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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

فصل 1

مواد اولیه و اتصاالت

اولیه پس از  انتخاب مواد  نهايي كابینت تولید شده بسیار حائز اهمیت است.  اولیه در كیفیت  انتخاب و آماده سازي 
نقشه خواني و تشخیص آن از نظر طرح و رنگ پیشنهادي صورت مي گیرد. با توجه به كیفیت ساخت و متناسب با كاربرد 
كابینت و همچنین اطالع از ابعاد و اندازه هاي استاندارد، مواد اولیه مورد نیاز انتخاب مي شود، سپس با انتخاب اتصال 

مناسب كابینت موردنظر ساخته خواهد شد. 
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آیا تا به حال پی برده اید

 درختاني كه در خيابان هاي شهر ديده مي شوند براي استفاده در صنعت چوب مناسبند؟
 بهترين مواد اوليه براي ساخت كابينت آشپزخانه داراي چه ويژگي هايي است؟

 تركيب رنگ كابينت آشپزخانه چگونه انتخاب مي شود؟
 آيا مي توانيد انواع صفحات فشرده چوبي را نام ببريد؟ 

 چوب ماسيو در كجای كابينت آشپزخانه به كار می رود؟
 از چه اتصاالتي براي ساخت كابينت مي توان استفاده كرد؟

 كابينت را غير از چوب و فراورده هاي چوبي از چه موادي مي توان ساخت؟

هدف از اين واحد يادگيری، بررسی دسته بندی انواع مواد اوليه و استفاده از اتصاالت مناسب براي ساخت 
كابينت آشپزخانه است. 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام اين واحد يادگيری، هنرجويان قادر خواهند بود كه صفحات فشردۀ چوبي را به عنوان مواد اوليه 
برای ساخت كابينت آشپزخانه، با توجه به طرح و نقشه، و اتصاالت موردنياز آماده سازی نموده و استفاده كنند. 

واحد یادگیری 1 

شایستگی مواد اولیه و اتصاالت
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

صندلی ها

میزها

مبل های راحتی

مبل های
تختخواب شو

نیمکت ها

و ...

كابینت آشپزخانه

قفسه های لباس

جاكتابی ها

قفسه های 
طبقه بندی
دراورها 

و...

ت از لحاظ محل قرارگیری
انواع كابین

آشپزخانه

اتاق خواب

اتاق نشیمن

سرويس 
بهداشتی

اداری

آزمايشگاهی

انواع ديگر

 موضوع كتاب ما كابينت آشپزخانه است. 

شکل 1ـ 1

شکل 2ـ 1

مقدمه

مبلمان می تواند با توجه به نياز آدمی به شکل های گوناگون طراحی و در فضاهای مختلف زندگی مورد استفاده 
قرار گيرد. مبلمان خانگی، مبلمان اداری و دفتری، مبلمان شهری و مبلمان مراكز آموزشی از جمله مبلمان هايی 
هستند كه ما در زندگی روزمره با آنها سروكار داريم. اين مبل ها از ديدگاه مصرف به دو دسته تقسيم می شوند :

1 مبلمان پايه دار، مانند صندلی، ميز، نيمکت، مبل های راحتی و ... .

2 مبلمان بدون پايه )پايه سرخود يا كابينت ها(، مانند كابينت آشپزخانه، كتابخانه، دراور، انواع قفسه و ... .

ازآنجايی كه بحث كتاب ما در رابطه با كابينت است، فقط به اين موضوع می پردازيم.

تعريف كابینت : كابينت )CABINET( يکي از پركاربرد ترين مبلمان مسکوني و اداري است كه به معنای 
و  تجهيز  براي  وسائل،  ماندن  منظم  و  محفوظ  ذخيره سازی،  برای  كابينت ها  از  می باشد.  اطاقک  و  قفسه 
زيباسازي محيط زندگي و تسهيل در انجام كار استفاده می شود، از اين رو با خالقيت و نوآوري در طراحي و 
ساخت و تزيين آن بايد نهايت دقت، ذوق و سليقه را به كار برد. در شکل های 1ـ1 و 2ـ1، انواع كابينت ها را 

از لحاظ محل قرارگيري در فضاهاي مختلف می توان ديد. 
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بحث
به تصاوير زير دقت كنيد و به كمک هنرآموز خود نام هر يک از كابينت ها را در جدول 1ـ1 بنويسيد. كالسی
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

انواع كابینتانواع مبلمانشماره

كابينت زمينی تک در،. ..........آشپزخانه1

دراور،. ..........اتاق خواب2

ميز تلويزيون،. ..........اتاق نشيمن3

كابينت حوله،. ..........سرويس بهداشتي4

فايل، ..........اداری 5

قفسه تجهيزات، .......... آزمايشگاهی6

..........انواع ديگر7

آشپزخانه
 

دكوراسيـون داخلی آشپزخانـه از گذشته تـاكنـون دستخوش تغييرات 
زيـادی شده است. در گذشته آشپزخانه فقط مکان كار بـوده كه معموالً 
فضايی بسته به آن اختصاص داده می شد، امـا آشپزخانه های امروزی 
شرايط كامالً متفاوتی نسبت به مـدل های قديمی پيدا كرده انـد، تبديل 
شدن آشپزخانه ها به فضايی بـاز )اُپن( آن هم در مركز خانـه و تمركز 
زياد در طراحی دكوراسيون داخلی آن، ميـزان تغييرات در نوع نگرش 
به آشپزخانه را در گـذر زمـان به وضوح نشان می دهد. امروزه آشپزخانه 
محيطی خودمانی، ساده و صميمی است به طوری كه تبديل به يکی از 
فعال ترين قسمت های منـزل مسکونی شده و تـا حد امکان بايد فضايي 
جذاب و دل نشين داشته باشد. فضای يک آشپزخانـه به وسيله تجهيزات 
چوبی، جانبی )وسائل الکتريکي و گازسوز( و لوازم داخلی، تکميل می گردد. 
رعايت اصول ايمنی و فنی ساختمانی، ارگونومی و طـراحی متناسب، نصب 
صحيح تجهيزات چوبی و انتخاب مناسب تجهيزات جانبی آشپزخانه در 
تکميل فضای يک آشپزخانه استانـدارد الزامی است. تفاوت های آشپزخانه 

قديمي و امروزي را در شکل های 3ـ1 تا 6  ـ1 می توان مشاهده كرد. 

جدول 1ـ 1

شکل 3ـ 1

شکل 4ـ 1

شکل 6 ـ 1 شکل 5 ـ 1
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کابینت آشپزخانه
 

وسائل  جاگذاری  و  تقسيم  برای  كه  می شود  گفته  قفسه ها  و  جعبه ها  از  مجموعه ای  به  آشپزخانه  كابينت 
موجود در آشپزخانه، استفاده بهينه و سهولت دسترسی به آنها و برای مديريت بهتر فضاي آشپزخانه مورد 
استفاده قرار می گيرند. طراحی و چيدمان كابينت ها از فاكتورهای بسيار مهم در طراحی دكوراسيون داخلی 
يک آشپزخانه است به طوري كه با طراحی مناسب می توان بهترين كارايی را از يک آشپزخانه انتظار داشت.

