاب دستور INTERSECT FACES و 
نمایید،  از سایر سطوح جدا  را  پایه سم آهویی است  WITH MODEL سطح مشترک، که همان  گزینه 
سپس با حذف کردن سطوح اضافی، پایه سم آهویی موردنظر را طبق شكل 22 به دست آورید. در ادامه، طبق 
شكل 23 و ترسیم خطوط مناسب سوراخ کاری اتصال دوبل و  ایجاد آن به کمک ابزار PULL/ PUSH و 
 MAKE GROUP رنگ آمیزی سوراخ ایجاد شده مرحله باید آن را یكپارچه سازی کنید و در نهایت پس از

طراحی پایه سم آهویی به پایان می رسد.

شکل22 شکل 23
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مرحله دوم؛ قید بین پایه های جلویی 
برای طراحی قید جلو ابتدا حجم را بر اساس جدول برش 10 ترسیم نموده و مطابق شكل 24 شابلون و 
خطوط طراحی میخ چوبی دوبل در سطح مقطع قید را مطابق دستور العملی که قباًل آموختید ترسیم کنید؛ 
سپس به کمک ابزار ERASER خطوط اضافی را حذف و به کمک ابزار PULL/ PUSH قسمت های مازاد را 
حذف نمایید )شكل 25(. اکنون اتصال دوبل را ایجاد کنید تا فرم نهایی قید جلوی پایه به دست آید و باالخره 

با MAKE GROUP و رنگ آمیزی قطعه، طرح را به پایان برسانید )شكل های 26 و27(.

شکل 27

شکل 24 شکل 25  

شکل 26

مرحله سوم؛ قید جانبی بین پایه 
مراحل طراحی قید جانبی پایه مانند مرحله قبل بوده و تفاوت اصلی، در اندازه گذاری می باشد )شكل های 

28ـ29ـ30(.

شکل 28                                                                                                     شکل 29             

شکل 30
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مرحله چهارم؛ کف ویترین
ابعاد کف ویترین را طبق جدول برش 10 و نقشه های فنی ترسیم کنید. لبه پشتی کار را ابتدا به کمک ابزار 
ARC یا line به سمت باال هالل یا شیب داده وسپس با ابزار  FOLLOW ME در سه طرف جلو و 
طرفین امتداد داده تا فرم ابزار موردنظر  ایجاد شود )شكل 31(؛ سپس رنگ آمیزی را انجام دهید )شكل 32(، 
ابزار  CIRCLE طبق استاندارد مشخص کنید )شكل 33(.  ادامه محل اتصال دوبل را به کمک  و در 
اکنون به کمک ابزار pull /push فاق اتصال دوبل را  ایجاد نمایید )شكل 34(، و در نهایت یكپارچه سازی را 

انجام دهید.

شکل 33                                                                                     شکل 34 

شکل 31                                                                                        شکل 32

مرحله پنجم؛ مونتاژکف به پایه ها و قید ها
از پایه ها 4 عدد، قید جلو 1 عدد، قید جانبی 1 عدد کپی تهیه نموده ومطابق شكل آنها را مونتاژ کنید )شكل 

.)35
کف ویترینی که قباًل ایجاد نمودید را روی پایه ها الحاق کنید ) شكل 36(.

شکل 35                                                                                                        شکل 36
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مرحله ششم؛ کالف ویترین و مونتاژ آن به کف
حجم کلی کالف ویترین را طبق جدول برش ترسیم کنید )شكل 37(.

با استفاده از ابزار  offset قاب را به پهنای mm 65 از لبه حجم فوق به سمت داخل ترسیم نمایید. به 
کمک ابزار pull/push قسمت وسط حجم که قرار است شیشه خور شود را حذف کنید تا قاب ایجاد شود؛ 
سپس یک کپی از آن تهیه نموده و به فاصله mm 600 در مقابل هم قرار دهید )شكل 37(. برای ایجاد 
شیشه خور باید دو راهه را  ایجاد کنید؛ بدین منظور از دستور offset از لبه بیرونی به اندازه 57 میلی متر 
به سمت داخل، کادری ایجاد کرده و قبل از خالی کردن دوراهه به کمک ابزار line خط فارسی بر را ترسیم 

کنید. و در نهایت به کمک ابزار pull/push دوراهه را  ایجاد نمایید )شكل 38(.

شکل 37                                                                                                      شکل 38

محل اتصال کالف بدنه ها به سایر قطعات را به کمک ابزار  به منظور اتصال دوبل سوراخ  ایجاد نموده در 
نهایت بدنه را یكپارچه کنید؛ سپس به کمک کپی تعداد 2 عدد از آن تهیه نموده و آنها را طبق شكل 39 به 

کف مونتاژ نمایید.  

شکل 39                                                                                              شکل 40
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مرحله هفتم؛ ایجاد سقف ویترین و مونتاژ آن به بدنه 
حجم سقف ویترین را طبق جدول برش،  ایجاد و در سه طرف چپ و راست و جلوی آن ابتدا با ابزار line یا 
arc به ابعاد 5×5 انحنا یا شیب ایجاد، و به کمک ابزار follow me ابزار را در سه طرف سقف ترسیم کنید. و 
در آخر سوراخ کاری را طبق شكل 41 در محل اتصال به بدنه و چهارچوب ایجاد کرده و پس از افزودن متریال 

و یكپارچه سازی )شكل 42( با import قطعه مرحله قبل را روی بدنه نصب کنید )شكل 43(.

شکل 43شکل 41                                                                          شکل 42

مرحله هشتم؛ تاج ویترین 
برای طراحی تاج، سطح مقطع تاج را به ابعاد 50×25 ترسیم )شكل 44(، و با استفاده از ابزار line مسیر تاج 
 follow me 41 فاصله داشته باشد، سپس به کمک ابزارmm را مشخص کنید؛ به طوری که از لبه های سقف
حجم نهایی تاج را  ایجاد کرده و به آن تكسچر دهید و یكپارچه سازی نمایید )شكل 45(. در پایان، مطابق 

آنچه قباًل گفته شد، آن را ذخیره کنید. 

شکل 44                                                                                                          شکل 45

مرحله نهم؛ چهارچوب در 
کالف چهارچوب را مطابق جدول برش 10 و نقشه فنی برش طراحی کنید. باید اتصال دم چلچله درنظر 
گرفته شود؛ بنابر این مطابق دستور العمل هایی که آموختید انجام دهید )شكل 46(، و همین کار را برای قید 
عمودی کالف چهارچوب انجام داده و ابتدا قطعات را یكپارچه سازی و سپس دو قید افقی و دو قید عمودی 
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تهیه کرده و مونتاژ نمایید تا شكل 47 آماده گردد. سپس آن را مطابق شكل 48 به بدنه و کف مونتاژ کنید. 

                                               شکل 46                                                         شکل 47                                             شکل 48

مرحله دهم؛ قیدهای نگه دارنده تاج 
برای این کار ابتدا یک عدد قید به ابعاد 350×20 به ضخامت 20 طراحی و یكپارچه سازی کنید و 2 عدد 
قبل  از  تاج  و سپس  تاج جای گذاری کنید )شكل 49(،  ابزار در پشت  با  و  انتخاب  تكثیر،  را  آنها  از 

طراحی شده را وارد کرده و در جای خود قرار  دهید )شكل 50(.

شکل 49                                                                                               شکل 50

مرحله یازدهم؛ زهوار نمای جلوی ویترین 
ابتدا سطح مقطع زهوار به ابعاد 35×10 میلی متر و با طرح فرز موردنظر با ابزارهای ) و  ( را طراحی 
کنید. سپس در یک لبه آن یک مستطیل ایستاده به ابعاد 562 × 1430 ایجاد کرده و با ابزار  و حرکت 
به دور محیط مستطیل، قاب زهوار را  ایجاد کنید )شكل 51(، و با حذف فضای داخل و یكپارچه سازی کالف 

زهوار با ابزار move کالف زهوار را در جلوی ویترین نصب نمایید )شكل 52 (.
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شکل 51                                                                                                                شکل 52

مرحله دوازدهم؛ کالف در 
فنی  نقشه  مطابق  راهه  دو  با  را  در  باید 
طراحی، و در موقعیت، قرار داده و باتوجه 
به اینكه روش کار با سایرمراحل طراحی های 
انجام شده مشابه می باشد برای هر آبجكت 
مدل اولیه و نهایی را در اینجا درج نمایید. 

)شكل های 53 و 54(.

شکل 53                                    شکل 54

مرحله سیزدهم؛ قید زیر کالف باالی در و مونتاژ
قید افقی باالی در را که به عنوان استحكام و زیبایی کالف در تعبیه شده، به روش طراحی قید جلوی پایه 

طراحی )شكل 55(، و در محل خود نصب کنید )شكل 56(.

شکل 56                                                                                        شکل 57
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مرحله چهاردهم؛ شیشه گذاری 
برای شیشه گذاری باید حجمی به ابعاد اندازه پشت در پشت دوراهه با کسر 2 میلی متر بادخور  ایجاد کرده و 

پس از یكپارچه سازی، در داخل دوراهه جای گذاری کنید )شكل های 58 و 59(
سه نماو نمای سه بعدی ویترین )شكل 60(.

شکل 59شکل60

16ـ مراحل ساخت محصول

1ـ برشکاری و ساخت شابلون
الف( تهیه و ساخت شابلون قطعات: برای ساخت قطعات مختلف ویترین از جمله پایه، قیدهای جلو و 
کناری پایه، و قید عرضی در که دارای منحنی به فرم های گوناگون هستند، باتوجه به نقشه های فنی آنها 

باید از شابلون استفاده کرد تا قطعات مشابه یكدیگر و یک اندازه تولید شود. 

شکل 61 ـ شابلون های مربوط به ویترین
 شابلون پایهشابلون قید کناری پایه 

شابلون قید عرضی فرم دار در  

شابلون قید جلوی پایه

شکل 58                             
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از آنجایی که شابلون ها، برای تولید انبوه نقش تسریع کننده دارند، باید در ساخت آنها دقت الزم را به کار گرفت 
تا در مونتاژ تولیدات خطای احتمالی صورت نگیرد؛ زیرا حتی جزئی ترین خطاها قابل چشم پوشی نیستند.

ب( آماده سازی قطعات پروژه: به طور کلی با بررسی جدول لیست مواد، می توان پی برد که قطعات به کار 
رفته در پروژه، به طور کلی چوب و صفحه )MDF  به ضخامت های 16 و 3 میلی متر( هستند که باتوجه به 

واحد یادگیری 1، برای آماده کردن قطعات چوبی، باید مراحل زیر انجام شود.
قطعات  تبدیل  برای  که  است  نواری  اره  ماشین  استفاده می شود،  آن  از  برش چوب  در  که  ماشینی  اولین 
بزرگ تر چوب )گرده بینه، الوار، تراورس و...( به قطعات کوچک تر )تخته های ضخیم و نازک( مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
پس از اینكه چوب ها به قطعات کوچک تبدیل شدند، برای صاف کردن سطوح و ضخامت )نر( آنها از ماشین 
کف رند استفاده می شود. برای یكنواخت کردن ضخامت یک قطعه چوب یا هم ضخامت کردن تعداد زیادی از 
قطعات چوبی، باید از ماشین گندگی استفاده کرد و در آخر برای یک اندازه کردن قیدها می توان از دستگاه 

پانل بر کمک گرفت.

از پانل بر، برای برش قطعاتی از جنس MDF نیز استفاده می شود. توجه

برای قطعاتی که طبق نقشة کار، به برش قوسی نیاز دارند، باید به ساخت سری شابلون با مقیاس 1:1 اقدام 
نمود. شابلون ها را باید روی سطح قطعات آماده قرار داده و با دقت و رعایت نكات اقتصادی )حداقل دورریز( 
خط کشی نمود، و باالخره بعد از برشكاری، اگرچه قطعات بریده شده شكل اصلی خود را یافته اند، اما آثار ناشی 
از برشكاری وجود دارد که برای از بین بردن این عیب ظاهری و ایجاد سطح خیلی صاف و همچنین آماده 
کردن آنها برای مونتاژ، باید آنها را پرداخت کرد. ناگفته نماند که بعد از پایان عملیات مختلف روی قطعات، 

هر قطعه را باید با شابلون مربوطه کنترل نمود.                       

شکل 62 ـ عملیات قوس بری با دستگاه اره نواری
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 2ـ ساخت اتصاالت
قبل از انجام هرگونه عملیاتی به منظور ساخت اتصال، باید قطعات را اندازه گذاری و عالمت گذاری کرد تا از 

احتمال خطا و اشتباه کاسته شود.
الف( اتصال دوبل: برای پایه ها و قیدها از اتصال دوبل )میخ چوبی( استفاده می شود که با دستگاه کم کن 
باید محل اتصال را  مته ای و انواع دریل دستی ایجاد می گردد. در  این اتصال قبل از انجام عملیات، حتماً 

عالمت + بزنید.

شکل 63 ـ پایان قوس بری با دستگاه اره نواری

شکل 64 ـ عملیات پرداخت با دستگاه فرز میزی )توپی سنباده(

شکل 65 ـ عملیات اتصال دوبل با دستگاه کم کن                                  شکل 66 ـ عملیات اتصال دوبل به وسیله دریل دستی
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ب( اتصال فارسی دم چلچله: بیشترین اتصاالت مورد استفاده در این ویترین، اتصال فارسی دم چلچله است 
که می توانید با دستگاه های فارسی بر و دم چلچله زن آن را  ایجاد کنید.

شکل 67 ـ دستگاه دم چلچله زن                                                 شکل 68 ـ دستگاه فارسی بر

درصورت موجود بودن، می توانید از دستگاه فارسی بر دم چلچله زن نیمه اتوماتیک استفاده کنید. 

شکل 69 ـ دستگاه دم چلچله زن نیمه اتوماتیك

 3ـ فرز کاری قطعات
اساساً ابزار زنی )فرز کاری( ویترین ها یكی از کلیدی ترین قسمت های عملیات ساخت، برای هر چه زیباترشدن 

پروژه است، که برای این منظور می توانید از دستگاه اورفرز دستی یا فرز میزی استفاده نمایید.

شکل 70ـ مراحل ابزار زني

بعضی از قطعات مثل قیدهای پایه و سقف را باید از قبل مونتاژ، و بعضی از قطعات مثل بدنه و در ویترین نکته
را بهتر است که وقتی کالف کردید ابزار بزنید.
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17ـ مونتاژ محصول

عملیات مونتاژ یعنی »سرهم کردن و به هم متصل نمودن کلیة قطعات به منظور ساخت کار موردنظر.« مونتاژ 
کردن بنا بر فرم ساختمانی و نقشة فنی آن، همراه با برنامه ریزی خاص انجام می شود و برای این پروژه، ابتدا 
باید وسایل مونتاژ از قبیل گیرة دستی، چكش فلزی و الستیكی، چسب چوب، پین دم چلچله، دوبل به قطر 
8 میلی متر را آماده کنید. ویترین از چهار قسمت مجزا پایه، بدنة ویترین، در، و تاج تشكیل شده است بنابراین 

برای مونتاژ پروژه، بهتر است به ترتیب زیر عمل کنید:
 1ـ مونتاژ قسمت پایه

محل سوراخ های اتصال روی پایه هارا برای جازدن دوبل، چسب بزنید و سپس با چسب زدن سطح مقطع 
قیدها، این قسمت را سرهم کنید. 

شکل 71ـ مونتاژ به وسیلة گیرة کمربندی                         شکل 72ـ مونتاژ به وسیلة گیرة دستی و کنترل دوئیدگی
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 2ـ مونتاژ بدنه ویترین

شکل 73ـ مراحل مونتاژ

پس از سرهم کردن کالف بدنة ویترین، باید مراحل زیر را انجام دهید:
1ـ ابزار زنی قسمت های موردنیاز 

2ـ شیار به عمق 8 و پهنای 5 میلی متر برای قرارگیری آینه 

شکل 74ـ ایجاد شیار به عمق 8 و پهنای 5 میلی متر برای قرارگیری آینه

اکنون، کالف بدنة ویترین را می توانید با قطعات کف و سقف مونتاژ نمایید.

شکل 75ـ مونتاژ کالف

چهارچوب در را مونتاژ کرده و با چسب و دستگاه میخ کوب و گیره دستی به ویترین متصل کنید.

شکل 76ـ مراحل مونتاژ کالف
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زهوار دور چهارچوب در را با دستگاه سوزن بادی به کار متصل کنید.

        شکل 78ـ کنترل دوئیدگی ویترین قبل از پشت کوبی )شیار آینه قابل مشاهده است(

شکل 77ـ نمای پشت ویترین قبل از اتصال پشت بند

اکنون می توانید بدنه را به وسیلة قطعات کمكی، چسب و پیچ 3 سانت MDF روی پایه ها نصب کنید.

شکل 79ـ نصب پایه
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 3ـ مونتاژ تاج
قطعاتی را که طبق نقشة فنی کار از قبل آماده کرده اید، مونتاژ نموده و آن را ابزار بزنید.

شکل 80 ـ مونتاژ تاج

از قبل تهیه  باتوجه به جدول لیست قطعات،  با سطح مقطع 18×18 میلی متر که  تاج را به کمک قطعاتی 
کرده اید )مطابق شكل( به ویترین متصل کنید.

شکل 81 ـ نصب تاج به بدنه

 4ـ مونتاژ و نصب در
با  و  مربوطه،  فنی  نقشة  و  قطعات  لیست  جدول  در  آن  ابعاد  به  باتوجه  و  کشویی،  برگی  لوالی  وسیلة  به 

درنظر گرفتن اصول مونتاژ، به سرهم کردن کالف در اقدام نمایید.

شکل 82 ـ مونتاژ در ویترین
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بعد از درز کردن قطعه چوب )طبق نقشة فنی( به قید عرضی باالی در، و پس از ساخت کالف در، اقدام به 
دوراهه زنی جای لوال کنید.

شکل 83 ـ ایجاد دوراهه

بعد از زدن دوراهه، باید قسمت داخل و خارج کالف در را به منظور زیبایی بیشتر، و با رعایت مسایل  ایمنی 
و فنی، ابزار مناسب بزنید.

شکل 84 ـ ابزارزني 

به کمک لوالی برگی توهمی )سه عدد لوال در طول(، در را به ویترین نصب کنید.

شکل 85 ـ نصب لوال
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همان طور که در شكل باال مشاهده می کنید، متعلقات این پروژه، یعنی آینة پشت، شیشه های بدنه، شیشه و 
دستگیرة در، و 2 طبقة شیشه ای 6 میلی متری، روی کار نصب نشده اند؛ که انجام این کار، به بعد از مرحلة 

پرداخت و رنگ کاری ویترین موکول خواهد شد.

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی

از مهم ترین اهداف کنترل کیفیت، حفظ استانداردهای تعیین شده، کشف و تصحیح انحرافات پروسه درعمل 
و ارزیابی کارایی واحد هاو افراد می باشد.

از جمله کارهایی که حتماً باید در کنترل کیفیت  پروژه فوق )ویترین( بررسی کرد، کنترل ابعاد قطعه کار 
است، به خصوص ارتفاع ویترین، زیرا ارتفاع محصول طبق استاندارد بین 120 تا 190 سانتی متر می باشد، که 

در ویترین موردنظر  180/7سانتی متر در نظر گرفته شده است.

