
ساعت آموزشی

جمععملینظری

164864

هدف های رفتاری: هنرجو پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

1ــ طرح و نقشٔه دکور چوبی را بیان کند.
2ــ نکات ایمنی در حین کار با ابزار و ماشین های عمومی صنایع چوب را رعایت نماید.

3ــ کار با ماشین های عمومی صنایع چوب را انجام دهد.
4ــ روش های ساخت و مونتاژ انواع دکور چوبی را شرح دهد.

5ــ نقشه کشی و طراحی دکور چوبی مورد نظر را انجام دهد.
6ــ ساخت و مونتاژ دکورهای چوبی را انجام دهد.

ساخت ومونتاژ دکور چوبی 

5
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1ــ کدام یک از ماشین های صنایع چوبی که قبالً   آموزش دیده اید، خطر کمتری دارند؟
4ــ پنج وسیلٔه حفاظت وایمنی در کارگاه را نام ببرید.

3ــ چرا برای ساخت وسایل چوبی، نقشه های فنی نیاز است؟ 
4ــ منظور از اسکیچ یا اسکیس در نقشه کشی چیست؟
5  ــ در ساخت پروژه چه موقعی طراحی اجرا می شود؟ 
6  ــ در کنترل کیفیت تولید چه مسائلی رعایت می شود؟

7ــ ده مورد از یراق آالت مورد استفاده در مبلمان وکابینت را نام ببرید.
8  ــ در صنایع چوب به چه عملی مونتاژ کاری می گویند؟

9ــ چه ابزار ووسایلی برای مونتاژ کاری به کار برده می شود؟
10ــ استاندارد چیست ودر ساخت ومونتاژ صنایع چوب چه کاربردی دارد؟
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ساخت و مونتاژ دکور چوبی

1ــ5ــ طرح ونقشۀ دکور چوبی 
گرو  در  چوبی  دکور  ومونتاژ  درساخت  شما  موفقیت 
اجرای بهترین طراحی و بهترین استفاده از مواد وابزار کاراست. 
تمام زحمات و صرف هزینه های  باشید که  نظر داشته  همیشه در 
به  الهی، خدمت  نعمت های  باید در جهت شکر  تولید در کارگاه 

مشتری و جلب رضایتمندی او باشد.
همچنین دکور   و   تولیدات خود را زیبا و متناسب با فناوری 
و مد روز تولید کنید. باید دکوِر ساخت کارخانه وکارگاه شما با 
دوام و دارای قیمتی متناسب با بودجٔه خریدار باشد )شکل 1ــ5(.

اسطوره های قدیمی کشورمان زیاد وجذاب اند، از جمله 
سوابق تاریخی نشئت گرفته از پاسارگاد، نقش جهان در اصفهان 
)میدان امام(، سقف توفال کوبی ومعّرق برجستٔه ابیانه در نزدیکی 

کاشان وطاق بستان کرمانشاه و......
فنی  نقشه های  است  الزم  دکور،  طراحی  از  پس 
به  توجه  با  باید  را  فنی  نقشه های  گردد.  آماده  ساخت  برای 
ابعاد  جمله  از  کنید.  تهیه  وتولید  صنعت  جهانی  استانداردهای 
مواد طبیعی ومصنوعی، ابزار، ماشین آالت وکلیٔه عوامل تولید 

را طبق استاندارد تهیه کنید.
رعایت استاندارد باعث صرفه جویی وتسریع در تولید وکم 

کردن هزینه های تولید خواهد شد. 
ابعاد  استاندارد  باید  دکور  ومونتاژ  ساخت  طراحی،  در 
با مردم کشور مصرف کننده رعایت گردد. در  متناسب  انسانی 
متصدی  ایران  صنعتی  وتحقیقات  استاندارد  موسسٔه  ما  کشور 
تهیٔه استانداردها،  از جمله استانـدارد سازه های چوبی به شرح 

زیر است:
الف( انواع میزهای رایانه وتحریر

ابعاد میزهای رایانه و تحریر باید مطابق جدول )1ــ1( باشد 
و الزم است در موقع طراحی و نقشه کشی دقیقاً رعایت شود. ـ   کتابخانۀ دانشکده فنی انقالب اسالمی ـ 5  ـ شکل 1ـ

شکل 2ــ5  ــ دکور هتل فردوسی ساخته شده توسط هنرآموز رشتهٴ صنایع چوب

در طراحی دکور به توانمندی وخالقیت نیاز دارید و عالوه 
بر کسب مهارت، طراحی ونقشه کشی دکور نیز الزم است. دائماً 
از طریق اینترنت یا مطالعٔه کاتالوگ های طراحی و مبلمان وتزیینات 
داخلی در جریان تحوالت ودستاوردهای به روز دکوراتوری در 
جهان قرار بگیرید. سعی کنید در طراحی دکور وساخت وسایل 

چوبی از الگوی فرهنگ ایرانی استفاده کنید )شکل2ــ5(.

میز

یک طبقۀ
میز تحریر

ارتفاععمقطول

77ــ7573ــ15060ــ70

دو طبقٔه
میز رایانه

90ــ5575ــ15030ــ70طبقٔه باال

80ــ3065ــ15027ــ70طبقٔه پائین

یادآوری ـ ابعاد بر حسب سانتی مترند.

جدول 1ــ1ــ ابعاد میز رایانه و تحریر

تا 10  باید 12  میز  از زیر  فاصلٔه قرارگرفتن صفحه کلید 
سانتی متر باشد ودر صورت استفاده از پایه و چرخ، ارتفاع چرخ 

یا پایه به ارتفاع میزاضافه می گردد. 
ضخامت مناسب صفحٔه میز رایانه حداقل 16 میلی متر و 

لبه های آن به صورت دوبل است )شکل 3ــ5(.
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ب( ویترین وکتابخانه: ارتفاع کتابخانه حداقل 165 و 
حداکثر 210سانتی متر و رایج ترین ارتفاع 183 سانتی متر است. 
عرض کتابخانه حداقل 80  وحداکثر 100 سانتی متر است. این 

ابعاد در نقشه و سه نمای شکل ٤ــ5 نشان داده شده است.
عمق کتابخانه حداقل 30 وحداکثر 37 سانتی متر است. 
تعبیه، حداقل 6وحداکثر 10سانتی متر  تاج، در صورت  ارتفاع 

است.
کتابخانه باید دارای حداقل یک طبقٔه ثابت باشد، طبقات 

دیگر می توانند متحرک باشند.
بوش ها،  و  طبقات  سری  زیر  برای  سوراخ  تعبیٔه  محل 
برحسب نیاز، متغیر است. ضخامت طبقات کتابخانه حداقل 16 
باشد.  میلی متر   3 باید حداقل  پشت بند  است. ضخامت  میلی متر 
با زاویٔه حداقل  باید  یا شیشه ای کتابخانه و ویترین  درهای چوبی 
گازر  کاسه ای  یا  پاشنه ای  لوالهای  وتوسط  شوند  باز  درجه   90
به بدنه متصل گردند و دارای بوش های فلزی یا پالستیکی مقاوم 

باشند)شکل 5 ــ5(.
صفحات فشردٔه چوبی به کار برده شده در کتابخانه وویترین 
باید یک تکه باشند.درهای شیشه ای یا ساخته شده از صفحات 
فاصله  یکدیگر  از  میلی متر   ٤ 2تا  اندازه  به  باید  چوبی  و  پرورده 

ـ 5(. داشته و هم سطح وهم ارتفاع باشند )شکل٤ـ

شکل 3ــ5  ــ میز رایانه

شکل 4ــ5  ــ سه نمای قفسۀ کتابخانه ) برش در نمای سطحی(

باید  جاکفشی  وطبقات  بدنه  اجزای  کلیٔه  جاکفشی:  ج( 
از صفحات فشردٔه چوبی )ام دی اف، تختٔه خرده چوب با روکش 
طبیعی یا لترون( با حداقل 16میلی متر ضخامت باشند. استفاده از 
صفحات فشرده که دو طرف آن روکش طبیعی یا مصنوعی شده 

باشد الزامی ست.
مطابق با استانداردهای ملی ایران، ابعاد دو نوع جاکفشی 
با طبقات ثابت ومتحرک وابعاد جاکفشی با محفظٔه کفش متصل به 

در متحرک، طبق جدول ارائه شده است )جدول 2ــ1(.

شکل 5ــ5  ــ ویترین با درهای شیشه ای و لوالی گاز یا فنردار
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اجزای  بزرگسال:  نفرۀ  نفره ودو  تختخواب یک  د( 
تختخواب باید از تخته فیبر، تخته الیه، تخته خرده چوب )نئوپان( 
باشند  اف(  دی  ) ام  متوسط  دانسیتٔه  با  سنگین  نیمه  فیبر  وتخته 
وبرای ساخت کالف کنارها )بدنٔه تخت( و َسر و تَه  تخت باید از 
اتصاالت مناسب در فراورده های چوبی یا فریم )قاب( با اتصاالت 
فلزی استفاده نمود. برای لبٔه صفحات باید از نوار لبه چسبان یا 
زهوارچوبی استفاده کرد. کفی زیر تشک نیز باید از جنس تختٔه 
خرده چوب، تختٔه الیه یا تختٔه فیبر و ابعاد آن طبق جدول )3ــ1( 

باشد.

تخت، با نصب تکیه گاه های موازی در کنار پایه های کفی 
تقویت می شود. برای سهولت جابه جائی، الزم است تخت 3 تا 
باشد.  انتهای تخت فاصله داشته  از کناره ها، و در  5 سانتی متر 
تشک باید کامالً روی کفی وداخل قاب )فریم ( تخت قرارگیرد. 

)شکل 6ــ5(
که  مهمی  نکتٔه  طبقه:  چند  تختخواب  طراحی  ـ (  ه
طراح باید در تختخواب چند طبقه به آن توجه کند به خطر افتادن 
کودکان کمتر از شش سال از تخت باالیی ست و نباید افراد کمتر 
از شش سال از آنها استفاده کنند. باید در طراحی نکات ضروری 

زیر در نظر گرفته شود.
ــ هر تختی که به منظور تخت باال ساخته شود و مورد استفاده 
قرار گیرد باید در طرح آن چهار حفاظ ایمنی نصب شده باشد. 
ــ حفاظ های ایمنی باید به گونه ای به تخت متصل ومحکم 

شود که به مرور زمان شل نگردد. 
ــ برداشتن حفاظت های ایمنی نباید بدون استفاده از آچار 
ایمنی  حفاظ  باالیی  لبٔه  بین  فاصلٔه  باشد.  امکان پذیر  مخصوص 

ولبٔه باالیی کنارٔه )بدنه( تخت باید حداقل  26سانتی متر باشد.
ــ ارتفاع حفاظ از باالی تشک حداقل باید 16 سانتی متر 

باشد.
ــ فاصلٔه دقیق بین کف تخت باال و پائین باید حداقل 75 

سانتی متر باشد. شکل 6ــ5  ــ کفی محل استقرار تشک روی کالف فلزی

ابعاد به سانتی مترابعاد جاکفشی چوبی با طبقات ثابت ومتحرک

17حداقل ارتفاع طبقات برای کفش های معمولی 

28حداقل ارتفاع طبقات برای کفش های زمستانی

72عرض

30حداقل عمق

ابعاد به سانتی مترابعاد جاکفشی با محفظۀ کفش متصل به دِر متحرک

17حداقل عمق برای کفش های معمولی

28حداقل عمق براش کفش های زمستانی

30حداقل ارتفاع هر محفظه

72عرض

8حداقل عمق محفظٔه کفش در حالت دارا بودن سقف

جدول 2ــ1ــ استاندارد ابعاد جاکفشی

نوع 
تختخواب

ابعاد تشک خواب
)mm(

ابعاد تختخواب
)mm(

ارتفاع )از 
سطح زمین 
تا روی کفی 

تشک(
)mm( طولعرضطول

)بین دوانتها(
عرض

)بین دو کناره(

تختخواب 
چوبی یک 

نفره
2000±  20

915ــ15895  ±  900
450ــ250

1015ــ15995  1000±

تختخواب 
چوبی دونفره

1400±  15

2020ــ1980

1415ــ1395

450ــ250 1615ــ151595  1600±

1815ــ151795  1800±

جدول 3ــ1ــ ابعاد تختخواب
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ــ کف تخت باید امکان تهویٔه هوا داشته باشد.
ــ تخت باید نردبانی داشته باشد که مطابق با اصول ایمنی 
باشد  و دستگیره  پاها  برای  مناسب  استقرار  دارای  و   تعبیه شده 

)شکل7 ــ5(.

محل کلیٔه اتصاالت ولبٔه سطوح وگوشه ها در قطعات فلزی، 
چوبی و صفحات به کاربرده شده نباید لبٔه تیز داشته باشد و نباید در 

تماس دست با آنها خراش ایجاد شود.
محل تماس پایه های کلیٔه میزها، تخت ها و سایر دکورهای 
کفپوش  به  تا  باشند  تیزی  هرگونه  فاقد  باید  زمین  با  شده  ساخته 

ـ 5(. صدمه نزنند. پایه ها باید قابل تنظیم باشند )شکل 8  ـ

شکل 7ــ5  ــ تختخواب دوطبقه

ــ فاصلٔه بین پله ها باید حداقل20 وحداکثر30 سانتی متر 
باشد.

ــ پهنای قابل استفادٔه جای پا باید حداقل 30 سانتی متر 
باشد.

تخت  )پایه(  ستون  از  فاصله  کمی  با  نردبان  است  بهتر  ــ 
قرار گیرد.

اصلی(  )کالف  پایه  چهار  نگه دارندٔه  بست های  به  توجه 
و  ساخت  سیستم  از  وباید  است  مهم  بسیار  تخت  وچهارچوب 

نصب دقیق برخوردار باشند.

داشته  نباید  لرزشی  هیچ گونه  استفاده  مورد  دکورهای 
باشند.

و( طرح تخت کودک: طول داخلی تختخواب کودکان 
بین 900 تا 1٤00 میلی متر است. حداکثر فاصلٔه تشک تا لبه های 

کناری )بدنٔه تخت( 25 میلی متر است. 
بین  فاصلٔه  نباشد  صفحه ای  تخت  بدنٔه  که  صورتی  در 

میله های حفاظ تخت 60 میلی متر خواهد بود )شکل 9ــ5(.

شکل 9ــ5 ــ فاصلۀ نرده ها درتخت کودک

شکل 8 ــ5  ــ پایه های قابل تنظیم
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باید حداقل  تا زیر تشک  بدنه  لبٔه باالی  از  ــ عمق تخت 
600 میلی متر باشد.

ــ عمق تخت از لبٔه باالی بدنه تا روی تشک باید حداقل 
300 میلی متر باشد.

مکانیزم به کار برده شده در طرح تختخواب کودک با بدنٔه 
متحرک باید طوری باشد که عمل بستن خودکار آن، پس از باال 

رفتن، با دو بست صورت گیرد.
که  می کنید  شروع  شرایطی  در  را  درس  از  مبحث  این 
سفارش ساخت تولید دکور به شما داده شده است وباید کارهای 

زیر را انجام دهید:
را،  تولید خود  کنندٔه  و خواستٔه مشتری ومصرف  سلیقه 
که کاالی چوبی دکور یا تزئینات چوبی برای او می سازید، قدری 

تجزیه و تحلیل کنید. 
از نظر روان شناسی رنگ ها مشخص کنید چه رنگ هایی 
را بیشتر دوست دارد، دکور را برای کجا می خواهد نصب کند و 
محل کاربرد آن کجاست. در این صورت رنگ مناسب با فضای 
و  می شود  انتخاب  کند،  ایجاد  را  طراوت  و  شادابی  که  محیط، 

دکور ساخته شده جذاب تر خواهد شد )شکل 10ــ5(.

شکل 10ــ5ــ نمونه ای از کارهای دکوراتور

آیا روکش ها ومواد مصرفی را می شناسید و به رنگ های 
آنها واقف اید؟ با مشتری مشورت کنید. نمونٔه مواد را به او نشان 

دهید وکمک کنید بهترین انتخاب صورت گیرد.
محل مصرف را بازدید کنید ورنگ ومواد انتخاب شده را 
با آن محل تطبیق دهید. در صورت لزوم برای هماهنگی، رنگ 
را با نظر مشتری تغییر دهید. این تغییرات باید آگاهانه و تخصصی 

باشد. دراین مورد روان شناسی رنگ ها را مطالعه نمایید.
ابزار  منزلٔه  به  در واقع  می کنید  انتخاب  که  را  رنگ هایی 

طراحی و معّرف کار شما و سازندٔه دکور به مشتری خواهد بود.

قبل از شروع عملیات طراحی، سعی کنید تعریفی از کاری 
که در آن فضا می خواهید انجام دهید، داشته باشید. بهتر است 
موقع طراحی تمرکز خود را برروی چندین فضا قرار ندهید. در 

هر زمان فقط برای طراحی یک مکان فکر و عمل نمایید.

2ــ5ــ رعایت روان شناسی رنگ ها در طراحی دکور
مثالً در طراحی اتاق کودک باید از رنگ های مالیم و گرم 
که برای زمان بازی مناسب است، استفاده کنید )شکل 11ــ5 و 

12ــ5(.
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می دهد.  ومفهوم  روح  شما  شدهٔ  ساخته  دکور  به  رنگ 
انتخاب رنگ مواد را در طراحی دکور نباید بدون دلیل انجام دهید. 

ــ رنگ قرمز احساس گرسنگی را افزایش می دهد؛
ــ سبز کم رنگ یا سبز مالیم در اتاق بیمار دربهبودی او 

مؤثر است؛
ــ زرد پررنگ برای مدت طوالنی می تواند باعث خشمگین 

کردن شود؛
ــ رنگ آبی رنگ صلح وامنیت وآسایش و آرامش است؛
ــ آبی کم رنگ، رنگ بی ثباتی، درونگرایی و تخیالت است؛
ــ بنفش رنگ تجمل وثروت وحاالت خیالی وروحانی است؛

ــ بنفش روشن ظرافت وعشق هنری را در بر دارد؛
ــ مشکی رنگ اقتدار وخشم است وبه دیگر رنگ ها روح 

می بخشد؛
سردی ست؛  وخون  بی گناهی،نور  نماد خلوص،  سفید  ــ 

ــ صورتی رنگ تفریح، موسیقی، جشن وشادی ست.
ــ نارنجی رنگ شادی، مهربانی، خوشحالی وگرمی ست؛

اطمینان  و  صداقت  صمیمت،  ایجاد کنندٔه  قهوه ای،  ــ 
خواهد شد. 

با توجه به خصوصیات گفته شده برای رنگ ها، موقع طراحی 
ببرید: به کار  را  زیر  رنگ های  خانه،  مختلف  قسمت های  دکور 
دراتاق  کودک از رنگ های خنک ومالیم مثل آبی وسبز 
)شکل13ــ5( نیز استفاده کنید. در سرویس های بهداشتی وحمام 
از رنگ های سفید ورنگ خنک مثل سبز استفاده نمایید تا فضا 
را بزرگ تر و تمیزتر نشان دهد. در اتاق غذاخوری،از رنگ های 
تحریک کننده و اشتها آور مانند نارنجی روشن استفاده نمایید.  

نمایید  دکور  قهوه ای  یا  ِبژ  رنگ های  با  را  نشیمن  اتاق 
ـ  5( تا با دیگر رنگ های مبلمان ترکیب شود و فضا را  )شکل 14ـ

با طراوت نماید. 

شکل 11ــ5  ــ اتاق کودک، با رنگ گرم قرمز

شکل 12ــ5  ــ رنگ مالیم برای اتاق خواب کودک

شکل 13ــ5  ــ اتاق کودک با رنگ سبز مالیم

شکل 14ــ5  ــ استفاده از رنگ قهوه ای در اتاق نشیمن

یا  و  سبز  و  آبی  مثل  مالیم  رنگ های  از  خواب  اتاق  در 
بنفش استفاده کنید. رنگ های خنثی نیز برای دکور اتاق خواب  

مناسب اند.
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ـ 5ــ فرایند طراحی دکور 3ـ
گام اول: چه وسیله ای را می خواهید طراحی کنید؟ چه 
دکور  تمام شدٔه  قیمت  است؟ حدود  داده  به شما سفارش  کسی 

مورد طراحی چقدر است؟
اختیارات شما به عنوان طراح دکور در انتخاب مواد اولیه 

و یراق آالت چقدر است؟
در چه مدت باید دکور را تحویل دهید؟ 

گام دوم: راجع به واحد فروش، پژوهش بازار و رضایت 
دکورهای  کیفیت  سیستمی  چه  دارید؟  اطالعاتی  چه  مشتری 

ساخته شدهٔ شما را کنترل، تأیید یا رد می کند؟ آنها را بشناسید.
نوع  رادرخصوص  ملی  استانداردهای  سوم:  گام   
تولیدی  وتوانمندی  امکانات  و  کنید  مطالعه  سفارش  دکورمورد 

کارگاه خود را بررسی کنید. 
را  خود  طراحی  بر  حاکم  موجود  محدودیت های 

برآوردنمایید.
گام چهارم: طرح های اسکیس  شدٔه خالقانٔه خود را بدون 

محدودیت، تهیه و ارائه دهید)شکل 15ــ5(.

مورد  که  را  خود  شدٔه  اسکیس  طرح های  پنجم:  گام   
یا  پروژه  مدیریت  نظر  به  نیافته  رسمیت  هنوز  و  شماست  تأیید 
مشخص  نهایی  محصول  شکل گیری  تا  برسانید  سفارش دهنده 

گردد.)شکل 16ــ5(

شکل 15ــ5  ــ طرح جدید

شکل 16ــ5  ــ طرح پایه به صورت اسکیس

شکل 17ــ5  ــ طرا حی به صورت اسکیس

درموقع تهیٔه طرح به صورت اسکیس، ابتدا از مداد رنگی 
خطوط  مرتباً  نباشید  مجبور  تا  کنید  استفاده  آبی(  یا  زرد  )رنگ 
نظر،  مورد  طرح  به  رسیدن  از  پس  کنید.  پاک  را  خود  طراحی 

روی خطوط رنگی را بامداد سیاه پررنگ )B( سیاه کنید. 
رنگ های  بگیرید.  کپی  خود  نهایی  اسکیس  طرح  از 
با مداد رنگی در کپی تهیه شده باقی نمی ماند )شکل  کشیده شده 

17ــ5(.



99



جم
ل پن

فص
بی

چو
ور 

 دك
تاژ

مون
ت و

ساخ

اسکیس تهیه شده می تواند از پالن محیط پیشنهادی برای 
کنید.  تهیه  پالن  به صورت چشمی  ابتدا  باشد  درآن  دکورسازی 

سپس آن را با مقیاس با دست آزاد ترسیم کنید. 
قطعات دکور را در آن بکشید.اسکیس را با دستگاه کپی 

بزرگ نمایید. 
طرح های اسکیس بزرگ شده را به نظر مدیریت کارگاه یا 

سفارش دهنده برسانید. نظر کلی آنها را جویا شوید.
گام ششم: از روی اسکیس دکورهای تأیید شده، تصاویر 
سه بعدی )پرسپکتیو ایزومتریک یا کاوالیرویا پرسپکتیو انفجاری( 

ترسیم کنید )شکل 18ــ5(.
سعی کنید پرسپکتیو ونقشه های انفجاری را طوری تهیه 
نمایید که مشخصات ابعاد محصول نهایی آن برای مصرف کننده 

به خوبی روشن شود.