 
 انواع كابینت در آشپزخانه 

براساس دسته بندی سازمان استاندارد تحقيقات صنعتي ايران در يک آشپزخانه كابينت ها می تواند به صورت های 
زير وجود داشته باشند:

1 كابينت زمينی )يک در، دو در، گوشه، كشودار، ويترين قدی، ...(

2 كابينت ديواری )يک در، دو در، گوشه، فلپ، هود، شلف، باالی يخچال(

3 كابينت نيمه ايستاده

4 كابينت ايستاده 

)كمد، سوپری، آوون، 
ماكروويو، ...(

5 كابينت ويترين

6 كابينت كانتر 

)پيشخوان(

شکل های 8 ـ1 و 9ـ 1، طراحی قسمتی از اين آشپزخانه را به دو صورت نشان می دهد. 

ـ 1ـ قسمتي از كابینت آشپزخانه شکل 8 
 با كانتر )اپن( معمولي

شکل 9ـ 1ـ قسمتي از كابینت آشپزخانه 
با كانتر )اپن( پذيرايي

شکل 7ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

با  رابطه  در  استاندارد  ملی  توسط سازمان  زير  تعاريف  )unit( گفته می شود.  يونيت  كابينت،  واحد  به يک 
موضوع يونيت آشپزخانه و انواع آن ارائه شده است: 

 يونیت 
به جعبه ای گفته می شود كه شامل دو بدنه، سقف، كف، پشت بند و در است و فضای داخل آن می تواند توسط 

طبقات ثابت يا متحرک به دو يا چند قسمت تقسيم گردد.
اسکلت يونیت: به چارچوب )قالب( يک قفسه، ويترين، پيشخوان )Counter(، يونيت های كشودار يا دردار 
)بازشو عمودی، بازشو به پهلو و كركره اي، كشويی و ...( بدون در نظر گرفتن درها، طبقات متحرک و صفحه 

رويه، اسکلت گفته می شود. 
در يونیت: به قطعه ای گفته می شود كه برای پوشش فضای دهانه اسکلت يونيت )به صورت بازشو( به كار 

می رود و به وسيله يراق آالت مناسب نصب می گردد.
كشو: جعبه كشو به محفظه اي گفته می شود كه براي قراردادن برخي لوازم آشپزخانه از آن استفاده مي شود.

يونیت زمینی: به يونيتی گفته می شود كه پايه يا كف آن روی زمين قرار گرفته و صفحه رويۀ كابينت روی 
آن نصب می شود. يونيت زميني به انواع در دار، كشودار، در و كشودار تقسيم مي شود.

يونیت ديواری )هوايي(: به يونيتی گفته می شود كه به ديوار متصل بوده و هيچ نقطه ای از آن به زمين 
اتصال نداشته باشد.

يونیت نیمه ايستاده : به يونيتی گفته می شود كه پايه يا كف آن روی زمين قرار گرفته، ارتفاع آن از يونيت 
زمينی بيشتر بوده و سطح روی آن برای انجام كار استفاده نمی شود.

يونیت ايستاده )كمد(:به يونيتی گفته می شود كه پايه يا كف آن روی زمين قرار گرفته و ارتفاع آن برابر با 
قسمت باالی يونيت ديواری باشد. 

يونیت قفسه )شلف(: به يونيتی گفته می شود كه فاقد در بوده و شامل دو بدنه، سقف، كف و پشت بند است، 
فضای داخل قفسه می تواند توسط طبقات ثابت يا متحرک به دو يا چند قسمت تقسيم گردد.

يونیت ويترين: به يونيتی گفته می شود كه داخل آن از يک يا بيش از يک وجه قابل ديدن باشد.
به عنوان  آن  از  می توان  و  می كند  جدا  پذيرايی  از  را  آشپزخانه  كه  است  كابينتی  )اپن(:  كانتر  يونیت 

ميزغذاخوری و پذيرايی استفاده كرد. در شکل صفحۀ 6 دو نوع كانتر نشان داده شده است.
يونیت های تجهیزات جانبي: اين يونيت ها در برگيرنده تجهيزات الکتريکی و گازسوز آشپزخانه )به صورت 
توكار( نظير ماكروويو، فر، اجاق گاز، هود و ... هستند. رعايت اصول ايمنی، نظير تهويه مناسب، كابل كشی 

و لوله كشی صحيح برای ساخت اين يونيت ها الزامی است.
يونیت های لوازم داخلي: اين يونيت ها در برگيرندۀ لوازم 
و  قاشق  محفظۀ  بطری،  محفظه  نظير  آشپزخانه،  داخلي 
)آبچکان(،  چنگال، محفظۀ چاقو، سبد ظروف شسته شده 

سبد سيب زمينی و پياز، سطل زباله توكار و ... هستند.
دكوراسيون داخلی يک آشپزخانه از تركيب و كنار هم قرارگرفتن 
كابينت ها و وسائل آشپزخانه )يخچال، گاز، سينک ظرف شويی، 
ماشين لباس شويی، ماشين ظرف شويی و...( تشکيل می شود. 

زيرچراغیتاجكابینت هوايی

پاسنگ  كابینت زمینی

كابینت 
ايستاده

شکل 10ـ 1ـ كابینت آشپزخانه معمولي
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در شکل صفحه قبل نمونه ای از اين دكوراسيون و اجزای مختلف تشکيل دهندۀ آن را می توان ديد.
                             

 انواع كابینت آشپزخانه از نظر مواد اولیه به كار رفته در آن 
كابينت هاي آشپزخانه از نظر نوع جنس به كار رفته در آنها، تنوع بااليی دارند و با توجه به فضاهاي كاربردي، 
كابينت ها با مواد اوليه متفاوتی ساخته می شوند. بر اين اساس جنس كابينت ها به پنج دستۀ اصلی فلزي، 
چوبی، صفحات فشرده چوبی، پی وي سی)PVC( و تركيبی تقسيم می گردد. در اين كتاب با توجه به هدف 

آموزشی تعيين شده، كابينت از جنس صفحات فشرده چوبی بيان می گردد. 

 كابینت های صفحه ای )صفحات فشرده چوبی(
داليل متعددي برای استفاده از صفحات فشرده چوبی برای ساخت كابينت وجود دارد. سرعت باالی ساخت، 
زيبايی و ظرافت كابينت ساخته شده از صفحات فشرده چوبی از يک طرف، و خصوصيات فيزيکی و مکانيکی 
فراورده های چوبی و ارزان تر بودن آن نسبت به چوب توپر )ماسيو( و دسترسی آسان از طرف ديگر، باعث شده 

اين ماده از پركاربردترين عناصر مورد استفاده در ساخت كابينت آشپزخانه باشد. 
آشنايی با مواد و وسائل به كار رفته در ساخت كابینت های صفحه ای

می توان مواد و وسائل به كار رفته در ساخت كابينت های صفحه ای را به دو دسته كلي طبقه بندی كرد: 
1 مواد اوليه اصلی شامل چوب، روكش، ام دی اف، تخته خرده چوب، تخته اليه و...

2 مواد كمکی شامل چسب، يراق آالت، اتصاالت، بند و بست و... .

