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

آنها با ماشين آالت موجود در هنرستان ها امكان پذير است، مي پردازيم.
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جاكتابي كودك و نوجوان 
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واحد یادگیری 1  

شايستگی طراحي و ساخت جاكتابي كودك و نوجوان

آیا تا به حال پی برده اید

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

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

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

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

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

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

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

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

شكل 1ـ1

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

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

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

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

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

نمودار 1ـ1
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 2. نورپردازی 
در اتاقی كه نور كافی وجود دارد كودك احساس امنيت بيشتری مي كند. بيشتر كودكان رنگ نور ماه را بسيار 
دوست دارند؛ بنابراين  اگر در نورپردازی اين اتاق، از نور مهتابی استفاده شود بهتر است. البته بايد توجه داشت 

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

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

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

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

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

شكل 3ـ1

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

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

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

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

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

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

شكل 5ـ1

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

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

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

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

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

پيشنهاد

نكته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نكته

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

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

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

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

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

نكات
زيست
محيطي

اين نكات
 را فراموش 

نكنيد

شكل 10ـ1 شكل 9ـ1

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

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

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

قرنيز، كناف سقف، پرده، و....(

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

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

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

شكل 13ـ1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)مطابق شكل زير( جابه جا كنيد.

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

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

شكل 15ـ1

ارتفاع از 
mm زمين

تعداد mmضخامت mmعرض mmطول قطعات مورد نظر رديف

2 16 450 1615 بدنه 1

1 16 481 813 كف 2

1 16 287 751 سقف 3

1 3 817 1800 پشت بند 4

1 16 451 721 طبقه روي كشو 5

3 16 285 721 طبقه ها 6

2 16 174 750 درب كشوها 7

4 16 129 400 بغل كشو 8

2 16 396 679 كف كشو 9

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

قطعات جاكتابي، را مشاهده مي كنيد.
جدول 1ـ1
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3- طراحي طبقه روي كشو
ابعاد 721 و 451و on = 492 تهيه نموده و با فاصله  برای ايجاد طبقه روی كشو،از نمای افقی قطعه ای به 

48ميلی متر از لبه پشت بند قرار دهيد. 

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

روی كشو، مماس كنيد.
4- طراحي بدنه

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

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

ترتيب شكل ال مانند بدنه را ايجاد نموده ايد. 

شكل 16ـ1

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

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

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

)شكل 19ـ1(.

شكل 1۸ـ1

شكل 19ـ1



فصل اول: جاكتابي كودك و نوجوان

15

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

كتابخانه و در محل آن قرار دهيد. 
5- طراحي سقف

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

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

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

ميلی متری قرار می گيرند.
۷- طراحي پايه

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

دهيد )شكل 20ـ1(.

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

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

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

شكل 21ـ1
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شكل 23ـ1

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

شكل 22ـ1
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و در نمای زير می توانيد برخی فواصل را مشاهده نماييد و اندازه گذاری ها و شماره قطعات )شماره رفرنس( را 
ببينيد )شكل 24ـ1(.

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

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

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

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

شكل 26ـ1

شكل 25ـ1
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11- ذخيرة فايل هاي آماده شده
 file/import/Scene منو  از   ) آينده  طراحی های  حتی  )و  طراحی  محيط  به  پروژه  اين  نمودن  وارد  برای 

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

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

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

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

مواد مصرفيماشين آالتابزار دستي و دستي برقي

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

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

تخته خرده چوب)نئوپان( مالمينه 

ام دي اف مالمينه - نوار لبه ـ يراق آالت

 ( 1 : 15 )

A-A ( 1 : 15 )

A

A

719

717

2,
5

17
4,

5
17

4,
5

745

31 751
813

16
36

2

52
12

5
12

5

16

17
96

11
9

285

481

400

31
0

16 287

32
2

32
0

32
0

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

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

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

شرح قطعهرديف
تعداد ابعاد برش

قطعه
رنگ يا طرح قطعه

راه نوع جنس
راست

راه 
پود ABCطولعرضضخامت

تخته خرده چوب *1645016152بدنه 1
مالمينه 

*

تخته خرده چوب *164818131كف2
مالمينه 

*

تخته خرده چوب *162877511طاق)سقف(3
مالمينه 

*

تخته خرده چوب *1681317961پشت بند4
مالمينه 

*

طبقه روی 5
كشو

تخته خرده چوب *164507191
مالمينه 

*

طبقه 6
رافيكسی

تخته خرده چوب *162857173
مالمينه 

تخته خرده چوب *16174/57452دِر كشو7
مالمينه 

تخته خرده چوب 161254004بغل كشو8
مالمينه 

تخته خرده چوب 161256632عقب كشو9
مالمينه 

تخته فيبر 3 163966752كف كشو10
ميلی متر

ام دی اف*25205502دستگيره11

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

رنگ A: كارامل           رنگ B: سامائوتيك                

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

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

بحث كالسي

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

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

ويژه استفاده می شود. 
 تنظيمات اوليه نرم افزار

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

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

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

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

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

»كات مستر« است.