گام هفتم: اکنون بر روی طرحی که توسط سفارش دهنده 
آن  اجرایی  نقشه های  تهیٔه  جهت  رسیده اید  توافق  به  مدیریت  و 

ـ 5(. اقدام نمایید. )شکل 19ـ

شکل 18ــ5  ــ نمایش کیفیت محصول با پرسپکتیو انفجاری

شکل 20ــ5 تهیۀ لیست چوب و خط کشی صفحات

در این جلسه به صورت رسمی قیمت تمام شده را ارائه نمایید.
نظر  جلب  برای  را  محصول  تولید  بر  حاکم  معیارهای 

خریدار یا مدیریت کارگاه اعالم کنید. 
دراین جلسه با مشخص شدن نظر سفارش دهنده یا مدیر 
کارگاه روی محصول دکور نهایی، از روی پرسپکتیوهای ارائه 

شده تغییرات الزم را مشخص کنید.
پرسپکتیو  نقشه های  کشیدن  و  طراحی  لزوم  درصورت 
ارائه جلسه  به  و  کنید  تکرار  پیشنهادی  تغییرات  اعمال  با   را 

دهید. 

4ــ5ــ تنطیم لیست مواد مورد نیاز
و  ابعاد  شامِل  مواد  مشخصات  جدول  یا  چوب  لیست 
اندازه، تعداد، حجم، سطح، اسم قطعات و کیفیت مواد و... را 

بنویسید. )شکل 20ــ5(.

شکل 19ــ5  ــ ترسیم سه نما در نقشۀ اجرایی

مقدار مصرف پیچ، لوال، چسب، سنباده، رنگ، شیشه، 
روز  قیمت  کنید. حتی االمکان  را مشخص  و...  چرم، روکش 
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مواد را با استفاده از کاتالوگ ها، مجالت صنایع چوب و تماس با 
بازار به دست آورید. 

و  مواد  کمبود  صورت  در  کنید.  بررسی  را  مواد  انبار 
ضرورت ساخت آن، جهت خرید لوازم اقدام کنید. 

ـ  5  ــ تهیه شابلن 5  ـ
تعداد  مشابه  به صورت  قطعه  یک  از  است  چنانچه الزم 

بیشتری تولید کنید برای آن شابلن بسازید )شکل 21ــ5(.

رعایت نکات ایمنی: در حین کار با ابزار و ماشین های 
مونتاژ  و  ساخت  برای  که  نیازی  به  توجه  با  درودگری،  عمومی 
دکور به ماشین های آن دارید، الزم است از آنها به درستی استفاده 
رعایت  اول  مرحلٔه  در  ماشین ها  این  از  استفاده  شرط  کنید. 
مقررات عمومی آیین نامٔه حفاظتی وزارت کار است. در صورت 
خطر آفرین  بسیار  ماشین ها  این  حفاظتی،  مسائل  رعایت نشدن 
جسمی   شدید  صدمات  است  ممکن  آنها  از  استفاده  و  می شوند 

ایجاد کنند.

ـ  5ــ  مقررات عمومی آیین نامه حفاظتی ماشین های  ٧ـ
صنایع چوب

 1ــ کلیه هنرجویان وافراد شاغل در کارگاه باید با عملکرد 
دستگاه ها وماشین آالت موجود صنایع چوب وخطرات احتمالی 
آنها آشنا شوند. همچنین آموزش الزم را جهت کار با ماشین آالت 

دیده باشند.
2ــ خاک اره وتراشه های چوب وغیر آنها را باید مرتباً از 

در  قطعات  ابعاد  کنترل  وشابلن  کشی  خط  شابلون  تهیه 
تولید انبوه از وظایف شماست. طراحی وکشیدن نقشٔه شابلون ها 

را انجام دهید. 
متخصص  ماهر  طراح  انبوه،  تولید  کارخانجات  در 
دکوراتور که ساخت وتولید را انجام می دهد طراحی و فیکسچر 
می نماید. طراحی و فیکسچر یک کار تخصصی ست. این طراحی 
سرعت تولید را چند برابر می نماید وخطرات ناشی از کار را به 

مقدار زیاد کاهش می دهد.

6ــ5ــ طراحی و نقشه بسته بندی وحمل محصول
به  موقع حمل  در  دکور ساخته شده  قطعات  اینکه  برای   

محل مصرف صدمه نبیند اقدام الزم را انجام دهید. 
نحؤه بسته بندی وتشکیل جعبه های کاالی تولیدی )پکی ج( 

را طراحی کنید.
دستور حمل هر قطعه و نحؤه انتقال ایمن دادن قطعات را 

بنویسید )شکل 22ــ5 و 23ــ5(. 

شکل 21ــ5  ــ تهیۀ شابلن خط کشی برای ساخت پایه

شکل 22ــ5

شکل 23ــ5  ــ جعبۀ بسته بندی و حمل و نقل قطعات دکور
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محل کارگاه واطراف ماشین آالت خارج کنید. کف محیط کارگاه 
را همواره باید تمیز وعاری از هر گونه ضایعات نمایند.

3ــ ماشین های صنایع چوب را باید به تهویه موضعی مجهز 
کارگاه،  در  اره  وخاک  چوب  ضایعات  تجمع  انتشار  از  و  کنند 
به ویژه برروی قسمت های مختلف ماشین آالت، جلوگیری نمایند.

٤ــ کلیٔه حفره ها، کانال ها، گودال ها و شیارهایی را که در 
کف کارگاه نزدیک به ماشین ها ایجاد شده اند باید به وسیله نرده یا 
حفاظ مناسب بپوشانند تا باعث سقوط و حادثه نشوند.این کانال ها 
یا ریل ها ممکن است برای تجمع پوشال، خاک اره یا حمل و نقل 
مواد مانند چوب، ام دی اف، نئوپان و...باشند )شکل 2٤ــ5(.

ایـن قسمت هـا شامـل غلتـک  ها، فـلکه های اصطکـاکی، 
زنجیرها، تسمه نقاله ها، چرخ  تسمه ها، چرخ دنده ها، الکتروموتورها 

و نظایر آنهاست.
6ــ تنظیم وسرویس ماشین آالت، همچنین تعمیر و نظافت 

آنها را باید فقط در زمان خاموش بودن دستگاه انجام دهید. 
7ــ کارکنان وهنرجویان شاغل در کارگاه ماشین آالت باید 
از وسایل حفاظت فردی استفاده کنند. وسایل مذکور عبارت اند 
از: لباس کار، کاله ایمنی، ماسک تنفسی، کفش کار، عینک، 
وقطعات  بُرنده  تیغه های  روی  طلقی  حفاظ  گوشی،  دستکش، 

گردنده )شکل 26ــ5(.

شکل 24ــ5  ــ خروج ضایعات از طریق کانال پوشیده شده

شکل 25ــ5  ــ استفاده از حفاظ و تجهیزات ایمنی

شکل 26ــ5  ــ استفاده از وسایل ایمنی در موقع کار

شکل 27ــ5  ــ هدایت قطعۀ باریک در برش توسط وسیلۀ کمکی

5ــ کلیٔه قسمت هایی را که امکان درگیری با لباس کار یا 
بدن کارکنان در کارگاه را دارند به حفاظ مناسب، محکم، مقاوم 

ـ 5(. و ایمن مجهز نمایند )شکل 25ـ

8  ــ خط کشی مواد، تنظیم گونیا وحفاظ یا وسایل هدایت 
کننده مواد را در موقع روشن بودن ماشین انجام ندهند.

9ــ در اطراف نقاط خطرناک وماشین های صنایع چوب، 
مانندماشین پرس هیدرولیک، کلید و سیستم قطع برق اضطراری 

نصب کنند.
برنده  تیغٔه  دم  از  وصفحات  قطعات  هدایت  برای  10ــ 
مخصوص  وفیکسچر  شابلون  از  باید  و...   رنده  فرز،  اره، 
و  تسریع کننده  و  نگه دارندٔه قطعه  فیکسچر وسیلٔه  کنند.  استفاده 

بی خطرکنندهٔ آن قسمت از کار است )شکل 27ــ5(.
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ابزارها  فوالد  ونوع  تیغه  زوایای  اّره،  دندانه های  11ــ 
کنند. انتخاب  پرورده  صفحات  یا  چوب  جنس  با  متناسب  را 

مشخصات انجام کار را باید با تعداد دو رو جنس ابزارها، که روی 
آنها حک گردیده است محاسبه وهماهنگ کنند. 

و  ام  دی  اف  صفحات  آن  با  که  را،  اره  تیغه های  12ــ 
اچ  دی  اف و سایر مواد را برش می زنید، قبل از شروع کار کنترل 
کنند که ترک نداشته باشند. و نحؤه تیزی وچپ و راست دندانٔه 
آن را نیز کنترل کنند که صحیح باشد. در صورت کثیف بودن، 
آنها را با هیدروکسید سدیم )Naoh( تمیز نمایند )شکل 28ــ5(.

16ــ ارٔه مجموعه ای دورکن و میزی، که صفحات دکور 
به  کامل  حفاظ  دارای  باید  می زنند  وطولی  عرضی  برش های  را 

شرح زیر باشد:
را  باشد.تیغه  تنظیم  قابل  و  کامل  تیغٔه  روی  حفاظ  الف( 
طوری بپوشاند که هنگام کار دندانه های اره در دسترس نباشد.

ب( سطوح جانبی حفاظ تیغٔه اره گرد تا حدامکان به صفحه 
میز اره نزدیک باشد.

پ( جنس حفاظ روی تیغٔه اره گرد از مصالح نرم انتخاب 
شود. پوشش داخل آن از فلز نرم باشد تا چنانچه به صفحٔه تیغٔه اره 
برخورد کرد باعث شکستن دندانه های اره نشود )شکل 30ــ5(.

شکل 28ــ5  ــ کنترل تیغه های اره گرد

شکل 29ــ5  ــ لباس کار مناسب

شکل 30ــ5  ــ حفاظ طلقی قابل تنظیم ارۀ دورکن

شکل 31ــ5  ــ آچار سه نظام و گیرۀ نگه داشتن قطعات کوچک در ماشین دریل ستونی

13ــ فاصلٔه ماشین آالت و میز کار از دیوار کارگاه نباید 
کمتر از ٤5 سانتی متر باشد.این فاصله برای عبور هنرجویان از 

بین ماشین و دیوار حداقل 90 سانتی متر  باشد.
1٤ــ فاصلٔه بین سطح ماشین کار و میز کار تا زیر سقف 
کارگاه یا وسایلی که به سقف آویزان است نباید از 2متر کمتر باشد. 
با  کار  موقع  در  که  باشد  طوری  باید  کار  لباس  15ــ 
ماشین آالت آسوده باشند. لباس کار نباید با لبٔه ماشین آالت درگیر 

شود )شکل 29ــ5(.

ج( حفاظ باید اصوالً طوری ساخته شود که دست هنرجو 
از خطر تماس، با دندانه های اره در امان باشد. 

چ( درموقع تعویض متٔه روی ماشین باید دقت کنید آچار 
نظام  از روی سه  آن  را  نماییدکه  نظام فراموش نشود وکنترل  سه 
برداشته باشید تا خطر پرتاب شدن آچار در اثر روشن شدن ماشین 

از بین برود )شکل 31ــ5(.
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ح( برای هر ماشین صنایع چوب محدودٔه خطر را مشخص 
ماشین  اطراف  کارگاه  زمین  در  کشی  خط  رابا  این کار  کنید. 
محدودٔه  وارد  اپراتور  وغیر  بازدیدکننده  افراد  تا  آورید  به وجود 

خطر نشوند.
چوب،  صنایع  وماشین های  ابزار  با  کار  محل  در  خ( 
داشته  وجود  باید  نشانی  آتش  وکپسول  اولیه  کمک های  جعبٔه 
از  استفاده  باید  چوب  صنایع  کارگاه  ومسئولین  اپراتور  باشند. 
دیده آموزش  را  آتش نشانی  وکپسول  اولیه  کمک های   وسایل 

باشند.
و  نگه داری  و  تعمیر  تیغه،  تعویض  عملیات  چنانچه  د( 
نیمه کاره  پایان کار روزانه  سرویس ماشین های صنایع چوب در 
است، با نصب تابلوی نوشته شده بر روی ماشین تا کسی ماشینی 

را روشن نکند اعالم خطر کنید.
عالئم اعالم خطر کارگاه را در موارد مختلف شناسایی و 

در مواقع الزم مورد استفاده قرار دهید. )شکل 32ــ5(.

این اره برای انجام عملیات برش صفحات پرورده نسبت به 
ماشین سی ان سی)CNC( به سرمایه گذاری کمتری احتیاج دارد. 
ماشین های ارهٔ صفحه بر یا پانل بر عمودی با سیستم های اتوماتیک 
سرمایه گذاری،  به  کمتر  نیاز  به  توجه  با  شده اند.  ساخته  وساده 
اکثر کارگاه ها، من جمله بعضی از کارگاه های آموزشی، از پانل بُر 
کارخانه  برای  موقعی  را  عمودی  پانل بُر  ارٔه  می کنند.  استفاده 
باشید  داشته  فضا  محدودیت  که  دهید  سفارش  خود  کارگاه  یا 

)شکل های 3٤ و 35ــ5(.

شکل 32ــ5  ــ عالئم اعالم خطر
شکل 34ــ5  ــ پایه یا چهارچوب ارۀ پانل ُبر عمودی

شکل 35ــ5  ــ تیغهٴ اصلی و خط زن ارۀ پانل ُبر عمودی

شکل 33ــ5  ــ ارۀ پانل ُبر عمودی

ـ        5   ــ ارۀ پانل ُبر )صفحه ُبر( عمودی      8 ـ 
اکثر  چوبی  دکور  مونتاژ  و  ساخت  وکارگاه های  کارخانه 
)شکل  می کنند  استفاده  )دیواری(  عمودی  بر  پانل  گرد  ارٔه  از 

33ــ5(.
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تولیدی حدود 25m2 فضا  بنابر سیستم  افقی  پانل بُرهای 
برای اجرای عملیات برش نیاز دارند ولی ارٔه صفحه بُر عمودی به 

5m2 فضا نیاز خواهد داشت. 

یا  می گردد  نصب  و  تکیه  دیوار  به  اغلب  عمودی  پانل بُر 
روی پایه و چهارچوب )اسکلت فلزی( شیب دار قرار می گیرد. 
پانل بُر  دستگاه  نوع  این  برای  کارخانه  در سطح  نیاز  مورد  ابعاد 
دارد.  قرار  دیوار  کنار  متر  ارتفاع 3  وتا  متر است  حدود 5×1 
در  وغیره  اف  دی  ام  صفحات  ابعاد  بنابر  مذکور  عمودی  پانل بُر 
اندازه های مختلف ساخته شده است. مشخصات یک نوع آن به 

شرح زیر است: 

این اره دارای دو ریل افقی طولی در باال و پایین صفحه 
است، که گاری یا بستر متحرک عمودی روی آن حرکت می کند. 
با عرض حدود 30 سانتی متر وطول 300 سانتی متر  فلزی  بستر 
عمود بر طول صفحه روی ریل های افقی قرار گرفته است. این 
گاری روی ریل های مذکور در طول صفحٔه ارٔه پانل بُر به راحتی و 

روان، تحت تأثیر قرقره هایی که دارد حرکت می کند.

شکل 36ــ5  ــ ارۀ صفحه بر یا پانل بر اتوماتیک

شکل 37ــ5  ــ پانل بر عمودی ساده

شکل 38ــ5  ــ تیغۀ خط زن مخصوص

mm 220×2205300×220٤20×٤00ابعاد برش

70ــ705ــ705ــmm5 عمق برش

بخار اسب   Hp به  اصلی  موتور  7/5ــ7/5٤ــ7/5٤ــ٤قدرت 

mm 300300ــ300250ــ250قطر تیغه اصلی به

min 1٤0ــ1٤0110ــ1٤0110ــ110قطر تیغۀ خط زن

min
1 ٤800٤800٤800تعداد دور تیغۀ ارۀ اصلی  

min
1 700070007000تعداد دو دور تیغۀ خط زن 

ابعاد برش ورق ام دی اف

برای مواقعی ست که  این ماشین  تیغٔه خط زن در  کاربرد 
یا مصنوعـی( استفاده  پـروردٔه روکش دار )طبـیعی  از صفحات 

می کنید. 
ماشین )اره های( صفحه بُر عمودی دارای صفحه ای ست 
با ابعاد حداقل معادل مواد صفحه ای که برای دکورسازی الزم 
M.D.F 1و تخته های  گروه  از  است  ممکن  مواد  این  دارید. 

H.D.F 2 می باشد.
دکور  ساخت  مواد  برش  برای  نیاز  مورد  طول  حداکثر   

فرآورده های فوق٤50 سانتی متر وعرض 200 سانتی متر است.
ارٔه عمودبُر با سیستم ساده واتوماتیک ساخته شده  است 

)شکل های 36، 37 و 38ــ5(.

Medium Density Fiber Board ــ1
High Density Fiber Board  ــ2
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یک دستگاه ارٔه مجموعه ای برقی دستی با ضمائم مربوطه 
مانند تیغٔه اره گرد، حفاظ تیغه، دستٔه هدایت و... روی گاری یا 
اره گردها  بعضی  در  است.  شده  قرارداده  مذکور  عمودی  بستر 
خط زن نیز وجود دارد. دستگاه ارٔه مجموعه ای مذکور با استفاده 
از ریل، که در طول گاری متحرک کشیده شده است، به صورت 
ساده و روان می تواند حرکت کند. حرکت گاری در طول صفحٔه 
اره وحرکت ارٔه مجموعه ای در عرض صفحٔه اره به راحتی قابل 

حرکت است. 
صورت  به  تنظیم(  قابل  )گونیای  متحرک  گاه  تکیه  یک 
که  است  شده  داده  قرار  زیرگاری  اره،  صفحه  طول  در  طولی 

صفحات موقع برش روی آن قرار داده می شوند.
حداکثر ابعادکارگیر صفحٔه دستگاه ٤/3*2/2 متر است. 
عمق برش آن نیز تا 60 میلی متر وقدرت موتور آن 5/5 اسب بخار 

است.
قطر تیغٔه ارٔه مجموعه ای دستگاه 250 میلی متر است.

گردیده  نصب  مکنده  لولٔه  مجموعه ای  ارٔه  دستگاه  روی 
است که با مکیدن گرد و غبار، خاک اره و ضایعات کوچک برش 

آنها را به مخزن مربوط به مکنده هدایت می کند.
دستگاه ارٔه مجموعه ای به وسیلٔه اهرمی که روی آن قرار 
دارد، می تواند در هر ارتفاع روی صفحٔه کار اره تنظیم و ثابت شود 
تا برای برش های طولی مورد استفاده قرار گیرد )شکل 39ــ5(.

برای عملیات برش به ترتیب زیر عمل کنید:
1ــ از لباس کار مناسب استفاده کنید.

2ــ سرعت برش وپیشبرد کاررا نسبت به قطر تیغٔه اره و 
نوع مواد محاسبه و تنظیم کنید.

3ــ تیغٔه اره را با رعایت اصول فنی با دقت روی دستگاه 
نصب کنید.

٤ــ حفاظ روی تیغه را تنظیم ومحکم نمایید.
5  ــ حرکت روان افقی وعمودی دستگاه ارهٔ مجموعه ای 
را در موقع برش صفحات روی ریل های افقی و عمودی امتحان 
کنید. در صورت وجود خط زن دقت کنید تیغه مذکور به صورت 

پیش برش تا 3 میلی متر در عمق صفحه را برش دهد. 
6 ــ صفحه ام دی اف )M.D.F( و یا صفحات مورد نظر 
نقاله  به وسیلٔه  برنامه ریزی شده برش دهید و  بر نقشٔه  بنا  دیگر را 
مکانیکی حمل کنید و آنها را روی تکیه گاه مخصوص در صفحٔه 

پانل بُر قرار دهید )شکل ٤0ــ5(.

شکل 39ــ5  ــ اهرم حرکت اره برای برش

بزرگ صفحات  حمل  برای  سقفی  مکانیکی  نقالۀ  یا  جرثقیل  شکل40ــ5  ــ 

تیغٔه ارٔه مجموعه ای روی دستگاه ارٔه قابلیت گردش برای 
برش های افقی وعمودی وتحت زاویه را دارد.

7ــ صفحه را درمحل خود با گیرٔه مربوطه ثابت نمایید.
8  ــ زاویٔه قرار تیغٔه اره را طبق برنامه ریزی برش دهید و 

عمق برش را تنظیم کنید. 
9ــ با استفاده از اهرم مربوطه تیغٔه اره اصلی و خط زن را 

در نقطه شروع برش قراردهید.
10ــ با کلید روی دستگاه، اره و مکندٔه آن را روشن کنید. 
11ــ با استفاده از اهرم مربوطه، دستگاه را روی ریل )با 

سرعت پیشبرد کار محاسبه شدٔه قبلی( حرکت دهید. 
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12ــ با پایان گرفتن هر برش قطعه جدا شده را روی گاری 
کنار ماشین در محل مربوطه قرار دهید.اره را برای برش بعدی 

ـ 5(. هدایت کنید )شکل ٤1ـ

( قطر اره  1

6
16ــ قطر واشر روی تیغه نباید از یک  ششم )

کمتر باشد. آن را بررسی نمایید. 
از  اره  باشد،  جنس  بدی  از  لرزش  عیب  چنانچه  17ــ 

اره ای با فوالد مناسب نوع آن استفاده کنید. 
18ــ فاصلٔه دندانٔه اره را نیز کنترل کنید. چنانچه به علت 
کم بودن فاصلٔه گام، دندانه نسبت به مواد اره داغ می شود آن را 

تعویض نمایید.
19ــ ضخامت نوک دندانه را نسبت به بدنٔه تیغٔه اره کنترل 
کنید )مقدار چپ و راست(. اگر برای برش، بعضی مواد کم است 
کنید )شکل  تعویض  را  آن   لرزش می شود  و  تیغه  باعث داغی  و 

٤٤ــ5(. 13ــ قطعات بریده شده را با دقت بررسی کنید تا مطمئن 
شوید لب پَر یا لکه دار نشده باشند. در صورت مشاهدٔه معایب باید 
عامل آن را در ماشین رفع نمایید. ابعاد صفحٔه بریده  شده را نیز با 

دقت کنترل کنید. 
1٤ــ چنانچه عیب ایجاد شده ناشی از کُند شدن تیغٔه اره 
باشد، ماشین را خاموش  کرده و فیوز برق را قطع کنید. همچنین 
نمایید )شکل  تعویض  را  تیغٔه کند شده  و  انتخاب  را  مناسب  تیغٔه 

٤2ــ5(.