س
ت آشپزخانه از لحاظ جن

انواع كابین

تمام فلزی

چوبی )درچوبی(

صفحات فشرده چوبی

پی وی سی

تركیبی

شکل 11ـ 1
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صفحات فشرده چوبی

روكش

نوار لبه

ت صفحه ای
ت كابین

مواد اولیه ساخ

تخته چند اليهمحصوالت اليه ای

نوار لبه طبیعی راشچوبی

تخته خرده چوبمحصوالت خرده ای

نوار اتويیلترون

روكش راشطبیعی )چوبی(

ام دی افمحصوالت فیبری

نوار پی وی سیپی وی سی

روكش مالمینهمصنوعی

مواد اولیه اصلی به كار رفته در ساخت كابینت های صفحه ای
بر اين اساس انواع مواد اوليه مورد نياز برای ساخت كابينت های صفحه ای، مطابق نمودار زير بوده و به شرح 

مختصري از آنها می پردازيم.

اما با توجه به اينکه منشأ و پايه و اساس صفحات فشردۀ چوبی )فراورده های چوبی(، چوب توپر است، برای 
آشنايی هرچه بيشتر هنرجويان ابتدا به مفهوم چوب اشاره ای خواهيم داشت. 

 
 الف( چوب 

چوب يکي از اولين موادي است كه در جهان هستي به طور طبيعي و فراوان در دسترس بشر قرار داشته 
است. ماده اي است طبيعي كه نتيجه فعاليت موجود زنده ای به نام درخت می باشد. بافت چوب، محکم است 
اما می توان به سادگی آن را بريد و به شکل های مختلف درآورد. بخش عمده چوب از تنۀ درختان به دست 
می آيد. چوب در گونه ها و نقوش مختلف و در رنگ هاي متنوع و كيفيت هاي متفاوت، توانسته است بسياري 
از نيازهاي اجتماعي و اقتصادي بشر را برآورده سازد كه همراه با پيشرفت روزافزون تمدن و گسترش اين 

نيازمندي ها، تقاضا و استفاده از محصوالت چوبي نيز به سرعت رو به افزايش است.

با دقت به شکل شماره 13ـ1 در صفحه بعد كه يکي از هزاران شاهکار خالق هستي است نگاه كنيد چه 
فرايندي را نشان مي دهد؟ در كالس با هم بحث كنيد.

بحث
 كالسی

شکل 12ـ 1  
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فيلم بهره برداري چوب از جنگل و حمل و نقل آن را ببينيد. فیلم

در شکل های 14ـ1 و 15ـ1 دو نوع درخت و برگ آنها را مشاهده می كنيد؛ از مقايسۀ اين دو، به چه 
نکاتي می توان دست يافت؟

به نظر شما چه تفاوت هايي بين آنها وجود دارد؟ برداشت خود را بنويسيد.  

فعالیت 
كالسی

شکل 13ـ 1

شکل 15ـ 1شکل 14ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

انواع درخت
 

گونه هاي درختي چوب به دو گروه تقسيم می شوند:  
سوزنی برگان )نرم چوبان( 
پهن برگان )سخت چوبان( 

 سوزني برگان 
سوزنیبرگان )مخروط داران(، به نرم چوبان نيز معروف بوده و بيشتر در مناطق سردسير رشد میكنند. بيشتر سوزنی برگان 
نرم چوب، با نقش ساده و دارای برگ های سوزنی شکل هستند كه به جز چند گونه از آنها )مانند الريکس( بقيه خزان 

نمی كنند. انواع سوزنی برگان عبارت اند از: كاج، سرو، سرخدار، نراد، نوئل و ... )شکل های 16ـ1، 17ـ1 و 18ـ1 (

شکل 18ـ 1 ـ چند نمونه از چوب سوزني  برگ

 پهن برگان 
برگ هاي  داراي  و  نقش دار  متراكم،  و  سخت  اكثراً  می شود  گفته  هم  آنها سخت چوبان  به  كه  برگان  پهن 
درشت و پهني هستند كه در مناطق معتدله خزان می كنند و چوب نسبتاً سختی دارند. چوب اين درختان از 
چوب هاي سوزني برگ، سنگين تر بوده، اغلب دارای رنگ ها و نقش های متنوع هستند، و به همين دليل در 

  نراد                      سرخدار                                         كاج                                            سرو

شکل 17ـ 1شکل 16ـ 1
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صنايع مبلمان و روكش كاري به كار می روند. چنار، ملچ، راش، گردو، بلوط، افرا و... از جمله پهن برگان هستند 
كه در شکل های 19ـ1، 20ـ1 و 21ـ1 چند نمونه از آنها را می توان ديد.     

شکل 21ـ 1ـ چند نمونه از چوب پهن برگ

  چنار                     ملچ                                              راش           گردو

فکر كنید

نرم افزار

از نظر شکل ظاهري، بافت چوب و موارد استفاده، چه تفاوت هايي بين درختان سوزني برگ و پهن 
دارد؟ وجود  برگ 

با دقت، به نرم افزار چوب شناسي نگاه كنيد.

 پس از مشاهده و بررسي نرم افزار، جدول 2ـ1 را تکميل كنيد.

جدول 2ـ 1

كاربردنام درخت سوزني برگكاربردنام درخت پهن برگ

درسازيالريکستوليد مبل راش

شکل 20ـ 1شکل 19ـ 1
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نمودار 1ـ 1ـ تقسیم بندی استفاده از چوب برای مصارف مختلف

چوب

صنايع 
تقطیری

مشتقات 
سلولزی كاغذ و مقوا تخته فیبر تخته خرده 

چوب)نئوپان(
تخته چنداليی

و روكش چوب بری

تهیۀ تراورس
تهیۀ تخته
كف پوش

چوب های ساختمانی
مبل سازی

در و پنجره
كابینت آشپزخانه

تیرهای اليه ای
جعبه و صندوق

پاركت چوبی

كابینت آشپزخانه
در و پنجره

وسائل اداری
كشتی و قايق

قطعات داربست
بسته بندی جعبه

وسائل ورزشی
كبريت سازی
روكش كاری

كابینت آشپزخانه
دِر توپر

وسائل اداری
قفسه بندی

ديواره چوبی
پارتیشن

دكوراسیون

كابینت آشپزخانه
قفسه بندی

پوشش ديواره
بسته بندی
عايق كاری

انواع كاغذ
انواع مقوا

ابريشم مصنوعی
)ويسکوز(
فیلم های 
سینمايی

نوارهای ضبط
شیشۀ نشکن

تهیۀ زغال
الکل

اسید استیک
قطران

كرئوزوت
مواد ضد عفونی

تانن
مواد رنگی

مصارف روستايی
وسائل نخ ريسی

نساجی و قالی بافی
در و پنجره

قايق های سنتی
گهواره

دسته افزار
نرد بان

جعبه و صندوق
صنايع دستی
اشیای خانگی

تیرهای ارتباطات

مصارف سنتی تبديل شیمیايی تبديل مکانیکی

جدول 3ـ 1

محصوالت تبديل شیمیايي چوبمحصوالت تبديل مکانیکي چوب

1ـ توليد كاغذ و مقوا1ـ تخته اليه سازي

2ـ2ـ

3 ـ3ـ

4ـ4ـ

5 ـ5 ـ

پس از بررسي شکل 13ـ1 پوستر آموزشي در صفحه 10 و نمودار 1ـ1، جدول شماره 3ـ1 را تکميل كنيد. فعالیت 
كالسی
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نکات زيست 
محیطی

فعالیت 
با حضور در فضاي كارگاه، تعدادي از چوب هاي پهن برگ و سوزني برگ را انتخاب و بعد از مشخص كارگاهی

كردن نامشان، آنها را به هنرآموز خود تحويل دهيد.