شکل 86 ـ ویترین نهایي



110

کشتی حضرت نوح )ع( از چه چوبی ساخته شده است و چرا؟
اگر ما در نظام دقیق هستی تأمل کنیم، خواهیم دید که پیدایش هستی و توازن موجود و عمل منظم آن 
خیلی پیچیده است، به نحوی که نمی توان با تصادفات، توصیفش کرد. بدین معنا که پیدایش تمام این 
نظام دقیق و توازن حساس آن، در نتیجه  خلقتی با نیروی ماورای طبیعت است و نه تصادفاتی کورکورانه. 
این نظام داللت بر وجود خالقی دارد که هستی را از نیستی آفرید و خلقتش را با تمام دقت نظم بخشید 
و او اهلل، پروردگار جهانیان است. امروزه با پیشرفت علوم پرده از رازهایي کنار زده شده است که قریب 
به 1400 سال قبل در آیات قرآن به آنها اشاره شده بود. تاکنون به کمک علوم قرآني به بررسي دقیق 
آیاتي که به عنوان اعجاز مطرح شده اند پرداخته شده و با پژوهش دقیق علمي، صحت و سقم آنها بررسي 

و معلوم شده است.

چرا چوبی خاص برای ساخت اولین کشتی چوبی که کشتی نجات بود استفاده شد؟
نتایج تحقیقات حاکی از این است که از چوب درخت ساج )تیک( برای ساخت کشتی حضرت نوح )ع( 
دیگر چوب های  به  نسبت  باالیی  بسیار  دوام طبیعی  و  مكانیكی  این چوب خواص  است.  استفاده شده 
بدون  و  مناسب  به چوب  رسیدن  برای  تیک  دیرزیستی درخت  به سن  باتوجه  دارد، همچنین  صنعتی 
پوسیدگی طبیعی، بهترین زمان برداشت سن 40 سالگی درخت می باشد، که به قطر مناسب برای ساخت 
محصوالت چوبی رسیده باشد، یعنی قطر درخت نه آنقدر کم است که نتوان سازه ای محكم ساخت و نه 
آن اندازه زیاد که کار با آن مشكل شده باشد و این همان مدت زمانی است که برای کاشت تا برداشت 
درخت توسط حضرت نوح )ع( صرف شده و در روایات به آن اشاره گردیده است. به راستی که تنها ذات 

باري تعالي است که از ظاهر و باطن هر چیز با خبر است.
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شرح کار: 
ـ طراحی ویترین با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها

ـ انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش
ـ آماده سازی قطعات با ماشین آالت

            ـ ساخت اتصاالت چوبی
            ـ لبه چسبانی دستی و نیمه اتوماتیک

            ـ مونتاژ آزمایشی

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشین های برش و لبه چسبان و سوراخ  زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی میز آرایش )دراور( بسازد.

شاخص ها: 
ـ استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه

ـ برش قطعات به طور گونیایی و با اندازه دقیق طبق نقشه
ـ لبه چسبانی قطعات براساس استاندارد ملی

ـ ساخت اتصاالت چوبی به صورت دقیق طبق نقشه
ـ مونتاژ دقیق با توجه به نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:

1ـ کارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع دارای تهویه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مكنده و نورکافی به انضمام 
لوازم ایمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

2ـ اسناد: نقشه ویترین
3ـ ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد خط زن ـ اره فارسی بر ـ ماشین لبه چسبان ـ سوراخ زن ـ دریل و پیچ گوشتی برقی ـ میز کار 

4ـ مواد: صفحات فشرده مصنوعی ـ یراق ـ پیچ ـ نوار PVC ـ چسب چوب ـ میخ چوبی
5ـ زمان: 5 ساعت
ابزار و تجهیزات:

ماشین اره گرد میزی ـ ماشین فرز ـ ماشین دریل ستونی ـ ماشین لبه چسبان اتوماتیک یا دستی ـ دستگاه فارسی بر ـ ماشین اره نواری ـ ماشین گندگی ـ 
سوراخ زن

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه فنی1

1آماده سازی قطعات براساس نقشه فنی2

2زهوار زنی یا ابزار زنی لبة صفحه ها3

2ساخت اتصاالت چوبی4

2مونتاژ قطعات5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ مدیریت مواد و تجهیزات

2ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، گوشی و کفش ایمنی
3ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مكنده ها

4ـ صرفه جویی و مطابقت با نقشه

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی طراحی و ساخت ویترین
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پودمان 4

طراحی و ساخت صندلی چوبی
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آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

واحد یادگیری 5
 شایستگی طراحی و ساخت صندلی چوبی

 درمورد ارگونومی صندلی ها چه اطالعاتی دارید؟
 نقش صندلی چوبی در زندگی روزمره چیست؟

 بهترین چوب براي ساخت صندلی داراي چه ویژگیهایی است؟
 براي ساخت صندلی چوبی از چه اتصاالتی میتوان استفاده کرد؟

 طراحی صندلی چوبی برای همة افراد یکسان است؟
 چگونه می توان کف یک صندلی را رویه کوبی کرد؟

پس از پایان این واحد یادگیري، هنرجویان قادر خواهند بود باتوجه به طرح موجود و نقشة آماده سازی، از 
چوب مناسب به عنوان مواد اولیه استفاده کنند و صندلی چوبی که از جمله اجزاي مبلمان مسکونی است را 

بسازند. 
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مقدمه

نخستین انتظاری که از واژه صندلی به ذهن خطور می کند، راحتی صندلی است، اما عناصری به جز صندلی 
از گستره وسیع  نیز می توان جزئی  را  روشنایی  لوازم  تزئیناتی همچون  نیز  و  تلویزیون  میز  ویترین،  مانند 
مبلمان به شمار آورد. در حقیقت، بیشتر سبک های طراحی مبلمان مسکونی، بارزترین تأثیر خود را در طراحی 
صندلی به نمایش گذاشته اند. صندلی وسیله ای است برای نشستن، که معموالً ازکفی، تکیه گاه، چهارپایه و 

گاهی دو دسته تشکیل می شود. 
صندلی ها باتوجه به موقعیت های مختلف و کاربردی که دارند برای مثال غذاخوری، مطالعه، استراحت و... 
طراحی، و با انواع چوب ها و مصنوعات مختلف از جمله تخته چندالیه و...، انواع پارچه، چرم و اسفنج ساخته 

شده و به بازار مصرف عرضه می گردند.

بررسی مهندسی عوامل انسانی در طراحی صندلی

آشنایی با علم ارگونومی: ارگونومی عبارت است از تلفیق علم مهندسی عوامل انسانی و محیطی در جهت 
بهبود شرایط کار و عوامل انسانی مرتبط با انسان؛ و به طور کلی علم ایجاد هماهنگی است بین عوامل انسانی 
و اشیائی که انسان با آنها سرو کار دارد. نکتة جالب این است که شاید در روز ده ها بار با وسایل ارگونومیک 

در ارتباط هستیم، اما تاکنون به آن توجه نکرده ایم.
آیا برای شما اتفاق افتاده است که روی یک صندلی بنشینید و پس از مدتی با خود بگویید: اگر دسته های 
صندلی این گونه بود، بهتر بود؛ اگر در کفی صندلی شیارهایی برای عبور هوا وجود داشت خوب بود؛ یا چرا 

پشتی این صندلی زاویة مناسبی ندارد؟ آیا تا به حال به طرز خوابیدن خود توجه کرده اید؟
بدن شما وادارتان می کند تا در بهترین حالت ممکن بخوابید. بله شما نه تنها درمورد این دو مثال بلکه در 
مورد تمام اشیای اطراف خود این گونه تفکر می کنید. پس ذات شما به علم ارگونومی آشناست و شما هم به 

گونه ای در به کاربردن علم ارگونومی در زندگی خود تالش می کنید.
باتوجه به مثال، ارگونومی علمی است که به انسان کمک می کند که با بهره جویی از عوامل طبیعی شرایط را 

برای کار و زندگی بهتر و راحت تر فراهم کند.

استفاده  از آن  زیادی  افرادی که می خواهند مدت  برای  ارگونومیک مناسب، مخصوصاً  تهیه کردن صندلی 
کنندو همچنین محیط سالم تر و ایمن تری داشته باشند مشکلی رایج است. صندلی های ارگونومیک بسیاری 
در بازار وجود دارد اما ممکن است هنگام خرید دچار اشتباه شوید، زیرا روی آنها بر چسب ارگونومیک وجود 

دارد.
صندلی های ارگونومیک باید طوری طراحی شوند که برای افراد زیادی مناسب باشند، هر چند هیچ ضمانتی 
برای  است  ممکن  صندلی  یک  مثال  به عنوان  باشد.  مناسب  افراد  همة  برای  صندلی  این  که  ندارد  وجود 
نباشند.  برای همة کارها مناسب  به عالوه صندلی ها ممکن است  باشد.  بلندی داشته  ارتفاع  قد  افراد کوتاه 

صندلی ارگونومیک
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اندازه، محل کار  با  هنگامی می توان به طور کامل عنوان کرد که یک صندلی ارگونومیک است که متناسب 
و نوع وظایفی که شخص انجام می دهد باشد. طراحی یک صندلی مناسب بر اساس نوع کار انجام شده، در 

جدول زیر آورده شده است.

جدول 1ـ استاندارد اندازه صندلی های مختلف در کشور آلمان )بر اساس علم ارگونومی(

عرض کفي انواع صندلی
cm

عمق کفي 
cm

ارتفاع 
cm کفي

ارتفاع پایه 
cm پشتی

زاویه نشیمن نسبت 
به سطح افقی 

)درجه(

زاویه تکیه گاه 
عمودی 
)درجه(

5 تا 102010 تا 43122 تا 4147 تا 5151 تا 61صندلی ناهار خوری دسته دار

5 تا 102010 تا 43122 تا 4147 تا 4651 تا 53صندلی گوشه ناهارخوری

5 تا 010 تا 765 تا 4391 تا 3647 تا 3641 تا 41صندلی خوراک پزی

5 تا 010 تا 915 تا 43107 تا 464147 تا 51صندلی میز تحریر

صندلی میز اپن )غذا خوری(
41 تا 4146 تا 46

 76
)تکیه گاه 
پایین 51(

5 تا 010 تا 915 تا 107

20 تا 525 تا 9110 تا 41107 تا 4143 تا 4651 تا 56صندلی راحتی 

30 تا 564361841040صندلی راحتی

صندلی پایه بلند غذاخوری 
0 تا 9105 تا 56101 تا 3171 تا 3136 تا 36بچه

صندلی روکش دار مبلی نرم 
و فنری

61 وسط 
525 تا 8615 تا 463991 تا 56صندلی
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جدول 2ـ استاندارد اندازة صندلی منطبق با ابعاد بدنی افراد در کشور ایران )بر اساس علم ارگونومی(

ارتفاع نوع صندلی
کفي
cm

عمق 
صندلی

cm

عرض 
صندلی

cm

زاویۀ 
نشیمن

cm

زاویه پشتی 
صندلی
درجه

ارتفاع 
پشتی
cm

عرض 
پشتی
cm

ارتفاع 
تکیه گاه 

آرنج
cm

فاصلۀ بین 
دوتکیه گاه 

آرنج
cm

صندلی 
اداری

2550ـ444045515524517ـ38

صندلی 
تحریر 
کوچک

ــ383637/55103437/5

صندلی 
تحریر بزرگ

ــ424142/55103742/5

اهمیت طراحی صندلی مناسب 

امروزه اغلب افراد در کشورهای توسعه یافته، زمان زیادی را در حالت نشسته سپری می کنند، هنگام خوردن 
صبحانه، هنگامی که پشت میز مطالعه قرار می گیرند، در مدرسه، جلسه، اداره، هنگام صرف شام و تماشای 
تلویزیون. بیشتر افراد، در زمان کار نیز به واسطة پیشرفت فناوری و جایگزین شدن ابزارآالت، می نشینند و 
نشسته به هدایت ماشین ها می پردازند؛ اگرچه در حالت نشسته، نسبت به حالت ایستاده یا در حالت راه رفتن 
فشار زیادی متوجه ستون فقرات خواهد شد. زندگی توام با بی تحرکی، و کاری که به نشستن طوالنی مدت 
نیاز دارد، فاکتورهای مهمی در بروز کمردرد هستند و می توانند مشکالت زیادی را برای سالمتی ایجاد کنند. 

دربارة طراحی صندلی، مطالب زیادی نوشته شده است. هدف ما درمورد خصوصیات طراحی، ارائة اطالعات 
بنیادی و اصول پایه ای است که باید مبنای طرح های آینده قرار گرفته و به هم مربوط باشند. سوال این است: 
بهترین صندلی کدام است؟ آن صندلی که وقتی چند ساعت روی آن نشستید، باز هم احساس راحتی کنید.

صندلی چوبی، وسیله ای پر کاربرد و یکی از مهم ترین نیازهای انسان برای آسایش و راحتی است که در منزل یا 
محل کار مورداستفاده قرار می گیرد. اندازه و ابعاد صندلی چوبی، بر اساس نیاز و مکان مورداستفاده باید استاندارد 
باشد، که به منظور گنجاندن افراد با ابعاد و اندازه های مختلف در یک طراحی، آنتروپومتری )علم سنجش ابعاد 
بدن انسان( نقش خود را پر رنگ تر می نماید. بنابراین طراحان باید الزامات کار به همراه ویژگی های آناتومیکی، 
فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی کاربران را مدنظر قرار دهند. غیراستاندارد بودن صندلی چوبی، موجب انحراف 

اصول طراحی و ساخت صندلی
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ستون فقرات کاربر خواهد شد. هیچ صندلی وجود ندارد که برای همه راحت باشد؛ بنابراین بهترین راه حل، 
انتخاب یک صندلی ارگونومیک برای هر فرد، از میان طرح های خوب موجود بازار است. 

در طراحی صندلی، سه اصل مهم و در عین حال مرتبط با هم وجود دارد که در نوآوری صندلی موردتوجه 
قرار می گیرد.

اصل اول: طراحی زیبا از نظر ظاهری؛ یعنی فرم هندسی صندلی، نوع مواد اولیه و نوع اتصال اسکلت که در 
معرض دید قرار می گیرد، باید طوری باشد که بر زیبایی محیط زندگی بیفزاید.

اصل دوم: کارایی؛ یعنی طرح و شکل صندلی، مناسب کاربری آن بوده و از آن بتوان به طور مؤثر استفاده کرد.
اصل سوم: مقاومت و پایداری صندلی.

شکل زیر، چند اصل حاکم بر طراحی صندلی را نشان می دهد.

و  بحث  انسان  بدن  ظاهری  اندازه های  و  سنجش  دربارة  که  ارگونومی است  دانش  از  بخشی  آنتروپومتری 
گفت وگو می کند. این واژه از ریشة دو کلمة یونانی آنتروپو به معنی »انسان« و متری به معنی »اندازه گیری« 

به وجود آمده است.

ارتفاع دسته صندلی
 معموالً بین 17 تا 25 سانتی متر باالی 

کفی صندلی می باشد. 
تکیه گاه ساعد باید در ارتفاعی مناسب 
بوده و یک دستگیرة محکم برای گرفتن 

آن در داخل و یا خارج از صندلی باشد

ارتفاع کف صندلی
معموالً بین 38 تا 50 سانتی متر است.

 برای صندلی های راحتی اغلب عرض 
را بیشتر می گیرند تا پاها راحت تر باشد 

زاویۀ پشت صندلی
درجه   15 تا   5 صندلی  پشت  زاویه  معموالً 
نسبت به خط عمود است که بنا به موقعیت 
مرکز ثقل سر و برای به حداقل رساندن فشار 

می گردد تعیین  گردن  به 

پشتی صندلی
 120 تا   75 بین  ارتفاع  دارای  معموالً 
و  تکیه گاه  به عنوان  که  است  سانتی متر 
برای تماس راحت تر ستون فقرات درنظر 

می گیرند

زاویۀ کف صندلی
معموالً نسبت به افق 0 تا 5 درجه است.

این شیب ممکن است برای جلوگیری از لغزش 
کاربر بر روی صندلی، کمی رو به عقب تعیین 

گردد

شکل 1ـ اندازه های استاندارد قسمت های مختلف صندلی بر اساس علم ارگونومی

کفی صندلی )عمق کف صندلی(
 معموالً بین 40 تا50 سانتی متر است.

لغزش  از  جلوگیری  برای  است  ممکن  نشیمن گاه  عمق 
کاربر بر روی صندلی، شیب کمی رو به عقب داشته باشد   

آنتروپومتری )علم سنجش ابعاد بدن انسان(
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آنتروپومتری شامل اندازه های طولی بدن، وزن و حجم اندام ها، فضای حرکت، و زوایای حرکت اندام ها بوده 
و آمار و اطالعات به دست آمده، در تعیین شکل و اندازة ابزار تولیدی، وسایل مصرفی و همچنین در طراحی 

محل کار مورداستفاده قرار می گیرد.
معموالً در آنتروپومتری، ابعاد اختصاصی افراد مانند ارتفاع ها، عمق ها، پهناها و فاصلة انحناها اندازه گیری 

می شود. به طور کلی اندازه های بدن انسان در دو وضعیت کلی ساکن و متحرک موردنظر است.
یا »ساختار«  )ایستا(  استاتیک  آنتروپومتری  به آن  به دست خواهد آمد که  اندازه های ساکن  اول  در حالت 
می گویند؛ و در حالت دوم اندازه های متحرک تعیین خواهد شد که آنتروپومتری دینامیک )پویا( یا »کاربردی« 

یا علمی نام دارد.

هم  با  و  اندازه گیری  را  اداری  و صندلی های  مختلف،  تحصیلی  مقاطع  در  دانش آموزان  ارتفاع صندلی 
کنید. مقایسه 

تمرین

صندلی را می توان از یک نوع چوب، یا قسمت های مختلف آن را از انواع چوب تهیه کرد که در شکل زیر 
گونه های مختلف مورداستفاده در صندلی نشان داده شده است.

مواد اولیة مورد مصرف در مبلمان مسکونی

شکل 2ـ انواع چوب مورداستفاده برای قسمت های مختلف صندلی 

پشتی
چوب هایی مانند گردو، زبان گنجشک، بلوط و 

راش که قابل انعطاف و محکم هستند

پایه ها
زبان  راش،  بلوط،  گردو،  مانند  چوب هایی 
گنجشک و به خصوص افرا، که برای چرخاندن 

دارند باالیی  مقاومت  و  بوده  عالی 

کف صندلی
از  البته  است.  مناسب  سختی،  چوب  هرنوع 
می توان  کاج  و  سپیدار  مانند  نرم  چوب های 
استفاده نمود در صورتی که اتصاالت و پایه ها 
عمیق تر باشند، و نشیمن گود درنظر گرفته شود.