15ــ چنانچه بی دقتی در ابعاد برش، ناشی از لنگ زدن یا 
لرزش داشتن تیغٔه اره  باشد، واشر دوطرف تیغٔه اره را کنترل کنید 

)شکل ٤3ــ5(. 

و  اره  خارجی،  دایرٔه  محیط  بودن  خط  یک  در  20ــ 
ارتفاع دندانه ها را کنترل کنید و در صورت معیوب بودن، اره را 

تعویض کنید. 
شده  کثیف  چنانچه  کنید،  بررسی  را  اره  تیغٔه  21ــ 
با  را  آنها  دندانه ها چسبیده شده است  وبین  آن  وضایعاتی روی 

اسپری هیدروکسید سدیم پاک کنید.
مقررات  رعایت  با  مجددًا  اره،  عیب  رفع  از  بعد  22ــ 
بزنید برش  خودرا  وصفحات  کنید  روشن  را  اره   ایمنی، 

)شکل ٤5ــ5(.

شکل 41ــ5  ــ حمل صفحات بریده شدۀ کوچک با گاری

شکل 42ــ5  ــ دندانه های ارۀ شکسته یا ُکند شده

شکل 43ــ5  ــ واشر دو طرف تیغۀ اره گرد

شکل 44ــ5 تیغۀ اره و ضخامت برش
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اچ پی ال  مالمینه شده،  صفحات  روی  کنید  دقت  23ــ 
می شود  دیده  که  خودتان  به طرف  را  روکش دار  و   )HPL(

قراردهید.
در این ماشین عمل برش را ارٔه اصلی وخط زن از روی 
نیز  تیغٔه خط زن  به  که  پانل بُر  اره های  انجام می دهد. در  صفحه 

مجهزند، تیغٔه خط زن، ابتدا با روی صفحه برخورد می کند. 
خط زن  تیغٔه  که  طوری ست  برش  برای  دستگاه  حرکت 
کوچک تر از تیغٔه اصلی ست ودور آن برعکس است و پشت دندانٔه 

آن با سطح برش برخورد می کند. لذا مانع از لب پرشدن می شود.
می دهید  بـرش  باهم  را  دوصفحه  که  درصورتـی  2٤ــ 
سطح باالیی آنها را که پس از ساخت دکور در معرض دید قرار 

می گیرند، روی یکدیگر قرار دهید. 
این کار مخصوصاً برای ماشین های پانل بُر عمودی بدون 
تیغٔه خط زن الزم است تامانع لب پَرشدن صفحات روکشدار شوید.

25ــ در پایان کار، موتور دستگاه پانل بُر، و مکندٔه آن را 
فیوز  کنید.  تمیز  را  ماشین  اجزای  و  ماشین  اطرف  و  خاموش 

ماشین یا کلید اصلی آن را نیز از تابلوی فرمان قطع نمایید.
  

9ــ5ــ ارۀ مجموعه ای دور کن
صفحات  آموزشی  کارگاه های  اکثر  اینکه  به  توجه  با 
)اره  مجموعه ای  ارٔه  ماشین  وسیله  به  را  خود  نیاز  مورد  پروردٔه 
گرد( دورکن برش می دهند این ماشین اهمیت زیادی در آموزش 

کاربردی دارد )شکل ٤6ــ5(.

ـ  5 ــ مشخصات یک نوع ماشین دور کن خط زن: ـ  9ـ 1ـ
ــ طول ریل برش  3200 میلی متر با میز اضافی 3700 میلی متر؛

ــ قطر تیغ اصلی برش 300 میلی متر وقطر تیغ ارٔه خط زن 
100 میلی متر ؛

ــ حداکثر قطر تیغٔه ارٔه گرد بدون خط زن 350 میلی متر؛
ــ سرعت تیغٔه ارٔه اصلی ٤800 دور در دقیقه؛

ــ سرعت تیغٔه ارٔه خط زن 9000  دور دردقیقه؛ 
ــ حداکثر ارتفاع برش 10٤میلی متر؛

ــ ارتفاع میز دور کن پایه دار 800 میلی متر؛
ــ قابلیت زاویه خوری ارٔه اصلی وخط زن 90ــ٤5 درجه 

با دقت 0/1 میلی متر، گونیا تلسکوپی به طول 1250 میلی متر؛
ــ  قدرت موتور ارٔه اصلی 5/5 اسب بخار و ارٔه خط زن 

یک اسب بخار.
دورکن:  ماشین  با  برشکاری  عملیات  ـ  5 ــ  2ــ9ـ
برای بریدن صفحات پرورده طبق نقشٔه اجرایی دکور مورد نظر به 

ترتیب زیر عمل کنید:
1ــ لباس کار مناسب بپوشید.

2ــ مسائل حفاظت وایمنی را رعایت کنید.
3ــ قطعات و اندازه های اجرایی در مرحلٔه برش را برآورد 

نمایید.
٤ــ وسایل اندازه گیری وخط کشی را آماده کنید.

5ــ صفحٔه ام دی اف )M.D.F ( یا... را بنابر سفارش 
کار آماده کنید.

کنترل  یکنواختی ضخامت  و  ابعاد  نظر  از  را  6ــ صفحه 
کنید.

شکل 45ــ5  ــ تیغۀ اره گرد کثیف شده

ـ  5  ــ ارۀ مجموعه ای دور کن شکل 46ـ
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نهایت  رعایت  با  صفحه  روی  را  نیاز  مورد  قطعات  7ــ 
صرفه جویی خط کشی کنید )شکل ٤7ــ5(.

13ــ صفحٔه ام دی اف یا... را روی میز کشویی وثابت 
قراردهید. ام دی اف  را باکمک گیره های مربوطه در محل مناسب 

روی ماشین ثابت کنید.
مربوطه  قطعٔه  از  استفاده  با  را  ی  ی شو ک میز  عقب  ـ  1٤ـ
درموقع ثابت کردن وتنظیم صفحٔه ام  دی  اف  قفل کنید تا حرکت 

ناخواسته نداشته باشد.
15ــ برای عمود قرارگرفتن صفحٔه ام  دی  اف با تیغٔه ارهٔ 
برش دهنده پشت صفحه را به گونیا جلوی میز کشویی تکیه دهید. 
از میلٔه کشویی این گونیا در صورت بلند بودن صفحٔه ام  دی  اف 

استفاده نمایید )شکل ٤9ــ5(.

8   ــ ماشین اره را از نظر سالمت اجزا کنترل کنید.
90ــ٤5  شده  نوشته  ماشین  روی  که  ا،  ر ه  غ تی زاویٔه  9ــ 

درجه، تنظیم کنید. 
10ــ با توجه به ظرفیت برش ماشین )طول وعرض برش(، 
تطبیق  را  ام  دی  اف  ابعاد صفحٔه  است،  شده  ه  نوشت آن  روی  که 

دهید.
ماشین  به  مربوط  کشویی  متحرک  گونیای  حرکت  11ــ 
بری آن را  به زاویه  نیاز  امتحان کنید. در صورت  روی ریل را 

تنظیم نمایید.
اره است،  تیغٔه  با  موازی  که  را،  اره  گونیای پشت  12ــ 
تنظیم کنید. این گونیا نمایشگر دیجیتالی دارد. فاصلٔه آن را دقیقاً 
ومحکم  ثابت  را  گونیا  مربوط،  اهرم  از  استفاده  با  و  کنید  تعیین 

نمایید )شکل ٤8ــ5(.

ثابت مدرج گردیده  متر  با  16ــ در طول، گونیای مذکور 
است. برای رعایت دقت اندازه ها، ذره بینی که با گونیا متحرک 
است تعبیه شده، لذا برش های عرض وطولی خود را با استفاده از 

ذره بین تنظیم و کنترل کنید.
17ــ برای برش های هم اندازه و برش های ِسری در تولید 
انبوه، روی تکیه گاه ضخامت طولی صفحه و گونیاهای کشویی 
مربوطه دو کفشک )یا تکیه گاه متحرک( وجود دارد. دو کفشک 
مذکور را در جلو وعقب صفحه در دو طرف به  اندازٔه طولی برش 

خود تنظیم کنید و قرار دهید )شکل 50 ــ5(.

شکل 47ــ5  ــ خط کشی صفحۀ ام دی اف برای برش

شکل 48ــ5  ــ تنظیم گونیای پشت ارۀ دور کن

شکل 49ــ5  ــ میلۀ کشویی جلوی میز متحرک برای برش صفحات بزرگ

شکل 50ــ5  ــ تنظیم دو کفشک کنترل اندازه گیری
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18ــ در برش های زوایٔه غیر 90 درجه، از صفحٔه مدرج 
شدٔه فلزی، که زیر گونیا قرار می  گیرد، استفاده کنید.

19ــ گونیای تکیه گاه لبٔه صفحٔه ام دی اف را به صورت 
پیچ مربوطه در  تنظیم کنید وبا  با استفاده از صفحٔه مدرج  ُاریب 

زوایٔه مورد نیاز ثابت کنید. 
درجه   +45 تا  زاویٔه  با  می توانید  را  اریب  گونیای  20ــ 

تنظیم کنید )شکل 51ــ5(.

23ــ نوع دوم ارٔه دورکن به نحوی ست که تیغٔه ارٔه اصلی 
و تیغٔه خط زن را می توانید با زاویٔه 45 تا 90 درجه تنظیم کنید.

تـغییر زاویـٔه این اره هـا به صورت دیجیـتالی یا عقربـه ای مشخص 
می گردد. 

مناسب  تیغٔه  از  باید  موادی  نوع  هر  برش  برای  24ــ 
واستاندارد مخصوص آن مواد استفاده کنید.

را  زن  خط  تیغٔه  و  اف  دی  ام  مناسب  اره  گرد  تیغٔه  25ــ 
انتخاب کنید. تیغه های اره گرد با دندانه کربن دار )الماسه( را که 
برای برش ام دی اف استفاده می کنند، نباید برای برش نئوپان به کار 
برد. در صورت استفاده، لبه های خارجی برش در قسمت های 

روکش شده لترون یا... لب پر می شود. 
26ــ ارتفاع تیغٔه اره )مقدار خارج شده از سطح صفحٔه میز 
اره( را به اندازه ای تنظیم کنید که مقدار اره 10 میلی متر از سطح 
تنظیم  بزند.عمل  بیرون  برش  از سطح  دندانه  و  اشد  ب باالتر  برش 

ارتفاع تیغه را به وسیلٔه فرمان مربوطه انجام دهید )شکل 53ــ5(.

شکل 53 ــ5  ــ فرمان تنظیم ارتفاع برش

شکل 51ــ5  ــ تنظیم گونیا یا تکیه گاه برای برش کج صفحات

شکل 52  ــ5  ــ گونیای کوچک قابل تنظیم برای برشکاری

21ــ در صورت نیاز، مخصوصاً برای کارهای برش قطعات 
کوچک، از گونیای کوچک قابل تنظیم در زوایای مختلف استفاده 
نمایید. این گونیا را در کشوی میز اصلی ماشین جاسازی کنید 

)شکل 52  ــ5(.

22ــ بنا برنوع ارهٔ دورکن ممکن است ماشین ارهٔ شما دارای 
تیغٔه برش اصلی وخط زن ثابت باشد.با این سیستم اره های دورکن 
ام دی اف   سطح  با  برش  ضخامت  که  کنید  کاری  برش را  کارهایی 

زاویه 90 درجه داشته باشد.

27ــ دقت زاویٔه برش 90درجه تیغٔه اره را به وسیلٔه یک 
گونیای دقیق 90 درجه کنترل کنید.

ارهٔ  تیغٔه  امتداد  در  کامالً  را  تیغٔه خط زن  ید  کن 28ــ دقت 
اصلی تنظیم کنید، در غیر این صورت تیغٔه خط زن، خط برش کم 
عمقی در پشت صفحٔه ام دی اف ایجاد خواهد کرد. برای تنظیم تیغٔه 
خط زن از دومیلٔه محور مربوطه، که یکی برای باال وپایین بردن ویکی 
برای چپ وراست کردن آن است، استفاده کنید. تنظیم این میله ها 

را به وسیلٔه آچار تخت یا آچار رینگی انجام دهید )شکل 54  ــ5(.
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یا  ارٔه اصلی  تیغٔه  29ــ در صورتی که قطر سوراخ وسط 
از  باشد  شافت(  )قطر  محور  میلٔه  از  بزرگ تر  کمی  زن  ارٔه خط 
واشر واسطه برای فیکس کردن آن استفاده کنید )شکل 55  ــ5(.

32ــ درموقع تعویض تیغٔه اره با یک آچار تخت، سرپیچ 
را ثابت نگه دارید و با آچار تخت دیگر مهره را به خالف حرکت 

عقربه های ساعت بگردانید تا مهره باز شود )شکل 57ــ5(.

شکل 54 ــ5  ــ پیچ های تنظیم زاویۀ خط زن و تیغۀ اصلی

شکل 55  ــ5  ــ واشر واسطه سوراخ وسط تیغۀ اره و کفشک ها

شکل 56  ــ5  ــ نحوۀ باز و بسته کردن تیغۀ اره

شکل 57ــ5  ــ طریقۀ باز و بسته کردن تیغۀ ارۀ مجموعه ای

30ــ قبل از روشن کردن ماشین، تیغٔه اصلی و خط زن را 
کنترل کنیدچنانچه تیغه ها کُند شده اند آنها راتعویض کنید.

31ــ باز و بسته کردن تیغه ها را با استفاده از دو آچار تخت 
انجام دهید. دقت کنید مهرهٔ محکم کننده روی ارهٔ اصلی در جهت 
برای  اصلی  تیغٔه  چرخش  می شود.جهت  باز  ساعت  عقربه های 
مسئله  است.این  راست  طرف  به  یعنی  جهت  همان  به  نیز  برش 
باعث می گردد مهرٔه تحت تأثیر نیروی وزن در موقع گردش تیغه، 

همواره محکم شود )شکل 56  ــ5(.

33ــ بعد از آماده کردن ارٔه دورکن،حفاظ روی تیغه و فنر 
گوه ای پشت تیغٔه اره را نیز دقیقاً نصب نمایید.

3٤ــ گؤه فنری را با 10 میلی متر فاصله پشت تیغٔه ثابت 
1 ارتفاع دندانٔه 

2
کنید. حفاظ روی تیغه را طوری تنظیم کنید که 

اره را از باالی تیغه بپوشاند )شکل 58 ــ5(.

35ــ لولٔه مکنده را کنترل کنید و به دریچٔه خروج ضایعات 
پشت ماشین متصل نمایید. دقت کنید مخزن ضایعات دستگاه مکنده 

پرنشده باشد وفیلتر آن مناسب وسالم باشد. 
مکندٔه  دستگاه  از  کن  دور  ماشین  برای  کنید  36ــ سعی 
مناسب، که ظرفیت مکش کافی داشته باشد، استفاده کنید.برای 
این دستگاه بهتر است حجم کیسٔه جمع کنندهٔ خاک اره 180 لیتر 

وقطر لولٔه مکنده 15 تا 20سانتی متر باشد )شکل 59  ــ5(.

شکل 58ــ5  ــ تنظیم حفاظ و فنر جدا کنندۀ پشت تیغۀ اره

بسته
آچار را در جهت صحیح حرکت دهید

حفاظشیار مانع پرتاب خاک اره

فنر گوه ای جدا کننده

شیار تنظیم
ارتفاع
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37ــ پس از آمادگی کامل ماشین، کلید اتصال برق وفیوز 
مربوطه را از تابلوی فرمان برقرار کنید.

38ــ مسیرعبور سیم برق تا ماشین را کنترل کنید. چنانچه 
به صورت استاندارد عبور داده  یا سقف  از داخل کانال، دیوار 

شده باشد و در مسیر کابل دچار کندگی )زخمی( نشده باشد.
دقت نمایید اتصال برق به تابلوی فرمان ماشین صحیح و 

بی خطر باشد. 
ـ  یک اتصال  لحظه ای کوتاه باپشت یک  انگشت  خود به  39ـ
شوید  مطمئن  تا  دورکن    به وجود آورید  ماشین  فلزی  یک صفحٔه 

بدنٔه ماشین اتصال برقی ندارد.
٤0ــ ماشین رابرای آزمایش صحت عمل، یک بار خاموش 
وروشن کنید. فرماِن مجهز به کلیدهای فشاری خاموش وروشن 

کردن روی بدنٔه ماشین نصب گردیده است )شکل 60ــ5(.

و خط زن را آزمایش کنید. 
آماده  دورکن  ارٔه  ماشین  شدید  مطمئن  چنانچه  ٤1ــ 
نئوپان که بزرگ است  یا  برای برشکاری ست، صفحٔه ام دی اف 
بلند  نفری  یا سه  دو نفری  تر(  یا 183×٤10سانتی م  366×183(
قرار دهید )شکل  ماشین  ثابت ومتحرک  میز  افقی روی  و  کنید 

61ــ5(.

شکل 59ــ5  ــ مکندۀ مناسب ماشین دور کن

شکل 60  ــ5  ــ کلید خاموش و روشن کردن ماشین دورکن

شکل 61 ــ5  ــ گروه سه نفری برای برش ام دی اف با دورکن

شکل 62ــ5  ــ نحوۀ برش صفحۀ متوسط با دو نفر

بـرای  بـرای روشن کـردن کـلیـد استارت )START( و 
خاموش کردن استاپ ) STOP( را فشار دهید. حرکت ارٔه اصلی 

ی  نفر چهار  تا  سه  گروه  یک  برش  عملیات  برای  ٤2ــ 
با اندازٔه متوسط را توسط دونفر  راتشکیل دهید. برش قطعات 

می توان انجام داد )شکل 62ــ5(.

هر یک از گروه ماشینکار دورکن باید به وظیفٔه خود کامالً 
آشنا باشند.

)شکل  دهید    می توانیدبرش  تنهایی  به  را  کوچک  قطعات 
63  ــ5(.
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باید به عنوان هدایت کنندٔه   شما سرگروه یا مسئول برش 
اصلی پشت دستگاه قرار گیرید. 

مسئولیت صحت ودقـت بـرش وروشن وخامـوش کـردن 
موتورهای دستگاه با شماست. نفر دوم که او نیز یکی از افراد ثابت 
گروه برای کار با ماشین است جلوی ماشین در طرف مقابل شما 
می            ایستد. این شخص لبٔه جلوی صفحات بزرگ مانند ام دی اف 
رابه پشت گونیای افقی متحرک ماشین دقیق تکیه داده و صفحات 
بر می دارد و در محل  نیز از روی ماشین  بریده شده را  و قطعات 

مناسب می گذارد. 
پروردٔه  کنید که صفحٔه  استفاده  موقعی  گروه  نفر سوم  از 
مورد نیاِز برشکاری خیلی بزرگ باشد ودر موقع حمل افقی وسط 

آن مقّعر و حمل آن مشکل می شود و خطر شکستن دارد. 
می گیرد،  را  بزرگ  صفحات  وسط  یا  گوشه  شخص  این 

سپس با کمک هم آن را روی ماشین قرار می دهید. 
پس از برش صفحه وکوچک شدن آن وجود این شخص 

مورد نیاز نیست ونباید کنار ماشین باشد )شکل 6٤ــ5(.

نفر چهارم نیز در برش صفحه های بزرگ همکاری می کند 
ودستگیرٔه کشویی گونیا افقی را می گیرد وکمک می کند به جلو 

هدایت شود. 
از  ضایعات  یا  قطعه  کردن  دور  به  نیاز  درصورت  ٤3ــ 
کنار تیغ یا برش چوب های باریک، از وسیلٔه کمکی استفاده کنید 

)شکل 65 ــ5(. 
ماشین  بودن  وروشن  برشکاری  عملیات  انجام  موقع  در 
از جمع کردن ضایعاتی که کنار اره به زمین می افتد، خودداری 

نمایید. شکل 63  ــ5  ــ برش صفحۀ کوچک توسط یک نفر

شکل 64ــ5  ــ برش صفحات بزرگ

شکل 65 ــ5  ــ استفاده از وسیلۀ کمکی هدایت قطعۀ باریک

شکل 66  ــ5  ــ نصب اندازه های برش نزدیک ماشین دورکن

به یک  را  قطعات  واندازٔه  برش  نقشٔه  ٤٤ــ حتی االمکان 
تابلو، که به راحتی دیده شود، نزدیک ماشین دورکن نصب کنید. 

)شکل 66 ــ5(.

در کارهای تولید انبوه الزم است پس از تعدادی برش از 
یک اندازهٔ مشابه یک قطعٔه بریده شده را دقیقاً بررسی واندازه گیری 
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برش  از  ناشی  خاص  معایب  نداشتن  و  اندازه ها  دقت  تا  کنید 
مشخص گردد. کاِر کنترل مذکور را نفر سوم یا چهارم )از گروه 

برش شما( نیز می توانند انجام دهند وبه شما گزارش کنند. 
45ــ در پایان کار برش موتورهای ماشین را خاموش کنید 
)شکل 67ــ5(. سپس قسمت های مختلف ماشین را تمیز کنید. 
حتی االمکان میز متحرک ماشین را جمع کنید تاحجم کمتری از 

فضای کارگاه را بگیرد. کلید تابلو را نیز خاموش نمایید. 

از مواد مصنوعی محکم  این ماشین، که  میز  1ــ صفحٔه 
ساخته شده، به چهارپایٔه فلزی و به قطعات مختلف ماشین، محکم 

گردیده است.

شکل 67ــ5  ــ کلید خاموش کردن کلی ماشین دور کن

شکل 68ــ5  ــ برشکاری با ارۀ کشویی

شکل 69ــ5  ــ مشخصات ارۀ رادیال

کارهای  در  کشویی:  گرد  اره  ماشین  ـ  5 ــ  3ــ9ـ
برای  نیز  ماشین  این  از  می توانید  چوبی  دکورهای  ساخت 
برشکاری استفاده کنید. با این ماشین قطعه های بریده شدٔه قبلی 
سانتی متر عرض   80 و حدود  شده اند  کوچک  که  را  صفحه ای 

دارند، برش دهید. 
تحت  عرضی،  طولی،  برش  عملیات  برای  ماشین  این  از 
زاویٔه 90 و زاویٔه غیر 90 درجه استفاده نمایید. )شکل 68ــ5(.

شکل 70ــ5  ــ اره کشویی

2ــ گونیای ماشین، که از جنس آلومینیم یا چوب است و 
قطعات را برای برش باید به آن تکیه دهید. 