در مسير حركت از منزل تا هنرستان، درختان مختلف را از نظر نوع برگ شناسايي نموده )با توجه به 
نرم افزار چوب شناسي( و بگوييد وجود اين درختان در مسير و در خيابان ها چه تأثيري در زندگي بشر 

دارد؟

فکر كنید

نکات ايمنی

1 با توجه به آموخته هاي خود به اين پرسش، پاسخ تحليلي دهيد: چرا به بعضي از درختان پهن برگ 

و به تعدادي ديگر سوزني برگ می گويند؟ آيا تفاوت های ديگر آنها را می توانيد بيان كنيد؟
2 به جز چوب هاي معرفي شده، دو نوع چوب سوزني برگ و پهن برگ ديگر نام ببريد.

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

2 از شوخي كردن در محيط كارگاه و هنگام كار جداً بپرهيزيد.

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

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

1 با كاشت يک نهال در آبادانی جامعه خود سهيم باشيم.

2 درختان را هرگز زخمي نکنيد؛ آيا می دانيد چرا؟

تحقیق
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به صورت فردي ياگروه های 2و3 نفره به مکان هايی برويد كه در جدول شماره 4ـ1 به آنها اشاره شده است، پژوهش
سپس با دقت و حوصله به اطراف نگاه كنيد و موارد خواسته شده را كامل كرده، در كالس ارائه دهيد. 

جدول 4ـ 1

جدول فرم فعالیت هنرجو

نام لوازم ساخته شده از مکان مراجعهرديف
چوب

نوع چوب بر اساس 
سوزنی برگ و پهن برگ

نوع چوب بر اساس نوع 
گونه 

منزل1

1- مبل نشيمن راحتي
................. -2
................. -3
................. -4

1- سوزني برگ 
................. -2
................. -3
................. -4

1- نراد
................. -2
................. -3
................. -4

اداره2

1- صندلي چوبي
................. -2
................. -3
................. -4

1- سوزني برگ
................. -2
................. -3
................. -4

1- كاج
................. -2
................. -3
................. -4

هنرستان3

1- ميز كار در كارگاه
................. -2
................. -3
................. -4

1- پهن برگ
................. -2
................. -3
................. -4

1- راش يا توسکا
................. -2
................. -3
................. -4

مسجد يا 4
امام زاده ها

1- در
................. -2
................. -3
................. -4

1- پهن برگ 
................. -2
................. -3
................. -4

1- چنار
................. -2
................. -3
................. -4

 ب( روكش 
روكش به اليه ای نازک از چوب يا مواد مصنوعی گفته مي شود كه برای زيباسازی و پوشش صفحات فشرده 
چوبی مورد استفاده قرار می گيرد. در يک طبقه بندی كلی روكش ها به دو دستۀ طبيعی و مصنوعی تقسيم 

می شوند كه به شرح نمودار 2ـ1 در صفحه بعد هستند.
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پالستیکی

روكش

ملچ، راش، گردو 
و صنوبر طبیعی

مصنوعی

كاغذی

ساير پالستیک ها

اچ پی ال

سی پی ال

پلی پروپیلن

مالمینه

پی وی سی

لترون

)Veneer( روكش هاي طبیعي يا چوبي 
روكش طبيعی به اليه هاي نازک چوبی گفته مي شود كه ضخامت آن حداكثر 1 ميلي متر )0/2 تا 0/9 ميلی متر( 
باشد؛ باالتر از آن ضخامت را، اليه مي نامند. معموالً چوب های با نقوش زيبا و بدون عيب را به علت گران بودن، 
به روكش تبديل می كنند. روكش های طبيعی طي فرايند خاصي توليد مي شوند. معموالً پس از پخت چوب 
درحوضچه بخار يا آب داغ، گرده بينه مرغوب چوبي را كه اكثراً از گونه هاي پهن برگ هستند،  با روش هاي 
نيز  برگ  از چوب هاي سوزني  تبديل مي كنند. روكش گيري  نازک چوبی  ورقه هاي  به  اساليسر،  يا  لوله بری 
امکان پذير است، ولي مصرف كمي دارد. از روكش هاي چوبي براي روكش كردن انواع اوراق فشرده چوبي مثل 
تخته خرده چوب )نئوپان(،  شکل های 22ـ1 تا 24ـ1 تخته اليه، تخته فيبر ها )MDF،....( استفاده مي شود. 
جالب است بدانيد كه امروزه حتي براي تهيه انواع روكش هاي مصنوعي كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت از 

نقوش يا به عبارت بهتر از عکس روكش هاي چوبي مرغوب چاپ شده روي كاغذ استفاده مي كنند.

نکته

مورد مصرفمزايامعايبنوع روكش

مقاومت نداشتن در برابر  ضربه،  سايش، طبيعی
رطوبت، حرارت و مواد شيميايي و ...

زيبايي و 
طبيعي بودن

چوب  خرده  تخته  كردن  روكش 
فيبر  تخته  اليه،  )نئوپان(،  تخته 

)MDF( و .....

نمودار 2ـ 1

جدول 5 ـ 1
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فیلم

بحث
 كالسی

بحث
درباره شکل های 25ـ1 و 26ـ1 با هم بحث و  كالسی

تبادل نظر كنيد.

آيا تاكنون به اين نکته انديشيده ايد كه چگونه می توان از چوب )حتی با تراكم الياف باال( اليه نازک 
روكش با ضخامت حتي كمتر از 1 ميلی متر را به دست آورد؟ فيلم روش روكش گيري از تنه درختان 

را ببينيد.

درخصوص فرايند تهيه روكش به روش طبيعي كه در فيلم ديديد، به صورت گروهي بحث و بررسي 
كنيد. 

شکل 23ـ 1شکل 22ـ 1

شکل 24ـ 1

شکل 26ـ 1 ـ اساليسر عمودیشکل 25ـ 1 ـ اساليسر افقی
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 روكش هاي مصنوعي 
روكش های مصنوعی اوراق يک يا چند اليه از جنس كاغذ يا پالستيک هستند كه با اليه های چسب و مواد 
حفاظتی تقويت می گردند و برای پوشش چوب و فراورده های چوبی )تخته خرده چوب، فيبر و...( به كار می روند. 
روكش های مصنوعی به صورت لترون )فينيش فويل(، مواد ترموپالستيک )PVC(، مالمينه )LMP( و المينت ها 
)CPL   ـ  HPL    و  ...( وجود دارد. فرميکا با اسم اختصاری HPL، ورقه ای است مركب از چندين اليه )كاغذ كرافت، 
كاغذ دكوراتيو، ورقه های رنگی، رزين فنليک يا رزين مالمين( كه تحت تأثير حرارت و فشار به هم می چسبند. 
روكش های HPL در برابر عوامل مختلف مانند گرما، رطوبت، عوامل بيولوژيکی، مواد شيميايی، خش و سايش 
و ضربه مقاوم است و می توان آن را به راحتی و به دفعات زياد با آب و مواد پاک كننده تميز كرد. روكش های 
مصنوعی اكثراً به صورت رول بوده و برای پوشش سطوح يا لبه های )نوار لبه( اوراق فشرده چوبي )MDF ،  تخته 

خرده چوب و   ...( مورد استفاده قرار می گيرد. 