پل صندلی
چوب های سخت مانند گردو، بلوط، راش، زبان 

گنجشک و افرا.
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جدول 3ـ انواع چوب مورداستفاده برای صندلی چوبی

وزن نام علمینام متداولنوع گونه
کاربردمخصوص

راش
BeechFagus sylvatica0/67 مبلمان سازی، اجزای خراطی شده صندلی، وسایل

آشپزخانه

زبان گنجشک
AshFraxinus species0/55 دسته ابزار، ابزار ورزشی، قسمت های خمیده در

مبلمان سازی

گردو
WalnutJuglans regia0/47 ساخت کابینت، مبلمان سازی، روکش در ساخت

مبلمان

ساخت کفپوش، سالن های ورزشی، مبلمان سازیMapleAcer saccharum0/56افرا 

بشکه های چوبی، صنایع مبلمان، ساخت کفپوشOak Quercus petraea0/59بلوط

به چند نمایشگاه مبل یا کارگاه مبل سازی در منطقة محل سکونت خود مراجعه کرده و دربارة استفادة 
انواع چوب ها در مبلمان مسکونی سوال کنید و بر اساس یافته های خود، جدول زیر را تکمیل نمایید.

منظور از چوب خشک مناسب برای استفاده در مبلمان چیست؟ مقدار رطوبت منطقة شما چند درصد فکرکنید
است؟

کالف، همان اسکلت بندی صندلی است که مراحل نهایی مانند رنگ کاری و رویه کوبی روی آن انجام می شود. 
از  بعضی  می شود.  انجام  افراد،  راحتی  و  آنتروپومتری  علم  به  باتوجه  صندلی،  مختلف  قسمت های  طراحی 
قسمت های صندلی ممکن است حذف یا اضافه شوند که بر اساس سلیقة افراد، مدل های مختلفی وجود دارد. 

تمرین

ویژگی چوبنوع مبلماننام چوب )گونه چوبی(ردیف

1

2

3

آناتومی بدنه صندلی چوبی )کالف صندلی(
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آناتومی صندلی باید از چوبی مناسب، خشک و دارای اتصال های مقاوم و مناسب انتخاب شود.

شکل3ـ قسمت های مختلف صندلی چوبی

پشتی
اره  با  می کند؛  ایجاد  را  بدن  پشت  تکیه گاه 
نواری انحنای ستون های عقب را ببرید و زبانه 

را با فاق های تاج و قید عقب اتصال بدهید

قید پشتی کف صندلی
تکیه گاه قاب کف صندلی به ستون های پشتی؛ 
توسط فاق و زبانۀ مخفی به ستون های پشتی 

متصل می شود.

قیدهای جانبی کف صندلی
 تکیه گاه های کف صندلی، با زاویه به سمت 
و   جلو  قیدهای  به  صندلی،  درپشت  داخل 
عقب متصل می شود.کف صندلی نیز توسط 
اتصال فاق و زبانه زاویه دار محکم می گردد.

تاج
تختۀ باالیی پشت صندلی است، که متناسب 
لبهٔ  می شود؛  فرم دهی  انسان  بدن  پشت  با 

باالیی می تواند انحنا داشته باشد.

پایه های عقب
متناسب با شکل پشت بدن انسان  و اصول 
می شود.  فرم دهی  صندلی،  آنتروپومتری 
دنباله های فوقانی را می توان به صورت دکوراتیو، 
پخ کرد. قید پایه عقب )پشتی( را گاهی اوقات 

نردبان نیز می گویند.

بلوک گوشه )نبشی( 
بلوک سه گوش برای محکم سازی قاب نشیمن، 
داخل قید پیچ شده، و زیر نشیمن گاه پنهان 

است.

پایه جلوی کف صندلی
قیدهای کف صندلی به پایه های جلویی توسط فاق و زبانه 
مخفی متصل می شوند.همچنین لبه پایینی را می توان برای 

زیبایی، به جای نبشی با پیچ و مهره متصل کرد.

به طور کلی صندلی های چوبی بر اساس شکل ظاهر، در دو گروه بزرگ »صندلی تخته ای« )تمام چوب( و 
»صندلی مبله« )ترکیب چوب و پارچه( قرار می گیرند؛ که این دو گروه، به انواع مختلف بدون دسته، دسته دار، 

تاشو و راحتی تقسیم می شوند.

انواع صندلی از نظر شکل ظاهری

شکل4ـ صندلی چوبی بدون دسته                                               شکل5 ـ صندلی مبله دسته دار      
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صندلی های تمام چوب، باید دارای چوبی مرغوب، ظاهری سالم و رنگی یکنواخت باشند.

شکل6 ـ  صندلی تاشو                                                         شکل7ـ صندلی راحتی

اتصاالت چوبی در صندلی ها

یکی از گام های مهم فرایند طراحی مقاومت و پایداری انواع سازه های چوبی، طراحی اتصاالت است. اتصاالت 
همیشه ضعیف ترین قسمت قطعات مبلمان اند، به طوری که در اغلب موارد، شکست در مبلمان ناشی از ضعف 
اتصاالت بوده است. به همین دلیل اگر اتصاالت مناسب و طبق اصول فنی ساخته شود طول عمر محصول 
نیز به مراتب افزایش خواهد یافت؛ در همین راستا با ورود فناوری های مهندسی در طراحی مبلمان، اطالعات 

خوبی برای طراحی اتصاالت در مبلمان فراهم آمده است.
متداول ترین اتصاالتی که در ساخت صندلی چوبی کاربرد دارند، به شرح زیر می باشد:

 اتصال کام )ُکم( و زبانه
یکی از اتصاالت مهم و پرکاربرد در سازه های چوبی اتصال کام و زبانه است. این اتصال دارای دو نوع کام و 
زبانة ساده و مخفی می باشد، که کام و زبانه، ممکن است گرد یا مستطیل شکل باشد. اتصال کام و زبانة گرد 

و مستطیلی، به جز شکل هندسی شان، از نظر استحکام اتصال هیچ تفاوتی با هم ندارند.

شکل 8 ـ انواع اتصاالت مختلف کام و زبانه
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از این نوع اتصال برای وصل کردن مهاربند و قیود روی مصنوعات ماسیو چوب، به خصوص صندلی و میز 
استفاده می شود. 

مقاومت این نوع اتصال به ضخامت زبانه و طول نفوذ آن در کام و مقاومت خود چوب بستگی دارد؛ بنابراین 
شاید ترجیح با ضخامت بزرگ تر زبانه باشد، ولی باید توجه داشت که اندازة بزرگ تر زبانه، به کام بزرگ تر 
هم نیاز خواهد داشت که از نظر باقی ماندن مقطع خالص در عضوی که کام در آن کنده می شود، محدودیت 

وجود دارد.

در هنگام ساخت، باید به سفت یا شل بودن بیش از حد اتصال توجه داشت، زیرا از جمله متغیرهای 
اتصال بوده و بسیار حایز اهمیت است.  تأثیرگذار در ظرفیت 

نکته

شکل 9و 10 دو نوع مختلف این اتصال را نشان می دهد.

شکل 9ـ فاق و زبانۀ مخفی                                                    شکل10ـ کام و زبانۀ ساده

 اتصال انگشتی
اتصال انگشتی، پس از ساخته شدن و درهم جا رفتن، شبیه انگشتان دو دست است که در هم داخل شده اند؛ 
و نام گذاری آن، به همین دلیل است. این اتصال، از جمله اتصاالت گوشه ای دو سطحی به شمار می رود؛ 
و اگر دقیق و تمیز ساخته شود اتصالی بسیار زیبا و محکم خواهد بود که در ساخت صندوق های زینتی، 
جعبه های ظریف و همچنین در ساخت جعبه ها با ابعاد بزرگ تر مانند دراور و... به کار می رود. از این اتصال 
در بلوک گوشة صندلی نیز استفاده می شود. اگر این اتصال با کیفیت خوب ساخته شود، استحکام باالیی 
خواهد داشت. اما از نظر در آوردن جای کام در هریک از اعضا، به نظر می رسد که اعضای اتصال، نصف توان 
خود را خواهند داشت ولی پس از سوارکردن اتصال، جای کام در یک عضو توسط عضو دیگر پر می شود. 
ناگفته نماند که نسبت طول زبانه به ضخامت آن مهم بوده و توصیه می شود به صورت فرد مثال 3، 5 و 7 

زبانه خط کشی و ساخته شود. 

کام

زبانه
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  ساخت اتصال انگشتی با ماشین آالت پیشرفته
با  کرد.  استفاده  چوب  چسب  به همراه  عرض  کم  تخته های  عریض کردن  برای  می توان  اتصال  نوع  این  از 
چوب های با عرض بیشتر، می توان پایه های قوس دار کنار هم با دورریز کمتر چوب در برش کاری تهیه کرد.

شکل 11ـ اتصال انگشتی با تعداد زبانه زوج                                    شکل 12ـ اتصال انگشتی با تعداد زبانه فرد   

اتصال انگشتی ساخته شده با تعداد زبانة فرد زیباتر است یا زوج؟ در کارگاه، هر دو نوع اتصال را بسازید 
و با هم مقایسه کنید؛ و نتیجه را در قالب یک گزارش به هنرآموز خود تحویل دهید.

کارعملی

شکل13ـ اتصال انگشتی ساخته شده با دستگاه فرز                    شکل 14ـ چسباندن و عریض کردن چوب ها به وسیلۀ چسب و گیره دستی

 اتصال میخ 
با  مقایسه  در  آن  کاربرد  قدمت  و  است  ساز چوبی  و  در ساخت  مکانیکی  اتصال دهندة  معمولی ترین  میخ، 
اتصال دهنده های فلزی بیشتر می باشد. تنوع میخ وسعت چشم گیری پیدا کرده است، مانند اندودکردن و 
همچنین ایجاد موانع مکانیکی روی محور میخ، به منظور افزایش ظرفیت تحمل بار آن. میخ ها عمدتاً برای 
ساخت اتصاالتی مناسب هستند که بر آنها بار کم وارد می شود. بازدهی کار کوبیدن میخ با پیدایش میخکوب 

پنوماتیک افزایش قابل مالحظه ای یافته است.
از میخ می توان به عنوان اتصال موقت استفاده کرد؛ در واقع در اتصاالت چسبی که امکان استفاده از گیره یا 
پیچ دستی وجود ندارد، میخ را روی قطعه چوب زده ولی تا آخر نمی کوبند، تا پس از خشک شدن چسب، 

آن را بیرون بکشند.
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 اتصال میخ چوبی یا دوبل
 این اتصال امروزه بیشترین کاربرد را در تولیدات چوبی داشته و به دلیل استحکام زیادی که دارد در تولیدات 
مبلمان بسیار مناسب است )شکل 17(. این اتصال را در بعضی موارد می توان جایگزین اتصال کم و زبانه کرد. 
اتصال دوبل، به دلیل سرعت و سهولت ساخت، از اتصاالت بسیار رایج است که به همراه چسب چوب به کار 

می رود. دوبل ها در انواع ساده، آجدار با شیار طولی و شیار پیچی ساخته می شود.
میخ چوبی با اندازه های مختلف به صورت آماده در بازار به فروش می رسد و البته به صورت دستی نیز قابل 
را شیاردار  بیشتر، سطح خارجی دوبل ها  استحکام  به منظور  و  افزایش سطح چسب  برای  ساخت می باشد. 
می سازند که این شیارها باعث هدایت چسب اضافی داخل سوراخ به بیرون نیز می شود و حباب های محبوس 
استحکام  برای  پین در سوراخ  بودن  اتصال دوبل، جذب  آزاد می گردد )شکل 18(. در  پین  هوا در سوراخ 

موردنظر با هر چسبی مهم است، به خصوص با پلی وینیل استات )چسب سفید نجاری(.

شکل15ـ نحوة صحیح کشیدن میخ                                                                    شکل16ـ انواع مختلف میخ

شکل18ـ اتصال دوبل ساده شکل17ـ دوبل مارپیچی
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بلوک های سه گوش با چسب و میخ، پیچ یا منگنه نصب می شوند. مقاومتی که با بلوک سه گوش در اتصال 
به دست می آید، باید متناسب با سطح اتصال چوب با اعضای مجاور اتصال باشد. جذب بودن بلوک در محل 
نصب، از جمله متغیرهایی است که در اثربخشی افزایش مقاومت بسیار مؤثر است؛ و در بلوکی که از چوب 
ماسیو تهیه می شود، باید سعی کرد یکی از دو سطح عمود بر هم، موازی با الیاف چوب قرار گیرد، زیرا مقاومت 

اتصال با چسب روی این سطح چوب، حداکثر است.

بهترین اتصال بلوک سه گوش کدام است؟ چرا؟فکرکنید

به چه دلیلی دوبل ها را به صورت مارپیچ تهیه می کنند؟ آیا شما پیشنهاد بهتری دارید؟فکرکنید

در سازة انواع مبلمان )دارای رویه یا بدون آن( اتصاالت را با استفاده از بلوک گوشه، مقاوم سازی می کنند. 
در واقع برای افزایش ظرفیت لنگر و تنش خمشی تکراری، در گوشه های قاب مبلمان، اغلب از بلوک های 

سه گوش استفاده می شود.

شکل 19ـ بلوک سه گوش )نبشی( با اتصال ساده )پیچ و میخ(                            شکل 20ـ بلوک سه گوش )نبشی( با اتصال انگشتی

مقاوم سازی اتصاالت
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کام و زبانه 
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اتصاالت مورد استفاده در ساخت صندلی چوبی
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ساخت اتصاالت
در تصاویر صفحه قبل، زیر هر شکل، یک کد شامل یک رنگ نشان داده شده و ممکن است به صورت مشترک با 
ابزارهای دستی یا ماشین آالت آماده گردند. با این ابزار کلیدی که هر رنگ در جدول زیر نشان می دهد که آیا نسبتاً 

.)D( یا مشکل )E ( آسان است

ماشین آالتابزار دستی

E نسبتاً آسانE نسبتاً آسان

D مشکلD مشکل

شکل 21ـ انواع اتصاالت مورداستفاده در ساخت صندلي چوبي 

طراحی و ساخت صندلی ناهارخوری 

1ـ عنوان پروژه

این صندلی با ابعاد کلی ارتفاع 1070، پهنا )عرض( 500 و عمق کف 475 میلی متر، از چوب ماسیو )چوب 
راش( می باشد، که کفی آن از تخته چندالیه، با اسفنج و پارچه تشکیل شده است. بعضی از قطعات، به وسیلة 
شابلون آماده می شود و اتصاالت به کار رفته در آن، کام و زبانه، میخ چوبی )دوبل( و اتصال انگشتی است. 
برای مونتاژ از چسب و از میخ )البته به صورت موقت( استفاده می شود و هیچ پیچ و میخ دیگری در آن به کار 
نمی رود. برای این پروژه، از رنگ شفاف پلی استر استفاده خواهد شد؛ و وزن آن حدود 10 کیلوگرم می باشد. 

2ـ تعریف پروژه
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 شکل 23ـ استفاده از وسایل ایمنی و شکل22ـ وسایل ایمنی و حفاظت فردی
فردی حفاظت 

شکل 24ـ لباس کار در وضعیت مناسب

3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(

ساخت  برای  موردنیاز  ماشین آالت  کاربرد  و  طراحی،  برای  شایستگی  مهارت  کسب  پروژه  این  از  هدف 
قسمت های مختلف صندلی، از جمله برش کاری با دستگاه اره نواری، مسطح کردن چوب با دستگاه کف رند، 
یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی، آشنایی با دستگاه های جدید اتصال زنی، ساخت انواع اتصاالت 
به کار رفته در انواع صندلی های چوبی، سوراخ کاری محل اتصال میخ چوبی )دوبل(، همچنین کار با ابزارهای 
دریل  و  دریل  سنباده،  دستگاه های  )انواع  برقی  دستی  و  و سوهان(  دستی، چوبسا  گیره  )چکش،  دستی 

شارژی( می باشد.

4ـ مسایل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

برای حفاظت افراد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که متوجه بعضی از اعضای بدن مانند چشم، گوش، 
دستگاه تنفسی و ... می شود، باید هنگام کارکردن با ابزارها و ماشین آالت، از وسایل حفاظت فردی استفاده 
کنید. غفلت از به کارگیری این وسایل موجب آسیب دیدن اعضای بدن شده و خسارات جبران ناپذیری به وجود 
می آورد. وسایل حفاظتی و ایمنی فردی در کارگاه صنایع چوب، عبارتند از: لباس کار، عینک حفاظتی، ماسک 
حفاظتی، گوشی حفاظتی، کفش ایمنی، دستکش حفاظتی، و در بعضی از موارد کاله حفاظتی. )شکل های 22 

تا 24(.

بنابراین  استفاده کنید؛  را  به همان  ایمنی مخصوص  لوازم  باید  با هر دستگاه، فقط  برای کارکردن  1ـ 
بگیرید. کار  به  برای هر دستگاهی  را  ایمنی  لزومی ندارد که همة وسایل 

2ـ در محیط های کارگاهی حتماً محل قرارگیری جعبة کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی را بشناسید 
و به عالئم هشداردهنده توجه نمایید.

3ـ به خاطر گرد و غبار زیاد حاصل از عملیات ساخت، باید حتماً هنگام کار از دستگاه مکنده استفاده کنید.

نکته
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نگرش: دقت و سرعت و کیفیت ساخت پروژه در هنگام کارکردن و در پایان کار.

5 ـ شایستگی های غیرفنی

گرد و غبار، و خاک اره  حاصل از برش چوب کجا می تواند کارایی داشته باشد؟ تحقیق کنید. 
تحقیق کنید

شایستگی های غیرفنی

در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کارآفرین باشید.نوآوری و کارآفرینی

از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جویی کنید.مدیریت منابع

می توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و سایر شایستگی های غیر فنی
ارتباطات، تفکر سیستمی و تفکر خالق اشاره نمود.

6 ـ نقشه ایزومتریک

7ـ نقشة سه نما

نقشه های صفحه بعد را با رعایت اصول نقشه کشی به کمک نرم افزار اتوکد ترسیم کرده و به هنرآموز 
خود تحویل دهید.

فعالیت 
علمی
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صندلی سه نما
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9ـ نقشة برش و دیتیل قطعات موردنیاز

8 ـ نقشة انفجاری
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10ـ جدول لیست برش قطعات

کد نام قطعهردیف
تعدادجنسقطعه

ابعاد قطعات به 
میلی متر

روش 
برآورد 

ابعاد

حجممساحتطول

)مترمکعب()مترمربع()متر(طولعرضضخامت

چوب 1تاج صندلی1
0.00092ــحجمی120105440راش

چوب 2پشتی صندلی2
0.00221ــحجمی120180614راش

چوب 3پایه عقب صندلی3
0.00533ــحجمی230831070راش

چوب 4قید باال صندلی4
0.00037ــحجمی13030410راش

چوب 5قید عقب صندلی5
0.00080ــحجمی13065410راش

چوب 6پایه جلو صندلی6
0.00119ــحجمی23045440راش

چوب 7قید جلو صندلی7
0.00092ــحجمی13065472راش

چوب 8قید بغل صندلی8
0.00152ــحجمی23065390راش

نبشی عقب 9
چوب 9)بلوک سه گوش(

0.00032ــحجمی23035150راش

نبشی جلو10
چوب 10)بلوک سه گوش(

0.00032ــحجمی23035150راش

تخته 11کفی صندلی11
ـ0.22ـسطحی116430510چند الیه

جمع 
کل 

0.00طول کل........................... با ضخامت....... میل + 5 درصد دور ریز

0.24مساحت کل ام دی اف خام با ضخامت 16 میل + 10 درصد دور ریز

0.0181حجم کل چوب راش با ضخامت مختلف + 30 درصد دور ریز
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11ـ نقشة چیدمان یا جانمایی قطعات در الوار

طول قطعات آبی رنگ، برای ایجاد زبانه، 4 سانتی متر بلندتر محاسبه شده است )یعنی از هر طرف 2 
سانتی متر(.