3ــ ستون سیلندری فلزی ماشین که توخالی وریخته گری 
است. شده  نصب  عمودی  صورت  به  صفحه  پشت  در  و  شده 
4ــ با استفاده از فلکٔه باال وپایین کنندٔه دستگاه اره، ارتفاع 

و عمق برش را تنظیم کنید.
5ــ برای انجام برش های غیر 90 درجه با استفاده از فلکٔه 
مندرج و متصل به الکتروموتور تیغٔه اره، زاویٔه الزم را تنطیم کنید. 
6ــ بازوی عمود بر صفحه، که فلزی ست، باالی اّرٔه روی 
سیلندرعمودی نصب گردیده. دستگاه ارٔه مجموعه ای به صورت 
کشویی آویزان و روی ریل آن جابه جا می شود. آن را کنترل کنید. 
به  اره گرد در سلیندر عمودی  با دستگاه  بازو همراه  این 

وسیلٔه فلکٔه باال وپایین تنظیم می گردد )شکل 70ــ5(.

این ماشین قادر است مواد مختلف را با استفاده از اره های 
گرد مختلف، که به آن بسته می شود، برشکاری نماید. 

تنظیم سرعت برش

ضامن حفاظ قطعهبدنه

دستهٴ هدایت

تیغه
قفل نگهدارندهٴ تیغه میز

گونیا

اهرم قفل تیغه

قفل حرکت
پایه

قفل زاویه
ضامن حفاظ قطعه
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7ــ الکتروموتور گردانندٔه تیغٔه اره گرد روی بازوی مذکور 
نصب گردیده است.

تنظیم  برای  قابل حرکت  اّره  تیغٔه  الکتروموتور همراه  این 
اّرٔه  و  الکتروموتور  برش،  موقع  در  است.  مختلف  زوایای  در 
بازوی  کشوی  در  هدایت  دستٔه  یک  وسیلٔه  به  را  مجموعه ای  
باالی صفحٔه ماشین، با حرکت طولی و عرضی و تحت زاویه قرار 
دهید. و با ثابت کردن صفحٔه روی میز عمل برش را انجام دهید. 
یا  فلزی  حفاظ  وسیلٔه  به  مجموعه  ارٔه  تیغٔه  روی  8  ــ 
پالستیکی پوشانده شده است و فقط دندانه های برش دهندٔه زیر 
اّره بدون حفاظ است. دندانه ها نیز اغلب به وسیله حفاظ متحرک 

پوشیده می گردد.
را  الکتروموتور  روی  مشخصات  برش،  موقع  در  9ــ 
دقیقاً مطالعه کنید و تعداد دور و قدرت موتور را از روی پالک 

الکتروموتور برآورد نمایید. 
خواهد  الکتروموتور  دور  برابر  اّره  تیغٔه  دور  تعداد  10ــ 
بود، زیرا شافت الکتروموتور تیغٔه اّره را مستقیماً حرکت می دهد.

11ــ در موقع برش از لباس کار و وسایل حفاظت و ایمنی 
مناسب استفاده کنید.

12ــ ماشین را با رعایت  مسائل حفاظت و ایمنی، طبق 
اصول گفته شدٔه قبلی، کنترل و یک بار روشن و خاموش کنید.
نکردید  مشاهده  ماشین  کارکرد  در  عیبی  چنانچه  13ــ 
صفحه یا قطعٔه مورد نیاز برش را روی صفحٔه ماشین بگذارید، 
را روشن  ماشین  و  دهید  تکیه  ماشین  گونیای  به  را  قطعه  سپس 

کنید.
1٤ــ با دست چپ قطعه را به گونیا فشار دهید و با دست 
در  فشار  با  از طرف خود  و  بگیرید  را  اّره  هدایت  دستٔه  راست 
عمق برِش تنظیم شده به طرف جلو حرکت دهید و عمل برش را 

اجرا کنید. 
15ــ دقت کنید لوله مکنده به دریچٔه خروج ضایعات ماشین 
متصل شده باشد. از پخش شدن خاک اّره در فضا جلوگیری کنید.
16ــ پس از انجام برش، ابعاد قطعات بریده شده را کنترل 
در  کنید.  اندازه گیری  نقاله  و  گونیا  با  را  برش  زوایای  کنید. 

صورت وجود اشکال و عیب در سطوح و زوایای برش، تیغه را 
مجددًا تنظیم نمایید.

17ــ در پایان، ماشین را خاموش نمایید و دستگاه اّرٔه رادیال 
را تمیز کنید. کلید آن را در تابلو برق کارگاه نیز خاموش کنید.

18ــ در صورتی که ماشین به علت داشتن معایب مختلف 
یا نیاز به سرویس و تعمیر، آمادهٔ  کار مجدد نیست، از طریق نصب 

تابلو وضعیت آن را مشخص کنید.
این  گرم:  هیدرولیک  پرس  ماشین  ـ  5  ــ  4ــ9ـ
ماشین در کارهای ساخت و مونتاژ دکورهای چوبی به کار گرفته 
می شود. بعضی مشتریان عالقه مند هستند از روکش های طبیعی 

استفاده شود.
برای کاربرد روکش های طبیعی مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ تختٔه خرده چوب )نئوپان( مناسب را انتخاب کنید. 
دقت نمایید بنابر نقشٔه اجرایی ابعاد نئوپان را طوری انتخاب 

کنید که در برش کاری قطعات کمترین دور ریز را داشته باشید. 
طوری  رنگ  و  گونه  نظر  از  را  مناسب  روکش های  2ــ 

انتخاب کنید که مورد پسند سفارش دهندٔه دکور باشد. 
دکورهای  سایر  با  کامالً  رنگ  نظر  از  باید  روکش ها  این 
موجود و ساخته شده در محل نصب، هارمونی )هماهنگی( داشته 
باشد. متناسب با ابعاد هر قطعه باید روکش های طبیعی را کنار هم 
تعبیه کنید و از امواج ناشی از راه الیاف روی روکش ها، نقش و 

نگار زیباتری بسازید )شکل 71ــ5(.

شکل 71ــ5  ــ انتخاب روکش طبیعی مناسب
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دقت کنید روکش ها را طوری کنار یکدیگر قرار دهید که 
نشان  زیباتر  و  بهتر  درخت  و  در خلقت چوب  را  خالق  عظمت 
دهد. موقعی  در این کار موفق خواهید شد که روکش های ساخته و 
پرداختٔه شما بیننده را به یاد عظمت خلقت پروردگار عالم بیندازد. 
3ــ پرس هیدرولیک برای چسباندن روکش های جورشده 

به روی تختٔه خرده چوب کاربرد دارد.
شوید  مطمئن  است  الزم  پرس کاری  عملیات  از  قبل 
ضخامت روکش و تختٔه خرده چوب در همه نقاط آن به یک اندازه 

است )شکل72ــ5(.

پس از برش صفحات نئوپان و جورکردن روکش های الزم 
برای آنها الزم است صفحات و روکش ها را، پس از زدن چسب 

مخصوص، پرس کاری نمایید. 
انتخاب پرس در عملیات روکش کاری بستگی به نوع تولید 
دارد. برای تولید صفحات سادٔه مستقیم، از پرس های هیدرولیک  
با  که  تا سه طبقه  )مانند شکل های 7٤ و 75ــ5( گرم یک طبقه 

صفحه صاف است، استفاده کنید.

شکل 72  ــ5  ــ اندازه گیری ضخامت روکش با میکرومتر

شکل 73ــ5  ــ ماشین سنبادۀ نوار غلتکی عمودی

شکل 74ــ5  ــ پرس گرم المنتی دو طبقۀ هیدرولیکی

ـ  5  ــ پرس سه طبقۀ روغنی هیدرولیک گرم شکل 75ـ

برای داشتن ضخامت یکنواخت الزم، روکش درجٔه یک 
انتخاب کنید. نئوپان یا تختٔه خرده چوب را با ماشین سنباده غلتکی 

یا سنبادٔه نواری غلتکی سنباده کاری کنید)شکل 73ــ5(.

پرس ها را بر مبنای طبقه، قدرت و ابعاد صفحٔه آنها انتخاب 
می کنند. مثالً برای کارخانٔه دکورسازی می گویند پرس یک تا سه 

طبقٔه 20 تنی )جدول 1ــ5(.
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جدول 1ــ5 مشخصات تعدادی پرس را نشان می دهد. 

56.C654.C4NPC10.200NPC8.120NPC40.40مدل

3000  *1300
mm

2500*1300
mm

3000*1300
mm

2500*1300
mm

2500*1300
mm

ابعاد صفحهٔ 
پرش

6*55mm4*55mm10*85mm8*85mm4*70mm
قطر و تعداد 

سیلندر

30 Ton20 Ton200 Ton160 Ton40 Tonقدرت پرس

650mm650mm
450*650

mm
450*650

mm
400*650

mm

کورس 
بازشدن 

دهانه

پرس های هیدرولیک دارای اجزاء زیرند:
چسباندن  و  الزم  فشار  اعمال  برای  الکتروپمپ  1ــ 
روکش. این پمپ برقی، معموالً روی مخزن روغن )کارتر( پرس 

کار گذاشته شده است )شکل 76ــ5(.

و  کنید  برقرار   1 شمارٔه  کلید  وسیلٔه  به  را  برق  جریان 
الکتروپمپ را روشن نمایید. فشار روغن برقرار می شود. پیستون 
داخل سیلندرهای جک ها حرکت می کنند و صفحٔه پرس با فشار 

انگشت روی فلش به طرف باال می رود)شکل 78  ــ5(.

2ــ کارتر روغن: پرس هیدرولیک دارای ٤ تا 6 جک 
است. این جک ها به  وسیلٔه روغن هیدرولیک حرکت می کند.

روغن هیدرولیک جک ها از کارتر روغن تغذیه می شود. 
الزم است در موقع کار با پرس مرتباً کارتر روغن را کنترل کنید تا 

مطمئن شوید که روغن هیدرولیک کامل است.
پمپ  )فشارسنج(: روشن کردن  تنظیم فشار  کلید  3ــ 
هیدرولیک دو مرحله دارد که روی آن )1ــ2( نوشته شده است 

)شکل 77  ــ5(.

شکل 76ــ5  ــ الکتروپمپ و کارتر روغن پرس هیدرولیک

شکل 77  ــ5  ــ کلید

شکل 78  ــ5

شکل 79  ــ5 تنظیم فشارسنج پرس

 صفحه پرس را تا فاصلٔه حدود 20cm باز بودن دهانه، 
حرکت دهید و با فشار انگشت قطع کنید. 

میزان فشار الزم را باید دقیقاً محاسبه کنید. مقدار فشار 
بر cm2 متناسب با هر نوع چسب، توسط کارخانٔه سازندٔه چسب 
داده شده است. فشارسنج روی پرس بر حسب Kg /cm2 فشار 

ِاعمال شده را نشان می دهد )شکل 79  ــ5(.
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در  و  بگیرید  انگشت  دو  با  را  گیج  وسط  آجدار  قسمت 
جهت عقربه های ساعت بگردانید و عقربٔه داخل آن را روی فشار 

موردنظر تنظیم کنید. 
4ــ کلید تنظیم درجهٔ حرارت )حرارت سنج(: عوامل 
هیدرولیک  پرس  در  روکش   چسباندن  عملیات  در  مهم  سه گانٔه 

شامل »فشار، حرارت و زمان« است.
بعداز روشن کردن پرس، صفحات آن به وسیلٔه المنت های 
برقی یا با روغن داغ شروع به گرم شدن می کند. میزان حرارت آن 
را به وسیلٔه کلید یا گیج مخصوص تنظیم کنید. این گیج نیز مانند 
تنظیم است )شکل  قابل  صفحه گرد ساعت است و عقربه هایش 

80  ــ5(.
مساحت قطعه ای را که در یک صفحٔه پرس قرار می دهید 
به  نمودار  عمودی  محور  روی   )1/5 m2( مثالً  کنید.  محاسبه 
زاویه دار  به خط  تا  کنید  m2 1/5 حرکت  نقطه  از  افقی  صورت 
مخصوص روکش طبیعی روی تختٔه خرده چوب برسید که روی 
آن نوشته شده Kg/cm2 3. از نقطٔه تالقی خط افقی با خط منحنی 
نمودار، عمودی حرکت کنید. به پایین بیایید تا به خط افقِی فشاِر 
کل برسید. عدد آن را مثالً Kg/cm2 100  در نظر بگیرید و فشار 
کل موردنیاز را روی فشارسنج bar 100 تنظیم کنید تا روکش 

طبیعی شما به خوبی به نئوپان بچسبد )شکل 82 ــ5(.

شکل 80  ــ5  ــ سه گیج تنظیم حرارت برای سه طبقه پرس

شکل 81  ــ5  ــ دیاگرام یا منحنی رابطه بین سطح و فشار در یک پرس روغنی

شکل 82 ــ5  ــ منحنی تنظیم فشار در یک پرس برقی ساخت ایران

دکمٔه برجستٔه وسط آن را با انگشت بگردانید و بین صفر تا 
180 درجه، عقربٔه قرمز آن را حرکت دهید و روی درجه حرارت 

مورد نظر تنظیم کنید. 
هر پرس به تعداد صفحٔه گرم )طبقه( دارای گیج حرارت  سنج 

است. 
5  ــ جدول محاسبه و تنظیم فشار: روی اسکلت )بدنٔه 
اصلی( پرس و در کنار تابلوی محتوی گیج های فشار و حرارت 
و زمان سنج یک نمودار محاسبٔه فشار نصب گردیده است )شکل 

81  ــ5(.

برق  با  هیدرولیک  پرس  پرس:  اصلی  برق  کلید  6  ــ 
380 ولت کار می کند. کلید کلی پرس در تابلوی اصلی سه فاز 

برق کارگاه قرار دارد. 
تابلوی اصلی کارگاه برای هر ماشین کلید جداگانه ای دارد 
ـ  5(. که الزم است در موقع استفاده مورد توجه باشد )شکل 83  ـ
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نیز  تابلوی فرعی  بهتر، یک  بهره گیری  و  کنترل  منظور  به 
برای  تابلو  این  مینیاتور وجود دارد. در  کلیدهای  با  پرس  روی 
فشارسنج،  پرس،  صفحات  داخل  برقی  )المنت های  قسمت  هر 

زمان سنج و حرارت سنج( فیوز مستقل وجود دارد. 
در شروع کار پرس، ابتدا برق کلی پرس را به تابلوی اصلی 
کارگاه وصل کنید، سپس تابلو فرعی روی پرس را کنترل نمایید. 
پس از متصل شدن برق از کارکردن صحیح اجزای پرس مطمئن 

شوید. )شکل های 8٤ و 85  ــ5(.

7ــ چراغ کنترل حرارت: در پرس هائی که با صفحٔه   
المنتی یا با جریان روغن داغ و بخار، گرم می شوند چراغ حرارت 
هر صفحه را با کلید مخصوص خود روشن کنید. کنار هر گیج 
کردن،  گرم  موقع  در  که  دارد  وجود  چراغ  یک  حرارت سنج 

صفحه روشن می شود )شکل 86 ــ5(.
برای جلوگیری از برق گرفتگی، در موقع پرس کاری دقت 
کم  و  زمین مطمئن  به  پرس  اصلی(  )چهارچوب  فلزی  بدنٔه  کنید 

مقاومت ِاْرت شده باشد.  شکل 83  ــ5  ــ تابلوی اصلی سه فاز برق کارگاه

شکل 84  ــ5  ــ تابلوی فرعی برق نصب شده روی پرس

شکل 85  ــ5  ــ کنترل کار کردن صحیح پرس

شکل 86  ــ5  ــ چراغ کنار حرارت سنج

8 ــ عملیات پرس کاری: در شروع عملیات پرس کاری 
اعمال زیر را انجام دهید:

1ــ اطراف پرس را کامالً تمیز کنید.
سالم  که  کنید  کنترل  را  پرس  اجزای  و  چهارچوب  2ــ 

باشند. 
را  روغن  خروج  و  ورود  شیلنگ های  اتصال  نحؤه  3ــ 

کنترل کنید که نشتی نداشته باشند.
دیاگرام مربوطه را کنترل کنید.  ٤ــ دستگاه فشارسنج و 
فشار کل الزم را برای چسباندن روکش برای نئوپان یا ام دی اف  

و تختٔه چندالی 180 تا 200 بار منظور کنید. 
و  انتخاب  چسب  نوع  بنابر  را  پرس  حرارت  درجٔه  5ــ 
تنظیم کنید و برای هر طبقه گیج حرارت سنج را میزان کنید. موقع 
کار کلید روشن کردن حرارت را بزنید و چراغ کنار آن  را کنترل 
کنید. اگر با یک طبقه از آن کار نمی کنید درجٔه آن را روی صفر 

بگذارید و چراغ را خاموش کنید)شکل 87  ــ5(.
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6ــ پس از 100 ساعت کاری، غلظت روغن کارتر پرس 
را کنترل کنید و آن  را تعویض نمایید. )شکل های 88 و 89ــ5(.

7ــ بعداز برقراری فشار روغن حرکت صحیح سیلندرهای 
پرس را کنترل کنید. 

پرس کاری  برای  موردنیاز  صفحات  ضخامت  8ــ 
ضخامت سنج  و  کولیس  با  را  آنها  روی  روکش چسباندن  و 

اندازه گیری کنید. 
دقت کنید چنانچه ضخامت بعضی از نقاط صفحات نئوپان 
یا ام دی اف  و... از سایر نقاط بیش از 0/1 میلی متر متفاوت باشد 

پرس کاری خوب انجام نخواهد شد )شکل90ــ5(.

شکل 87  ــ5  ــ تنظیم اجزای پرس برای چسباندن روکش

شکل 88  ــ5  ــ کنترل و تعویض روغن هیدرولیک مخزن

شکل 89  ــ5 ــ کنترل پیستون و سیلندرهای پرس

شکل 90ــ5  ــ وسیلۀ کنترل دقیق ضخامت صفحات

9ــ ضخامت صفحات بریده شده برای ساخت دکور را با 
کمک ماشین سنبادٔه غلتکی یکنواخت و یک اندازه کنید )شکل 

91ــ5(.
10ــ چسب را با غلظت مناسب و با استفاده از کاردک 
شانه ای، روی سطح نئوپان یا سه الیی و فیبر پخش کنید )شکل 

92ــ5(.

شکل 91ــ5

سه عدد حرارت سنج 
برای صفحه پرس

فشار سنج قابل تنظیم

کلید برق اصلی پرس

چراغ کنترل حرارت سنج

کلید روشن کردن پمپ ها
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از  ابتدا  صفحه،  جای  همه  به  چسب  کردن  پخش  برای 
کاردک با لبٔه ساده استفاده نمایید. از کاردک شانه ای برای   یک 

ضخامت پخش شدن چسب در همه جای صفحه استفاده کنید. 
زنی  برای چسب  )پنوماتیک(  بادی  ابزارهای جدید  11ــ 
ساخته شده است. دراین ابزارها چسب آماده شده را داخل مخزن 
مخصوص می ریزند سپس مخزن را تحت فشار هوا قرار می دهند 
ابزار  انتهای  به  از راه شیلنگ  با فشار  آتمسفر(. چسب  تا 7   6(
مختلف  شکل های  با  چسب زنی  ابزار  می شود.  وارد  چسب زنی 

برای کارهای مختلف چسب زنی وجود دارد )شکل 93ــ5(.

12ــ بعداز چسب زدن صفحه های بزرگ را دونفری بگیرد 
و بین صفحات پرس قرار دهید. 

دقت کنید بین صفحات پرس ضایعات چوبی و غیرچوبی 
پرس  بین  غیره  و  نئوپان  گذاشتن  از  قبل  باشد.  نداشته  وجود 

صفحات پرس را تمیز کنید. 
13ــ دقت کنید بین هر صفحٔه پرس، باید مواد را با ضخامت 

کامالً مساوی قرار دهید تا کیفیت پرس کاری خوب  باشد. 
روکش های  با  صفحات  صحیح  استقرار  از  بعد  1٤ــ 
مربوطه زیر پرس گیج های حرارت و فشار و زمان را دقیقاً تنظیم 
کنید. اهرم یا کلید بسته شدن پرس را روشن کنید. مواظب باشید 
موازی حرکت  و صفحات  باشند  داشته  جک ها حرکت صحیح 
کنند و بسته شوند. تنظیمات انجام شده دقیقاً کارآیی داشته باشند 

و پرس کاری به خوبی انجام شود. 
15ــ در پایان زمان الزم ساعت به طور خودکار زنگ پایان 

را می زند و فشار قطع می گردد.
و  دهید  قرار  مناسب  جهت  در  را  پرس  بازشدن  اهرم 
 صفحات را باز کنید. چراغ های حرارت پرس را خاموش نمایید

)شکل 95ــ5(.

شکل 92 ــ5  ــ کاردک شانه ای

شکل 93ــ5  ــ ابزار سرپهن چسب زن پنوماتیکی

شکل 94ــ5  ــ انتخاب ابزارهای جدید چسب زنی پنوماتیکی

انتخاب کنید.  برای چسب زنی صفحات  ابزار سرپهن را 
ابزار قلمی را برای چسب زدن های دوبل و ابزار فرم پروفیلی را 

برای چسب زدن به زهوارها انتخاب نمایید. )شکل 9٤ــ5(
شکل 95  ــ5  ــ اهرم باز کردن صفحات پرس
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خارج  پرس  صفحات  بین  از  را  پرس شده  قطعات  16ــ 
کنید. )شکل 96ــ5(

از  پس  را  یا...  و  نئوپان  روکش شدٔه  صفحات  19ــ 
خنک شدن  کامالً کنترل کنید و معایب آنها را برطرف نمایید. 

ـ       5  ــ روش های ساخت و مونتاژ 10ـ
اکنون که نحؤه کاربری ماشین های عمومی را فرا گرفته اید 
با  اقدام کنید،  به ساخت دکورهای چوبی  و قادر شده اید نسبت 
و  ساخت  است  الزم  مبحث،  این  در  آموزشی  اهداف  به  توجه 

مونتاژ دکورهای چوبی را به ترتیب زیر انجام دهید:
ساخت و مونتاژ بدنه، ساخت و مونتاژ در، ساخت و مونتاژ 
طبقه، ساخت و مونتاژ جعبه، ساخت و مونتاژ پایه، ساخت و مونتاژ 

پاسنگ و کنترل نهایی ابعاد دکور چوبی
به  قبلی  آموزش های  طبق  است  الزم   ، ساخت  برای 
دکور مورد نظر فکر کنید یا سفارش بگیرید ممکن  است   تصویر یا 

کاتولوگ آن به شما داده شده باشد.
و  انفجاری  پرسپکتیو،  برش،  نما،  سه  نقشه های  کلیٔه 

نقشه های اجرایی نیز ممکن است به شما داده شده باشد.
نقشه ها را مطالعه کنید و سپس ابعاد قطعات ، تعداد قطعات 

و وسایل الزم را برآورد نمائید.