شکل 28ـ 1شکل 27ـ 1

شکل 30ـ 1شکل 29ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

شکل 32ـ 1 ـ كاربرد روكش مصنوعی در كابینت آزمايشگاهشکل 31ـ 1 ـ كاربرد روكش مصنوعی در كابینت آشپزخانه

روكش های مصنوعی، از نظر رنگ و نقش دارای انواع متفاوتی هستند )نقش موج چوب، موزائيکی، ساده رنگی 
و نقش برجسته( و در ساخت انواع كابينت استفاده میشوند.

شکل 34ـ 1 ـ روكش مصنوعی منقش

ـ   1 شکل 33
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بحث
 كالسی

تحقیق

تحقیق

هايگالس نوعی روكش مصنوعی، از 
جنس مالمينه يا پی وی سی است 
كه با روكش پلکسی گالس )نوعی 
پالستيک با ظاهری بسيار شفاف و 
شيشه مانند( پوشانده شده است. 

از  جديـدی  نسل  نيـز  پلی گالس 
می بـاشد.  هـايگالس  روكش هـای 
در روكش پـلی گـالس،  يک اليـۀ 
شفـاف از رنگ پلی استـر بـر روی 
سطح روكش مالميـن )با رنگ هـای 

متفاوت( پوشانـده شده است.

نکته

شکل 35ـ 1 ـ كابینت ساخته شده با روكش هايگالس

انواع نوار لبۀ مورد استفاده برای نواركردن صفحات فشرده چوبی را نام ببريد و روش كار و دستگاه های 
مورد نياز برای كار با آنها را به كمک هنرآموز خود بررسی نماييد.

تفاوت نوار لترون با PVC چيست؟ مزايا و معايب آنها را با هم مقايسه نماييد.

عنوان: جدول اطالعات در مورد نوارها
با مراجعه به بازار، اطالعات جدول زير را برای هر نوع نوار كامل كنيد، سپس ارزان ترين و گران ترين نوار را 
مشخص نماييد. توجه كنيد كه نوارها تنوع زيادی از لحاظ ضخامت، پهنا و متراژ دارند كه بايد به صورت 

جداگانه در هر رديف جدول نوشته شود.

ضخامت نوار نوع نوار
)میلی متر(

پهنای نوار 
)میلی متر(

شركت 
سازنده

كشور 
سازنده

 قیمت رول نوار
 )ريال(

متراژ هر رول 
نوار )متر(

قیمت هر متر 
نوار )ريال(
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 ج( صفحات فشرده چوبی )فراورده های مركب( 
به شمار  چوبي  صفحات  و  تخته ها  از  مجموعه اي  براي  كلي  واژه اي  چوبي،  )مركب(  صفحه اي  فراورده هاي 
مي رود، كه طيف وسيعي از خواص و ويژگي هاي مهندسي مختلف را دارا هستند. تخته فيبرها، تخته خرده 

چوب ها، تخته تراشه هاي جهت دار )OSB(، تخته اليه ها و ... از اين جمله هستند )نمودار 3ـ1(. 

اليه چوب

خرده چوب

آرد چوب

الیاف چوب

شرده چوبی
ت ف

انواع صفحا

صفحات فشرده 
اليه ای

صفحات فشرده 
خرده ای

تخته فیبر

صفحات فشرده آرد 
چوب با پالستیک

تخته اليه

HDF

تخته خرده چوب

چوب پالستیک

LDF

OSB

MDF

 تخته اليه
يکي از صفحات فشرده چوبی تخته اليه است. تخته 
اليه عبارت است از چند اليه چوب نازک، كه پس 
از چسب زنی به طور متقاطع روی هم قرار گرفته و 
می چسبند.  به هم  دادن،  و حرارت  فشار  از طريق 
به اليۀ زيرين  الياف هر اليه نسبت  در تخته اليه، 
تعداد  با  اليه  چند  تخته های  است.  درجه  خود90 
اليه هاي فرد ساخته مي شوند كه نازک ترين آن 3 
اليه و با توجه به نوع كاربرد آنها 9،7،5و... اليه هم 

ساخته می شوند. )شکل 36ـ1(
چسب + اليه های چوب = تخته اليه

نمودار 3ـ 1

شکل 36ـ 1
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پس از پخت گرده بينه در بخار آب يا آب داغ،  آن را با روش لوله بري )Peeling( به اليه تبديل كرده و بعد 
از برش به ابعاد مورد نظر، در ساخت تخته اليه استفاده می شود.

با  يا  روكش  )بدون  اليه  تخته  از 
مصنوعات  ساخت  در  روكش( 
صفحه ای، مانند كابينت آشپزخانه 

می توان استفاده كرد.

بعضی مواقع در اليه وسطی تخته ها، به جای اليه از رديف باريکه های 
چوبی )چوب ماسيو( استفاده می شود كه در اين صورت به آن تخته 

اليه رديفی يا block boards گفته می شود.

فیلم

دربارۀ علت فرد بودن اليه ها در تخته اليه از اينترنت تحقيق كنيد و داليل علمي و استدالل فني خود تحقیق
را به هنرآموز ارائه نماييد.

نمايش فيلم تهيۀ تخته چند اليه

شکل 39ـ 1شکل 38ـ 1شکل 37ـ 1

شکل 41ـ 1

شکل 42ـ 1

شکل 40ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

 تخته خرده چوب                                   
از  كه  است  شکل  صفحه اي  چوبي  فراورده  چوب،  خرده  تخته 
مخلوط خرده چوب يا ساير مواد ليگنو سلولزي )كاه، كلش، تفاله 
به كمک فشار و حرارت ساخته می شود.  و...( و چسب  نيشکر 
از  خرده چوب های مصرفی در ساخت تخته خرده چوب، معموالً 
قطر درختان  از شاخه هاي كم  يا  بري  كارخانجات چوب  مازاد 
جنگلي تهيه می شود. به تخته خرده چوب، نئوپان نيز می گويند. 