بحث كالسي

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

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

ميلي متر( اين تيك را بايد برداشت.

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

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

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

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

طول برش است.

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

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

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

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

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

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

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

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

متراژ دقيق نوار توسط نرم افزار محاسبه شود. 

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

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

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

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

در همين جا تغيير دهيد.

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

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

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

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

شكل 32ـ1
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در آخر تعداد قطعه را درج كنيد و سپس اينتر بزنيد تا اطالعات به ليست وارد شود.
اگر قبل از ورود مشخصات قطعه به ليست، نوع نوار را مشخص نكرده باشيم، هيچ مقاديری برای نوار نخواهيم داشت. طرف 
نواركاری در الگوی برش درج نمی شود و متراژ نوار را در گزارش مالی نداريم. پس قبل از درج ابعاد قطعه، از ليست كشويی 
BAND، يكی از نوارهايی كه قبالً در ليست نوار ثبت نموده ايم را انتخاب می كنيم. به ياد داشته باشيد كه می توانيم برای 
هر طرف قطعه، يك نوار را انتخاب كنيم. اين كار با كليك روی سلول BL1 /BL2/BW1/BW2 و تغيير نوع نوار آن 

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

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

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

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

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

نكته

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

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

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

2- هر بار زدن اين كليد، اگر به تغيير اعداد طول برش يا راندمان ورق آخر منجر بشود، يعنی چيدمان جديد به وجود آمده 
است. بايد توجه داشت كه هر چه راندمان ورق آخر پايين باشد، راندمان ساير ورق ها بيشتر شده و اين مطلوب ماست. 

3- در تيتر الگوی برش، ابعاد ورق و مساحت آن ديده مي شود و در زيرآن، ابعاد قطعه ای كه موس روی آن قرار 
گرفته به اين ترتيب، می توانيم مساحت تك تك قطعات و حتی دورريزها را مشاهده كرد.

4- اطالعات تعداد قطعات، تعداد ورق مورد نياز، متراژ ورق های مصرفی، درصد راندمان ورق ها، درصد راندمان 
آخرين ورق، مقدار نوار مورد نياز، طول برش به دست مي آيد.

5- در نمای الگوی برش، چيدمان قطعات را مشاهده نموده و نام قطعه در وسط آن مشاهده مي شود عالوه بر 
آن ابعاد طول و عرض و عالمت نواركاری را نيز مي توان مشاهده كرد. 

6- برای كم كردن تعداد ورق های مصرف شده از ليست ورق ها، بايد كليد Remov used panels را فشرده 
و با اين كار، تعداد ورق مصرفی از انبار ورق ها حذف كرد.

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

نسبت به انتقال آنها اقدام نمود.

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

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

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

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

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

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

شكل 3۷ـ1

شكل 3۸ـ1
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شكل 39ـ1

شكل 40ـ1

برای فراخوان پروژه های ذخيره شده از منو، File و سپس Load را می زنيم و بعد از انتخاب پروژه مورد نظر، 
Open را می زنيم.
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برای  باشد.  برای شروع عملیات برش  تهیه پرینت  الگوی برش،  تهیه  ابعاد و  از درج  شاید مهم ترین کار پس 
تنظیمات پرینتر، به شکل زیر عمل می کنیم: 

در منو، file را و از print setup نام پرینتر مورد نظر را انتخاب می کنیم، سپس از paper، باید سایز کاغذ را 
انتخاب و از orientation نوع پرینت طولی یا عرضی را تعیین کنیم. 

این تنظیمات تا تنظیم مجدد تغییر نخواهد نمود. 

 اگر پس از ذخیره پروژه، نیازمند انجام تغییراتی در آن بودیم، برای ذخیره مجدد الزم است که از نوار، 
.)Save As( منو شکلي را انتخاب کنیم

در صورت ذخیره کردن نام پروژه، نام پروژه در عنوان نرم افزار دیده می شود.

نكته
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شكل 43ـ1

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

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

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

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

آموزشی پيگيری نماييد. 

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

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

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

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

اين ليست ها( استفاده كرد. 

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

صورت دستی و با اندازه واقعی روی كاغذ ترسيم كرد.

شكل 45ـ1

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

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

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

ايجاد نشود. البته بايد از شابلون نيز استفاده شود.

5   ـ ساخت جاکتابی کودک و نوجوان

 

فكركنيد

فعاليت 
كارگاهي

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

نهايی محصول مؤثر است.

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

لبه چسبانی می كنيم.

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

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

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

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

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

ضخامت 1 يا 2ميلی متر استفاده می كنيم.

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

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

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

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

نكته
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10- كف جعبة كشو را با توجه به شكل، به ابعاد 3×396×675 ميلی متر، به تعداد 2 عدد از جنس ام دي اف 
سفيد برش می دهيم.
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9- عقب كشو را با توجه به شكل، به ابعاد 125×663 ميلی متر به تعداد 2 عدد برش می دهيم، سپس دو طول 
)لبة باال( آن را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر لبه چسبانی می كنيم.