شکل 96ــ5  ــ خارج کردن صفحات پرس شده

شکل 97ــ5  ــ بندهای قطع اضطراری برق پرس در اطراف آن

شکل 98ــ5  ــ تمیز کردن پرس در پایان کار

را  آنها  کنید  سعی  پرس شده  قطعات  داغ شدن  به  توجه  با 
با دست کش بگیرید. قطعات داغ روکش شده را روی یک میز یا 

نقاله قرار دهید. 
موقع  در  تا  بگذارید  وزنه  روکش  در سطح  قطعات  روی 

تعادل حرارتی قطعات روکش شده کج نشوند. 
بندهای  یا  سیم ها  خود  اطراف  در  جدید  پرس های  17ــ 
قطع اضطراری برق دارند. درصورت وقوع پیش آمد ناخواسته، 
بند را فشار دهید تا جریان برق قطع شود و سپس پرس را خاموش 

نمایید )شکل 97ــ5(.

18ــ در پایان کار، پرس را کامالً تمیز کنید. ابزار و وسایل 
چسب زنی را نیز پاک نمایید )شکل 98ــ5(.
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دکور  نقشۀ  تهیه  کارگاهی،  دستورالعمل  ـ        5     ــ  11ـ
مورد نظر

1ــ دکور در یک اتاق خواب کودک با نیازهای زیر به شما 
سفارش داده شده است:

سفارش: اتاق خواب برای سه کودک ٤ تا  13 ساله با شرایط زیر:
الف( ایجاد سه تخت خواب کم جا

ب( ساخت میز رایانه 
ج( ایجاد کمد لباس 

د( ساخت جای تلویزیون 
هـ( ساخت میز آرایش 

برای شروع به ترتیب زیر عمل کنید:
1ــ محل نصب دکور را بازدید کنید و اندازه های الزم را 

یادداشت نمایید. 
متر   3×٤ اتاق  یک  که  را،  دکور  نصب  محل  پالن  2ــ 

است، با دست آزاد بکشید. )شکل 99ــ5(
3ــ اندازٔه حقیقی محل را شامل طول دیوارها، ارتفاع،  
پالن  در  را  و...  پنجره ها  ارتفاع  و  فاصله  پنجره ها،  سطح 

یادداشت کنید. 
و  بررسی  را  و...  مبلمان  خصوصاً  اطراف  وسایل  ٤ــ 

تجزیه و تحلیل نمایید.
5  ــ در مورد انتخاب رنگ و مواد ساخت دکور با سفارش 

دهنده دکور به توافق برسید. 
6  ــ استانداردهای ابعاد و ساخت و مواد موردنیاز مانند ابعاد،  
استاندارد تختخواب ـ آئینه و شیشه ـ کمد و... را تحقیق کنید. 
روی  آزاد  با دست  را  دکور خواسته شده  7ــ چند طرح 

پالن بکشید  و به سفارش دهنده ارائه دهید )شکل 100ــ5(.

شکل 100ــ5  ــ اندازۀ قسمت های مختلف روی پالن اتاقشکل 99ــ5  ــ پالن اتاق کودک ها )اسکچ(

1ــ الزم به توضیح است که طول تختخواب های دونفره ثابت و عرض آنها از 1٤0 تا 180 با توجه به سفارش مشتری متغیر خواهد بود. 

ابعاد تختخواب
)cm(

تختخواب یک نفره بزرگسال           90×200
تختخواب یک نفره نوجوان            80×180

تختخواب دونفره                          1٤0×200
تختخواب دونفره                       1 180×200

جدول ابعاد تختخواب
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9ــ نقشه های پرسپکتیو سه نما، انفجاری و مرکزی رنگ 
شده را به نظر سفارش دهنده برسانید. 

در صورت تأیید مشتری نسبت به تهیٔه نقشه های اجرایی 
اقدام کنید. 

انواع صفحات چوبی، روکش و  مانند  10ــ مواد اصلی 
فیبر، تختٔه چندالیی و... را خریداری و آماده کنید. 

تختخواب،  فلزی  فریم  مانند  کمکی  مواد  انواع  11ــ 
چسب،  لبه چسبان  نوارهای  یراق آالت،  پنوماتیک،  جک های 

سنباده و.. را آماده کنید. 
ورق  از  استفاده  با  را  وسایل  می خواهید  چنانچه  12ــ 

ام  دی  اف )M.D.F( بسازید ابعاد ورق را اندازه گیری کنید. 
13ــ در صورتی که لبه های صفحه ام  دی  اف پریدگی دارد، 

حدود 5 تا 10 میلی متر لبه را دور ریز کنار کار در نظر بگیرید. 
1 روی کاغذ بکشید و قطعات 

10
14ــ صفحه را با مقیاس 

خط کشی  آن  روی  اصلی  مواد  لیست  طبق  کودک  خواب  اتاق 
کنید. )شکل 103ــ5  ــ الف(.

شکل 101ــ5  ــ تصویر پالن دکور اتاق کودک

شکل 102ــ5 ــ تصاویر نمای روبه روی دکورهای اتاق کودکان

نقشه ها را می توانید خودتان ترسیم کنید یا به نقشه کش و 
دکوراتور سفارش ترسیم دهید. 

8   ــ در صورت تأیید اجزای دکور در اتاق مذکور نسبت 
به تهیٔه نقشٔه مربوطه اقدام کند )شکل های 101 و 102ــ5(.

کفکف

سقف

سقف

سقف

سقف

سقف

سقف

کف

جالباسی

طبقه

طبقه

طبقه

دردردر

طبقه

طبقه

طبقه

18
3

340

شکل 103ــ5  ــ الف ــ ورق ام دی اف خط کشی شده برای برش

خط کشی را با محاسبه و فکر انجام دهید تا نهایت صرفه جویی 
صورت گیرد و بیشترین استفاده از ام    دی    اف  به عمل آید.  

البته عملیات خط کشی و جانمایی را می توان توسط رایانه 
ـ  5  ــ ب،  و نرم افزار کارت َمستر انجام داد؛ که در شکل 103  ـ
نمونه ای از خط کشی و جانمایی برای یک دکور نشان داده شده 

است.
15ــ سطح خوب و سالم و تمیز ام    دی    اف را برای روی 
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کار انتخاب کنید و با مداد عالمت بگذارید. 
باشد،  باید کامالً سالم  دقت کنید سطح روکش روی کار 
چون بعد از ساخت، تعمیر سطوح خش دار ام    دی    اف با روکش 

مصنوعی امکان پذیر نیست. 

ـ  5  ــ ساخت و مونتاژ دکورها 12ـ
انتخاب  برش  برای  را  قبلی  آماده شدٔه  1ــ ماشین دورکن 
ام    دی    اف  مطابق ضخامت  را  زن  و خط  اصلی  تیغه های  کنید. 
تنظیم نمایید. تیغٔه اصلی طوری تنظیم شود که ارتفاع دندانه از 

سطح برش خارج گردد. 
تیغٔه خط زن را طوری تنظیم کنید که 1 تا 3 میلی متر از زیر 

صفحٔه  ام    دی   اف، خط برش را ایجاد گردد. 
دقت کنید دو تیغه کامالً در امتداد یکدیگر قرار گیرند. 

)لیست  از روی جدول  برای برش را  ابعاد موردنیاز  2ــ 
٤ــ5 مواد اصلی( تهیه شده، انتخاب کنید. 

در مورد مواد کمکی به کار برده شده مانند فریم فلزی و 
یراق آالت، جداگانه توضیح داده خواهد شد. 

نیاز  بیشتری  استحکام  به  که  مواردی  در  اینکه  توضیح 
ضخیم تر  ام  دی  اف  از  می توان  تختخواب،  کفی  مانند  است 

استفاده نمود. 

شکل 103ــ5  ــ ب
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مقدار یک سطح تعدادابعاد به میلی مترجنسشرحردیف
بریده شده

کل سطح 
بریده شده ضخامتعرضطول

2150٤00326ام دی افتختخواب )بدنه(1
980٤00323ام دی افسقف تختخواب2
980٤00163ام دی افکف تختخواب3
980801612ام دی افقید اتصال تختخواب٤
98080323ام دی افجالباسی دکور تختخواب5
965٤00163ام دی افدر6
16٤0٤80166ام دی افدر7
990710٤9فیبر نقره ایکفی تختخواب8
6٤0٤00163ام دی افسقف و طبقات میز رایانه9

6٤01501610ام دی افطبقه میز رایانه10
٤00300321ام دی افطبقه برای میز 11
800670٤1فیبر نقره ایفیبر پشت بند میز رایانه12
1350670٤1فیبر نقره ایپشت بند میز رایانه13
1000٤00162ام دی افسقف و کف کمد لباس1٤
2150٤00161ام دی افبدنه راست کمد لباس15
785150161ام دی افبدنه چپ کمد لباس16
1330100162ام دی افقید کنار کمد برای لوال17
7850150161ام دی افقید کمکی مانع کشو18
5902٤0163ام دی افقید کمکی مانع کشو19
6008016٤ام دی افقید کنار کمد20
1320590161ام دی افدر کمد21
330120166ام دی افبدنٔه کشو22
57٤120166ام دی افقطعٔه جلو و عقب کشو23
1٤00900٤1فیبر نقره ایفیبر پشت بند2٤
570370٤3فیبر نقره ایفیبر کف کشو25
95035016٤ام دی افسقف و طبقه جای تلویزیون26
2150350162ام دی افبدنٔه جای تلویزیون27
950300161ام دی افطبقٔه جای تلویزیون28
95050161ام دی افقید اتصال جلو29
710٤65162ام دی افدر قفسٔه جای تلویزیون30
710100162ام دی افقید کنار در قفسه برای اتصال لوال31
950200162ام دی افطبقٔه قفسه جای تلویزیون32
970750٤1فیبر نقره ایپشت بند قفسه33
1360970٤1فیبر نقره ایپشت بند قفسه3٤
٤0035016٤ام دی افسقف و طبقٔه میز آرایش35
٤00180162ام دی افقید باال و پایین جعبٔه آئینه36
970180162ام دی افقید بدنٔه جعبٔه آئینه37
3902٤0163ام دی افدِر جلوی کشو38
٤008016٤ام دی افقید کمکی مانع کشو39
300120166ام دی افبدنٔه کشو٤0
37٤120166ام دی افقطعٔه جلو و عقب کشو٤1
1٤00٤20٤1فیبر نقره ایپشت بند میز آرایش٤2
370330٤3ام دی افکف کشوی میز آرایش٤3

جدول 4ــ5  ــ لیست مواد اصلی دکور اتاق خواب کودک
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 3ــ ام دی اف را، به ابعاد 183 × 2٤٤ یا 180 × 3٤0 و یا
180 × 366، متناسب با لیست مواد انتخاب کنید و با کمک گروه 

کاری خود روی صفحٔه ماشین دورکن قرار دهید. 
٤ــ ماشین را، ضمن رعایت مسائل حفاظت و ایمنی الزم، 

که آموزش دیده اید، کنترل و سپس آن  را روشن کنید.
5  ــ دقت کنید سطح سالم و عالمت زده شدٔه ام دی اف، که 

تمیز و بدون خش است، در زیر قرار گیرد.
6 ــ قطعات بریده شده را با دقت و احتیاط انتقال دهید. 
لبٔه روکش های صفحات در نقل وانتقاالت نباید با هم برخورد کند 

و آسیب ببیند. 
7ــ دقت کنید که در هنگام برش، از عقب کشیدن صفحه 
در  دارد.  وجود  صفحه  پس زدن  خطر  زیرا  نمایید،  خودداری 
بزرگ  اگر صفحٔه  الکتروموتور بسوزد.  این حالت ممکن است 
دارد  وجود  قطعه  پرتاب کردن  و  زدن  پس  خطر  نباشد  سنگین 

)شکل 10٤ــ5(.

با  است،  بیشتر  سانتی متر   30 عرض  از  قطعه  اگر  9ــ 
در  گونیا روی صفحه  کنار  در  را  راست  احتیاط دست  رعایت 
حال برش قرار دهید و صفحه را با تکیه بر گونیای پشت اّره به 

جلو هدایت نمایید. 
دقت کنید انگشتان دست راست خود را در موقع هدایت 
صفحه برای برش باز نکنید، چون شست دست شما در معرض 

خطر سانحٔه بریدگی قرار می گیرد )شکل 106ــ5(.

شکل 104ــ5  ــ خطر پس زدن و پرتاب قطعه وجود دارد

شکل 105ــ5  ــ هدایت قطعۀ باریک به وسیلۀ کمکی

شکل 106ــ5  ــ خطر ایجاد سانحه برای انگشتان باز شده

شکل 107ــ5  ــ استفاده از گونیای کشویی میز متحرک ماشین ارۀ پانل ُبر

استفاده  اّره  تیغٔه  پشت  گونیای  از  صورتی که  در  8  ــ 
قطعٔه حفاظتی کمکی  از  است  باریک  قطعه  اندازٔه  اگر  می کنید، 
مخصوص برای نگه داشتن و هدایت قطعه در حین برش استفاده 

کنید )شکل 105ــ5(.

برش  صفحٔه  از  صفحات  بریدن  در  حتی االمکان  10ــ 
کشویی اّره استفاده کنید. 

گونیای پشت  از  استفاده  با  برش ها  انجام  موقع  در  11ــ 
تیغه یا گونیای میز کشویی، اندازٔه ضخامت تیغه را در برش دقیقاً 
رعایت کنید. در غیر این صورت اندازٔه صفحٔه بریده شده کوچک 

یا بزرگ می شود )شکل 107ــ5(.

12ــ گونیا بودن گوشه های صفحات و قطعات بریده شده 
را مرتباً کنترل کنید. 
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از 90 درجه(  بیشتر  یا  )کمتر  نا گونیا  کار  اگر یک گوشٔه 
بریده شود، بقیه برش ها نیز کج خواهند شد. 

موقع  در  کار  گوشه های  زاویٔه  درجه   1 حتی  چنانچه 
و  ساخت  خط کشی،  موقع  در  شود،  زیاد  و  کم  برشکاری 
به یکدیگر کج قرار خواهند گرفت،  مونتاژکاری، قطعات نسبت 

زیرا قطعات در اصطالح »کج بری« و )دوئیده(شده اند. 

ـ  5  ــ ساخت و مونتاژ بدنه 13ـ
در طراحی ساخت دکور برای این اتاق الزم است بعضی 
قطعات از کارخانه ها طبق استاندارد آنها خریداری شود، از جمله:
الف( صفحات چوبی طبق استاندارد کارخانٔه تولیدکننده. 
ب(  تهیٔه کالف فلزی تختخواب ها طبق استاندارد و نقشه 

کارخانٔه سازنده )شکل 108ــ5(.

ــ باید ساخت قسمت خارجی تخت در موقع بسته بودن، 
و قسمت های بدنٔه داخلی تخت، و نیز محل نصب جک ها و غیره 

طبق نقشٔه کارخانه باشد. 
ج( طبق نقشٔه کارخانه، جک ها باید به بدنٔه ساخته شده از 

ام  دی  اف یا نئوپان متصل گردد. 
تهیه شده مقاومت کافی  ام  دی  اف  ممکن است ضخامت 

نداشته باشد. 
بیشتر  ضخامت  با  صفحات  از  می توانید  بدنه ها،  برای 
استفاده کنید. در موقع انتخاب صفحات پرورده به این نکات باید 

توجه نمایید. )شکل 110ــ5(

شکل 108ــ5  ــ نقشه فریم فلزی در کاتالوگ کارخانۀ سازنده

شکل 109ــ5  ــ الف ــ جک مخصوص تختخواب

شکل 109ــ5  ــ ب ــ سایر یراق آالت موجود در بازار

شکل 110ــ5  ــ بدنه های مقر تختخواب از دو ام دی اف 16 میلی متری

این کارخانه اندازه های استاندارد خود را به همراه نقشٔه 
مربوطه ارائه می دهد.

مانند  موردنیاز  قطعات  کارخانه،  نقشٔه  روی  از  باید  ــ 
یراق آالت،  جک ها و دستگیرٔه تخت و ابعاد قطعات ام  دی  اف را 

تهیه کنید )شکل 109ــ5  ــ الف و ب(.

تعیین  فلزی  فریم  سازنده  کارخانه  را  تخت  مقر  عمق  د( 
با طراحی دکور  متناسب  باید  این عمق  کنید  نموده است. دقت 
لباس، میز رایانه  برای مثال در داخل این طرح کمد  باشد.  شما 
)عمق  تخت  مقر  بدنه های  عرض  اگر  گرفته اید.  درنظر  را  و... 
مقر تخت(  را کم انتخاب کنید، طرح شما قابل اجرا نخواهد بود 

)شکل 111ــ5(.
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در این خصوص، عرض یا  عمق بدنٔه تخت را ٤0 سانتی متر  
انتخاب کنید. عرض تمام قطعات تخت که ضخامت صفحٔه آنها 

در نمای روبه رو دیده می شود برابر ٤0 سانتی متر خواهد شد. 
آن  روی  استفادٔه  مورد  تشک  به  تختخواب  ارتفاع  ه ( 

بستگی دارد که دارای استاندارد مشخص است. 
در  طراحی خود  در  را  بزرگ سال  تشک  اندازٔه  چنانچه 
شد.  خواهد  سانتی متر   215 تخت  مقر  ارتفاع  گرفته اید،   نظر 
بنابراین ارتفاع صفحات تشکیل دهندٔه که لباس، مقر تخت ها، کمد 

ویترین و آیینه و... 215 سانتی متر است )شکل 112ــ5(.

دکور ساخته شده تا حد امکان ارزان خواهد شد. 
این مسئله در خانه های کوچک آپارتمانی که برای زندگی 
داشته  وجود  مسکن  60  فضای   m2 است  ممکن  خانواده  یک 
باشد با اهمیت است. به همین دلیل اتاق کودک با تخت های تاشو 
و بقیٔه مبلمان مورد نیاز نیز کم جا طراحی و ساخته می شود و باید 
از نظر اقتصادی با صرفه و مورد توجه مشتری باشد )شکل های 

ـ  5(. 113 و 11٤ـ

شکل 111ــ5  ــ قطعات آماده و عمق کمد لباس و کشوها

شکل 112ــ5  ــ ارتفاع بدنۀ تختخواب و سایر قسمت ها215 سانتی متر

و( تمام بدنه های عمودی در این طرح دارای ابعاد مساوی 
٤0 × 215 سانتی متر است. چنین طرحی باعث می گردد پروژه 

سریع ساخته شود. 
توجه: درصورتی که دور ریز صفحات کمتر باشد، قیمت 

کامل  مونتاژ  و  ساخته  موقعی  آماده شده  بدنه های  ز( 
می شوند که سقف و کف موردنیاز پروژه در قسمت های مختلف 

ساخته شود. 

ـ  5  ــ ساخت و مونتاژ سقف و کف 14ـ
در  تختخواب ها  بدنٔه  گرفته، عرض  طبق طراحی صورت 
ام  دی  اف   بنابراین عرض قطعات  نقاط ٤0 سانتی متر است،  همٔه 
 ٤0 دارید،  نیاز  عدد   6 که  قطعات،  تمام  برای  را  کف  و  سقف 

سانتی متر برش دهید )شکل 115ــ5(.

شکل 113ــ5  ــ وسایل کم جا برای آپارتمان های کوچک

شکل 114ــ5  ــ دکور مبلمان کم جا برای اتاق والدین

 mdf009
 pvc ،18 نوع
240 cm طول
40 cm عمق
ارتفاع 258
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شکل 115ــ5  ــ برشکاری قطعات سقف و کف

شکل 116ــ5  ــ کنترل اندازۀ قطعات آماده شده

شکل 117ــ5  ــ نوار لب چسبانی دستی

شکل 118ــ5  ــ نوار چسبانی پی  وی سی با ماشین لبه چسبان

طول قطعات سقف و کف مقر تختخواب باید با عرض کف 
تخت، که تشک روی آن قرار می گیرد، متناسب باشد. این اندازه 

98 سانتی متر است.
 بنابراین برای هر تختخواب دو قطعه سقف و کف به ابعاد 
٤0 × 98 باید برش دهید. بقیه قطعات طبقه و سقف و کف ویترین، 
است.)طبق  طولی مشخص  دارای  و...  رایانه  لباس،  میز  کمد 
نقشٔه طراحی شده برای ساخت و مونتاژ دکور( آنها را آماده کنید 

)شکل 116ــ5(.

که  را،  خرده چوب  تختٔه  یا  ام  دی  اف  شدٔه  بریده  قطعات 
طرح   و  رنگ  با  مالمینه  یا  خش  ضد  لترون  مصنوعی  روکش  با 
دلخواه از بازار تهیه نموده اید، بعداز برش، باید اطراف آن  را با 

نوار، لبه چسبانی کنید )شکل 117ــ5(.

لب چسبان، عالوه بر زیبایی دکور ساخته شده، مقاومت 
کار را افزایش می دهد و از لب پَرشدن دکور جلوگیری می کند. 
جنس  از  می توانید  شده  انجام  دکور  طراحی  حسب  بر  را  نوار 
روکش سطح ام  دی  اف یا رنگ و طرح دیگر انتخاب کنید )شکل 

118ــ5(.

در این دکور، از نوار لب چسبان پی  وی سی استفاده کنید. 
است،  شده  داده  آموزش  کتاب  این  در  همان طوری که 

لب چسبان را به صورت دستی یا ماشینی انجام دهید. 
لب چسبان  می توانید  دکورسازی  بزرگ  درکارهای 
صفحات را به کارگاه های متخصص لبه چسبانی سفارش دهید. 
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این کارگاه ها، که اغلب برش صفحات پرورده را نیز انجام 
می دهند، بعداز برش، صفحات را لبه چسبان می کنند. ماشین های 
اتوماتیک  تمام  و  نیمه اتوماتیک  ساده،   به صورت های  لبه چسبان 

سی ان سی )C.N.C( عرضه می شوند. 
شده  بریده  قطعات  کف  و  سقف  مونتاژ  و  ساخت  در 
ام دی اف ضخامت قسمت جلو که در سطح دید دکور قرار دارد 
بدنه متصل  به  باال  از  که  لبه چسبان می شود و سه قسمت دیگر، 
فاقد  لبه چسبان  می گیرد،  قرار  پشت بند  آن  روی  یا  و  می گردد 

ـ   5( است. )شکل 119ـ

ـ   5   ــ مونتاژ کف و سقف و بدنه 15ـ
این قطعات را با استفاده از فیکسرها و یراق آالت جدید به 

یکدیگر محکم و مونتاژ نمایید.
هستند،  اتصاالت جداشدنی  اغلب  که  جدید  یراق های  با 
مانند الیت، پیچ و مهره های سیلندری، کششی و غیره آنها، سقف 

و کف را به بدنه به ترتیب زیر متصل نمایید.
قرار  هم  روی  دوبله  به صورت  که  را  کلیه صفحاتی  1ــ 
می گیرند تا جایگزین صفحات با ضخامت دو برابر شوند با پیچ و 

چسب دو به دو به هم محکم کنید.
هم  به  پشت  از  را  مشابه  صفحٔه  دو  سطح  کار  این  برای 
بر  عمود  یک سطح  در  را  دو صفحه  دهید، ضخامت های  قرار 
درجه   90 زاویٔه  تا  کنید  کنترل  را  گوشه ها  کنید.  تنظیم  صفحه 

داشته باشند.
در مرحلٔه بعد این دو صفحه را با کمک شش پیچ دو سر 
یا شش پیچ ام  دی  اف، که طول آنها 30 میلی متر باشد )پیچ 3( به 

یکدیگر محکم کنید.
 قبل از بستن پیچ ها باید محل قرار سرپیچ را خزینه نمایید. 
دهید.  انجام  متٔه خزینه دار  با  را  پیچ  حتی االمکان سوراخ جای 
از  که  انتخاب شود  پیچ طوری  و طول  کنید عمق سوراخ  دقت 

سطح صفحٔه دوم بیرون نیاید )شکل 121ــ5(.