چسب + خرده چوب= تخته خرده چوب

روكش های  با  چوب،  خرده  تخته  بيشتر،  دوام  و  زيبايی  برای 
فرميکا،( روكش می شود.  )لترون، مالمينه،  طبيعی و مصنوعی 
نئوپان روكش شده با روكش های كاغذی را در اصطالح لترون 
كاغذی  روكش  با  لترون  )شکل44ـ1(.  می نامند   )Letron(
تخته  خام  ورق  پوشش  برای  فقط  و  نداشته  مناسبی  كيفيت 
خرده چوب مورد استفاده قرار می گيرند و در مقابل سايش و 
برخورد، مقاوم نبوده و معموالً توصيه نمی شوند. نئوپان با روكش 
و  درخشندگی  با  همراه  و  براق  نسبتاً  سطحی  دارای  مالمينه 
انعکاس نور بوده و ضخامت مناسب آن، در كنار استحکام و دوام 
به خود جلب می كند. شايان ذكر است  را  اكثريت  بيشتر، نظر 
و  است  دشوارتر  مالمينه كمی  روكش  با  نئوپان  برش صفحات 
دستگاه ها و تيغه هاي خاص خود را می طلبد. از تخته خرده چوب 
با روكش های طبيعی و مصنوعی برای ساخت در ها و بدنه های 
شکل 45ـ 1ـ تخته خرده چوب با روكش لترون كابينت آشپزخانه استفاده می شود. )شکل های 45ـ1 تا 47ـ1(.

 شکل 47ـ1ـ يونیت ساخته شده با   شکل 46ـ1ـ تخته خرده چوب با روكش مالمینه
روكش لترون                                

شکل 43ـ 1

شکل 44ـ 1
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برای ساخت صفحات رويۀ كابينت )تاپس( می توان از تخته خرده چوب با ضخامت های باالتر و با روكش هايی 
از جنس HPL )فرميکا( و ديگر روكش های مقاوم در برابر حرارت، رطوبت و سايش استفاده كرد.

تحقیق

بارش فکری

بازار كار، صفحات روكش شده تخته خرده چوب به اسامی مختلفی وجود دارد. برای يافتن اين  در 
اسامی به صورت بازاری يا اينترنتی تحقيق كرده و نتيجه را به هنر آموز خود گزارش دهيد. 

 MDF چرا در ساخت كابينت به جاي تخته اليه و چوب ماسيو )توپر( بيشتر از تخته خرده چوب و
می كنند؟ استفاده 

 ابعاد استاندارد صفحات تخته خرده چوب در ايران طبق جدول شماره 6 ـ1 است:

ـ   1 جدول 6 

طولعرضضخامت

518302200
1612202440
1618302750
1618302440
1618303660

فیلم

تحقیق

نمايش فيلم تهيه تخته خرده چوب

اصطالح عاميانه و بازاري تخته خرده چوب و مواد تشکيل دهنده اين محصول چوبي چيست؟

شکل 49ـ 1شکل 48ـ 1

روكش معمولی روكش آبگیر

Hpl
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

 تخته فیبر  
تخته فيبر، از فيبرها )عناصر كشيده و باريک چوبي يا ساير الياف غير چوبي( و مواد ليگنو سلولزي، نظير ساقۀ 
گندم و ساقۀ ذرت و ساقۀ نيشکر )كه الياف آنها به صورت خمير در آمده( و از طريق فشردن، تداخل و اتصال 

بين الياف )ليگنين چوب( يا با افزودن چسب هاي مصنوعي به دست می آيد. 
تخته فيبر ها برحسب دانسيته به سه دستۀ تخته فيبر سبک يا عايق )ال دی اف(، تخته فيبر نيمه سخت )ام دی اف(، 

و تخته فيبر سخت )اچ دی اف( تقسيم می شوند.
چسب + الیاف چوب= تخته فیبر

ام دی اف پر كاربردترين تخته فيبرها در كابينت سازی است كه به صورت خام )بدون روكش( يا روكش شده )طبيعی 
يا مصنوعی( مورد استفاده قرار می گيرد. روكش  های تزيينی عالوه بر زيبايی، به دوام و كاربرد آن در محيط  هايی 
مانند آشپزخانه كمک می كند. معروف ترين روكش های مصنوعي برای روكش كردن اين محصول، لترون، مالمينه 
)شکل های 53    ـ  1 تا 57  ـ1( و پی وی سی و HPL است. روكش مالمينه، متداول ترين نوع روكش ام  دی  اف است 

كه در فرايند توليد آن، كاغذ دكوراتيو آغشته به رزين تحت فشار و حرارت بر روی تخته فيبر چسبانده می شود. 

HDF شکل 50ـ 1 ـMDF شکل 51  ـ 1ـLDF شکل 52 ـ 1 ـ

شکل 55  ـ 1شکل 54  ـ 1شکل 53  ـ 1

شکل 57  ـ 1شکل 56    ـ 1
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فشردگی بيشتر صفحات MDF نسبت به ساير صفحات فشرده چوبی و وجود پارافين در آن )افزودن پارافين در 
فرايند توليد( باعث شده كه اين فراورده چوبی آب و رطوبت را به خود كندتر جذب كند، اما اين صفحات ضد آب 
نيست. با روكش كردن سطح MDF به كمک روكش های مصنوعی مناسب )مالمينه و ...( می توان از نفوذ آب در 
سطح تخته جلوگيری كرد درحالی كه هنوز آب و رطوبت از طريق ضخامت تخته وارد آن می شود. البته با روكش 
كردن لبه های آن )لبه چسبانی( می توان ميزان جذب رطوبت را كاهش داد ولی جذب آب را نمی توان متوقف كرد. 
كابينت آشپزخانه  هايگالس، عالوه بر نمای لوكس و شيکی كه به آشپزخانه های مدرن می دهد، خود به دليل 
خاصيت منعکس كنندگی و براق بودن، به نوعی منبع نور در آشپزخانه به شمار می روند، اما نکته بسيار مهم در هنگام 
استفاده از كابينت های هايگالس، نورگير بودن خود آشپزخانه است. نمونه كابينت ساخته شده از ورق های  هايگالس 

1 و 58  ـ1 مشاهده می كنيد. را در شکل های 59ـ 

پرسش 
علمی

پرسش 

فیلم

تفاوت MDF با تخته خرده چوب را بيان كنيد.
تفاوت MDF با HDF در چيست؟

.MDF نمايش فيلم توليد

آيا می دانيد چگونه می توان جنس صفحات به كار رفته در ساخت كابينت آشپزخانه را تشخيص داد؟ 

.................................................................................................................................................................................. 1

.................................................................................................................................................................................. 2

شکل 59 ـ 1شکل 58 ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

تحقیق

آيا تاكنون به مراحل ساخت ام دي اف انديشيده ايد؟ مراحل ساخت ام دي اف را در نمودار شماره 4  ـ1 
با دقت بررسي كرده و با هنرآموز خود بحث نماييد.

 خواص و شاخص هاي زير در مورد صفحات فشرده چوبي )با شرايط يکسان( را بررسي نموده و داليل 
خود را در كالس مورد بحث و بررسي قرار دهيد. 