نکته

12ـ جدول یراق آالت

کاربردمحل نصبتعدادنام یراق آالتردیف

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

 م

اق
یر

سه 
کی

 

ول
حص

ن م
ارت

ک

اتصال موقت قطعاتمونتاژ دو قطعه1میخ استوپ1



135
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ردیف
مواد مصرفی

ماشین آالتابزار دستی ـ برقیابزار های دستی
واحدمقدارعنوان

اره نواريفارسی برماسکمترمکعب0.0181چوب راش1

کف رنداره عمودبرگوشی صداگیرمتر مربع0.24ام دی اف خام 16 میل2

گندگیدریل برقیدستکش و کفش ایمنیگرم100چسب سفید3

کم کندریل شارژیمتر نواری فلزی بسته1میخ استوپ4

زبانه زناورفرزگونیا فلزیعدد2میخ چوبی سایز 510

سنباده دیسکی )پولیش(مداد6

سنباده لرزانخط کش تیره دار7

دم چلچله زنچکش چوبی8

میخ کوب بادیاره ظریف بر پشت دار9

مغار10

رنده دستی11

چوبسا12

سوهان13

پیچ دستی یا گیره 14
تسمه اي

مته 1510

13ـ جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آالت
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ماشین کف رند 

  ماشین اره نواری

گندگی  ماشین 
)ضخامت گیر(

 ماشین فرز میزی

ماشین سنباده توپی

  ماشین دوبل زن

 ماشین کام )ُکم( کن

 پانل بر افقی )خط زن(

ماشین زبانه زن

ماشین سنباده نواری  ماشین سنباده دیسکی

 تنگ پنوماتیکی میزیمیز مونتاژ و تراز برای تنظیم پایه های صندلی

شکل 25ـ ماشین آالت مورد استفاده در ساخت پروژه

قبل از کارکردن با هر دستگاهی، باید ابتدا با عملکرد آن آشنا شوید؛ زیرا کار هر دستگاه و نکات ایمنی 
مربوط به آن، ممکن است با دستگاه های دیگر متفاوت باشد.

ایمنی

در شکل 25، قطعات مختلف صندلی با کدام دستگاه آماده می شود، آن را با فلش مشخص کنید. تمرین
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پودمان4: طراحی و ساخت صندلی چوبی

14ـ نقشه فنی قطعات

1ـ تاج: تاج صندلی، با ابعاد 20×105×440 میلی متر، دارای اتصاالت دوبل و کام می باشد. برای اتصال دوبل 
که در دو طرف تاج قرار دارد و به پایة عقب صندلی متصل می شود، باید سوراخی به قطر 10 و عمق 20 

میلی متر در وسط ایجاد کرد. 
برای اتصال پشتی به تاج که از اتصال کام استفاده می شود که باید کامی با قطر 10، و عمق 20 و عرض 40 
میلی متر در وسط تاج ایجاد کرد. با استفاده از دستگاه کم )کام( کن مته ای می توان هر دو اتصال را ساخت. 

شکل 26ـ نقشه فنی تاج

این  زبانه است.  اتصال  با 20×180×614 میلی متر دارد که دارای  برابر  ابعادی  2ـ پشتی: پشتی صندلی 
اتصال را می توان به وسیلة دستگاه های اره نواری، اره گرد و زبانه زن نیمه اتوماتیک ایجاد کرد. 

شکل 27ـ نقشه فنی پشتی
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3ـ پایه عقب: پایه های عقب صندلی، دارای طول 1070، عرض 83 و ضخامت 30 میلی متر است که دارای 
اتصاالت دوبل و کام هستند. این اتصاالت را می توان به وسیلة دستگاه کام کن مته ای ساخت.

شکل 28ـ نقشه فنی پایه عقب

4ـ قید باال ) قید پشتی(: قید پشتی صندلی، با ابعاد 30×30×410 میلی متر، دارای اتصال کام و زبانه 
است. اتصال زبانه را می توان به وسیلة دستگاه های اره نواری، اره گرد و زبانه زن نیمه اتوماتیک، و اتصال کام 

را می توان به وسیلة دستگاه کام کن مته ای ساخت. 

شکل 29ـ نقشه فنی قید پشتی
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پودمان4: طراحی و ساخت صندلی چوبی

اتصال را  این  اتصال زبانه است.  ابعاد 30×65×410 میلی متر، دارای  با  5 ـ قید عقب: قید عقب صندلی، 
می توان به وسیلة دستگاه های اره نواری، اره گرد و زبانه زن نیمه اتوماتیک ایجاد کرد.

شکل 30ـ نقشه فنی قید عقب

6 ـ پایه های جلو: پایه های جلوی صندلی، با طول 440، عرض 45 و ضخامت 30 میلی متر، دارای اتصال 
کام هستند. این اتصال را می توان به وسیلة دستگاه کام کن مته ای ایجاد کرد. 

شکل 31ـ نقشه فنی پایه جلو
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7ـ قید جلو: قید جلو صندلی، ابعادی برابر 30×65×472 میلی متر دارد، که دارای اتصال زبانه هستند. این 
اتصال به وسیلة دستگاه های اره نواری، اره گرد و زبانه زن نیمه اتوماتیک ساخته می شود.

شکل 32ـ نقشه فنی قید جلو

8 ـ قید بغل: قیدهای بغل صندلی، با ابعاد 30×65×390 میلی متر، دارای اتصاالت زبانه می باشند. این اتصال 
را می توان به وسیلة ماشین های اره نواری، اره گرد و زبانه زن نیمه اتوماتیک ایجاد کرد.

شکل 33ـ نقشه فنی قیدهای بغل
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پودمان4: طراحی و ساخت صندلی چوبی
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9ـ نبشی عقب )بلوک سه گوش(: نبشی )بلوک سه گوش( صندلی، با طول 150، عرض 35 و ضخامت 
30 میلی متر، می باشد. تفاوت آن با نبشی جلو فقط در زوایای فارسی شده است )زاویه یکی 43 و زاویه دومی 

47درجه می باشد(. این اتصال را می توان به وسیلة دستگاه فرز میزی ایجاد کرد.

شکل 34 الف ـ نقشه فنی نبشی 1 )بلوک سه گوش(

10ـ نبشی جلو )بلوک سه گوش(: نبشی )بلوک سه گوش( صندلی، با طول 150، عرض 35 و ضخامت 
30 میلی متر، اتصال زبانه می باشد. این اتصال را می توان به وسیلة دستگاه فرز میزی ایجاد کرد.

شکل 34 ب ـ نقشه فنی نبشی2 )بلوک سه گوش(
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11ـ کفی صندلی: کفی صندلی، با ابعاد 16×430×510 میلی متر، از جنس تخته چندالیه یا تخته خرده 
چوب می باشد، که می توان آن را به وسیلة دستگاه اره نواری و کف رند ساخت.

شکل 35ـ  نقشه فنی کفی صندلی

15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

 1ـ طراحی و ترسیم صندلی چوبی
همان طور که پیش از این نیز گفته شد، طراح باتوجه به ابعاد استاندارد و اصول ارگونومی، ابتدا باید با دست 
آزاد نمونه ای را طراحی کرده )شکل 36(، و سپس باتوجه به طراحی انجام شده و با نرم افزارهای طراحی، 

نقشة اجرایی کار، پرسپکتیو، سه نما و برش را ارایه دهد. 

شکل 36ـ طراحی ابتدایی صندلی با دست آزاد
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پودمان4: طراحی و ساخت صندلی چوبی

اندازة دقیق  با  را  اتصاالت موردنظر  باید تک تک قطعات یک سازه را به طور جداگانه ترسیم کرده،  طراح 
عالمت گذاری و قسمت هایی را که نامفهوم و پیچیده هستند، در برش نشان دهد.

SketchUp 2ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار 
برنامة sketch Up را باز کنید.

بعد از اجرای برنامه، واحد یا یکای اندازه گیری را تنظیم کنید. برای تنظیمات واحد اندازه گیری باید از نوار 
ابزار باالی صفحه، روی گزینة modelinfo کلیک نموده و بعد از باز شدن پنجره به سمت چپ نوار قسمت 
را روی  اندازه گیری  format واحد  باالی پنجره روی  unite کلیک کنید و در قسمت  پایین، روی گزینة 

میلی متر انتخاب )رقم اعشار را هم روی 0.0 تنظیم ( نمایید.

1ـ بعد از طراحی هریک از قطعات آن را group کنید تا هنگام مونتاژ، با مشکلی مواجه نشوید.
2ـ بعد از هر مرحلة طراحی، کار را save نمایید.

3ـ ابعاد به میلی متر می باشند. 
4ـ بـرای نمایش خطوط نـامرئی طرح، از منوی view قسمت toolbars و دسته ابـزار style از ابـزار 

back edge استفاده نمایید. با فشردن مجدد همین ابزار، طرح به حالت عادی خود برمی گردد.
5 ـ از قطعات طراحی شده با استفاده از کلید ترکیبی cntrl و move به تعداد نیاز کپی تهیه کنید.

نکته

با  با 20×105×440 است، ترسیم کرده و  برابر  مرحله اول، طراحی تاج صندلی: حجم کلی تاج را که 
استفاده از line و arc خطوط مربوط به تاج و اتصاالت آن را که ترکیبی از قوس و خطوط صاف می باشد، 

)شکل37(. کنید  ترسیم 
با استفاده از ابزار push/pull عالوه بر حذف حجم اضافی، اتصال میخ چوبی و کام مربوطه را ایجاد نمایید 

)شکل38(.

شکل 37                                                                                               شکل 38
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مرحله دوم طراحی، پشتی صندلی: طبق نقشه فنی، حجم قطعه پشتی را به ابعاد 20×180× 608 به 
انضمام طرح موردنظر ترسیم نمایید. همان طور که در تصویر مالحظه می کنید ابتدا باید خطوط کمکی را 

ترسیم و خطوط قوس دار قطعه را بر مبنای آن طراحی کنید )شکل39(.

شکل 39

ابتدا با ابزار پاک کن، خطوط اضافی را با دقت حذف کنید؛ در ادامه با استفاده از ابزار push/pull به فرم 
نهایی قطعه خواهیم رسید. الزم به ذکر است که اتصال زبانه را باید مانند قید ها در همین مرحله ایجاد کنید. 
در صورتی که لبه های کار دارای شکستگی باشد پس از یکپارچه سازی، قطعه را انتخاب و با کلیک راست و 

انتخاب گزینه soften edge لبه های کار را با وضوح بیشتر مشاهده کنید )شکل40(.

شکل 40
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مرحله سوم طراحی، پایه عقب: ابتدا مستطیلی به ابعاد 83×1070 را طراحی نموده و پس از مشخص 
نمودن نقاط ترسیم بر اساس نقشه فنی و با استفاده از ابزار line و arc خطوط مربوط به قوس ها و شیب 

پایه عقب را طبق نقشه فنی طراحی نمایید )شکل41(.
اکنون خطوط اضافی را حذف کنید تا فقط سطح مقطع پایه باقی بماند و با استفاده از ابزار push/pull به 

میزان 30 میلی متر به سطح مقطع پایه حجم بدهید )شکل42(.

شکل 41                                                                                       شکل 42

ابتدا یک کپی از پایه تهیه نمایید و به صورت قرینه نسبت به هم قرار داده، اتصاالت مربوط به پایه را ترسیم 
کنید؛ سپس به کمک ابزار push/pull کام مربوطه را ایجاد نمایید، به طوری که اتصال کام جانبی پایه به 

سمت داخل ومقابل هم قرار گیرند )شکل 43 و 44(.

نکته این مرحله را با ترسیم حجم اولیه نیز می توان انجام داد. 

شکل 43                                                                                                          شکل 44
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مرحله چهارم، طراحی پایه جلو: با ابزار lineو arc طبق نقشه فنی قطعه ای به ابعاد 30×50×440 به 
همراه خطوط مربوط به شیب پایه ها واتصال کام ترسیم کنید )شکل45(.

 push/pull اکنون یک کپی ازآن تهیه کنید و خطوط اتصال کام کناری پایه را ترسیم وبا استفاده از ابزار
قسمت های اضافی پایه ها و اتصال کام را حذف نمایید. الزم به ذکر است که اتصال کام کنارپایه جلویی باید 

روبرو و متقارن باشند )شکل46(.

شکل 45                                                                                                       شکل 46

)اتصال  بغل  قید  طراحی  پنجم،  مرحله 
ابعاد  به  بغل  قید  حجم کلی  شانه ای و زبانه(: 
30 ×65×373 را طراحی کنید. بر اساس نقشه 
فنی وبا استفاده از ابزارهای line خطوط مربوط 
به شانه و زبانه، و با ابزار arc خطوط قوس زبانه 
را ترسیم نموده، سپس 2 عدد از قید را تکثیر و 
با چرخش یکی از دو طرح نمای جلو و پشت کار 

را نشان دهید )شکل47(.

شکل 47

به  کشیدن  با  و   push/pull ابزار  از  استفاده  با 
سمت داخل، اتصال شانه ای و زبانه را ایجادکنید 
نمایید  حذف  را  مانده  برجای  مازاد  خطوط  و 

)شکل 48(.

شکل 48
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حجم  پایه:  جلو  قید  طراحی  ششم،  مرحله 
را طراحی،  ابعاد 30×65×472  به  جلو  قید  کلی 
وخطوط مربوط به اتصاالت را با استفاده از line و 
arc ترسیم نموده وخطوط اضافی را حذف کنید 

)شکل49(.

شکل 49

با استفاده از ابزار push/pull ابتدا قسمت های 
مازاد زبانه و سپس مربوط به شیار را حذف کنید 

)شکل50(.

شکل 50

مرحله هفتم، طراحی قید عقب پایه: حجم کلی قطعه به ابعاد 30×65×410 و خطوط مربوط به اتصاالت 
را ترسیم نمایید )شکل51(.

با استفاده از ابزار push/pull طبق شکل به قید حجم دهید )شکل52(.

شکل 51                                                                                                  شکل52
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صندلی:  زیر  نبشی  طراحی  هشتم،  مرحله 
و   150×35×30 ابعاد  به  نبشی  کلی  حجم 
اتصال  به  مربوط  درجه(   45( فارسی  خطوط 

)شکل53(. کنید  ترسیم  را  نبشی 

شکل 53

اکنون با استفاده از pull/push قسمت اضافی را از بین ببرید، سپس از نمای Back edgs استفاده نموده 
وطبق خط چین هایی که در شکل54 مالحظه می کنید، خطوط را ترسیم نمایید. در آخر خط های اضافه را با 

ابزار پاک کن حذف کنید تا طرح نهایی قطعه آماده گردد )شکل55(.

شکل 54                                                                                                         شکل 55

مرحله نهم، طراحی قید پایین پشتی: حجم قید به ابعاد 30×30×410 را به همراه خطوط کام ترسیم 
کنید )شکل56( .

با استفاده از ابزار push/pull شکل نهایی قطعه را ایجاد نمایید )شکل57(.

شکل 56                                                                                                    شکل 57
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 line مرحله دهم، کف صندلی: قطعه کف صندلی به ابعاد 16×430×510 را ترسیم، و با استفاده از ابزار
طبق نقشه فنی خطوط مربوط به آن را طراحی کنید )شکل58(.

با استفاده از ابزار push/pull حجم های اضافی را محو نمایید )شکل های59 و 58(.

شکل 58                                                                                                         شکل 59

مرحله یازدهم، مونتاژقطعات صندلی: قطعات را به صورت انفجاری نزدیک به هم قرار داده )شکل 60(
قطعات را به حالت مونتاژ به هم وصل کنید )شکل61(.

شکل 60                                                                                                    شکل 61

مرحله دوازدهم، افزودن متریال: با استفاده از ابزار paint و انتخاب متریال، چوب یا پارچه و یا چرم را 
انتخاب کنید )شکل 62 و 63 (.

شکل 62                                                                                                     شکل 63
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16ـ مراحل ساخت محصول
 1ـ تهیه و ساخت شابلون قطعات

در صنایع چوب، به دلیل تنوع محصوالت و طرح ها، و همچنین نقشه های ساخت در زمینة مبلمان، دکوراسیون، 
نیازمندیم. همان طور  نیز هستند،  انواع شابلون، که متنوع و متعدد  از  استفاده  به  و...  کابینت، در و پنجره 
که مالحظه کردید با توجه به نقشه های فنی، برای تهیة قسمت هایی از صندلی، مثل تاج، پشتی و پایه های 
صندلی که دارای سطوح و اضالع منحنی به فرم های گوناگون هستند باید شابلون تهیه کرد؛ به عبارت دیگر 
باید دقیقاً شکل و اندازة هر قطعه را روی سطح موادی مانند تخته الیه یا MDF به ضخامت 3 میلی متر ترسیم 
کرد و آنها را با ابزار دستی، دستی ماشینی، ماشین آالت و یا ماشین آالت پیشرفته از جمله فرز CNC و لیزر 

CNC برش داد، تا شابلون های مربوطه آماده شود.

الف( تهیۀ شابلون با کمک ابزارهای دستی: این نوع شابلون، مانند شابلون های خط کشی، برای تسریع و 
از  ترکیبی  این شابلون ها، که  برای ساخت  استفاده می شود.  انبوه(  )تولید  سهولت در کارهای سری سازی 
شکل های هندسی هستند، می توان از کاغذ شطرنجی یا میلی متری )با بزرگ کردن خانه های شطرنجی به 

مقیاس برابر( به شرح زیر کمک گرفت )شکل 64(.

شکل 64ـ ابزار ترسیم، شابلون به صورت نقطه یابی و انتقال طرح روی کاغذ شطرنجی

ابتدا به صورت نقطه یابی، موقعیت ها را عالمت بگذارید و به کمک پیستوله )شکل64( نقاط را به یکدیگر وصل 
با به کارگیری پیستوله، شکل ترسیم شده یکنواخت و دقیق خواهد بود. نقشه هر قطعه را در کاغذ  کنید. 
شطرنجی با ابعاد یک سانتی متر نسبت به طرح اصلی و مقیاس 1:1، روی کاغذ شطرنجی رسم کنید. به این 
ترتیب طرح روی کاغذ شطرنجی انتقال می یابد. پس از تهیة شابلون کاغذی، آن را روی صفحات مصنوعی 

مانند فیبر یا سه الیی بچسبانید و فرم اصلی را با دستگاه اره عمود بر برش بزنید. 

درصورت آشنا نبودن با ماشین آالت و دستگاه ها، هرگز با آنها کار نکنید؛ بلکه از هنرآموز خود بخواهید 
تا نکات مهم کارکردن و ایمنی مربوط به آن دستگاه را به شما آموزش دهد.