شکل 119ــ5  ــ قطعات سقف، کف، طبقه، بدنه، که از یک طرف لبه چسبانی شده

شکل 120ــ5  ــ چسباندن جعبه با چسب

دکور  اغلب  کشورمان،  فرهنگ  خصوصیات  به  توجه  با 
ساخته شده در طول زمان جابه جا می شوند. این جابه جایی ناشی 

از تغییر مسکن خانواده ، تغییر افراد خانواده و نظایر آنهاست.
قطعات  نباید  عمل،  راحتی  و  صرفه جویی  برای  بنابراین 

اصلی ساخته شدهٔ دکور را به یکدیگر چسباند. 
در مورد قطعات فرعی مانند ساخت کشوها، که ثابت اند،  
در این قبیل مواقع می توانید اتصاالت انگشتی و غیره را با چسب 
کائوریت و... )چسب سرد مایع( به هم بچسبانید )شکل 120ــ5(.
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به کار بردن متٔه خزینه از این جهت الزم است که بعد از 
محکم کردن پیچ، سر آچارخور پیچ، بیرون از صفحه قرار نگیرد. 
وسیله  به  را  دوصفحه  بپوشانید.  پیچ  گل  وسیلٔه  به  را  آن   روی 

پیچ های فیکس نیز می توانید به هم متصل و محکم کنید. 
2ــ در محل ضخامت 40 سانتی متری بدنه ها و سقف و کف 
جعبه یا مقر تختخواب، هر کدام باید دو سوراخ برای مونتاژ کردن 

و اتصال صفحه ها با هم ایجاد کنید. 
مهره های  و  پیچ  با  متناسب  باید  ایجاد   شده  سوراخ های 

سیلندرهای کششی ای باشد که در این دکور استفاده می کنید.
برای دقت در عملیات سوراخ کاری شابلون عالمت گذاری 
تهیه کنید. شابلون سوراخ کاری را از قطعات فیبر تهیه کنید و طبق 

نقشه محل سوراخ ها را روی آن عالمت گذاری نمایید. 
عالمت گذاری های انجام شده را با مته به قطر 2 میلی متر 
سوراخ کنید. شابلون را طوری تهیه کنید که وقتی لبٔه آن را به لبٔه 
در  روی صفحات  دقیقاً  می دهید محل سوراخ ها  قرار  صفحات 
مرکز محلی، که باید فیکسر )پیچ فیکس( را نصب کنید، قرار گیرد 

)شکل 122ــ5(.

از روی سوراخ های شابلون، با درفش مرکز سوراخ های 
اصلی را در سطح ام  دی  اف بدنه ها و سقف و کف عالمت گذاری 
کنید. در صورت لزوم می توانید مرکز سوراخ ها را با متر نیز تعیین 

نمایید )شکل 123ــ5(.

شکل 121ــ5  ــ جای پیچ خزینه شده است

شکل 124ــ5  ــ نصب مانع پشت در قبل از نصب سقف کمد لباس شکل 122ــ5

از لبٔه باالی قطعٔه بدنه، 8 میلی متر پایین تر بیایید ) از روی 
در  کنید.  سوراخ کاری  فیکسر  میلٔه  مناسب  متٔه  با  و   ) شابلون
راستای این سوراخ سقف و کف جعبه مقر تخت را نیز سوراخ 

کنید. 
سطح صفحٔه کف و سقف را نیز از داخل، سوراخی عمود 
بر سوراخ افقی قبلی ایجاد کنید. این سوراخ باید به اندازهٔ قطر مهرٔه 
فیکسر شما باشد. دقت کنید شابلون تهیه شده و اندازه گیری های 
نصب فیکسرها باید خیلی دقیق باشد تا لبه های کار اصطالحاً »ته 
رو« پیدا نکند، یعنی با هم، بعداز مونتاژ، پس و پیش و عقب جلو 

قرار نگیرند. 
با سقف و  بدنه ها  از عمل سرهم کردن و مونتاژ  قبل  3ــ 

کف باید قطعات مانع را نصب کنیم )شکل 124ــ5(.

شکل 123ــ5  ــ عالمت گذاری و تعیین محل سوراخ ها
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به عرض 8 سانتی مترند  قیدهای طولی  که  را  این قطعات 
به  وسیلٔه پیچ ام  دی  اف شمارهٔ 3 به داخل بدنه و سقف نصب کنید. 
عمل خط کشی یا شابلون تعیین کننده اندازه فاصله تا لبه را به لبٔه 
طولی داخلی بدنه یا سقف تکیه دهید. در دو نقطٔه عرض و سه 
نقطٔه طول، جعبٔه مقر تخت را با کمک دریل پیچ گوشتی برقی یا 

شارژی پیچ ام  دی  اف ببندید.
در این مرحله الزم نیست سوراخ کاری نمایید. پیچ ام  دی  اف 
را سرپیچ گوشتی دریل قرار  دهید و در محل عالمت گذاری روی 
میز بگذارید. دریل پیچ گوشتی را روشن کنید و با کمی فشار، پیچ 
مخصوص ام دی اف را در چوب فرو کنید و قید را به داخل بدنه 
یا سقف محکم نمایید. دقت کنید قبل از پیچاندن پیچ، محل مرکز 
سوراخ را با متٔه خزینه آماده کنید تا بعداز پیچاندن پیچ سرپیچ با 

سطح صفحه همرو شود و روی آن  را با گل پیچ بپوشانید. 
٤ــ سوراخ کاری محل پایه های جک تختخواب، با توجه 
تهیه کرده اید، کارخانٔه  به فریم )کالف فلزی( تختخواب، که قبالً 
سازندهٔ نحوهٔ نصب جک  های گازی )پنوماتیک( آن را تعیین نموده 
است. برای هر تخت، باید 2 عدد جک نصب کنید. محل استقرار 
مشخص  فلزی  فریم  سازندهٔ  کارخانٔه  طرف  از  جک ها  پایه های 
گردیده است. مشخصات مرکز دو پایه جک ها داده شده  است. 

طبق اندازه های مذکور محل نصب پایٔه جک را آماده کنید. 
برای هر یراق نصب پایه، چهار سوراخ ایجاد کنید. مرکز 
استقرار محور جک ها را نیز در مختصات داده شده سوراخ نمایید 

)شکل 125ــ5(.

فریم و  از طرف کارخانٔه  پیچ های داده شده  با  را  قطعات 
جک سازی به داخل و خارج بدنه نصب کنید )شکل 126ــ5(.

5  ــ قطعات بدنه و سقف را با فیکسر مربوطه به هم متصل 
کنید. قطعٔه کف را نیز مونتاژ نمایید و جعبٔه )باکس( محل استقرار 

تخت داخل آن را آماده کنید. 

شکل 125ــ5  ــ مرکز نصب دو محور پایه جک تختخواب

شکل 126ــ5  ــ نصب یراق مقر پایه های جک تختخواب روی بدنه

شکل 127ــ5  ــ نصب جالباسی درمقر تختخواب

در پایان، پشت بند آن را، که از جنس فیبر نقره ای ست، به 
پشت آن متصل نمایید. 

یک قطعٔه دکوری )جای لیوانی( به پشت بند و دو بدنه به 
وسیله پیچ ام  دی  اف محکم و نصب نمایید )شکل 127ــ5(.

این قطعه که80 × 980میلی متر است و از ام  دی  اف هماهنگ 
با قطعات دیگر و به ضخامت 16 میلی متر تهیه گردیده است. 
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16  ــ5  ــ نصب تختخواب یک نفره
بعد از عملیات مونتاژ جعبه عرض تختخواب، آن را با یراق 
L شکل به دیوار در محل مربوطه به وسیلٔه پیچ و رولپالک محکم 

کنید. 
هر  برای  شکل   L یراق  عدد  دو  از  حداقل  نمایید  دقت 
خواب  تشک  و  کالف  سنگین  وزن  تا  کنید  استفاده  تختخواب 
موقع باز و بسته کردن تخت باعث کنده شدن آن از دیوار نگردد. 

بعداز نصب جعبه باید تختخواب را آماده و اجزای درون 
آن  را به ترتیب زیر نصب نمایید )شکل 128ــ5(.

ز( 16 عدد پیچ و مهره ام6
ح( ٤ عدد پیچ آلن 

ط( 2 عدد کمربند تشک 
شما می توانید تمام نُه مورد فوق الذکر را در یک بسته بندی 
)کارتن( از کارخانٔه سازندهٔ تختخواب های تاشو تهیه کنید )همراه با 

دستورالعمل نصب و کامل کردن تخت از طرف کارخانه(. 
اینک با آموزش هایی که دیده اید بدون شک قادر خواهید 
بود حداقل ساخت و مونتاژ دکوری نظیر این اتاق را انجام دهید. 
ساخت دکورهای چوبی، مخصوصاً  با استفاده از صفحات 

چوبی، برای تکنسین های صنایع چوب آسان است. 
2ــ بعداز آماده کردن قطعات فلزی الزم است کالف در را 
روی صفحات ام  دی  اف تهیه شدٔه قبلی، به ترتیب زیر نصب کنید 

)شکل 129ــ5(.

شکل 128ــ5  ــ قطعات فلزی مربوط به تختخواب تاشو

1ــ قطعات فلزی ساخت تختخواب تاشو و یراق آالت آن 
را به شرح زیر آماده کنید:

الف( کالف فلزی )یک نفره(
ب( 2 عدد یراق فلزی U شکل 

ج( 2 عدد یراق فلزی میله ای برای نصب جک به بدنه 
د( قطعه فلزی L شکل جهت مهار بدنه به دیوار 

ه ـ( 2 عدد جک شیردار گازی )نیوماتیک( به قطر 28 میلی متر 
و( دستگیره فلزی 

الف( این صفحات سه قطعه اند، که طبق لیست چوب:
را  میلی متر  باالی کالف 16 × ٤00 × 965  قطعٔه  یک 

افقی قرار دهید.
زیر  را  میلی متر  عمودی 16 × ٤80 × 16٤0  قطعٔه  دو 

قطعٔه فوق بگذارید.
سه  صفحٔه  روی  را  یک نفره  تختخواب  فلزی  کالف  ب( 

تکه قرار دهید )شکل 130ــ5(.

شکل 129ــ5  ــ قطعات آماده شده جلوی تختخواب
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بیرون زدگی  فاصلٔه  که  کنید  تنظیم  طوری  را  کالف  ج( 
ام  دی  اف از اطراف آن، دقیقاً طبق دستورالعمل کارخانه باشد. 

د( وقتی در پایان کار، تختخواب بسته می شود، صفحات 
سه تکٔه مذکور، مانند در کمد، زیبا جلوه می کند. به همین دلیل در 

لیست چوب، به عنوان »در« نام گذاری شده است.
زیبایی  نظر  از  ولی  باشد  نیز  تکه  یک  می تواند  در،  این 
این  انتخاب شده است. دقت کنید که  تکه  در طراحی دکور، سه 
صفحات را می توانید از روکش های طبیعِی خیلی زیباتر نیز انتخاب 
کنید. جورکردن روکش، مهارت و هنر دکوراتور و سازنده دکور 

را مشخص می نماید.  
هـ ( بعداز تنظیم شدن کالف روی در، آنها را با پیچ ام  دی  اف 

ـ  5(.  به طول 15 میلی متر، به یکدیگر پیچ کنید )شکل 131ـ

دقت کنید که سطح خوب صفحٔه در، پشت به کالف قرار 
گیرد. به عبارت دیگر، سطح خوب و سالم و خوش نقش صفحه، 

در نمای کار قرار داده شود.

شکل 131ــ5  ــ تنظیم کردن کالف فلزی روی در تختخواب

شکل 132ــ5  ــ محکم کردن کالف فلزی به پشت در تختخواب

شکل 133ــ5  ــ پایه یا دستگیرۀ تختخواب را در جای مناسب نصب کنید

بعد از روشن کردن دریل، با کمی فشار پیچ را در صفحه 
زیر کالف داخل کنید و کالف و در را به هم محکم نمایید. 

فلزی  کارخانٔه سازنده در کالف  که  تعداد سوراخ هایی  به 
به  ام  دی  اف قرار دهید و سه صفحٔه در را  پیچ  قرار داده است 

کالف محکم کنید.
و( پایٔه تختخواب یا میلٔه دستگیرٔه در را با استفاده از  نقشه 

کارخانه نصب کنید.
 این میله وظیفٔه تکیه گاه تخت به زمین و پایٔه تخت را نیز 
دارد. فاصلٔه آن را از باالی تخت طوری انتخاب کنید که مانع 

عبور افراد از کنار آن نباشد. 
موقع  در  را  تخت  تعادل  دستگیره  میلٔه  نصب  کنید  دقت 
نقشٔه  با  مورد  این  در  است  الزم  نکند.  اشکال  دچار  بازبودن 
کارخانه هماهنگی داشته باشید و تفاوت اندازهٔ نصب، زیاد نباشد 

)شکل 133ــ5(.

شکل 130ــ5  ــ استقرار کالف فلزی روی صفحه جلو تختخواب
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برای پشت بند و یک صفحٔه  نقره ای  فیبر  ز( یک صفحٔه 
فیبر نقره ای در داخل کالف برای زیر تشک با پیچ )ام  دی  اف(، به 

طول 15 میلی متر نصب کنید )شکل 13٤ــ5(.

دو سوراخ پایین و باالی جک ها را در قطعات فلزی مربوط 
به آنها قرار دهید. 

نمایید  محکم  کامالً  خود  مقر  در  را  جک ها  آلن  آچار  با 
)شکل 136ــ5(.

شکل 134ــ5  ــ نصب ورق فیبر در کف کالف فلزی )زیر تشک(

شکل 135ــ5  ــ جا انداختن محور پایه کالف فلزی در یراق مربوطه

شکل 136ــ5 محکم کردن پایه های جک های تختخواب

در پایان، تخت را در جای خود قرار دهید. اندازٔه صفحه 
این  بررسی کنید. در  بدنه ها و سقف و کف جعبه  با  را  و کالف 
حالت، صفحه باید از بدنه ها و سقف و کف، حدود 2 تا 5 میلی متر 
فاصله داشته باشد. صفحه باید، به راحتی در جعبٔه نصب شده به 

دیوار ) مقر خود(، داخل و خارج شود. 
ح( کالف و صفحه را افقی قرار دهید و دو نفری دو طرف 
آن را بگیرید و بلند کنید. میلٔه محور پایین کالف فلزی را در قطعٔه 

نصب شده U شکل جا بیندازید )شکل 135ــ5(.

این قطعات را در پایین بدنه ها طبق نقشٔه کارخانه قبالً نصب 
کرده اید. 

کنید.  آماده  را  مربوطه  )نیوماتیک(  گازی  جک  دو  ط( 
جک ها را طبق دستورالعمل کارخانه نصب کنید. 

شکل 137ــ5  ــ تنظیم فشار گاز سیلندر برای تعادل تختخواب

جک ها را طبق دستورالعمل کارخانٔه سازنده تنظیم کنید. 
گاز  پیچ  و  دهید  قرار  باز  نیمه  در حالت  را  کار تخت  این  برای 
داخل جک را با آچار به سرعت باز و بسته کنید. موقعی جک 
تنظیم می گردد که تخت با تشک روی آن نیمه باز در حال تعادل 

قرار گیرد.
تـخت را رها کنیـد، اگر نیمه باز باقی ماند جک تنظیم شده  

است. 
پیـچ گاز را کامـالً محکم نمایید و با کف صابـون امتحان 
باشد  نداشته  نشتی  داخل جک  از  فشرده(  )هوای  گاز  که  کنید 

)شکل 137ــ5(.

ظ( تخت را چند بار باز و بسته کنید. حرکت روان آن را 
در داخل محفظٔه خود بررسی نمایید )شکل 138ــ5(.
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ـ  5  ــ ساخت و مونتاژ میز رایانه و ویترین 17ـ
به طوری که در بررسی طرح اتاق خواب مالحظه می گردد،  
در کنار تختخواب بازشو اول یک عدد ویترین و میز رایانه ساخته 

شده است. 
طراح دکور میز رایانه اتاق کودک  را در داخل قفسٔه مجهز 
به ویترین با درهای شیشه ای ایجاد نموده است )شکل 139ــ5(.

1ــ نصب تختخواب بازشو دوم 
این تختخواب را مانند تختخواب اول بسازیدو به فاصلٔه 

6٤0 میلی متر از بدنٔه تختخواب اول نصب کنید. 
2ــ فاصلٔه بین دو تختخواب بازشو 6٤0 میلی متر عرض و 
2150 میلی متر ارتفاع و ٤00 میلی متر عمق دارد. دراین فاصله 
از جنس  دوخت  با سوزن  دوخته شده  هم  به  دوبل  یک صفحٔه 
ام دی اف  به ابعاد 32 × ٤00 × 6٤0 میلی متر به دو بدنٔه مجاور 
آن متصل نمایید و آن  را با چهار عدد اتصال فیکس سیلندری به 

بدنه ها محکم کنید )شکل 1٤0ــ5(.

شکل 139ــ5  ــ میز رایانه و ویترین

شکل 140ــ5  ــ صفحه به هم دوخته شده با سوزن دوخت

شکل 141ــ5  ــ طبقه برای صفحه میز رایانه و چاپگر

برای ساخت و مونتاژ این قفسه الزم است ابتدا تختخواب 
دوم نیز که درواقع بدنه های میز رایانه خواهد بود ساخته شود و 
این میز داخل آن جا خواهد گرفت. بنابراین اقدامات زیر را انجام 

دهید:

فوقـانـی  صـفحٔه  زیـر  از  سانتی مـتر   ٤٤ فاصلٔه  بـه  3ــ 
ابعاد به  میلی متر   16 ضخامت  به  دیگر  صفحٔه  یک   مذکور 

٤00 × 6٤0 میلی متر را نصب نمایید. فاصلٔه دو صفحٔه نصب  شده 
را به یک ویترین شیشه ای اختصاص بدهید. 

الزم است دو دِر شیشه ای به ابعاد 320 × ٤٤0 میلی متر 
برای ویترین مذکور با لوالی مخصوص شیشه در نظر بگیرید. 

٤ــ از کف زمین به فاصلٔه 560 میلی متر یک طبقٔه مشابه 
دیگر نصب نمایید، به عنوان میز دستگاه پرینتر و 20سانتی متر باالی 
آن نیز صفحه ای نصب خواهد شد تا دستگاه رایانه    و صفحٔه کلید 

روی آن قرار داده  شوند )شکل 1٤1ــ5(.

شکل 138ــ5  ــ امتحان تعادل تختخواب نصب شده
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اگر  که  است  شده  محاسبه  طوری  میلی متر   560 فاصله 
کودک، روی صندلی رایانه بنشیند، زانوی او، به راحتی زیر صفحٔه 
میز رایانه قرار می گیرد تا بر رایانه مسلط شود. برای بزرگ ترها این 

اندازه را تا 700 میلی متر افزایش دهید. 
سه صفحٔه فوق الـذکر را نیز بـایـد از ام  دی  اف بـا روکش 
رنگ   و  طرح  با  و  خش  مقابل  در  مقاوم  سخت  سطح  با  لترون، 

» ALDER « یا رنگ دلخواه بسازید. 
لبه چسبان  آنها  ضخامت  جلوی  در  نیز  را  صفحه ها  این 
پی  وی سی) PVC ( کنید که مشابه نر صفحات جلوی بدنه های 

تختخواب باشد. 
طرفین          آن  را  بدنه های  به  مذکور  صفحٔه  دو  اتصال  5 ــ 
)شکل  دهید  انجام  فلزی  کوچک  گونیای  اتصال  از  استفاده  با 

ـ   5(. 142ـ

شیشٔه  لوالی  عدد  چهار  وسیلٔه  به  را  شیشه ای  درهای 
اتومات فنردار در محل خود به بدنه ها نصب کنید )شکل 143ــ5(.

شکل 142ــ5  ــ استفاده از اتصال گونیای فلزی در نصب طبقات

شکل 143ــ5  ــ نصب لوالی شیشه ای گازری برای دِر شیشه ای ویترین

شکل 144ــ5  ــ استفاده از واشر پالستیکی بین کار، لوال و شیشه

هر صفحه را با چهارگونیا )زیرسری( به بدنه ها پیچ کنید. 
انتخاب  را  ام  دی  اف  پیچ  است.  دارای چهار سوراخ  گونیا  هر 
کنید برای هر گونیا دو پیچ به طول 15 میلی متر و دو پیچ به طول 

30 میلی متر انتخاب نمایید. 
فاصلٔه طبقات را دقیقاً مشخص کنید و برای رعایت دقیق 

اندازه ها، شابلون اندازه گیری بسازید. 
و  قرار دهید  را درمحل خط کشی  زیرسری  فلزی  گونیای 
دو پیچ 15 میلی متر را به وسیلٔه دریل پیچ گوشتی به زیر صفحٔه 16 
میلی متری و دو پیچ 30 میلی متری را به بدنه با ضخامت 32 میلی متر، 
که با تختخواب تاشو مشترک اند پیچ کنید. بعداز استقرار سقف و 
دو طبقه فوق برای ویترین و رایانه درهای شیشه ای را متصل نمایید. 

شده  سوراخ کاری  شیشٔه  در  باید  لوال  قابلمٔه  یا  استوانه 
جاسازی و محکم شود. 

لوال  استوانٔه  استقرار  بـرای  میلی متر  قـطر 35  به  سوراخ 
توسط  شیشه  در  را  شیشه ای  لوالی  دستگیرهٔ  و  پیچ ها  جای  و 

شیشه بر متخصص انجام دهید. 
برگٔه دیگر لوالی گازری را با اندازه گیری دقیق روی بدنه ها 

پیچ کنید. 
واشرهای  از  در شیشه  لـوال  قـابلـمٔه  کردن  محـکم  برای 

مخصوص استفاده کنید.
یا الستیک  از جنس پالستیک  این واشرها ممکن است 

ـ  5(.  باشند )شکل 144ـ
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ویترین، طبقه ای شیشه ای به ابعاد 6 × 380 × 636 میلی متر 
مخصوص(  )پین  زیرسری  چهارعدد  روی  را  طبقه  این  دارد. 
به قطر 5  پین را در سوراخ  دنبالٔه استوانه ای  قرار دهید.  آماده، 
میلی متر و عمق 10 میلی متر قرار دهید. برای امکان تغییر ارتفاع 
طبقٔه شیشه ای چند سوراخ را به فاصلٔه 5 سانتی متر در روی هر 

بدنه با متٔه جای پین ایجاد کنید )شکل 1٤5ــ5(.