شاخص5 شاخص 4 شاخص 3 شاخص 2 شاخص 1         
انواع          شاخص ها

صفحات 
مقاوم بودن  فشرده چوبي قدرت 

نگه داري پيچ
قابليت 

ماشين كاري جذب رطوبت جرم مخصوص

تخته خرده چوب

MDF

تخته چند اليي

جدا كردن 
ضايعات فلزی

پیش پرس

بخاردهیالک كردن

تشکیل كیک

خردكردن 
چوب )تبديل به 

چیپس(
تولید فیبر

چسب زنی
پرس گرم

پرس طبقاتی
پرس پیوسته

خشک كن

انبار كردندرجه بندی خنک سازی كناره بری و 
سنباده زنیاندازه بری

 ابعاد صفحات MDF در ايران
در جدول شماره 7ـ1، ابعاد رايج صفحات MDF در 

ايران، برحسب ميلي متر آمده است. 
طولعرضضخامت

312202440
612202440
818303660
1612202440
1618303660

نمودار 4ـ 1

جدول 7ـ 1

بارش فکری
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صفحات MDF از ضخامت 3 تا 80 ميلی متر توليد می شود، ولی در ايران اين صفحات با ضخامت های اسمی 3، 
8، 12، 16، 25 و 32 )16+16( ميلی متر بيشتر ديده می شود كه از بين آنها ضخامت 3 ميلی متر )برای پشت بند 

كابينت(، 16 ميلی متر )برای در و بدنه كابينت( و 32 ميلی متر )برای صفحۀ تاپس( كاربرد بيشتری دارد. 

مواد کمکی 

مواد كمکی به موادی گفته می شود كه جزئی از مواد اصلی محسوب نمی شوند، ولی بدون وجود آنها ساخت 
مصنوعات چوبی تمام شده تلقی نشده و كار ناقص خواهد ماند. اين مواد در ساخت كابينت، شامل يراق آالت، 

لوازم و... هستند. 
يراق آالت در واقع ملزوماتی غير چوبی هستند كه برای مونتاژ قطعات )به عنوان مواد اتصال دهنده(، بند و 
بست آنها و همچنين به عنوان لوازم كاربردی و تزيينی مورد استفاده قرار می گيرند. معموالً جنس يراق آالت 

از فلز و پالستيک است.

 از ام دي اف با ضخامت 8 ميلي متر اغلب برای ساخت تنکه در های قاب تنکه ای استفاده می شود.

ـ در ايران قطعات تزيينی به كار رفته در كابينت نيز به عنوان يراق آالت شناخته می شوند.
می توان يراق آالت مورد مصرف در كابينت سازی را طبق نمودار 5 دسته بندی نمود:

بر اين اساس، يراق آالت را به دو دسته تقسيم می كنند : 
يراق آالت مونتاژ و بند و بست
يراق آالت كاربردی و تزيينی

با مراجعه به كتاب های تخصصی و همچنين اينترنت، نحوۀ ساخت صفحات فشرده چوبی مذكور )تخته 
اليه، تخته خرده چوب، تخته فيبر( و روكش چوبی را تحقيق نماييد؟ به نظر شما ترتيب ساخت اين 

محصوالت چگونه بوده است؟ 

نکته

نکته

پژوهش

ها
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می

ها
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پی

ها
ک 

ج

ها
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يه 
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ها
وال

ل

انواع يراق آالت كابینت آشپزخانه

نمودار 5 ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

در كابينت سازی با صفحات فشردۀ چوبی، فقط اتصاالت جداشدنی جزء يراق آالت محسوب شده و 
ساير اتصاالت )اتصاالت چوبی( به كار رفته در كارهای چوبی به عنوان يراق آالت شناخته نمی شوند.

نکته

یراق آالت مونتاژ و بند و بست کابینت آشپزخانه

برای مونتاژ و اتصال قطعات مختلف كابينت به يکديگر از اتصاالت استفاده می شود. اين اتصاالت خود به دو 
دسته تقسيم می شوند: 

قادر  دوباره  نياز،  و در صورت  كار  مونتاژ  از  بعد  اتصاالت،  اين  از  استفاده  اتصاالت جداشدنی: در صورت 
خواهيم بود آنها را از هم جدا كنيم. 

آنها  به جدا كردن  قادر  ديگر  كار،  مونتاژ  از  بعد  اتصاالت،  اين  از  استفاده  اتصال جدا نشدنی: در صورت 
نيستيم. نمودار 6   ـ1 دسته بندی اين اتصاالت را در كابينت سازی نشان می دهد:

انواع اتصاالت در كابینت سازی

اتصال موقت يا 
جداشدنی

پیچ، الیت و گونیا

اتصال دائم يا 
جدانشدنی

دوبل، بیسکوئیتی، 
زبانه دم چلچله )با مواد 

مصنوعی(،چسب

 اتصاالت جدا شدنی )باز شدنی( 
بعضی از اين اتصاالت عبارت اند از:

الف( اتصال پیچ 
پيچ به عنوان اتصال دهنده، يکی از اتصاالت موقتی است كه در ساخت و مونتاژ كابينت )مونتاژ يونيت ها، مونتاژ 
كشو ها، فيکس كردن كابينت ها به هم، نصب درها( استفاده می شود. بسته به محل اتصال، جنس قطعات، استحکام 

اتصال و ... انواع مختلف پيچ مورد استفاده قرار می گيرد.  
از پيچ های مورد استفاده در كابينت سازی می توان پيچ MDF و پيچ فيکس را نام برد. 

پیچ ام دی اف )MDF(: پيچ مخصوص مونتاژ كابينت آشپزخانه در بازار به پيچ MDF معروف است، كه در 
تمام طول خود رزوه دارد و از نوع خودكار )نوک تيز( می باشد. با توجه به حساس بودن ام دی اف و تخته خرده 

نمودار 6 ـ 1
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چوب بايد قبل از بستن پيچ، قطعات سوراخ كاری شوند تا احتمال تركيدن آنها در قسمت ضخامت كم شود. پيچ 
ام دی اف در طول های مختلفی وجود دارد كه در جدول شماره 8  ـ1 به طول های مختلف و كاربرد آنها اشاره 

شده است )قطر پيچ ها در حدود 3/5 تا 4/5 ميلی متر است(.

كاربردنوع سرپیچطول پیچ )سانتی متر(

مونتاژ ريلچهارسو1/2
مونتاژ انواع لوال، اتصال پايه، شب بندچهارسو1/6
دوبل كردن دو صفحه 16 ميل به يکديگر، با خزينه كاریچهارسو2/5
دوبل كردن دو صفحه 16 ميل به يکديگر، بدون خزينه كاریچهارسو3
مونتاژ صفحه تاپس به يونيت ها چهارسو4
مونتاژ قطعات يونيت مانند : كف به بدنه چهارسو5

شکل 60 ـ 1 ـ الف

شکل 61 ـ 1 ـ الف ـ پیچ فیکس

شکل 60 ـ 1 ـ ب

شکل 61 ـ 1 ـ ب ـ كاربرد نوعی ديگر از 
پیچ فیکس

جدول 8 ـ 1

پیچ فیکس: پيچ فيکس از نوع پيچ 
برای  كه  است  دو    سر  مهره های  و 
اتصال بدنه های يونيت به همديگر 
اين  می گيرد،  قرار  استفاده  مورد 
مختلفی  شکل های  به  نيز  پيچ 

عرضه می شود.
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

ب( اتصال الیت                               
اتصال اليت از اتصال های جداشدنی محسوب می شود به اين معنی كه كابينت را پس از مونتاژ می توان دوباره 
از هم باز نموده و در جای ديگری مجدداً مونتاژ كرد. به همين دليل در صنعت كابينت سازی )در كارهای 
سری و كارخانجات كابينت سازی( بسيار مورد استفاده قرار می گيرد و دارای انواع مختلف است كه متناسب 
با نوع كار می توان از آن استفاده كرد. نوع معمولی آن برای اتصال دادن دو صفحه عمود بر هم )مانند كف يا 
سقف به بدنه( به كار می رود. كه از سه قطعۀ مجزا )مهره، ميله و رول پالگ( تشکيل شده است. در شکل زير 

می توان آن را مشاهده كرد.