نکته
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با به کارگیری شابلون، قطعاتی مشابه یکدیگر و یک اندازه به دست خواهد آمد؛ مثاًل برای ساخت تاج صندلی 
مطابق شکل 65، ابتدا شابلون با ام دی اف 3 یا 5 میلی متر تهیه، و سپس از روی آن نمونة چوبی ساخته 

می شود.

شکل 65 ـ شابلون تاج و پشتی صندلی

در قطعات قوس دار، برای به دست آوردن قوس های یکسان و مشابه مانند پشتی صندلی )شکل 65( اقدام 
منحصر به فرد، ساخت شابلون است. و بدون شابلون این کار غیر ممکن خواهد بود.

از آنجایی که شابلون های تسریع کننده برای تولید انبوه به کار می روند، باید در ساخت شابلون ها دقت الزم 
را به کار گرفت تا خطای احتمالی در مونتاژ تولیدات صورت نگیرد، زیرا جزئی ترین خطاها قابل چشم پوشی 

نیست.
ب( تهیه شابلون با دستگاه های پیشرفته: باتوجه به ابعاد و اندازه های فنی هر قطعه و ترسیم در نرم افزارهای 
کاربردی از جمله اتوکد و سالیدورک که خروجی جی کد دارند، می توان به راحتی با دستگاه های پیشرفته از 

جمله دستگاه فرز CNC )شکل 67( و دستگاه لیزر CNC )شکل 66( مبادرت به تهیة شابلون نمود.

                              CNC شکل 66 ـ تهیه شابلون با دستگاه لیزرCNC شکل67 ـ تهیه شابلون با دستگاه فرز 
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 2ـ آماده سازی چوب ها
 برای تمام قطعاتی که باید چوب آنها را آماده کرد، مراحل زیر تکرار می شود:

برای تبدیل قطعات بزرگ تر چوب )گرده بینه، الوار ، تراورس و...( به قطعات کوچک تر )تخته های ضخیم و 
نازک( از ماشین اره نواری استفاده می شود.

درمورد دیگر شابلون های مورد استفاده در صنایع چوب تحقیق کرده و به صورت کنفرانس در کالس 
ارایه دهید.

فعالیت 
کالسی

شکل 68 ـ استفاده از فرد کمکی برای گرفتن انتهای چوب های بلند و برش طولی چوب با استفاده از چوب کمکی 

شکل 69 ـ برش عرضی قطعات بزرگ با استفاده از فرد کمکی و برش عرضی قطعات کوچک

برای از بین بردن آثار به جامانده از اره نواری، و همچنین صاف کردن رو و ضخامت )نر( چوب ها ) یک رو و 
یک نرکردن(، از ماشین کف رند استفاده می شود.

شکل 70ـ یک رو و یک نرکردن چوب
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برای یکنواخت کردن ضخامت یک قطعه چوب و یا هم ضخامت کردن تعداد زیادی از قطعات چوبی، از ماشین 
گندگی استفاده می شود. 

این ماشین دارای انواع مختلف زیر است:
1ـ ماشین گندگی معمولی: در ماشین گندگی معمولی یا ساده عمل باال بردن و پایین آوردن صفحه به منظور 

تنظیم ارتفاع، با دست انجام می گیرد. این دستگاه در بیشتر کارگاه های کوچک نجاری وجود دارد.

2ـ ماشین گندگی نیمه اتوماتیک: در ماشین گندگی نیمه اتوماتیک عمل تغییر ارتفاع صفحه به سه روش 
دستی، الکتریکی یا دیجیتال انجام می پذیرد. از این دستگاه در کارخانجات و بعضی از کارگاه های کوچک 

استفاده می شود.

شکل 71ـ یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی )ضخامت گیر(

شکل 72ـ یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی )ضخامت گیر( و تمیز کردن دستگاه به 
وسیله فشار باد

 3ـ خط کشی و برش قطعات
 1ـ قید های صندلی 

با  بغل صندلی(  و  عقب  جلو،  قیدهای  پشتی،  )قید  قیدهای صندلی  برش کاری  برای  برش مستقیم:  الف( 
استفاده از گونیای ماشین )برش مستقیم(، باید فاصلة گونیا از تیغه اره را دقیقاً اندازه گیری کنید، چوب را 
دقیقاً به گونیا تکیه دهید، محل تماس چوب با گونیا را در شعاع دیدتان قرارداده و استقرار کامل داشته باشید.

شکل 73ـ کنترل تنظیمات

پس از پایان کار، خرده چوب ها و خاک اره های ریخته شده اطراف و روی دستگاه را تمیز کنید. نکته
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به منظور تسلط بر عملیات برش، پای راست را کمی جلوتر از پای چپ قرار دهید و خود را به طرف راست 
ماشین اره متمایل کنید. با استفاده از گونیا در عملیات برش کاری مستقیم، به خط کشی محل برش نیاز 
ندارید، به شرط اینکه یک طرف چوب کاماًل صاف باشد و همان طرف صاف را به گونیا تکیه دهید )شکل76(، 

و در تمام طول برش، دقت کنید که قطعه کار از گونیا فاصله نگیرد.

  شکل 75ـ نحوة استقرار جلوی اره نواری در موقع برش کاری 
با استفاده از گونیا

شکل 74ـ اندازه گیری فاصلۀ تیغه با گونیا      

شکل 76ـ نحوة برش کاری صحیح، چوب و وضعیت استقرار دست ها هنگام برش کاری مستقیم 

هنگام برش کاری با استفاده از گونیا، وضعیت استقرار دست ها حایز اهمیت است. در واقع باید دست راست 
را در طرف راست و دست چپ را در پشت قطعه قراردهید و از نزدیک شدن انگشت ها به تیغه اره خودداری 
نمایید. برای برش چوب های کم عرض، باید از چوب کمکی استفاده کنید و قبل از رسیدن دست به فاصلة 
استاندارد از تیغه اره )5 سانتی متر( دست راست را از کنار چوب برداشته و با رعایت فاصله از تیغه، قطعه چوب 
را از پشت تیغه بگیرید و با استفاده از چوب کمکی و تکیه بر گونیا آن را به بیرون هدایت کنید )شکل 77(.

شکل 77ـ وضعیت گرفتن چوب و هدایت آن با چوب کمکی و ابعاد استاندارد چوب کمکی
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ب( پرداخت کاری: بعد از انجام عملیات برش کاری، ماشین گندگی را برای تبدیل قیدها به یک ضخامت آماده 
کنید. در واقع باید دهانة ماشین را برای ضخامت چوب موردنیاز تنظیم نمایید.

باتوجه به کاربردهای مختلف دستگاه های کار با چوب، در مورد انواع وسایل کمکی مورد استفاده برای هر 
دستگاه تحقیق کنید و در کالس درس گزارش دهید.

تحقیق کنید

در کارگاه، پس از آماده کردن شابلون، یک چوب کمکی بسازید. به نظر شما چوب مناسب برای تهیة 
چوب کمکی، باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

کارعملی

شکل 78ـ نحوة گندگی کردن چوب های کم عرض  

چوب  کنار   78 شکل  مانند  متوسط(،  طول  با  عرض  کم  )چوب های  صندلی  قیدهای  کردن  گندگی  برای 
بایستید، به طوری که یک دست شما در انتهای چوب و دست دیگر کنار چوب قرارگیرد؛ سپس سر چوب را 
داخل دهانة ماشین و زیر غلتک شیاردار قرار دهید تا چوب به داخل ماشین رانده شود. در این هنگام باید 

با دست های خود حرکت صحیح چوب را کنترل کنید تا چوب زیر غلتک های گندگی انحراف مسیر ندهد.

برای پرداخت و ایجاد سطح صاف روی چوب های گندگی شده، باید تیغه های دستگاه را همواره سرویس 
و تیز کرد.

تذکر

گونیای  با  اره گرد  از دستگاه  قیدها می توان  و یک اندازه کردن  برای قطع  ج(یک اندازه کردن قیدها: 
کرد. استفاده  متحرک 
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شکل 79ـ مراحل مختلف یک اندازه کردن قیدها با دستگاه اره مجموعه ای

2ـ تاج و پشتی صندلی 
برش قوسی: بعد از تهیه یک سری شابلون با مقیاس 1:1، آنها را روی سطح چوب هایی که آماده کرده اید قرار 

دهید و با دقت و رعایت اقتصاد کار که حداقل دورریز را داشته باشید، خط کشی کنید.

شکل 80 ـ انتقال الگوی تاج و پشتی، از روی شابلون به روی چوب

برای برش کاری قطعات می توان از اره عمودبر )اره چکشی( استفاده کرد که برای این کار، باید تیغة مناسب 
و دور الزم را برای آن انتخاب و تنظیم کنید. قطعات خط کشی شده را می توان با دستگاه اره نواری نیز برش 

بزنید.

روش قوس بری با اره نواری: برای برش فرم های منحنی )قوس بری( مانند پایة میز، پشتی صندلی و... باید 
باتوجه به شعاع برش، تیغة مناسب انتخاب کرد؛ به عبارت دیگر عالوه بر اینکه مقدار چپ و راست تیغه باید 
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برای قوس بری بیشتر از برش های مستقیم باشد، در هنگام بریدن قوس ها نیز باید از نظر تصادم تیغه نوار اره 
با دست احتیاط بیشتری به عمل آید. 

در کلیة عملیات برش کاری هرگز نباید دست شما از فاصلة 5 سانتی متری به اره نزدیک تر شود. در واقع 
باید حواس خود را کاماًل متوجه محل و نحوة برش کاری نموده، و با کسی صحبت نکنید و اگر تمرکز 

حواس ندارید از کارکردن با ماشین خودداری نمایید.

نکته

اندازة عرض تیغه اره به شعاع قوس ها بستگی دارد. تیغه ارة قوس بری به عرض 1/5 تا 3 سانتی متر موجود 
است که نسبت به کارهای مختلف مورداستفاده قرار می گیرد. برای عملیات قوس بری، حتی االمکان از ماشین 

اره نواری با قطر فلکه کوچک استفاده کنید.
برای بریدن گوشه های داخلی کار )قوس های داخلی( که زاویه دار هستند مانند تاج صندلی، ابتدا چند برش 
مستقیم از خارج کار به داخل تا نزدیک خط ترسیم شدة اصلی )تا 1 میلی متر مانده به خط اصلی( ایجاد 
نمایید و سپس عمل قوس بری را از گوشة مماس بر قوس انجام دهید. بدیهی است که از برخورد برش قوسی 

با برش مستقیم قبلی، تکه های چوب جدا شده و به این ترتیب به راحتی قوس بری انجام خواهد شد. 

شکل 81 ـ عمل قوس بری                      الف ( به روش برش مستقیم از خارج کار         ب( به روش قوس بری از گوشۀ مماس بر دایره      

برای دور کردن قطعات کوچک بی مصرف )دورریز( ناشی از برش کاری از کنار تیغه اره، از یک قطعه چوب 
بلند استفاده کنید؛ در ضمن یک جعبه یا گاری )شکل زیر( کنار ماشین اره نواری خود بگذارید تا ضمن 

رعایت ایمنی الزم، در ایجاد نظم کارگاه مؤثر باشد.

تذکر

شکل 82 ـ استفاده از چوب کمکی برای ریختن قطعات اضافی در گاری به منظور تمیزی و نظم در کارگاه
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برای بریدن قوس های خارجی قطعات، )مانند قسمت وسط پشتی، تاج صندلی، و پایه های عقب و جلو( یک 
مرحله قوس بری انجام دهید.

شکل 83 ـ عمل قوس بری یک مرحله ای بغل، پشتی، کناره و باالی تاج

 4ـ پرداخت قطعات
بعد از عملیات برش کاری، قطعات بریده شده شکل اصلی خود را می یابند، اما آثار ناشی از برش کاری وجود 
دارد که برای از بین بردن آنها و ایجاد سطحی کاماًل صاف و آماده برای مونتاژ، باید آنها را پرداخت کنید، این 

کار در سه مرحلة چوبساکاری، سوهان کاری و سنباده کاری انجام می گیرد.

شکل 84 ـ عمل پرداخت پشتی صندلی با چوبسا

البته می توان از انواع دستگاه سنباده نیز استفاده کرد، که برای قسمت های مقعر، ماشین سنباده توپی مناسب 
است. برای این منظور، سنباده نسبت به میز ماشین حالت 90 درجه تنظیم می شود؛ پس باید قطعه کار را 
روی میز ماشین قرار داده، آن را به توپی سنباده نزدیک کنید و به آن فشار دهید. مقدار فشار دستتان باید 

متناسب با مقدار نفوذ سنباده و برابر با خط کشی انجام بگیرد.

شکل 85 ـ عمل پرداخت تاج صندلی با ماشین سنباده توپی
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برای سنباده زنی محدب می توان با ماشین سنباده دیسکی کارکرد.

 شکل 86 ـ عمل پرداخت قسمت خارجی تاج با سنباده دیسکی

 5ـ  ساخت اتصاالت
باید  انجام هرگونه عملیاتی،  از  از اتصاالت چوبی استفاده کنید. قبل  باید  برای متصل شدن قطعات به هم، 
قطعات را اندازه گذاری و عالمت گذاری کرده و بعد از آن به اتصال زنی اقدام نمایید تا از احتمال خطا و اشتباه 

کاسته شود.

شکل 87 ـ عالمت زدن قطعات مختلف برای انجام اتصال

از مداد  بهتر است  برای خط کشی  مزایایی دارد؟ چرا  به نظر شما وجود خط کشی روی قطعه کار چه 
استفاده کنیم؟

1ـ اتصال کم و دوبل: اتصاالت مورداستفاده در تاج و پایه ها اتصال دوبل )میخ چوبی( و کام است، که با 
دستگاه کم کن مته ای ایجاد می شود.

شکل 88 ـ عملیات کم کني با دستگاه سه کاره
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هنگام کم کندن با ماشین کم کن مته ای، باید طول کم را طبق نقشه، مشخص کرده، ابتدا و انتهای آن را با 
گونیا خط بکشید، و چوب را دقیقاً به گونیای لبة صفحة کم کن بچسبانید. حال باید گیرة نگهدارندة چوب را 

روی قطعه کار قرارداده، آن را محکم نمایید، و عملیات کم کنی را شروع کنید.

قبل از محکم کردن گیره، برای جلوگیری از زخمی شدن سطح کار، باید از یک تکه چوب به عنوان زیر 
سری استفاده کنید.

نکته

در شروع کار، بین ابتدا و انتهای کم، باید یک سوراخ با عمق مشخص ایجاد کرده، و سپس بین خطوط را 
سوراخ هایی نزدیک به هم با عمق کامل ایجاد نمایید )سوراخ ها حدود 2 میلی متر با هم فاصله داشته باشد(. 
پس از اینکه تمام طول کم را سوراخ کردید، باید مته را حدود 2 تا 3 میلی متر در اولین سوراخ کم وارد نمایید 
و با اهرم، مته را به طرف آخرین کم بکشانید و دوباره به محل اول برگردانید این کار را باید چندین بار، تا 

کامل شدن کم و خارج شدن قسمت اضافی ادامه دهید. مراقب باشید که به مته، زیاد فشار نیاید.

شکل 89 ـ قطعات آماده تاج و پایه های عقب برای مونتاژ

2ـ اتصال زبانه: اتصاالت مورداستفاده در قیدها و پشتی صندلی، اتصال زبانه است که با دستگاه های مختلف 
از جمله زبانه زن، اره نواری و اره مجموعه ای می توان این اتصال را ساخت. 

شکل 90ـ عملیات برش زبانه با دستگاه اره نواری

شکل 91ـ عملیات برش زبانه با دستگاه اره گرد
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شکل 92ـ عملیات برش زبانه با دستگاه زبانه زن نیمه اتوماتیک

 6ـ فرزکاری بلوک های سه گوش )نبشی(
برای آماده سازی بلوک های سه گوش و اتصال آن با قیدهای صندلی، می توان از دستگاه اور فرز با تیغ اتصال 

انگشتی )فینگر جوینت( استفاده کرد.

زمان  بنابراین  و  نبوده،  زبانه ها  به خط کشی  نیازی  اتوماتیک، دیگر  نیمه  زبانه زن  از دستگاه  استفاده  با 
کمتری نیز برای کارکردن می توان صرف کرد.

نکته

شکل 93ـ اتصال انگشتی با دستگاه فرز میزی و دستگاه هدایت

7ـ آماده کردن کفی
برای ساختن کفی طبق نقشة فنی، ابتدا باید نقشة آن را روی تخته الیه یا تخته خرده چوب پیاده کرده با 
البته به وسیلة  با دستگاه کف رند آن را پرداخت کنید.  انجام دهید و  را  نواری عمل برش کاری  اره  دستگاه 

دستگاه پانل بر نیز می توانید برش های آن را انجام داده و برای رویه کوبی آماده نمایید.

پیاده کردن نقشۀ فنی روی کفی                              بریدن کفی توسط دستگاه اره نواري                         پرداخت کردن کفی با دستگاه کف رند

شکل 94 
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 8ـ کنترل قطعات با شابلون
بعد از پایان عملیات مختلف روی قطعات، باید هرکدام را توسط شابلون مربوطه با دقت کنترل کنید.

17ـ مونتاژ، رنگ کاری و رویه کوبی

در صنایع مبلمان برای ساخت یک محصول، پس از آماده کردن قطعات مختلف و ایجاد اتصاالت مناسب، باید 
قطعات را قبل از مونتاژ نهایی، یک بار به صورت آزمایشی در هم جا زده و پس از اطمینان از قرارگیری درست 
آنها در جای خود و همچنین رفع عیب احتمالی، آنها را چسب زد، با پیچ دستی )گیره دستی( محکم بست 

و منتظر ماند تا چسب خشک شود.

بازی کردن آن،  از داخل اسفنج و راحت  برای عبور هوا 
می توان با دریل ستونی، چند سوراخ روی کفی ایجاد کرد.

نکته

شکل 95ـ سوراخ کردن کفی با دریل ستونی

شکل 96ـ قطعات آماده مونتاژ صندلی

عملیات مونتاژ یعنی سرهم کردن و به هم متصل نمودن کلیة قطعات ، برای ساخته شدن قطعه کار موردنظر. 
هر محصولی برای مونتاژ کردن، باید بنا به فرم ساختمانی و نقشة فنی آن، با برنامه ریزی خاصی انجام شود 
و اگر قطعات را بدون نظم به هم متصل کنیم، ممکن است هنگام کار متوجه شویم که بعضی قطعات به هم 
متصل شده، دوباره باید از هم جدا شود تا قطعة بعدی ابتدا در جای خود قرارگیرد؛ که با چسبی که به قطعات 
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اولیه زده شده، قبل از محکم کردن آنها به یکدیگر خشک شده و دیگر خاصیت چسبندگی الزم را ندارند. 
برای مونتاژ کردن صندلی بهتر است به ترتیب زیر عمل کنید:

هنگام مونتاژ آزمایشی، نباید از چسب استفاده کرد، زیرا اگر قطعات به خوبی در هم جا نروند، مجبور به 
باز کردن قطعات و پاک کردن چسب خواهیم شد. همچنین جاسازی باید با ضربة آهسته انجام شود تا 

از شکستن قطعات جلوگیری به عمل آید.