 100 ×  ٤00  ×  16 ابـعاد  به  کمـد  کف  و  سقـف  2ــ 
میلی مترند. ابتدا گوشٔه آنها را برای جاسازی در قسمت برآمدگی 
گوشٔه اتاق با اّرٔه عمود بُر ببرید تا بتوانید آن دو را از یک طرف به 
دیوار اتاق مماس کنید. از قسمت جلو نیز قطعه ای از آنها را ببرید 

تا با بدنه کم عرض جاسازی کنید )شکل 1٤7ــ5(.

شکل 146ــ5  ــ آماده سازی بدنۀ کمد لباس و نصب مانع

شکل 147ــ5  ــ برش صفحه برای جاسازی گوشه اتاق

ـ  5  ــ ساخت و مونتاژ کمد و دراور 18ـ
کمد  دوم،  تختخواب  و  رایانه  میز  و  ویترین  از نصب  بعد 

لباس و دراور را به ترتیب زیر بسازید: )شکل 1٤6ــ5(

1ــ طبق نقشه، بدنٔه سمت راست کمد لباس را برای نصب 
به ابعاد 16 × ٤00 × 2150 میلی متر آماده کنید. بدنٔه سمت چپ 
به ابعاد 16 × 150 × 2150 میلی متر است. بدنٔه سمت چپ را 

به وسیله چند یراق گونیای فلزی به بدنه تخت دوم متصل کنید. 

سوراخ های الزم در لـبٔه سقف و کـف برای اتصال آن  به 
بدنه ایجاد کنید. سقف و کـف را به وسیلٔه یراق فیکس میلـه ای 

سیلندری به بدنه ها محکم کنید. 
3ــ ارتفاع کمد لباس 1330 میلی متر است. برای نصب 
لـوال و استحکـام بدنه و کنترل بیش از حد الزم داخل نشدن در 
کمـد، در داخل بدنه ها دو عدد قیـد طولی از ام  دی  اف مشابـه به 

وسیله پیچ به بدنه ها نصب کنید. 
قیدهای عمودی به ابعاد 16 × 100 × 1330 میلی مترند. 
آنها را با 16 میلی متر فاصله از لبه عمودی بدنه ها با پیچ ام  دی  اف 

به بدنه ها متصل نمایید. 
٤ــ جای کـف قفسه را نیـز مشخص کنید. بـدنـٔه بزرگ 
سمت راست را با فیکسٔه سیلندری به ام  دی  اف صفحٔه کف قفسه 

متصل کنید. 
اتصال صفحٔه کف زیر دراور را به بدنٔه کم عرض سمت 
چپ و یک قید عمودی انتهایی از جنس ام  دی  اف را به وسیلٔه 

یراق گونیای فلزی انجام دهید. 
بدنٔه  پشت  که  مجاور،  دیوار  تا  کمد  سقف  طول  5  ــ 
تختخواب دوم قرار گرفته است، ادامه دارد تا جای بیشتر برای 

آویزان کردن لباس باشد. 

شکل 145ــ5  ــ نصب درهای شیشه ای
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برای نصب صفحات، پس از انجام سوراخ کاری با دریل 
برقی، سیلندر پیچ را در صفحٔه افقی به طور عمودی قرار دهید. 
ضخامت  وسط  سوراخ  از  افقی  طور  به  را  آن  بلند  پیچ 
از سوراخ  را  آن  کنید و سر  بدنه متصل  به  و  صفحه عبور دهید 
صفحات باالی بدنه نیز عبور دهید و با پیچ گوشتی مهرهٔ سر عدسی 

را محکم نمایید. 
با سفت کردن مهره، بدنه به ضخامت سقف کامالً جفت و 

محکم بسته خواهد شد. 
6ــ در کمد را که یک قطعٔه ام  دی  اف به ابعاد 16 × 590 
× 1320 میلی متر است،  آماده کنید. دِر کمد باید از چهار طرف 
لبه چسبان شده باشد. دِر کمد را در محل خود امتحان کنید که 

ـ   5(. متناسب باشد )شکل 1٤8ـ
قبل از عمل اندازه گیری برای لوال دقت کنید در، بادخور 
 3 تا   2 حدود  )مقدار  باشد  داشته  شدن  بسته  و  باز  در  را  الزم 

میلی متر از اطراف کوچک تر باشد(.
برای اندازه گیری محل نصب لوال در بدنه، یک فیبر زیر در 
بگذارید. در این وضعیت در باید کامالً جذب و جفت و ثابت شود. 
در را به حالت باز درآورید و عمود بر بدنه قرار دهید. لبٔه 
در را به نر بدنه مماس کنید. لوالی گازری را در محل تعیین شدٔه 

قبلی قرار دهید. 
با متٔه 3 میلی متری و از روی سوراخ لوال، بدنه را به عمق 

5 تا 8 میلی متر سوراخ کنید. 
با کمک دریل پیچ گوشتی، دو پیچ لوال را در جای خود 
ببندید و برگٔه دیگر لوال را در دایرٔه ایجاد شده قرار دهید و با 2 
عدد پیچ ام  دی  اف به طول 15 میلی متر، روی در را محکم و ثابت 

نمایید. 
هم  به  پیچ  یک  با  که  قسمت اند  دو  دارای  لوالها،  این 

متصل می شوند. 
کمد  دِر  روی  رفته  فرو  دایره  در  که  آن  قابلمه ای  قسمت 
قرار گرفته است. انتهای این قسمت به صورت کشویی در داخل 
کشوی قسمت دوم روی بدنه قرار می گیرد و با پیچ مخصوص به 

یکدیگر متصل می شوند )شکل 150ــ5(.

شکل 148ــ5  ــ آماده سازی در کمد لباس

شکل 149ــ5  ــ ایجاد جای لوالی گازری در چوب به وسیله متۀ مخصوص

ـ  5  ــ نصب لوالی فنردار اتومات 19ـ
با توجه به ابعاد دِر کمد، سه عدد لوالی گازری )فنردار 
و  محاسبه  دقیقاً  را  لوال  جای  کنید.  انتخاب  آن  برای  اتومات( 
تعیین کنید. جای لوال را که گرد است با دستگاه لوالزن و متٔه 35 

میلی متری ایجاد کنید )شکل 1٤9ــ5(.
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زبانه های لوال به صورت کشویی در هم می شوند و به وسیلٔه 
شیار  که  صورت  این  به  می گردد.  متصل  بدنه  به  کمد  دِر  پیچ، 
شمارٔه 2 به وسیلٔه پیچ شمارٔه 1، بعد از داخل شدن محکم   می شود 

و قسمت لوالی روی در، به بدنه متصل می گردد. 
با جلو و عقب بردن این کشو در داخل یکدیگر، فاصلٔه در 

را نسبت به بدنه می توانید تنظیم کنید. 
به وسیلٔه پیچ شمارهٔ 3 و حرکت آن در شیار مربوطه می توانید 

دِر کمد را چند میلی متر باال یا پایین تنظیم کنید. 
به وسیلٔه پیچ شمارٔه ٤ باال و پایین دِر کمد و مقدار بادخور 

آن را تنظیم کنید )شکل 151ــ5(.

ـ  5  ــ ساخت کشوی دراور 20ـ
برای ساخت کشوها نیز از صفحات ام  دی  اف با ضخامت 
16 میلی متر استفاده کنید. برای بدنه و قسمت عقب و جلوی داخل 
کشو از تخته خرده  چوِب بدون روکش نیز می توانید استفاده کنید. 
در صورت لزوم برای صرفه جویی قطعات مذکور را از ضایعات 
کنید.  استفاده  آنها  واز  ببرید  عمودبُر  اّرٔه  با  ام  دی  اف  باقی ماندٔه 
دِر کشوها، که در جلوی دید قرار دارند، باید مانند صفحات 

دیگر از ام  دی  اف ساخته شود. 
ساخت و مونتاژ کشوها را به ترتیب زیر انجام دهید:

1ــ برای هر کشو، دو قطعٔه بدنه از جنس تختٔه خرده چوب 
یا ام  دی  اف به ابعاد 16 × 120 × 330 میلی متر آماده کنید و برای 
جاسازی کف کشو، روی هریک، شیاری بزنید. دو قطعٔه جلو و 
عقب جعبٔه کشو را نیز به ابعاد 16 × 120 × 57٤ میلی متر آماده 
کنید. فیبر نقره ای کف کشو به ابعاد ٤ × 370 × 570 میلی متر 

را نیز آماده نمایید. 
2ــ چهار قطعٔه جعبٔه کشو را به یکدیگر پیچ و محکم کنید 

)شکل 153ــ5(.

شکل 150ــ5  ــ نصب لوالی در کمد

شکل 151ــ5  ــ تنظیم لوالی گازر

شکل 152ــ5  ــ جاسازی و نصب لوالی در کمد لباس

شکل 153ــ5  ــ پیچ کردن جلو و عقب داخل جعبۀ کشو به بدنه ها

نکردن  استقرار در و روان حرکت  به  توجه  با  کنید  دقت 
جداگانه  را  لوالها  از  هریک  باید  لوالها  طریق  از  در،  احتمالی 

تنظیم نمایید )شکل 152ــ5(.
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آنها، در جعبه دوئیدگی  پیچ کردن  دقت کنید که در موقع 
ایجاد نشود.  برای زیبایی بیشتر، می توانید دورتادور کشوها را 
با کمک اتوی  با نوار پی  وی  سی لب چسبانی کنید. این کار را 

دستی انجام دهید )شکل 15٤ــ5(.

ریل را طوری می سازند که دوکشویی و سه کشویی )دو 
ریل و سه ریل( حرکت می کند. در این پروژه از سه ریل استفاده 

کنید. 
قطعات ریل ساچمه ای سه ریله) تلسکوپی( را، با فشارآوردن 

به ضامن انتهایی آن، از یکدیگر جدا کنید. 
سعی کنید قسمت تکی ریل را روی بدنٔه جعبٔه کشو به  صورت 

طولی، با استفاده از پیچ گازری، پیچ کنید )شکل 156ــ5(.

شکل 154ــ5  ــ نوار چسبانی به نر )ضخامت( کشوها با اتوی داغ

شکل 155ــ5  ــ اتصال جلو و عقب جعبه به وسیلۀ گونیای فلزی گوشۀ کار

شکل 156ــ5  ــ نصب ریل تکی تلسکوپی سه کشویی روی بدنۀ کشو

شکل 157ــ5  ــ کشوی مجهز به ریل تلسکوپی سه ریلۀ ضامن دار

در صورت استفاده از تختٔه خرده چوب در ساخت جعبٔه 
کشو، می توانید از پیچ چوب ساده نیز استفاده کنید. 

استفاده از اتصاالت بندو بست فلزی مانند گونیای فلزی 
و پیچ کردن آنها به دو قطعه نیز امکان پذیر است )شکل 155ــ5(.

3ــ ورق فیبر نقره ای را به ضخامت پشت نر چهار قطعٔه 
بدنه و جلو و عقب جعبه پیچ کنید. دقت کنید قسمت نقره ای را 

در داخل جعبه قرار دهید. 
4ــ بعد از آماده کردن جعبه، ریل های ساچمه ای مناسبی را 
برای حرکت روان  کشوها )در باز و بسته شدن آنها( انتخاب کنید. 

روی  می کند،  حرکت  هم  در  که  را،  ریل  دیگر  قطعٔه  دو 
قسمت داخلی بدنه طبق نقشه پیچ کنید )شکل157ــ5(.

بعداز نصب ریل های دو طرف کشو، با استفاده از ضامن 
انتهایی، قطعٔه روی کشو را داخل قطعٔه ریل روی بدنه کنید.

حرکت کشو را امتحان کنید و مطمئن شوید که خیلی روان 
داخل و خارج می شود. ضامن را پایین  بزنید تا قفل گردد و کشو 

از بدنٔه کار جدا نشود )شکل 158ــ5(.
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دقت کنید در صورت نیاز به خروج از بدنه، باید ضامن را 
آزاد نمایید. 

5ــ کشوهای دیگر را نیز مانند کشوی مرحلٔه قبلی بسازید 
و قطعات را با هم مونتاژ کنید. 

6ــ نصب دستگیرۀ کشوها و دِرکمد: برای در کمد و 
کشوها باید دستگیره را نصب کنید. برای نصب دستگیرٔه دِر کمد 
وسط سمت راست قسمت خارجی صفحٔه در را مشخص کنید و 
به اندازٔه نصف طول دستگیرٔه انتخابی خود باال و نصف طول در 
پایین عالمت بگذارید. از لبٔه در نیز 5 سانتی متر عقب تر دستگیره 
را قرار دهید. جای پایه های دستگیره را طبق نقشه تعیین کنید و 

آن را با دریل برقی سوراخ نمایید.
دو پایٔه دستگیره را از دو سوراخ روی در عبور دهید و 
پیچ پشت آنها را محکم کنید تا دستگیره به صورت عمودی قرار 

گیرد. )شکل 159ــ5(
توجه: اندازه گیری و خط کشی دستگیره ها، با هم متفاوت 

است.

ـ ساخت و مونتاژ زیر تلویزیون ـ   5  ـ  21ـ
کودکان  خواب  اتاق  شدٔه  طراحی  دکور  مجموعٔه  در 
ساخته  لباس  کمد  بدنٔه  کنار  تلویزیون  استقرار  برای  قفسه بندی 

می شود که از ام  دی  اف درنظر گرفته شده است. 
فاصلٔه دو بدنٔه این قفسه 950 میلی متر و ارتفاع آن 2150 
میلی متر است. ضخامت قطعات این قفسه 16میلی متراست. در 
این قفسه یک طبقه  جای اسباب بازی، یک طبقه جای تلویزیون و 
یک طبقه برای دستگاه ویدئو طراحی شده است )شکل 160ــ5(.

در وسط دِر هر کشو نیز یک دستگیرٔه افقی نصب نمایید،  
به نحوی که دِر کشو را بتوان در حال تعادل باز و بسته نمود. 

در پایین این قسمت یک کمد دو در نیز برای لوازم التحریر 
مدرسٔه کودکان منظور گردیده است. ساخت و مونتاژ آنها را به 

ترتیب زیر انجام دهید:
1ــ دو بدنٔه ام  دی  اف روکش شده را، که قبالً دیده و لبٔه 
جلوی آن را نوار لبه چسبان پی  وی  سی نموده اید. به فاصلٔه 950 

میلی متر روی زمین قرار دهید. 
2ــ صفحات سقف و کف را بین بدنه های 16میلی متری 
مستقل قرار دهید. پیچ دستی یا شابلون مخصوص دو صفحه را 

به بدنه عمود بر هم و هم سطح در نر آنها ببندید.
هر گوشٔه سطح قفسه را از داخل به وسیلٔه یراق گونیای 
فلزی به هم متصل کنید. طبق نقشه، دو قید عمودی و یک افقی 
برای نصب درهای کمد پایین قفسه نیز به وسیلٔه دریل پیچ گوشتی 

و پیچ »ام  دی  اف« 15 میلی متری نصب کنید. 

شکل 158ــ5 ــ ضامن قفل و آزاد کردن کشو با ریل تلسکوپی

شکل 159ــ5  ــ نصب دستگیرۀ دِر کمد

شکل 160ــ5  ــ قفسۀ زیر تلویزیون
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چهار طبقٔه دیگر این قفسه را نیز، طبق نقشه با کمک یراق 
گونیا به هم متصل نمایید)شکل 161ــ5(.

درهـای کمـد بـه طـول تا 900 میـلی متـر دولوال )شکـل 
163ــ5(.

شکل 164ــ5  ــ نصب دِر کمد زیر جای تلویزیون

نصب  نقره ای  فیبر  ورق  یک  تلویزیون  قفسٔه  پشت  3ــ 
با دریل پیچ گوشتی و پیچ 15 میلی متری  کنید. این پشت بند را 
ام  دی  اف در پشت قفسه ثابت کنید. جای عبور سیم برق را در 

پشت بند ایجاد کنید )شکل 162ــ5(.

4ــ قفسه را بلند کنید و کنار کمد لباس قرار دهید. بدنٔه 
سمت چپ قفسه را به بدنٔه سمت راست کمد لباس متصل کنید. 
برای اتصال دو بدنه از چهار پیچ و مهرهٔ دو سر )فیکسه( استفاده 

نمایید. 
کمد  دِر  دو  تلویزیون:  قفسٔه  کمد  درهای  نصب  5ــ 
ابعاد  به  است،  شده  لبه چسبان  آنها  محیط  که  را،  ام  دی  اف 

16×٤65×710 میلی متر آماده کنید. 
تعداد  نمایید.  نصب  فنردار  گازری  لوالی  دو  در،  هر  به 
لوال برای هر در را باید طبق استاندارد انتخاب کنید، به این شرح: 

 درهای به طول تا 1800 میلی متر سه لوال 
درهای کمد به طول تا 2٤00 میلی متر چهار لوال 

عرض در این کمدها تا 600 میلی متر است.
برای نصب لوال اقدامات زیر را انجام دهید:

الف( درهای کمد ام  دی  اف با روکش »ALDER« باشد و 
محیط آنها را با نوار پی  وی  سی لبه چسبانی کنید. 

ب( دو در کمد را در محل استقرار قرار دهید و دقت کنید 
فاصله  میلی متر   2 اطراف خود  از  بسته شدن  و  باز  راحتی  برای 

داشته باشند )بادخور( )شکل 16٤ــ5(.

ج( در موقع خط کشی و عالمت گذاری جای لوالها یک 
فیبر یا سه الیی به ضخامت ٤ میلی متر را زیر در بگذارید تا در 

ثابت شود و بادخور آن نیز حفظ گردد. 
د( جای قابلمه یا استوانٔه لوالی گازری فنردار قابل تنظیم 
ماشین  با  را  آن   دارد.  میلی متر عمق  و 12/5  قطر  میلی متر   35

لوالزنی یا دریل عمودی با متٔه گردبر یا گره بر سوراخ کنید. 

شکل 161ــ5  ــ نصب طبقات به وسیلۀ گونیاهای فلزی

شکل 162ــ5  ــ نصب فیبر پشت بند و درآوردن جای عبور سیم برق روی آن

شکل 163ــ5  ــ نصب لوالی گازری فنردار به در کمد
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به  قبلی،  شدٔه  بیان  دستورالعمل  طبق  را  لوال  ه ـ( 
نمایید  تنظیم  و  نصب  تلویزیون  قفسٔه  زیر  کمد  بدنٔه  و  در   روی 

)شکل 165ــ5(.

دور  که  را،  پاسنگ  مانند  کوچک  قطعات  کنید  دقت 
ریز  دور  قطعات  از  می توانید  ندارد،  احتیاج  لبه چسبانی  آن 
ام  دی  اف دکور با کمک اّرٔه عمود بُر تهیه کنید )شکل 167ــ5(.

در  را  قفسه  این  شیشه ای  طبقٔه  و  دکوری  قطعات  6  ــ 
یا زیرسری  پین  از  برای طبقٔه شیشه ای  محل خود نصب کنید. 

پالستیکی مخصوص استفاده نمایید.
روی  را  پایه دار  دستگیره های  دقیق  اندازه گیری  با  7ــ 

درها نصب کنید. 
8  ــ نصب پاسنگ زیر صفحٔه کف را طبق نقشه و طرح دکور 
 950*  50*16 ابعاد  به  ام  دی  اف  روکش شده  قطعٔه  دهید.  انجام 
میلی متر را برای پاسنگ انتخاب کنید. دو عدد یراق بند و بست 
گونیای فلزی را به دو طرف قید پاسنگ به وسیله دریل پیچ گوشتی 
و پیچ 15 میلی متری ام  دی  اف وصل کنید و طرف دیگر لوال را به 

بدنه های قفسه پیچ و محکم نمایید )شکل 166ــ5(.

ـ  5  ــ ساخت و مونتاژ میز آرایش و کشو 22ـ
میز آرایش و کشوهای آن را در فضای بین قفسٔه زیر تلویزیون 

و تختخواب سوم اتاق کودکان ایجاد کنید )شکل 168ــ5(.

برابر  آن  ارتفاع  و  میلی متر  نقشه ٤00  طبق  فوق،  فاصلٔه 
ارتفاع سایر قسمت ها 2150 میلی متر است )شکل 169ــ5(.

شکل 165ــ5  ــ نصب دو لوالی گازری به هر در کمد

شکل 166ــ5  ــ نصب پاسنگ با استفاده از گونیای فلزی

شکل 167ــ5  ــ استفاده از قطعات دورریز برای صرفه جویی

شکل 168ــ5  ــ میز آرایش در دکور اتاق کودکان
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 970 × ابعاد 400  به  عمودی  جعبٔه  یک  فاصله  این  در 
میلی متر با صفحات ام  دی  اف روکش دار به ضخامت 16 میلی متر 

به ترتیب زیر بسازید:
1ــ دو قطعٔه طولی به ابعاد 16 × 180 × 970 میلی متر 

را عمود قرار دهید. 
دو قطعٔه عرضی به ابعاد 16×180×400 میلی متر ببرید و 
افقی باالو پایین بین دو قید قبلی بگذارید وبا پیچ 3 )به طول 30 
با کمک دریل پیچ گوشتی چهار  میلی متر( مخصوص ام دی اف 

قطعه رابه هم متصل کنید. 
حتی االمکان برای اطمینان از عمود بودن قطعات با یکدیگر 

از گیره وشابلون مخصوص استفاده کنید.
در پایان، دوئیدگی چهارچوب کالف جعبٔه پشت آیینه را با 

متر یا چوب بلند کنترل کنید )شکل 170ــ5(. 

 4 تا   3 ضخامت  به  نقره ای  بی  لعا فیبر  صفحٔه  یک  2ــ 
میلی متر را به اندازٔه پشت تا پشت جعبٔه آیینه مذکور با ارٔه عمود  بُر 
ببرید. با پیچ به طول 15 میلی متر ام دی اف را در پشت جعبه آیینه 

نصب کنید. 
دوئیدگی  می توانید  بند،  پشت  نصب  موقع  در  کنید  دقت 

احتمالی جعبٔه آیینه را اگر کم باشد بر طرف نمایید. 
به فاصلٔه 5 سانتی متر سقف میز  آیینه را  3ــ جعبٔه پشت 
برای  کنید.  نصب  مجاور  بدنٔه  دو  به  دیوار  به  وچسبیده  آرایش 
نصب جعبه به بدنه ها از پیچ و مهرٔه دو سر استفاده نمایید. دقت 
کنید طول میلٔه پیچ را باید مناسب انتخاب کنید )شکل 171ــ5(.

مهره، پولک دارد و سر پیچ را کامالً با آچار سفت کنید تا 
پولک آن هم سطح صفحٔه زیر آن قرار گیرد. 