شكل 5۷   ـ1

شكل 56   ـ1
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به كدام دليل در اين پروژه از تخته خرده چوب)نئوپان( مالمينه استفاده شده است؟

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

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

 

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

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

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

نكته

شكل 5۸  ـ1

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

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

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

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

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

نكات ايمني

شكل 60   ـ1شكل 59   ـ1

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

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

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

13- شيار زن

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

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

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

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

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

شكل 61   ـ1

شكل 65   ـ1 شكل 64   ـ1 شكل 63   ـ1

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

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

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

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

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

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

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

نصب ريل سه تيكهنصب ريل به بدنه و كشو16

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

شاخدار
نصب پايه

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

تحقيق

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

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

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

خزينه چهارسو16×3/5 به بدنه محكم نمود. 
بدنه، 6 سوراخ وجود دارد كه  باالی هر  در قسمت 
مربوط به پيچ رافيكس برای نصب طبقه است. داخل 
اين دو سوراخ، رولپالگ10×11 كوبيده شده و بعد 

پيچ رافيكس سفت می گردد.

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

شكل ۷1ـ1

شكل ۷0   ـ1

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

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

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

پشت را به عهده دارد.

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

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

شكل ۷3ـ1 شكل ۷2ـ1

شكل ۷4ـ1

الفبپ

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

داخل آنها كوبيده می شود؛ سپس مانند شكل زير، بايد ميلة اليت توسط پيچ گوشتی شارژی سفت شود.

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

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

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

نكته

نكته

شكل ۷5ـ1

شكل ۷6ـ1

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

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

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

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

نكته

نكته

شكل ۷9ـ1 شكل ۷۸ـ1

شكل ۸0  ـ1 شكل ۸1   ـ1 شكل ۸2  ـ1

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

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

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

در هزينة حمل و نقل خواهد شد.
نقشة زير، طراحی اندازة كارتن بسته بندی را نشان می دهد. كارتن بسته بندی جاكتابيه از دو جعبه يا چهارتكه 

تشكيل می شود. اندازة دِر بسته بندی، هميشه 20 ميلی متر بزرگ تر از خود جعبه است.

شكل ۸۸   ـ1 شكل ۸۷  ـ1 شكل ۸6  ـ1

شكل 90ـ1 شكل ۸9  ـ1

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

چيدمان انجام گيرد.

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

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

نكته

شكل 93ـ1

شكل 94ـ1

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

به عنوان پركردن فضای خالی از يونوليت استفاده می شود.

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

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

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

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

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

نكته

فعاليت

فكركنيد

شكل 96ـ1

شكل 9۸ـ1 شكل 9۷ـ1

شكل 95ـ1

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

بايد به سيستم مكنده متصل باشند.

نكات
زيست
محيطي
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ارزشيابي شايستگي ساخت جاكتابي كودك و نوجوان

شرح كار: 
ـ طراحي جاکتابي با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه هاي فني و اجرایي آنها 

ـ انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیۀ لیست برش و برش قطعات با استفاد از ماشین اره گرد خط زن                  
ـ لبه چسباني دستی و نیمه اتوماتیک

ـ سوراخ کاری محل اتصاالت و یراق آالت و شیارزني
_ مونتاژ آزمایشي

_ بسته بندي قطعات در داخل کارتن

استاندارد عملكرد:
با استفاده از ماشین هاي برش و لبه چسبان و سوراخ زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملي جاکتابي بسازد.

شاخص ها:
ـ استفاده از ماشین هاي استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه             ـ برش قطعات به طور گونیایي و با اندازه دقیق طبق نقشه

ـ لبه چسباني قطعات بر اساس استاندارد ملي                                     ـ سوراخکاري و شیارزني به صورت دقیق طبق نقشه
ـ مونتاژ دقیق با توّجه به نقشه                                                          ـ بسته بندي قطعات در کارتن طبق استاندارد ملي

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرايط:1ـ کارگاه مبلمان صفحه ای استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهویه کافي و فنداسیون مناسب براي نصب دستگاه و سیستم مکنده و 
نورکافي به انضمام لوازم ایمني و نورکافي و سیستم سرمایشي و گرمایشي ایمن 2- اسناد: نقشه  جاکتابی کودک و نوجوان 3ـ ابزار و تجهیزات: ماشین اره 

گرد خط زن - اره فارسي بر- ماشین لبه چسبان- سوراخ زن- دریل و پیچ گوشتي برقي - میزکار  4.مواد: صفحات فشرده مصنوعي- یراق – پیچ- نوار 
PVC 5. زمان: 5 ساعت 

ابزار و تجهيزات:
ماشین اره گرد میزي- ماشین فرز- ماشین دریل ستوني- ماشین لبه چسبان اتوماتیک یا دستي- دستگاه فارسي بر- تنگ دستي – تنگ نیوماتیک

معيار شايستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله كاررديف

1برش کاري بر اساس نقشه فني1
1لبه چسباني قطعات2
2شیارزني و سوراخ کاري3
2مونتاژ و بسته بندي4

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

1ـ مدیریت مواد و تجهیزات

2ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، گوشي و کفش ایمني

3ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها

4ـ صرفه جویي و مطابقت با نقشه

2

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