نکته

وسایل مونتاژ را به شرح زیر آماده نمایید:
ـ پیچ دستی به طول بازوی 50 سانتی متر یا استفاده از دستگاه تنگ پنوماتیک

ـ چسب چوب 0/5 کیلو
ـ قلم مو به عرض 2 تا 4 سانتی متر 1 عدد
ـ چکش فلزی 200 تا 500 گرمی 1 عدد

ـ چکش پالستیکی یا چوبی 1 عدد

شکل 97ـ وسایل مونتاژ صندلی

چسب چوبچکش فلزیتنگ پنوماتیکپیچ دستی   قلم مو

 چکش چوبی

الف(مونتاژ، مرحلۀ اول: قطعات پایه ها و قید جلو را روی میز کار قرار داده و یک طرف زبانه ها را  طوری 
چسب بزنید که همه جای آنها از چسب مرطوب شود؛ ولی شره نکند.

شکل 98ـ چسب زدن زبانه                      شکل 99ـ  قطعات پایه  و قید جلو                شکل 100ـ چسب زني داخل کام کنده شده
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با نوک قلم مو داخل کام کنده شده روی پایه ها را نیز به چسب آغشته کنید.
زبانه های چسب خورده شده را داخل کام )ٌکم(ها جا بزنید و با چکش الستیکی آنها را در جا، محکم کنید. 
وقتی قیدها کاماًل در داخل کام جای گرفت، سر دیگر زبانه شدة قیدها و داخل کام )ٌکم(های پایة دیگر را نیز 
مثل قبل چسب بزنید و با چکش الستیکی زبانه ها را در کام )ٌکم(ها داخل کنید و دقت نمایید که زبانه یا 
کام )ٌکم(ها در اثر ضربه های چکش نشکنند. پس از استقرار زبانه ها و کام ها، آنها را به وسیلة گیره دستی )پیچ 
دستی( ببندید و با متر و گونیا، گونیایی بودن گوشه ها و نداشتن دوئیدگی و همچنین یکسان بودن قیدها و 

پایه ها را کنترل کنید. 

قبل از چسب زدن و مونتاژ کردن، قطعات را طبق نقشه روی هم و کنار یکدیگر قرار دهید و از صحت 
آنها اطمینان حاصل کنید.

نکته

شکل 101ـ استفاده از چکش الستیکی برای جا زدن زبانه ها و مراحل مونتاژ پایه ها و قیدهای جلو

شکل 102ـ تمیز کردن چسب اضافی با کاردک                                شکل 103 ـ یکسان بودن پایه ها و قید جلو    

اگر هنگام مونتاژ، چسب اضافه بیرون زد همان موقع با کاردک آن را تمیز کنید زیرا اگر چسب به همان 
حالت خشک شود، در مراحل رنگ کاری دچار مشکل خواهید شد.

نکته
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شکل 102ـ تمیز کردن چسب اضافی با کاردک                                شکل 103 ـ یکسان بودن پایه ها و قید جلو    

مرحلۀ دوم: مونتاژ تاج و پشتی خواهد بود. برای این کار ابتدا آنها را بدون چسب داخل هم جا زده و پس از 
اطمینان از درستی اتصاالت، آنها را چسب بزنید و به وسیلة پیچ دستی محکم ببندید.

شکل 104ـ کنترل صحیح بودن اتصاالت و مونتاژ تاج و پشتی

مرحلۀ سوم: مونتاژکاری، نصب همة قسمت های صندلی به یکدیگر است. همان طور که پیش از این گفته شد، 
قطعات را باید یک بار بدون چسب و طبق نقشه، مونتاژ کنید. چنانچه قطعات باقی مانده را سر هم کردید و از 
صحت کار و اتصاالت آن مطمئن شدید، قطعات را عالمت گذاری کرده، آنها را از هم جدا کنید؛ سپس اتصاالت 
را چسب بزنید و دوباره آنها را در محل خود که عالمت زده اید جا بزنید و در آخر به وسیلة گیره، محکم ببندید. 
به وسیلة  انجام شده، سپس  و پشتی  تاج  مونتاژ  و  آماده کردن میخ چوبی  این مرحله،  در  مرحلۀ چهارم: 
کولیس، اندازة میخ چوبی )دوبل( را گرفته، آنها را آماده کنید و با چسب داخل سوراخ ها جازده، تاج و پشتی 

را نیز در محل خود مونتاژ نمایید.

شکل 105ـ اندازه گیری دوبل و نصب تاج و پشتی به صندلی
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مرحلۀ پنجم: مونتاژکاری، کنترل دوئیدگی و گونیابودن کار و جا زدن نبشی های گوشه )بلوک سه گوش( 
است که برای جا زدن آنها باید از چکش الستیکی استفاده کنید.

برای مونتاژ، از هم گروهی های خود کمک بگیرید 
و سعی کنید دقت کار را باال ببرید.

نکته

شکل 106ـ همکاری گروهی برای مونتاژ صندلی

شکل 107ـ جا زدن نبشی به وسیلۀ چکش پالستیکی                                           شکل 108ـ چسب زدن نبشی ها  

شکل 109ـ کنترل دوئیدگی با متر                                                               شکل 110ـ نصب نبشی ها
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بعد از اینکه حداقل 12 ساعت از مرحلة پنجم و نهایی مونتاژ گذشت و چسب ها کاماًل خشک شد و قطعات 
پایه ها  کف  اندازة  به  کنید؛ سپس  باز  را  دستی ها  گیره  آورد،  به دست  را  الزم  استحکام  شده  متصل  به هم 
قطعاتی را از ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر تهیه و به وسیلة منگنه کوب، به کف پایه ها نصب کنید. اکنون با 
دریل، مرکز کف پایه ها را سوراخ زده و پایة الستیکی زیر کار را با چکش فلزی جا بزنید. از این قطعات، برای 

ضربه های احتمالی در هنگام حمل و نقل، و صدمه ندیدن پایه ها استفاده می شود.

شکل112ـ سوراخکاری کف پایه با دریل                                شکل 111ـ مراحل نصب فیبر 3 میلي متر با منگنه کوب  

شکل 113ـ نصب پایۀ پالستیکی کف پایه با چکش فلزی                                      شکل 114ـ پایۀ پالستیکی کف پایه 

در پایان کار، اطراف صندلی را کنترل کرده و اگر ایراد عمده ای مشاهده نشد آن را برای پرداخت نهایی آماده کنید.

ب( رنگ کاری: رنگ آمیزی اصولی، می تواند کار را زیبا جلوه دهد. برای آشنایی با اصول رنگ کاری و اطالعات 
بیشتر می توانید از کتاب رنگ کاری و رویه کوبی که در نیمه دوم سال یا به موازات همین کتاب آموزش داده 

می شود، استفاده کنید.

شکل 115ـ مراحل اجرای رنگ کاری

الیه پوشش 
رویی

دومین الیه 
لعاب رنگ

اولین الیه 
لعاب رنگ

سنباده زنی

سنباده زنی

پرداخت کاری

بتونه کاری
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18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی

از نکات قابل توجه در ساخت مصنوعات چوبی، که عموماً باید موردتوجه قرارگیرد، بررسی ابعاد و مشخصات 
قطعة ساخته شده مطابق نقشة کار است. پس ابعاد و مشخصات قطعات ساخته شده را مطابق نقشه، کنترل 

کنید و از هم اندازه بودن طول، عرض و ضخامت قطعة ساخته شده اطمینان حاصل نمایید.
موارد مهم در بحث کنترل کیفیت وضعیت ظاهری سازه، نداشتن خط و خش، وضعیت رنگ کاری قسمت های 

مختلف، بررسی رویه کوبی مناسب، تمیز کاری نهایی و بسته بندی کار می باشد. 

اتصاالت،  مواد،  تهیة  مانند  تولید  تمامی مراحل  در  و  نیست  کار  آخر  مرحلة  کیفیت، مخصوص  کنترل 
گردد. اعمال  باید  رویه کوبی  و  رنگ کاری  پرداخت کاری،  مونتاژ، 

نکته

بسته بندی: شرکت ها معموالً محصوالت خود را بسته بندی می کنند، تا در زمان حمل و نقل، و انبار کردن 
دچار آسیب نشوند.

شکل 116ـ مراحل مختلف بسته بندی وآماده کردن محصول به منظور ارسال به مشتري
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شرح کار: 
ـ طراحی صندلی با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها

ـ انتخاب مواد اولیه طبق نقشه
ـ آماده سازی قطعات با ماشین آالت

ـ ساخت اتصاالت چوبی
ـ مونتاژ قطعات صندلی

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشین کم کن، ماشین اره نواری، ماشین گندگی و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی تخت تاشو و ثابت بسازد.

شاخص ها: 
ـ استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه
ـ آماده سازی قطعات به طور گونیایی و با اندازه دقیق طبق نقشه

ـ قوس بری و پرداخت قطعات منحنی
ـ ساخت اتصاالت چوبی 

ـ مونتاژ دقیق با توجه به نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:

1ـ کارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع دارای تهویه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نورکافی به انضمام 
لوازم ایمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

2ـ اسناد: نقشه صندلی چوبی
3ـ ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد خط زن ـ اره فارسی بر ـ ماشین اره نواری ـ سوراخ زن ـ دریل و پیچ گوشتی برقی ـ میز کار 

4ـ مواد: صفحات فشرده مصنوعی: یراق ـ پیچ ـ چسب چوب ـ میخ چوبی
5ـ زمان: 5 ساعت
ابزار و تجهیزات:

ماشین اره گرد میزی ـ ماشین فرز ـ ماشین دریل ستونی ـ ماشین چسبان اتوماتیک یا دستی ـ دستگاه فارسی بر ـ تنگ دستی ـ تنگ نیوماتیک ـ ماشین 
کم کن ـ ماشین اره نواری ـ ماشین گندگی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه فنی1

1آماده سازی قطعات براساس نقشه فنی2

2قوس بری و پرداخت قطعات منحنی3

2ساخت اتصاالت4

2مونتاژ و بسته بندی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
کار، کاله، ماسک، عینک، گوشی و کفش  لباس  از  استفاده  و تجهیزات،2ـ  مواد  1ـ مدیریت 
ایمنی، 3ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها، 4ـ صرفه جویی و مطابقت با نقشه

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی طراحی و ساخت صندلی چوبی
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پودمان 5

طراحی و ساخت مبل يك نفره و دو نفره
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آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

واحد یادگیری 6
شایستگی طراحی و ساخت مبل یك نفره

 چه اطالعاتی در مورد انواع مبل دارید؟
 بهترین چوب براي ساخت مبل داراي چه ویژگی هایی است؟

 براي ساخت مبل از چه اتصاالتی می توان استفاده کرد ؟
 طراحی مبل یک نفره برای همه افراد یکسان است؟

پس از پایان این واحد یادگیري، هنرجویان قادر خواهند بود با توجه به طرح و نقشة آماده سازی و استانداردهای 
ملی، مبل یک نفره )به عنوان یکی از اجزای مبلمان مسکونی( را با استفاده از چوب مناسب به عنوان ماده اولیه 

بسازند. 
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طراحی مهندسی سازه مبلمان

بدیهی است که مبل را با هر چوبی می توان ساخت و هر چه چوب، کیفیت باالتری داشته باشد قیمت مبل نیز 
گران تر می شود، ولی نشان دهندة کیفیت محصول نیست. طراحی مهندسی، اطالعات الزمی را ارایه می دهد 
که سازنده با آن می تواند سازة خوب مبلمان را با قیمت های متفاوت تولید نماید، و مصرف کننده نیز با توجه 

به قیمت و طراحی مناسب، مبلمان مورد نظر خود را خریداری می کند.

به شکل 1 با دقت نگاه کنید. نام قسمت هایی که در شکل با عدد مشخص شده را به کمک دوستان خود 
در جدول 1 بنویسید، با یکدیگر مقایسه کنید و بهترین نتیجه را در حضور هنرآموز خود ارایه نمایید.

کار گروهی

جدول 1ـ مشخصات مبل راحتی

1234567

891011121314

شکل 1ـ مبل راحتی و برشی از مواد به کار رفته در آن
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انواع مبلمان از نظر مواد اولیه

مبلمان های موجود در بازار به شکل های مختلفی طراحی و عرضه می شوند که می توان به موارد زیر اشاره 
کرد:

ـ مبلمان تمام چوبی که به طور کامل از چوب یا صفحات فشردة چوبی مانند تخته چند الیه ساخته می شوند.
ـ مبلمان ترکیب چوب و پارچه که نمای ظاهری آنها به صورت چوب و پارچه، یا تمام پارچه )مبل راحتی( 

است.

شکل 2ـ الف( مبل تخته چند اليه خمیده                                  ب( مبل تمام پارچه                                 ج( مبل ترکیبی چوب و پارچه

1ـ عنوان پروژه

مبل يك نفره 

2ـ تعریف پروژه

این مبل یک نفره با کفی رویه کوبی شده، دارای ارتفاع 888، عرض 580 و عمق نشیمنگاه 670 میلی متر 
است، که جنس آن از چوب ماسیو )چوب راش( و جنس کفی و پشتی آن از فوم، اسفنج و پارچه می باشد. 
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اتصاالت به کار رفته در آن، کام و زبانه، میخ چوبی  از قطعات آن به وسیلة شابلون آماده می شود و  بعضی 
)دوبل( و انگشتی است. برای مونتاژ از چسب، و از میخ به صورت موقت استفاده می شود. در این مبل هیچ گونه 

میخ و پیچی استفاده نخواهد شد.
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3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(

هدف از این پروژه کسب مهارت شایستگی برای طراحی، و کاربرد ماشین آالت مورد نیاز برای ساخت قسمت های 
مختلف مبل، از جمله برشکاری با دستگاه اره نواری، مسطح کردن چوب با دستگاه کف رند، یک ضخامت کردن 
چوب با دستگاه گندگی، آشنایی با دستگاه های جدید اتصال زنی، ساخت انواع اتصاالت به کار رفته در انواع 
مبل های چوبی، سوراخکاری محل اتصال میخ چوبی )دوبل(، هم چنین کار با ابزارهای دستی )چکش، گیره 

دستی، چوبسا و سوهان( و دستی برقی )انواع دستگاه های سنباده، دریل و دریل شارژی( می باشد.

4ـ مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

برای حفاظت افراد در هنگام کار کردن با دستگاه های صنایع چوب، و جلوگیری از خطراتی که متوجه 
بعضی از اعضای بدن مانند انگشتان دست می شود، باید از وسایل حفاظتی و ایمنی فردی و هم چنین 

حفاظ های مخصوص هر دستگاه استفاده کرد. 

ايمنی

شکل 3ـ نمونه  هايی از حفاظ های مخصوص تیغه هر دستگاه

حفاظ تیغه اره گرد
حفاظ تیغه فرز میزیحفاظ تیغه کف رند

1ـ هر دستگاه، وسایل ایمنی مخصوص به خود را دارد، که هنگام کار، حتماً باید از آنها استفاده کنید.
2ـ هنگام حضور در کارگاه و کار کردن افراد با ماشین ها و ابزار، از شوخی کردن بپرهیزید.

نکته

در مورد انواع حفاظ های مخصوص تیغه های ماشین آالت مختلف صنایع چوب تحقیق کنید و آنها را در 
قالب یک گزارش، به هنرجویان و هنرآموز خود ارائه دهید. 

تحقیق کنید
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نگرش: دقت و سرعت و کیفیت ساخت پروژه در هنگام کار کردن و در پایان کار 

5 ـ شایستگی های غیرفنی

شايستگی های غیر فنی

در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کارآفرین باشید.نوآوری و کارآفرینی

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی کنید.مدیریت منابع

می توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و ارتباطات، سایر شایستگی های غیر فنی
تفکر سیستمی و تفکر خالق اشاره نمود.

در کارگاه هنرستان شما، کدام یک از دستگاه ها حفاظ تیغه ندارد، نام ببرید؟ چه راهکاری برای حفاظ 
تیغة دستگاه پیشنهاد می دهید؟

کارعملی

توجهات زيست محیطی:
به دلیل گرد و غبار زیاد حاصله از عملیات ساخت، باید هنگام کار حتماً از دستگاه مکنده استفاده شود.

6 ـ نقشة ایزومتریك پروژه مبل
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7ـ نقشة سه نما

نقشه های مبل یک نفره را با رعایت اصول نقشه کشی و به کمک نرم افزار اتوکد ترسیم و به هنرآموز 
خود تحویل دهید.

کارعملی

8 ـ نقشة انفجاری مبل
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9ـ نقشة برش و دیتیل قطعات مورد نیاز

10ـ جدول لیست برش قطعات

در جدول، طول قطعاتی که با رنگ آبی نشان داده شده است، به خاطر ایجاد زبانه 4 سانتی متر بلندتر 
محاسبه شده است )یعنی از هر طرف 2 سانتی متر(.

نکته

AA

B

B

DD

CC

H

SECTION A-A
SCALE 1 : 8

DETAIL I
SCALE 1 : 2

DETAIL G
SCALE 1 : 2

E

A

A
SECTION B-B
SCALE 1 : 8

SECTION D-D
SCALE 1 : 8

SECTION C-C
SCALE 1 : 8

DETAIL F
SCALE 1 : 2

DETAIL E
SCALE 1 : 2DETAIL H

SCALE 1 : 2
DETAIL J

SCALE 1 : 2

SECTION A-A
SCALE 1 : 8

CC

SECTION C-C
SCALE 1 : 8
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کد نام قطعهردیف
تعدادجنسقطعه

ابعاد قطعات به 
میلی متر

روش
برآورد 

ابعاد

حجممساحتطول

)مترمکعب()مترمربع()متر(طولعرضضخامت

0/00120ــحجمی14060500چوب راش1تاج مبل1
0/01265ــحجمی240178888چوب راش2پایه عقب مبل2
0/00108ــحجمی14050540چوب راش3قید باال مبل3
0/00095ــحجمی12570540چوب راش4قید عقب مبل4
0/00239ــحجمی24578340چوب راش5پایه جلو مبل5
0/00104ــحجمی12570593چوب راش6قید جلو مبل6
0/00169ــحجمی22570482چوب راش7قید بغل مبل7
0/00052ــحجمی22547220چوب راش8زیر دسته مبل8
0/00544ــحجمی240134507چوب راش9دسته مبل9

0/00032ــحجمی23035150چوب راش10نبشی کنجی عقب10
0/00032ــحجمی23035150چوب راش11نبشی کنجی جلو11
0/00024ــحجمی21227293چوب راش12قید منحنی12

جمع 
کل 

  0طول کل ........................... با ضخامت ....... میل + 5 درصد دور ریز
      0مساحت کل ام دی اف خام با ضخامت 16 میل + 10 درصد دور ریز

0/0361 حجم کل چوب راش با ضخامت مختلف + 30 درصد دور ریز

11ـ نقشه چیدمان یا جانمائی قطعات در الوار

جدول 2

نمای زیر الوار
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ردیف
مواد مصرفی

ماشین آالتابزار دستی برقیابزار های دستی
واحدمقدارعنوان

اره نواريفارسی برماسکمترمکعب0/0361چوب راش 1

کف رنداره عمودبرگوشی صداگیرعدد4میخ چوبی 212

گندگیدریل برقیدستکش و کفش ایمنیگرم200چسب سفید3

کم کندریل شارژیمتر نواری فلزی 4

زبانه زناورفرزگونیا فلزی5

 سنباده دیسکی )پولیش(مداد6

 سنباده لرزانخط کش تیره دار7

 دم چلچله زنچکش چوبی8

 میخ کوب بادیاره ظریف بر پشت دار9

  مغار10

  رنده دستی11

  چوبسا12

  سوهان13

پیچ دستی یا گیره    14
  تسمه اي

  مته 12   15

13ـ جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آالت

12ـ جدول یراق آالت

این پروژه یراق آالت ندارد.