قبل  میلی متر،   970×38×6 ابعاد  به  آیینه ای  نصب  4ــ 
از نصب محل استقرار لوالی شیشه فنر دار گازری، روی آیینه 
مشخص نمایید. حداقل سوراخ جای دو لوال را با کمک شیشه بُر 

متخصص ایجاد کنید. 
لوالها را، طبق دستورالعمل گفته شدٔه قبلی، برای شیشٔه 

ویترین نصب کنید و آیینه را تنظیم نمایید.
سه  آرایش  میز  درپائین  کشوها:  ومونتاژ  ساخت  5  ــ 
کشو طراحی گردیده که الزم  است به ترتیب زیر نسبت به ساخت 

ومونتاژ آنها اقدام کنید:
نر  یک  که  اف  دی  ام  برای  روکش  صفحٔه  یک  الف( 
جلوی آن لبه چسبان شده به ابعاد 16×350×400 آماده کنید. 
صفحٔه مذکور را به وسیلٔه پیچ و مهرٔه فیکسه سلیندری به دو بدنٔه 

شکل 169ــ5  ــ دو بدنۀ عمودی برای ایجاد میز آرایش و کشو

شکل 170ــ5  ــ استفاده از شابلون برای جلوگیری از دوئیدگی

شکل 171ــ5  ــ نصب جعبۀ پشت آیینه
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تخت  خواب سوم و قفسٔه جای  تلویزیون متصل کنید. این صفحه 
روی کشوها قرار می گیرد و از طرفی صفحٔه زیر میز آرایش را 

تشکیل می دهد )شکل 172ــ5(. 

د( در پشت هر کشو یک ورق فیبر نقره ای برای پشت بند 
نصب کنید. این پشت بند را با پیچ و یا به وسیلٔه کنشکاف در کف 

جعبه محکم نمایید )شکل 175ــ5(.

فاصلٔه  به  نیز   را  فوق  صفحه  مشابه  صفحه،  یک  ب( 
به  افقی  صورت  به  پاسنگ(  برای  )جا  زمین  کف  از  5سانتی متر 
بدنه های طرفین متصل نمایید. این صفحه زیر کشوها قرارمی گیرد 

)شکل 173ــ5(.

ج( صفحات ام دی اف یا صفحات تختٔه خرده چوب را برای 
به ابعاد  ساخت جعبه های سه کشو آماده کنید. سه جعبٔه کشو، 
300× 37٤ میلی متر و به عمق 120میلی متر، بسازید. قطعات را با 

پیچ ام دی اف به یکدیگر متصل کنید )شکل 17٤ــ5( .

هـ ( به هر کشو یک در به ابعاد 16×2٤×39  میلی متر متصل 
کنید. دقت کنید سطح سالم وخوب ام دی اف رادر سطح خارجی، 
که در معرض دید است، قرار دهید. این صفحه ها در چهار طرف 
باید لبه چسبان داشته باشند. صفحٔه در را به وسیلٔه پیچ  ام دی اف 
به طول 15 میلی متر روی قطعٔه جلوی جعبه کشو نصب کنید.

و( نصب ریل کشو: ریل کشوها را از نوع تلسکوپی ساچمه ای 
سه ریلی انتخاب کنید. ریل ها راطبق دستورالعمل داده شدهٔ قبلی به 

جعبه هدایت و به بدنه ها نصب نمایید. 
برای نصب ریل کشوها و رعایت دقیق اندازه های نصب، 
از شابلن اندازه گیری وخط کشی استفاده کنید. ضامن کشویی 
ریل را آزاد و قطعات ریل را از هم جدا کنید. قطعٔه زیرین ریل 
را به صورت افقی روی بدنٔه کشو قرار دهید. قطعه را به فاصلٔه 
میلی متر  پیچ 15  به وسیله  بدنٔه کشو  زیر  لبٔه  ٤ سانتی متر موازی 

ام  دی  اف به بدنه کشو محکم کنید )شکل 176ــ5(.

شکل 172ــ5  ــ نصب صفحۀ میز آرایش

شکل 173ــ5  ــ اندازه گیری برای نصب صفحۀ زیر کشوها

شکل 174ــ5  ــ اندازه گیری برای نصب صفحۀ زیر کشوها

شکل 175ــ5  ــ نصب پشت بند یا کف جعبۀ کشو

شکل 176ــ5  ــ نصب ریل تکی به بدنۀ کشو
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ریل قطعٔه دوم را باز کنید. محل کشو را دقیقاً مشخص 
نمایید وقطعٔه زیر ریل باز شده را باپیچ 15 میلی متر به بدنٔه دوبلٔه 

مجاور کشوها متصل کنید. 
بسته  ریل  اول  قطعٔه  موازی  کامالً  قطعه  این  نمایید  دقت 
حرکت  آنها،  ریل  ونصب  کشو  قطعات  مونتاژ  از  پس  شود. 
آرایش کنترل کنید  میز  پایین  مقر   روان وموازی سه کشو را در 

)شکل 177ــ5(. 

صورت  در  شود.  انجام  دقیق  اندازه گیری،  کنید  دقت 
جای  صفحات،  مصنوعی  روکش  روی  دکور  نمای  در  اشتباه 
سوراخ بدنما دیده خواهد شد. برای زیبایی بیشتر، پس از اتمام 
ساخت کشوی ساخته شده از قطعات دور ریز، می           توانید نرهای 

در معرض دید داخل کشو را با اتو لبه چسبانی کنید. 
ح( ساخت و مونتـاژ پـاسنگ: در زیـر صفحٔه کـف 
قفسٔه میز آرایش، که کشوها را روی آن قرار داده اید، یک قطعٔه 
ام   دی  اف با ابعاد 16×50 ×٤00میلی متر نصب کنید. این قطعه 

»پاسنگ« نامیده می شود )شکل 179ــ5(.

ز( نصب دستگیرۀ کشوها: برای هریک از کشوها یک 
دستگیرٔه دو پایٔه تزیینی نصب کنید )شکل 178ــ5(.

 با اندازه گیری دقیق، دستگیره ها را از طرفین در وسط دِر 
کشو قرار دهید. دستگیره را باید طوری نصب کنید که به راحتی 

کشو باز و بسته شود.
بـرای نـصب دستگیرهٔ کشوهـا و درهـای کمـد بایـد عمـل 

سوارخ کاری را به وسیلٔه دریل برقی انجام دهید. 

این قطعه را به وسیلٔه دویراق گونیای فلزی، که از داخل 
بسته می شود، به کمک دریل پیچ گوشتی به بدنه های طرفین در 
پایین قفسٔه میز آرایش نصب کنید. دقت کنید نمای آن هماهنگ 
با سایـر پـاسنگ ها، که در زیر قسمت های دیگر دکـورها نصب 

نموده اید، باشند )شکل 180ــ5(.

شکل 180ــ5  ــ نصب پاسنگ ها

شکل 177ــ5  ــ نصب کشویی تلسکوپی سه ریله برای کشو

شکل 178ــ5  ــ نصب دستگیره

شکل 179ــ5  ــ آماده کردن پاسنگ ها
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قـطعات کـوچکی ماننـد پـاسنگ ها را می تـوانید از مـازاد 
صفحات ام دی اف قبلی در محل مونتاژ نیز تهیه کنید. این عمل را 

با کمک ارهٔ عمود بُر انجام دهید. 
دقت کنید، الزم است راه الیاف طرح چوب روکش های 
مصنوعی در پاسنگ وقطعات دیگر را کامالً هماهنگ قرار دهید 

تا ظاهر دکوِر ساخته شده زیبا جلوه نماید. 

ـ  5  ــ ساخت ومونتاژ تختخواب سوم 23ـ
ساخت و مـونتاژ ایـن تخـتخواب را نیـز مانند ساخت دو 

تختخواب قبلی انجام دهید. 
در پـایـان، همٔه صفحات سقف قسمت های مختـلف دکـور 
را به وسیلٔه یـراق گـونیای فلـزی بزرگ به دیـوار پیچ کنید و ثـابت 
نگه دارید و آنها را با بست فلزی از باال به یکدیگر متصل نمایید، 

به  طوری  که خطر سقوط نداشته باشند )شکل 181ــ5(.

بادقت  دیگـری  از  پس  یکی  را  دکـور  های  ت  قسم تـمام 
اندازه گیری کنید. اندازه ها را با نقشه های اجرایی و با لیست  مواد 
اصلی در جدول تنظیم شده مطابقت دهید. کم و زیاد بودن اندازه  ها 

و تطابق  نداشتن با نقشه های اجرایی را یادداشت کنید. 
2ــ کیفیت کارهای ساخته شدهٔ دکور را بررسی نمایید.مواد 
به کار برده شده را از نظر جنس و رنگ آنها، با قرارداد منعقد شده 

مطابقت نمایید. در صورت اختالف تغییرات را یادداشت کنید.  
سطح تمام سطوح روکش دار ) انواع ام دی اف و فیبر و تختٔه 

خرده چوب ( به کار برده شده درساخت دکور را کنترل کنید. 
یا  افتادن  بدون خش  باید  دید روکش ها  معرض  در  سطح 

کندگی و تاول و... باشد. 
تمام گوشه ها و نیز صفحات در معرض دید باید فاقد لب  پر شدن 

باشند. 
کلیٔه گوشه های نر )ضخامت( صفحات، که در دسترس هستند، 
باید فاقد لبٔه تیز باشند. در صورت تیز بودن، باید تیزی گوشه یا لبٔه 
کار مربوطه را با سنباده یا سوهان برطرف نمایید )شکل 182ــ5(.

ـ  5  ــ کنترل و ارزشیابی ابعاد و کیفیت ساخت  24ـ
و مونتاژ دکور

پس از اتمام کار و قبل از تحویل آن، باید دکورهای ساخته 
شده را به ترتیب زیر کنترل نمایید:

1ــ ابعاد دکورهای ساخته شده را کنترل کنید و نقشه های 
اجرایی را مقابل خود قرار دهید. 

جدول لیست ابعاد و تعداد و مواد ساخت را مالحظه کنید 
و از وسایل اندازه گیری مانند متر وکولیس، گونیا و نقاله استفاده 

کنید. 

چنانچه نر لبه چسبانی شده دارای لبٔه برجسته نوار است 
آن  را به وسیلٔه ابزار لبٔه رند نوار برطرف کنید. 

چنانچه مشخص شود در عملیات پرسکاری برای صفحاتی 
که روکش طبیعی دارند معایبی به وجود آمده است آنها را برطرف 

نمایید. 

شکل 181ــ5  ــ اتصال قسمت های مختلف دکور به یکدیگر و به دیوار

شکل 182ــ5  ــ برطرف کردن لبۀ تیز صفحات با سوهان
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لبه های  افـتادن  هم  روی  است  ممکن  پرسکـاری  معایـب 
روکش باشد یا تاول زدگی در سطح روکش. همچنین ممکن است 
تغییر محل روکش زیر پرس باشد که بدون روکش شدن گوشٔه کار 
منجر شده است. یا ممکن است سفیدک زدگی ناشی از مصرف 

چسب در سطح صفحات باشد.
3ــ کلید، پایه، لوال و یراق را بازدید کنید. از صحت محل 

استقرار آنها مطمئن شوید )شکل 183ــ5(.

لوالها را امتحان کنید تا عمل باز و بسته شدن، صحیح و 
راحت انجام گیرد. یراق تلسکوپی )ساچمه ای( کشوها را امتحان 

کنید که کارکرد صحیح و روان داشته باشند. 
کـلیٔه پیـچ ها را بـا انـواع آچار پـیـچ گـوشتی دستی )ساده  و 
چهارسو( وآچار آلن و... امتحان کنید که محکم بسته شده باشند. 
جک  تختخواب ها را کنترل کنید که گاز درون آنها کافی تنطیم شده 

باشد. 
تختخواب ها را کنترل کنید و آنها را در حال نیمه باز قرار دهید 
و از باقی ماندن در حال تعادل آنها مطمئن شوید )شکل 184ــ5(. 

4ــ کلیٔه قسمت ها را از نظر سقوط نکردن و جدا نشدن از 
دیوار امتحان کنید.

نمایید. کم و زیاد بودن  ایرادات کار را برطرف  5  ــ کلیٔه 
اندازه ها و ایراد مواد اصلی وکمکی تا حدی که مؤسسٔه استاندارد 
تعیین نموده قابل قبول است. در غیر  ایران  و تحقیقات صنعتی 

این صورت باید قطعات ومواد تعویض گردند. 
از  و  کنید  تمیز  را  کار  و وسایل  ابزار  کنترل،  از  بعد  6ــ 

محل ساخت ومونتاژ بیرون ببرید.
کار  قیمت  بنویسید.  را  شده  انجام  کارهای  گزارش  7ــ 

تمام شده را محاسبه و اعالم نمایید.

شکل 183ــ5  ــ کنترل کیفیت و دقت نصب یراق دکور
شکل 184ــ5  ــ کنترل تعادل تختخواب به وسیلۀ جک ها
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چند توصیۀ اخالق حرفه ای
کارهای فنی و خدماتی مهم است. عملکرد شاغلین در این رشته ها بر کیفیت زندگی همگان تأثیر مستقیم دارد. 
خدمات آنها باید در مســیر حفاظت از ســالمت، ایمنی و آسایش اجتماع باشد. این افراد باید زیر چتر رفتار حرفه ای، 
که مبتنی بر رفتار و ســلوک اخالقی ســت، حرکت کنند و به اجرای کارها مشغول شوند. از جمله وظایف حرفه ای که 

آنان بر عهده دارند موارد زیر است:
1ــ برای کارفرما یا مشتری مانند یک امانتدار فعالیت کنند.

2ــ از فریبکاری پرهیز می کنند.
3ــ اطالعات الزم را بدون رضایت مشتری یا کارفرما بازگو نمی کنند.

٤ــ صرفاً به اجرای کارهایی متعهد می شــوند که در خصوص آنها از طریق تحصیل یا تجربه صاحب صالحیت 
شده اند.

5  ــ از پذیرفتن رشوه تحت هر عنوانی پرهیز می کنند.
6  ــ هنگامی که مطمئن می شــوند کاری به نتیجه نمی رســد آن را صریحاً به مشــتریان و کارفرمایان خود اعالم 

می کنند.
7ــ به منظور پیشــرفت در حرفٔه خود، هرگز حاضر نمی شوند به محیط زیست، که به نسل های آینده تعلق دارد، 

آسیب برسانند.
8  ــ بدون رضایت همٔه شرکای سودبر، در هیچ پروژه ای مشارکت نمی جویند و پیشنهادی ارائه نمی دهند.

9ــ هرگز با طرح انتقادهای ناصحیح از همکار دیگر و ِاعمال به شیوه های نامناسب و پرسش انگیز، در پی جایگاه 
و پایگاه شغلی برای خود نیستند.

10ــ اگر برای فرد یا شرکتی کار می کنند، هرگز از تجهیزات، آزمایشگاه و سایر امکانات آنها، بدون اجازه برای  
کارهای شخصی خود استفاده نمی کنند.

11ــ در کارهای مهندسی از قوانین دولتی پیروی می کنند.
12ــ دانش و اطالعات خویش را در زمینٔه تخصصی توســعه و گســترش می دهند و با شرکت در فعالیت های 

حرفه ای، دوره های آموزشی و فنی دانش خود را به روز نگاه می دارند.
13ــ رفتارش با همکاران خود، با انصاف و احترام است و قابلیت های آنها را ارج می نهند.

1٤ــ هرگاه شــرایطی را مشاهده کردند که مستقیماً به شغل آنان مربوط می شود و دریافتند که فرصت پیش آمده 
برای ایمنی و سالمت عموم مخاطره آمیز است، مراتب را صادقانه به مقامات مربوط به آن موقعیت ها اطالع می دهند.

15ــ هرگونه اقدامی را، مستقیم یا غیرمستقیم، جهت وادارکردن، گمراه ساختن یا بر حسابرسان مستقل شرکت 
)با هدف دستکاری صورت های مالی( تأثیرگذاشتن، ممنوع می دانند.

16ــ آنها، نســبت به رقبای خود، منصفانه و صادقانه به دنبال عملکرد بهتر و کسب مزایای رقابتی بیشترند و به 
دنبال فعالیت از طریق کسب و کار غیراخالقی و غیرقانونی نیستند.

کتاب: بایسته های اخالق مهندسی
ترجمه: مصطفی ساکت  

اخالقحرفه ای توصیۀ چند
کارهای فنی و خدماتی مهم است. عملکرد شاغلین در این رشتهها بر کیفیت زندگی همگان تأثیر مستقیم دارد. 
الخدمات آنها باید در مســیر حفاظت از ســالخدمات آنها باید در مســیر حفاظت از ســالمت، ایمنی و آسایش اجتماع باشد. این افراد باید زیر چتر رفتار حرفه ای، 
حرفهســت، حرکت کنند و به اجرای کارها مشغول شوند. از جمله وظایف حرفهســت، حرکت کنند و به اجرای کارها مشغول شوند. از جمله وظایف حرفهای که  که مبتنی بر رفتار و ســلوک اخالقی

آنان بر عهده دارند موارد زیر است:
1ــ برای کارفرما یا مشتری مانند یک امانتدار فعالیت کنند.

2ــ از فریبکاری پرهیز میکنند.
3ــ اطالعات الزم را بدون رضایت مشتری یا کارفرما بازگو نمیکنند.

صالحیت شــوند که در خصوص آنها از طریق تحصیل یا تجربه صاحب صالحیت شــوند که در خصوص آنها از طریق تحصیل یا تجربه صاحب صالحیت  ٤ــ صرفاً به اجرای کارهایی متعهد می
شدهاند.

5ــ از پذیرفتن رشوه تحت هر عنوانی  ــ از پذیرفتن رشوه تحت هر عنوانی  ــ از پذیرفتن رشوه تحت هر عنوانی پرهیز میکنند.
ًرســد آن را صریحاًرســد آن را صریحاً به مشــتریان و کارفرمایان خود اعالم  6ــ هنگامی که مطمئن   ــ هنگامی که مطمئن   ــ هنگامی که مطمئن میشــوند کاری به نتیجه نمی

میکنند.
ٔــ به منظور پیشــرفت در حرفٔهــ به منظور پیشــرفت در حرفه خود، هرگز حاضر نمیشوند به محیط زیست، که به نسلهای آینده تعلق دارد،  7

آسیب برسانند.
ٔــ بدون رضایت همٔهــ بدون رضایت همه شرکای سودبر، در هیچ پروژهای مشارکت نمیجویند و پیشنهادی ارائه نمیدهند. 8ــ بدون رضایت همه  ــ بدون رضایت همه  

جایگاه انگیز، در پی جایگاه انگیز، در پی جایگاه  شیوهعمال به شیوهعمال به شیوههای نامناسب و پرسش ِــ هرگز با طرح انتقادهای ناصحیح از همکار دیگر و ِاــ هرگز با طرح انتقادهای ناصحیح از همکار دیگر و ِا 9
و پایگاه شغلی برای خود نیستند.

10ــ اگر برای فرد یا شرکتی کار میکنند، هرگز از تجهیزات، آزمایشگاه و سایر امکانات آنها، بدون اجازه برای 
کارهای شخصی خود استفاده نمیکنند.

11ــ در کارهای مهندسی از قوانین دولتی پیروی میکنند.
ٔــ دانش و اطالعات خویش را در زمینٔهــ دانش و اطالعات خویش را در زمینه تخصصی توســعه و گســترش میدهند و با شرکت در فعالیتهای  12

حرفهای، دورههای آموزشی و فنی دانش خود را به روز نگاه میدارند.
ها را ارج میهای آنها را ارج میهای آنها را ارج مینهند. 13ــ رفتارش با همکاران خود، با انصاف و احترام است و قابلیت

ًــ هرگاه شــرایطی را مشاهده کردند که مستقیماًــ هرگاه شــرایطی را مشاهده کردند که مستقیماً به شغل آنان مربوط میشود و دریافتند که فرصت پیشآمده  1٤
رای ایمنی و سالمت عموم مخاطرهبرای ایمنی و سالمت عموم مخاطرهبرای ایمنی و سالمت عموم مخاطرهآمیز است، مراتب را صادقانه به مقامات مربوط به آن موقعیتها اطالع میدهند.

گمراهــ هرگونه اقدامی را، مستقیم یا غیرمستقیم، جهت وادارکردن، گمراهــ هرگونه اقدامی را، مستقیم یا غیرمستقیم، جهت وادارکردن، گمراهساختن یا بر حسابرسان مستقل شرکت  15
)با هدف دستکاری صورتهای مالی( تأثیرگذاشتن، ممنوع میدانند.

16ــ آنها، نســبت به رقبای خود، منصفانه و صادقانه به دنبال عملکرد بهتر و کسب مزایای رقابتی بیشترند و به 
دنبال فعالیت از طریق کسب و کار غیراخالقی و غیرقانونی نیستند.

کتاب: بایستههای اخالق مهندسی
ترجمه: مصطفی ساکت 
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1ــ مشخصات دکور برای موفقیت وجذب مشتری چگونه باید باشد؟
.................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

.......................................................................
2ــ برای ساخت کتابخانٔه چوبی با صفحات ام دی اف کدام اندازهٔ ارتفاع مناسب تر است؟

د( 85 تا 200 سانتی متر  ج( 150 تا 250 سانتی متر  ب(150 تا 175 سانتی متر  الف( 165 تا 210 سانتی متر 
3ــ عرض تختخواب یک نفره چند سانتی متر است؟

د( 95 تا 160 ج( 65 تا 1٤5   ب( 89 تا 105   الف( 50 تا 65   
٤ــ طول تختخواب کودکان چند میلی متر است؟

د( 1000 تا 1500 ج( 900 تا 1٤00   ب( 800 تا 1600    الف( 500 تا 800  
5  ــ ابزارهای مونتاژ در ساخت دکور را نام ببرید.

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
............................................................................
6ــ چرا صفحات ام دی اف یا تخته خرده چوب را برای ساخت دکور چوبی لبه چسبانی می کنند؟

....................................................................................................

............................................................................... ... .................

............................................................................... ... .................
............................................................................

7ــ چرا بازدید از محل مصرف دکور چوبی برای ساخت و مونتاژ آن الزم است؟
....................................................................................................
............................................................................... ... .................
............................................................................... ... .................

............................................................................
8  ــ مواد مورد استفاده در ساخت دکورهای چوبی را نام ببرید.

....................................................................................................
...................................................................................................
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9ــ ارٔه پانل بُر عمودی )دیواری( چه کاربردی در ساخت و مونتاژ دکور چوبی دارد؟
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

............................................................................
10ــ برای رعایت صرفه جویی در مصرف صفحات ام دی اف برای ساخت و مونتاژ دکور چه کار می کنید؟

....................................................................................................

..................................................... ... ...........................................

..................................................... ... ...........................................
............................................................................

11ــ مورد استفاده ماشین ارٔه کشویی در ساخت دکور چوبی کدام است؟
الف( یک ضخامت کردن چوب ها در فراورده های چوبی
ب( ایجاد اتصال فاق و زبانه و دم چلچله در قطعات چوبی

ج( بریدن صفحات ام دی اف و تختٔه خرده چوب و قطعات چوبی
د( در آوردن جای لوالی گازری