جدول 3ـ لیست ماشین آالت ساخت مبل یك نفره
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ماشین کف رند

ماشین اره نواری

ماشین گندگی 
)ضخامت گیر(

ماشین فرز میزی

ماشین دوبل زن

کام  ماشین 
)کم( کن

اره مجموعه ای )دور کن(

ماشین زبانه زن

ماشین سنباده نواری ماشین سنباده ديسکیماشین سنباده توپی

تنگ پنوماتیکی میزیمیز تراز برای تنظیم پايه های صندلی يا مبل يك نفره

قبل از کار کردن با هر دستگاهی، ابتدا باید با عملکرد آن آشنا شوید، زیرا کار هر یک از دستگاه ها متفاوت 
بوده و نکات ایمنی گوناگونی نسبت به هم دارند.

ايمنی
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DETAIL A
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 1ـ تاج 
تاج مبل، با ابعاد 40×60 ×500 میلی متر، دارای دو اتصال دوبل و کام است. برای اتصال دوبل که در دو طرف 
تاج است و به پایة عقب مبل متصل می شود، باید سوراخی به قطر 12 و عمق 20 میلی متر، در وسط قید 

ایجاد کرد. 

14ـ نقشه فنی قطعات

شکل 4ـ نقشه فنی تاج 

 2ـ پايه عقب 
پایه های عقب مبل، با ابعاد 40×178×888 میلی متر، دارای اتصاالت دوبل و کام است. این اتصاالت را می توان 

به وسیلة دستگاه کام کن مته ای ساخت.

شکل 5 ـ نقشه فنی پايه هاي عقب
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 3ـ قید باال 
قید باالی مبل به طول 540 ، عرض 50 و ضخامت 40 میلی متر، دارای اتصال زبانه می باشد. این اتصال را 

می توان به وسیلة دستگاه زبانه زن نیمه اتوماتیک ایجاد کرد. 

شکل 6 ـ نقشه فنی قید باال

 4ـ قید عقب 
قید عقب مبل، ابعادی برابر 25×70×540 میلی متر دارد که دارای اتصاالت زبانه است. این اتصال را می توان 

به وسیلة دستگاه های اره نواری، اره گرد و دستگاه زبانه زن نیمه اتوماتیک ساخت.

شکل 7ـ نقشه فنی قید عقب

شکل 8 ـ نقشه فنی پايه جلو

 5 ـ پايه جلو
پایه های جلو مبل، با طول 340، عرض 78 و ضخامت 
45 میلی متر دارای اتصال کام هستند. این اتصال را 
می توان به وسیله دستگاه کام کن مته ای ایجاد کرد. 
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به  پایه ها یکی به سمت چپ و دیگری  دو راهة 
می باشد. راست  سمت 

شده  داده  نشان  چپ  سمت  پایه  تصویر  در  که 
است.

نکته
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 6 ـ قید جلو 
به وسیلة  را می توان  زبانه  اتصال  است.  زبانه  و  کام  اتصال  دارای  میلی متر،  ابعاد 25×70×593  با  قید جلو، 
دستگاه های اره نواری، اره گرد و دستگاه زبانه زن نیمه اتوماتیک، و اتصال کام را به وسیلة دستگاه کام کن 

مته ای ایجاد کرد. 

شکل 9ـ الف ـ نقشه فنی قید جلو

 7ـ قید های بغل 
قید های بغل مبل، با طول 482، عرض 70 و ضخامت 25 میلی متر، دارای اتصاالت زبانه هستند. این اتصال 

را می توان به وسیلة دستگاه های اره نواری، اره گرد و دستگاه زبانه زن نیمه اتوماتیک ایجاد کرد.

شکل 9ـ ب ـ نقشه فنی قید های بغل
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 8 ـ زيردسته مبل

شکل 10ـ الف ـ نقشه فنی زير دسته مبل

 9ـ دسته مبل

شکل 10 ـ ب ـ نقشه فنی دسته مبل

  220×47×25 mm قید زیر دسته مبل به ابعاد
و  به عمق 2سانتی متر  دوبل  اتصال  دارای 

قطر 8 سانتی متر می باشد.

قید دسته مبل با ابعاد 40×134×507 میلی متر 
که با اتصال دوبل به قید پشتی متصل می شود.
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10ـ نبشی کنجی عقب )بلوک سه گوش(
نبشی )بلوک سه گوش( مبل، دارای طول 150، عرض 35 و ضخامت 30 میلی متر است که دارای اتصال 

فارسی و با زاویه شیب 47º می باشد. این اتصال را می توان به وسیلة دستگاه فرز میزی ایجاد کرد.

شکل 11 الف ـ نقشه فنی نبشی1 )بلوک سه گوش(

 11ـ نبشی کنجی جلو )بلوک سه گوش(
نبشی )بلوک سه گوش( مبل، دارای طول 150، عرض 35 و ضخامت 30 میلی متر است که دارای اتصال 

فارسی با زاویه شیب 43º می باشد. این اتصال را می توان به وسیلة دستگاه فرز میزی ایجاد کرد.

شکل 11 ب ـ نقشه فنی نبشی2 )بلوک سه گوش(
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 12ـ قید منحنی

شکل 12ـ نقشه فنی قاشقی 

15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

 1ـ طراحی و ترسیم مبل چوبی
طراح با توجه به ابعاد استاندارد و اصول ارگونومی، ابتدا با دست آزاد نمونه  ای را طراحی می کند، و سپس با 
توجه به طرح موجود، باید نقشه های اجرایی کار، پرسپکتیو، سه نما و برش را با نرم افزارهای طراحی، ترسیم 

و ارایه نماید.
اندازة دقیق  با  را  نظر  اتصاالت مورد  و  ترسیم کند  به طور جداگانه  را  باید تک تک قطعات یک سازه  طراح 

عالمت گذاری و قسمت هایی را که نامفهوم و پیچیده هستند، در برش نشان دهد.

SkethUp 2ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار 
مرحله اول، ترسیم پايه عقب مبل: حجم کلی پایه عقب مبل به ابعاد 40×178×888 میلی متر به همراه 

خطوط منحنی را با استفاده از ابزار arc طبق نقشه فنی ترسیم کنید )شکل13(.
با استفاده از ابزار push/pull قطعات اضافی را حذف کنید )شکل14(.

قید منحنی با ابعاد 12×27×293 میلی متر از جنس چوب ماسیو که زوایای اتصال آن مطابق الگو برش زده 
می شود.

 221 

 12 

 2
93
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شکل 13                                           شکل 14

اتصاالت مربوط به پایه را طراحی کنید )شکل 15(.

شکل 15

مرحله دوم، دسته مبل: حجم کلی دسته مبل به ابعاد 40×134×507 میلی متر و خطوط منحنی مربوط 
به آن را طبق نقشه فنی ترسیم نمایید )شکل16(، سپس با استفاده از ابزار push/pull به دسته مبل حجم 

داده و قسمت های اضافی آن را حذف کنید )شکل17(.

شکل 16                                                                      شکل 17
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به کمک ابزار circle اتصال دوبل مربوط به دسته را ترسیم کنید )شکل18(.

شکل 18

مرحله سوم، پايه جلوی مبل: برای طراحی پایه جلو، حجم کلی آن را با ابعاد 40×78×340 میلی متر و 
خطوط مربوط به پایه، ترسیم کنید )شکل19(.

با استفاده از ابزار push/pull به پایه مبل حجم داده و قسمت های اضافی آن را حذف کنید )شکل20(.

شکل 19                                                                            شکل 20

اتصال مربوط به پایه را ترسیم کنید )شکل21(.

شکل 21
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مرحله چهارم، زير دسته مبل: حجم کلی زیر دسته مبل به ابعاد 25×47×220 و خطوط مربوطه را با 
ابزار arc ترسیم کنید )شکل22(. استفاده از 

با استفاده از ابزار push/pull به قطعه زیر دسته مبل حجم داده، قسمت های اضافی را حذف نمایید )شکل23(.

شکل 22                                                          شکل 23

اتصال دوبل را ترسیم کنید )شکل24(.

شکل 24

مرحله پنجم، تاج مبل: برای طراحی تاج مبل ابتدا حجم کلی کار به ابعاد 40×60×500 و خطوط مربوط 
به تاج را ترسیم کنید )شکل25(؛ سپس با استفاده از ابزار push/pull قسمت های اضافی قطعه را حذف و 

اتصال دوبل مربوط به تاج را طراحی نمایید )شکل26(.

شکل 25                                                                                            شکل 26
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مرحله ششم، قید جلو: ابتدا حجم کلی قطعه به ابعاد 25×75×593 و خطوط مربوط به قید را به وسیله ابزار 
line ترسیم کنید )شکل 27(؛ سپس با استفاده از ابزار push/pull قسمت های اضافی راحذف نموده واتصال 

زبانه مربوط به قید را ایجاد نمایید )شکل 28(.

را  اتصال زبانه  به  ابعاد 40×50×540 وخطوط مربوط  به  ابتدا حجم کلی قید  مرحله هفتم، قید بااليی: 
ترسیم و با ابزار pull/ push به آن حجم بدهید )شکل های 29 و 30(.

شکل 27                                          شکل 28

شکل 29                                                                                             شکل 30

مرحله هشتم، قید جانبی و پشتی: قید جانبی و پشتی را نیز مانند قید جلو و باالیی ترسیم کنید.
مرحله نهم، مونتاژ: از قطعات طراحی شده به تعداد نیاز کپی تهیه کرده، قطعات را با ابزار move به حالت 

انفجاری کنار هم قرار دهید )شکل31(. در این حالت مبل، مونتاژ شده و در شکل 32 مشاهده کنید.

شکل 31                                                                                               شکل 32
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مرحله دهم، افزودن متريال:  در این مرحله، با استفاده از ابزار paint و متریال، چوب مبل را رنگ آمیزی 
کنید )شکل 33(.

شکل 33

16ـ مراحل ساخت محصول

 1ـ برشکاری و ساخت شابلون 
الف( تهیه و ساخت شابلون قطعات: برای ساخت پایه های جلو و عقب مبل یک نفره، باید شابلون های 
مورد نیاز را برای به دست آوردن قوس های یکسان و مشابه، بر اساس نقشه های فنی و روی ام دی اف 3 میل 

یا 5 میل ساخت.

شکل 35ـ برشکاری و پرداخت پاية جلو مبل يك نفره

شابلون پاية جلو مبلشکل 34ـ شابلون پاية عقب مبل
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ب( آماده سازی چوب ها: پس از این که الوار، به قطعات کوچک تر تبدیل شد، باید آنها را با ماشین کف رند، 
یک رو یک نر کنید؛ سپس برای یکنواخت کردن ضخامت یک قطعه چوب و یا هم ضخامت کردن تعداد زیادی 

از قطعات چوبی، باید آنها را از ماشین گندگی عبور دهید. 
ج( خط کشی و برش قطعات: 

1ـ قید های مبل
يك اندازه کردن قید ها: برای یک اندازه کردن طول قید ها از دستگاه اره مجموعه ای استفاده نمایید.

شکل 36ـ يك اندازه کردن قید ها با دستگاه اره مجموعه ای
2ـ تاج مبل:

چهار تراش کردن: برای به دست آوردن تاج مبل، ابتدا باید الوار را به طول مشخص شده قطع کنید، سپس با 
روش های رنده و گندگی هر چهار طرف قطعه را رنده، گندگی نموده و آن را چهار تراش کنید.

شکل 37ـ چهارتراش کردن چوب با کف رند و گندگی

با دستگاه دوبل زن نیمه اتوماتیک یا ُکم کن، سوراخ های دوبل را در دو سر قطعه ایجاد کنید.

شکل 38ـ ايجاد اتصال با دستگاه دوبل زن نیمه اتوماتیك



195

پودمان5: طراحی و ساخت مبل يك نفره و دو نفره

 2ـ پرداخت قطعات
پس از عملیات برشکاری و جدا کردن قطعات از الوار و تکه چسبانی احتمالی، با استفاده از دستگاه کپی تراش 

)شیپر( می توان قطعاتی را که در راستای خود زاویه انحراف زیادی نداشته باشند، پرداخت کرد.

شکل 39ـ پرداخت قطعه کار به وسیلة دستگاه اتوماتیك شیپر

توجه: تمام قید ها و پایه های این محصول را می توان با دستگاه شیپر رویه برداری و سمباده کاری کرد اما 
این عمل با توجه به هزینة دستگاه شیپر برای قید های چهار تراش ساده، مقرون به صرفه نیست و بهتر است 

از دستگاه اور فرز دستی یا فرز میزي استفاده کنید.
 3ـ ساخت اتصاالت 

هر گونه  انجام  از  قبل  بگیرید.  کمک  چوبی  اتصاالت  از  باید  هم،  به  آماده شده  قطعات  متصل شدن  برای 
عملیات، باید قطعات را اندازه گیری و عالمت گذاری کرده و سپس به اتصال زنی اقدام نمایید تا از احتمال 

خطا و اشتباه کاسته شود.
1ـ اتصال کام و دوبل: با ایجاد و اجرای اتصاالت کام و زبانه با دستگاه نیمه اتوماتیک، کام و زبانة قید ها را 

آماده کنید.

شکل 40ـ اتصال کام با دستگاه کام کن نیمه اتوماتیك
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و مشخص  قطعه  تثبیت  از  باید پس  مرحله  این  در 
شدن محل درست کام، قطعه را طوری به سمت تیغ 
خود  دقیق  محل  در  کام  که  کنید  هدایت  کام کن 
با کمی  باید  را  کار  این  که  نماند  ناگفته  گیرد.  قرار 
سعی و خطا انجام دهید. در ضمن برای دقت بیشتر، 

می توانید از کولیس استفاده کنید.

شکل 41ـ کنترل دقیق بودن اندازه اتصال به وسیلة کولیس

2ـ اتصال زبانه: با در نظر گرفتن ابعاد و اندازة موجود در نقشة طراحی شده و تلرانس اندک آن، که بین 
0/1 تا 0/2 میلی متر است، کام و زبانه را اجرا کرده و با یکدیگر منطبق کنید.

شکل 42ـ ساخت زبانه با دستگاه زبانه زن نیمه اتوماتیك

توجه: با توجه به اینکه دقت اجرای کام و زبانه باالست و در صورت بروز خطا در اتصال، اتصالی جذب و روان 
و محکم نخواهید داشت، حتماً باید بیشترین دقت را داشته باشید. 

 4ـ فرزکاری بلوک های سه گوش )نبشی(
برای آماده کردن بلوک های سه گوش و قسمت های اتصال آن با قید های مبل، درست مانند بلوک های سه 

گوش صندلی چوبی )پودمان 3( اقدام کنید.

17ـ مونتاژ محصول

در صنایع مبلمان برای ساخت یک محصول، به تهیة قطعات مختلف و سپس متصل کردن آنها به یکدیگر 
نیازمندیم. پس از آماده سازی قطعات و ساخت اتصال ها، قطعات باید سر هم شوند.

قبل از مونتاژ نهایی، ابتدا قطعات به صورت آزمایشی در هم جا زده می شوند و پس از اطمینان از قرارگیری 
درست آنها در جای خود و هم چنین رفع عیب احتمالی، آنها را چسب زده و در هم جا میزنند؛ سپس آنها را 

با پیچ دستی )گیره دستی( محکم می بندند و صبر می کنند تا چسب خشک شود.
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1ـ وسایل مونتاژ را به شرح زیر آماده کنید:
الف( گیره به طول بازوی 120 سانتی متر )در صورت امکان، استفاده از دستگاه تنگ پنوماتیک(

ب( چسب چوب 0/5 کیلو
ج( قلم مو به عرض 2 تا 4 سانتی متر 1 عدد
د( چکش فلزی 200 تا 500 گرمی 1 عدد

ه( چکش پالستیکی یا چوبی 1 عدد

شکل 43ـ قطعات آماده مونتاژ مبل

1

2

3

7

5

11

10

8

12

6

4

9

شکل 44ـ ابزارهاي مونتاژ

چسب چوبچکش فلزیتنگ پنوماتیكگیره دستی قلم مو

چکش چوبی
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 1ـ مراحل مونتاژ
در مرحلة اول، قطعات پایه ها و قید عقب را روی میز کار قرار داده و سپس یک طرف زبانه های آنها را طوری 
چسب بزنید که شره نکند و همه جای آن از چسب مرطوب شود؛ سپس با نوک قلم مو داخل کام کنده شدة 

روی پایه ها را به چسب آغشته کنید.

شکل 47ـ پاية عقب آغشته شده به چسب؛ آمادة مونتاژ

شکل 45ـ روش چسب زدن با قلم مو داخل کام پايه های عقب

شکل 46ـ روش چسب زدن اتصال دوبل پايه های عقب

در مرحلة دوم، پایه های عقب، قید عقب، قید باال، قاشقی و تاج را همزمان به یکدیگر متصل کنید؛ بدین 
ترتیب که ابتدا باید یکی از پایه های عقب را مانند شکل 48 بخوابانید و با شرایط چسب زدنی که در مرحلة 
قبل گفته شد، زبانة قید عقب و باال را چسب زده و به پایة عقب اتصال دهید؛ سپس محل اتصال تاج که از 
نوع دوبل است را نیز، هم در پایه و هم در تاج چسب زده و دوبل ها را در سوراخ خود فیکس کنید و تاج را 

داخل آن قرار دهید.
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توجه: با ضربه های مناسب چکش الستیکی، می توانید زبانة قید را در پایة عقب جا بزنید.

شکل 48ـ جا زدن پشتی مبل

شکل 49ـ استفاده از چکش پالستیکی برای جا زدن قطعات

پس از جا زدن این قطعات، باید با تنگ پنوماتیک، پشتی مبل را ببندید تا همة قید ها به طور کامل داخل کام ها 
بروند. در این مرحله باید پشتی مبل را از نظر دوئیدگی کنترل کنید.

شکل 50 ـ جا زدن پشتی مبل با تنگ پنوماتیکی
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بعد از اینکه قسمت پشتی مبل در داخل تنگ مونتاژ شد، آن را از داخل تنگ پنوماتیکی در آورده و با گیره 
دستی )پیچ دستی( محکم ببندید و صبر کنید تا کاماًل خشک شود. در ضمن زیر گیره دستی را یک قالب قرار 

داده تا قطعه کار زخمی نشود.

شکل 51 ـ بستن پشتی مبل توسط گیره دستی )پیچ دستی(

چسب های اضافی ریخته شده را با کاردک یا ابر )اسفنج( خیس تمیز کنید. 

شکل 52 ـ تمیز کردن چسب اضافی روی قطعه کار

در مرحلة سوم مونتاژکاری، پایه ها و قید جلو را نیز به هم وصل کرده و مجموعة قید و پایه جلو را جا بزنید.

شکل 53 ـ مونتاژ قید و پايه های جلوی مبل
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در مرحلة بعد، ابتدا از مجموعة پایة عقب )پشت( کام قید بغل را با قلم مو، آغشته به چسب کنید و قید بغل 
را تا نیمه توسط چکش الستیکی جا بزنید؛ سپس قید کف را نیز که اتصال دوبل دارد، چسب زده و دوبل 
آن را در محل مربوطه قرار داده و بین قید عقب و جلوی مبل در محل خود قرار دهید و مجموعة قید جلو و 

پایة جلو را جا بزنید.

شکل 54 ـ مونتاژ مجموعة پشتی مبل با جلو مبل توسط قید های بغل

اکنون قسمت تازه مونتاژ شده را داخل تنگ پنوماتیک قرار دهید تا اتصاالت، کاماًل داخل کام جذب شوند.

شکل 55 ـ جا زدن اتصاالت با تنگ پنوماتیکی
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در صورت نبود تنگ پنوماتیکی می توانید از گیرة دستی )پیچ دستی( نیز استفاده کنید.

شکل 56 ـ جا زدن اتصاالت با گیره دستی

در این مرحله، کنترل دوئیدگی و گونیا بودن کار، همچنین جا زدن نبشی های گوشه )بلوک سه گوش( را با 
کمک چکش الستیکی انجام دهید.

شکل 57 ـ کنترل دوئیدگی )گونیايی کردن کار( با متر

شکل 58 ـ جا زدن نبشی های گوشه
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این محصول از نظر دوئیدگی کنترل شده، بنابراین باید برای خشک شدن و اجرای مرحلة اتصال دسته صبر کنید.
برای اتصال دسته ها، باید همزمان زیر دسته و دسته را در محل خود قرار دهید. پس ابتدا محل سوراخ روی 
قید بغل که همان نشیمن زیر دسته است و از قبل با شابلن عالمت گذاری و سوراخ شده است را چسب بزنید.

شکل 59 ـ چسب زدن محل اتصاالت دسته مبل

زیردسته را در محل خود، و روی دوبل قرار داده و باالی زیر دسته را نیز مانند پایین آن چسب زده، دوبل را 
داخل آن قرار دهید، و سپس دوبل های دسته را نیز به آن متصل کنید. 

شکل 60 ـ جا زدن دسته مبل در محل اتصاالت

اکنون دوبل های انتهای دسته را به سمت سوراخ هایی که روی پایه تعبیه شده راهنمایی کرده و همزمان دوبل 
روی زیر دسته را با سوراخ زیر دسته تنظیم کنید. بدین ترتیب هم دوبل های دسته و هم زیر دسته، به طور 

کامل و درست جا زده خواهد شد.

شکل 61 ـ کنترل صحیح بودن دسته مبل
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مطابق تصویر با نصب پیچ دستی در محل های نشان داده شده، دسته و زیر دسته را در محل خود ثابت کنید 
و در ادامه به وسیلة کاردک و ابر خیس، چسب های بیرون زده را از محل اتصاالت پاک کرده و تا خشک شدن 

کامل محصول صبر کنید.

شکل 62 ـ بستن دسته و زير دسته با گیره دستی

بعد از اینکه حداقل 12 ساعت از مرحلة نهایی مونتاژ گذشت و قطعات به هم متصل شده استحکام الزم را 
به دست آوردند، گیره دستی ها را باز کنید و کف پایه ها را پایة الستیکی بزنید.

در پایان کار، اطراف مبل را کنترل کرده و اگر ایراد عمده ای مشاهده نشد، آن را پرداخت کنید، سپس برای 
رنگ کاری و رویه کوبی آماده نمایید.

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی

اولیه«،  مواد  از »خرید  یعنی  ابتدایی ترین مرحله  از  کنترل کیفیت در کارگاه های ساخت مصنوعات چوبی 
شروع و تا »تحویل دادن محصول به مشتری« ادامه دارد. در مراحل بعد که قطعه کار از مرحلة قبلی تحویل 
گرفته می شود، باید از هر نظر مورد بررسی قرار گیرد تا اگر عیبی دارد، در همان مرحله بررسی و رفع گردد.

موارد مهم در بحث کنترل کیفیت، عبارت اند از: وضعیت ظاهری سازه، نداشتن خط و خش، وضعیت رنگ کاری 
قسمت های مختلف، بررسی رویه کوبی مناسب، تمیز کاری نهایی و بسته بندی کار. 

شکل 63 ـ مراحل مختلف بسته بندی و آماده کردن مبل يك نفره به منظور ارسال به مشتري

بسته  بندی
معموالً شرکت ها محصوالت خود را بسته بندی می کنند، تا در زمان حمل و نقل و انبار کردن، دچار آسیب نشوند.
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1ـ عنوان پروژه

مبل دو نفره

واحد یادگیری 7
شایستگی طراحی وساخت مبل دونفره 

2ـ تعریف پروژه

این کاناپه دارای ارتفاع 888، عرض 1070 عمق کفی 670 میلی متر است، از چوب ماسیو )چوب راش(، 
و جنس کفی آن از تخته چند الیه، اسفنج و پارچه. بعضی از قطعات آن به وسیلة شابلون آماده می شوند و 
اتصاالت به کار رفته در آن کام و زبانه، میخ چوبی )دوبل( و انگشتی است. برای مونتاژ از چسب، و از میخ 

)به صورت موقت( استفاده می شود؛ یعنی در این پروژه، هیچ گونه پیچ و میخی به کار نمی رود.

3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(

ساخت  برای  نیاز  مورد  ماشین آالت  کاربرد  و  طراحی،  برای  شایستگی  مهارت  کسب  پروژه  این  از  هدف 
قسمت های مختلف کاناپه دو نفره، از جمله برشکاری با دستگاه اره نواری، مسطح کردن چوب با دستگاه 
کف رند، یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی، آشنایی با دستگاه های جدید اتصال زنی، ساخت انواع 
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اتصاالت به کار رفته در انواع کاناپه های دو نفرة چوبی، سوراخ کاری محل اتصال میخ چوبی )دوبل(، همچنین 
کار با ابزارهای دستی )چکش، گیره دستی، چوبسا و سوهان( و دستی برقی )انواع دستگاه های سنباده، دریل 

و دریل شارژی( می باشد.

4ـ مسایل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

براي حفاظت افراد هنگام کار با دستگاه های صنایع چوب، و جلوگیری از خطراتی که متوجه بعضی از عملیات 
کاری )پس زدن چوب هنگام کار با دستگاه ها( می شود، بهتر است از شابلون، شانه های حفاظتی و یا دستگاه 

پیش برندة قطعه استفاده کرد. 

شکل 64 ـ نمونه هايی از حفاظ های مخصوص تیغه هر دستگاه

نگرش: دقت و سرعت و کیفیت ساخت پروژه، هنگام کار کردن و در پایان کار.

1ـ برای کار کردن با هر دستگاهی از ابزار کمکی مخصوص همان دستگاه استفاده کنید. 
2ـ در صورت نبود حفاظ یا شانه های چوبی در روی میز )جلو قطعه کار( ، می توان از قطعه چوب کمکی 

در روی میز دستگاه استفاده کرد و سپس قطعه را ابزار زد.

نکته

دربارة انواع شابلون های مورد استفاده در کارهای صنایع چوب تحقیق کرده و آنها را در قالب یک گزارش، 
در کالس ارایه دهید؟

تحقیق کنید

از دستگاه های صنایع چوب می تواند نصب فکرکنید کار، روی کدام یک  برندة قطعه  نظر شما دستگاه پیش  به 
گردد؟

توجهات زيست محیطی:
به خاطر گرد و غبار زیاد حاصل از عملیات ساخت باید حتماً هنگام کار از دستگاه مکنده استفاده کرد.

دستگاه پیش برنده قطعهشانه های حفاظتی فرز میزیشانه های حفاظتی اره گرد
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5 ـ شایستگی های غیرفنی

شایستگی های غیرفنی

در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کارآفرین باشید.نوآوری و کارآفرینی

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی کنید.مدیریت منابع

می توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و سایر شایستگی های غیرفنی
ارتباطات، تفکر سیستمی و تفکر خالق اشاره نمود.

6 ـ نقشه ایزومتریك 

7ـ نقشه سه نما

نقشه های صفحه بعد را با رعایت اصول نقشه کشی و به کمک نرم افزار اتوکد ترسیم و به هنرآموز 
خود تحویل دهید.

فعالیت 
علمی
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9ـ نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز

مانند مبل یک نفره می باشد.

10ـ جدول لیست برش قطعات

کد نام قطعهرديف
تعدادجنسقطعه

ابعاد قطعات به 
میلی متر

روش 
برآورد 

ابعاد

حجممساحتطول

)مترمکعب()مترمربع()متر(طولعرضضخامت

0/00238ــحجمی14060990چوب راش1تاج مبل1

0/01265ــحجمی240178888چوب راش2پایه عقب مبل2

0/00206ــحجمی140501030چوب راش3قید باال مبل3

0/00180ــحجمی125701030چوب راش4قید عقب مبل4

0/00239ــحجمی24578347چوب راش5پایه جلو مبل5

0/00188ــحجمی125701073چوب راش6قید جلو مبل6

0/00169ــحجمی22570482چوب راش7قید بغل مبل7

0/00052ــحجمی22547220چوب راش8زیر دسته مبل8

0/00544ــحجمی240134507چوب راش9دسته مبل9

0/00032ــحجمی23035150چوب راش10نبشی کنجی عقب10

0/00032ــحجمی23035150چوب راش11نبشی کنجی جلو11

0/00024ــحجمی21227293چوب راش12قیدمنحنی12

0/00110ــحجمی13565485چوب راش13وادارکفی مبل13

0/00040ــحجمی12740309چوب راش14وادار پشتی14

جمع 
کل 

0طول کل ........................... با ضخامت ....... میل + 5 درصد دور ریز

0مساحت کل ام دی اف خام با ضخامت 16 میل + 10 درصد دور ریز

0/0430 حجم کل چوب راش با ضخامت مختلف + 30 درصد دور ریز
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12ـ جدول یراق آالت

وضعیت قرارگیریکاربردمحل نصبتعدادنام يراق آالترديف

یه
 اول

تاژ
مون

اق
 یر

سه
کی

ول
حص

ن م
ارت

ک

ندارد1

11ـ نقشة چیدمان یا جانمایی قطعات در الوار
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رديف
مواد مصرفی

ماشین آالتابزار دستی ـ برقیابزارهای دستی
واحدمقدارعنوان

اره نواريفارسی برماسکمترمکعب0/0431چوب راش 1

کف رنداره عمود برگوشی صداگیرعدد4میخ چوبی 212

گندگیدریل برقیدستکش و کفش ایمنیگرم200چسب سفید3

کم کندریل شارژیمتر نواری فلزی 4

زبانه زناورفرزگونیا فلزی5

 سنباده دیسکی )پولیش(مداد6

 سنباده لرزانخط کش تیره دار7

 دم چلچله زنچکش چوبی8

  میخ کوب بادیاره ظریف بر پشت دار9

  مغار10

  رنده دستی11

  چوبسا12

  سوهان13

  پیچ دستی یا گیره تسمه اي   14

  مته 12   15

13ـ جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آالت

قبل از کار کردن با هر دستگاهی ابتدا با عملکرد آن دستگاه آشنا شوید، زیرا روش کار و نکات ایمنی هر 
یک از دستگاه ها متفاوت است.

ايمنی
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14ـ نقشة فنی قطعات

نقشه های فنی مبل دو یا سه نفره، مانند مبل یک نفره هستند با این تفاوت که اندازة طول قید جلو و عقب 
در مبل دو نفره تقریباً دو برابر می شود. در زیر فقط نقشه هایی که با مبل یک نفره متفاوت هستند به ترتیب 

شماره جدول لیست برش آورده می شود. 

 3ـ قید باال

شکل 65 ـ نقشه فنی تاج مبل دو نفره

شکل 66 ـ نقشة فنی قید باال
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 1ـ تاج مبل دو نفره 0

پایه عقب به ابعاد 40×178×888 میلی متر است که نقشة آن مانند مبل یک نفره می باشد.

 2ـ پايه عقب 
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 4ـ قید عقب

شکل 67 ـ نقشة فنی قید عقب

 6 ـ قید جلو

شکل 68 ـ نقشة فنی قید جلو
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پایه جلو به ابعاد 45×78×347 میلی متر است که نقشة آن مانند مبل یک نفره می باشد.

قید بغل به ابعاد 25×70×1073 میلی متر است که نقشة آن مانند مبل یک نفره می باشد.

زیردسته به ابعاد 25×47×220 میلی متر است که نقشة آن مانند مبل یک نفره می باشد.

دسته به ابعاد 40×134×507 میلی متر است که نقشة آن مانند مبل یک نفره می باشد.

قید جلو به ابعاد 25×70×1073 میلی متر می باشد.

 5ـ پایه جلو 

 7ـ قید بغل 

 8ـ زیر دسته 

 9ـ دسته 
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 13ـ وادار کفي مبل دو نفره

شکل 69ـ نقشه فني وادار کفي مبل دو نفره
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 14ـ وادار پشتی

نبشی عقب به ابعاد 30×35×150 میلی متر است که نقشة آن مانند مبل یک نفره می باشد.

نبشی جلو به ابعاد 30×35×150 میلی متر است که نقشة آن مانند مبل یک نفره می باشد.

قید منحنی به ابعاد 12×27×293 میلی متر است که نقشة آن مانند مبل یک نفره می باشد.

 10ـ نبشی عقب 

 11ـ نبشی جلو 

 12ـ قید منحنی 

شکل 70ـ نقشه فني وادار پشتي
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شکل 71ـ بسته بندی وآماده کردن محصول به منظور ارسال به مشتري

15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

طراحی این مبل نیز با نرم افزار SketchUp مانند مبل یک نفره است و فقط اندازة قید ها بزرگ تر می شوند.

با توجه به طراحی مبل یک نفره با نرم افزار SketchUp، بر اساس اندازه های فنی، قطعات مبل دو نفره 
را طراحی کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

کارعملی

16ـ مراحل ساخت و مونتاژ محصول

با توجه به اینکه مونتاژ مبل دو نفره یا حتی سه نفره، شبیه مبل یک نفره می باشد، از تکرار مطالب خودداری 
شده است. 

17ـ کنترل کیفیت و بسته بندی

موارد مهم در بحث کنترل کیفیت عبارت اند از:
1ـ وضعیت ظاهری سازه
2ـ درست بودن اندازه ها

3ـ راحتی و روان بودن یراق آالت حرکتی
4ـ تمیز کاری نهایی

این نکته را باید مورد توجه قرارداد که کنترل کیفیت، مخصوص مرحلة آخرکار نبوده و درتمامی بخش های 
تولید مانند برشکاری، لبه چسبانی، سوراخکاری، یراق کوبی، تمیزکاری و.... باید اعمال گردد.

بسته بندی: معموالً شرکت ها محصوالت خود را بسته بندی می کنند، تا در زمان حمل و نقل و انبار کردن، 
دچار آسیب نشوند.
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شرح کار: 
ـ طراحی مبل یک نفره و دونفره با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها

ـ انتخاب مواد اولیه طبق نقشه
ـ آماده سازی قطعات با ماشین آالت و برش قطعات قوس دار

ـ ساخت اتصاالت چوبی
ـ مونتاژ قطعات مبل

ـ کنترل کیفیت و بسته بندی

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشین های ماشین کم کن، ماشین اره نواری، ماشین گندگی و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی مبل یک نفره و دونفره بسازد.

شاخص ها: 
ـ استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه
ـ آماده سازی قطعات به طور گونیایی و با اندازه دقیق طبق نقشه

ـ برش قطعات منحنی و پرداخت
ـ ساخت اتصاالت چوبی

ـ مونتاژ دقیق با توجه به نقشه
ـ کنترل کیفیت و بسته بندی

شرايط:
1ـ کارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد 12 × 16 مترمربع دارای تهویه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نورکافی به انضمام 

لوازم ایمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن
2ـ اسناد: نقشه مبل یک نفره و دو نفره

3ـ ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد خط زن ـ اره فارسی بر ـ ماشین اره نواری ـ سوراخ زن ـ دریل و پیچ گوشتی برقی ـ میز کار 
4ـ مواد: صفحات فشرده مصنوعی ـ یراق ـ پیچ ـ چسب چوب ـ میخ چوبی

5ـ زمان: 5 ساعت
ابزار و تجهیزات:

ماشین اره گرد میزی ـ ماشین فرز ـ ماشین دریل ستونی ـ دستگاه فارسی برـ ماشین کم کن ـ ماشین اره نواری ـ ماشین گندگی

معیار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کاررديف

2طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه فنی1

1آماده سازی قطعات براساس نقشه فنی2

2قوس بری و پرداخت قطعات منحنی3

2ساخت اتصاالت4

2مونتاژ و بسته بندی5

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:
1ـ مدیریت مواد و تجهیزات،2ـ استفاده از لباس روپوش، 3ـ رعایت بهداشت و نظافت در کارگاه 

کامپیوتر، 4ـ صرفه جویی در کاغذ
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی طراحی و ساخت مبل یك نفره و دو نفره
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پودمان5: طراحی و ساخت مبل يك نفره و دو نفره

1ـ برنامه درسی درس طراحی و ساخت مبلمان مسکونی رشته صنایع چوب ومبلمان. دفتر تألیف کتاب های درسی 
فنی و حرفه ای و کاردانش سال 1396. 

2ـ رنگ آور، حسین، عبدی، اردشیر، تکنولوژی فراورده های چوبی، وزارت آموزش و پرورش 1390.
3ـ شرکت گسترش مبلمان آسیا، راهنمای ارگونومی، واحد تحقیق و توسعه 1395.

4ـ طباطبایی، زواره، ملک نظری، امیر، تزیینات چوبی و پارچه ای، وزارت آموزش و پرورش 1396.
5ـ ترجمه سلیمی، مراد، توبه خواه فرد، طراحی و نقشه کشی مبلمان چوبی، فدک ایساتیس 1392.

6  ـ شرکت مبل رافل، کاتولوگ شرکت
  7ـ شرکت مبل نسیم خواب )کاتولوگ شرکت(

ـ 8   Gesamtkatalog, European Norm Tools 2015.
ـ 9   Shaping, Cabriole Legs. Make graceful legs with smooth curves. Lonnie Bird 2010.
ـ 10   Alexandia, Virginia. The art woodworking Building chairs. Time-Life Books, 1994.
ـ 11   Wolfgang Nutsch, holztechnik, Europa lehrmittel, 2013.
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اسامی هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب طراحی و ساخت مبلمان مسکونی ـ کد 212466

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیرديفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیرديف

کرمانشاه منوچهر عباسی7کرمان مجتبی مؤمنی کوهبنانی1

گلستان نیما جوادی فر8شهر تهران روح اهلل قلی پور کوهستانی2

همدان حسین خضریان9اصفهان علی کوهپیما3

خراسان رضوی مجید دهقان نیری10اردبیل آنام یکتادوست4

همدان محمد کهوند11فارس ابوذر اشرف5

گلستان عباس قنبری6

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارة کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی 
را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانة راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با 

ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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