مهره میله

رول پالگ

شکل 63 ـ 1شکل 62 ـ 1

شکل 65 ـ 1شکل 64 ـ 1

شکل 69 ـ 1 شکل 68 ـ 1 شکل 67 ـ 1 شکل 66 ـ 1
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شکل 72ـ 1 ـ بست گونیايی 
متحرک )جدا شدنی(

 شکل 71ـ 1 ـ بست گونیايی شکل 70ـ 1 ـ بست گونیايی دو پیچ
چهار پیچ

 شکل 73ـ 1ـ ب شکل 73ـ 1ـ الف

ج( بست گونیايی )ال، يا نبشی( 
و  سوراخه  دو  گونيا  اين  رايج  نوع  دو  كرد.  استفاده  نبشی  يا  گونيا  از  می توان  به هم  قطعه  دو  اتصال  برای 

چهار سوراخه است كه در بازار با سايز های مختلفی )كوچک ـ متوسط ـ بزرگ( به فروش می رسند. 
نوعی بست گونيايی متحرک نيز وجود دارد كه دو صفحه آن از هم جدا می شود و در مواقعی كه كار بايد حمل 

و در جايی ديگر مونتاژ شود، مورد استفاده قرار می گيرد.

كاور  يک  داخل  آن،  مرغوب  نوع  كه  دارد  وجود  نيز  پالستيکی  جنس  با  ديگری  گونيايی  بست  همچنين 
پالستيکی پوشيده می گردد. )شکل 73ـ الف و ب(

 اتصاالت جدا نشدنی 
بعضی از اين اتصاالت عبارت اند از: اتصال دوبل، اتصال بيسکوئيتی، اتصال دم چلچله )با زبانه مصنوعی(، بست 

گونيايی، چسب
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الف( اتصال دوبل )میخ چوبی(
دوبِل كلمه ای آلمانی و به معنای ميخ چوبی است. برای اتصال دادن دو قطعه چوب يا صفحات فشرده چوبی 
می توان از آن استفاده كرد. اتصال دوبل به صورت گوشه ای و عرضی كاربرد دارد كه در كابينت سازی گوشه ای 

كاربرد بيشتر و مناسب تری دارد. 

ب( اتصال بیسکوئیتی 
نوعی اتصال قليف با زبانه كوتاه است. برای اين اتصال از زبانه های آماده كه از جنس چوب يا مواد مصنوعی 
است استفاده می شود كه زبانه های آماده چوبی در سه سايز )0 و 10 و 20( در بازار موجود است )شکل 
81  ـ1(. برای نصب زبانه بيسکوئيتی بايد محل اتصال را شيار زد. ايجاد شيار )برای نصب زبانه( با استفاده از 

شکل 76ـ 1شکل 75ـ 1شکل 74ـ 1

شکل 79ـ 1 شکل 78ـ 1 شکل 77ـ 1

شکل 80 ـ 1
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زبانۀ بيسکوئيتی به شکل های مختلفی می تواند وجود 
داشته باشد )شکل روبه رو(.

دستگاه فرز بيسکوئيتی صورت می گيرد. از اتصال بيسکوئيتی برای ايجاد انواع اتصاالت گوشه ای و عرضی 
می توان كمک گرفت كه نوع گوشه ای آن در كابينت سازی كاربرد بيشتری دارد. )شکل های 82 ـ1 و  85  ـ 1( 

شکل 82  ـ 1شکل 81  ـ 1

شکل 84  ـ 1شکل 83  ـ 1

شکل 85   ـ 1
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ج( اتصال دم چلچله با پین پالستیکی 
در ساخت در های كابينت )قاب های پروفيلی MDF و...( از اتصال دم چلچله استفاده می شود كه از جنس 
مواد مصنوعی )پالستيک( است. برای نصب زبانه، بايد جای آن را در قطعات ايجاد كرد و برای اين كار از 
دستگاه مخصوصی به نـام دم چلچله زن استفاده می شود )شکل های 86  ـ1 و 87  ـ1(. اين ماشين بـا دو مدل 

تک تيغ و دو تيغ در بازار عرضه شده است. 

د( چسب 
چسب ها موادي هستند كه با به كار بردن آنها دو يا چند قطعه به هم متصل مي شود. برای هر ماده ای با توجه 
به جنس، ساختار و نوع استفاده آن بايد از چسب مناسبی استفاده كرد. چسب های مورد مصرف در صنايع 

چوب و كابينت سازی عبارت اند از:
چسب چوب )چسب سفید(: اين چسب به صورت سرد مصرف مي شود 
هنگام  و  است  مناسبي  كشش  به  مقاومت  و  ارتجاعي  قابليت  داراي  و 
مصرف، چوب را لکه نمي كند. اين چسب بر اثر تبخير حالل خود )آب( 
منعقد مي شود. از معايب اين چسب، ناپايداري در برابر حرارت و رطوبت 

است. )شکل 88  ـ1(
باال  انعطاف پذيری  چسب،  اين  خصوصيات  از  پلی يورتان:  چسب 
و  دما  افزايش  با  است.  شيميايی  محيط  و  رطوبت  برابر  در  مقاومت  و 
رطوبت، سرعت گيرايی چسب افزايش خواهد داشت. اين چسب در هنگام 
خشک شدن آماس كرده و متورم می شود )عمل كردن به صورت فوم(؛ از 
اين رو در خلل و فرج چوب و صفحات مصنوعی چوبی نفوذ كرده و اتصال 
بسيار محکمی را ايجاد می كند. چسب های اضافی پس از خشک شدن، 
راحت تر با خراشيدن و سمباده زدن از بين می روند. از آنجايی كه اين 

شکل 87 ـ 1شکل 86 ـ 1

شکل 88 ـ 1
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نوع چسب در برابر رطوبت واكنش نشان می دهد در برابر رطوبت پوست هم واكنش زا می باشد بنابراين بهتر 
است هنگام كار با آن، دستکش پوشيده شود )شکل های 89ـ1 و 90ـ1(.

پايه  بر  قطره ای  فوری  چسب  يک  و  دارد،  زيادی  مصرف  كابينت سازی،  در  چسب  اين  1ـ2ـ3:  چسب 
ـ  3 دارای دو جزء است كه شامل چسب و شتاب دهنده )اكتيواتور( است و  سيانوآكريالت است. چسب 1ـ  2  
به محض برخورد اين دو ماده با يکديگر، چسب در مدت زمان كمتر از 5 ثانيه خشک خواهد شد. از چسب 
ـ  3 در مواردی كه نياز نيست كار به سرعت خشک شود می توان به تنهايی )بدون استفاده از اسپری  1ـ  2  
شتاب دهنده( استفاده نمود كه در اين صورت قدرت نهايی پس از خشک شدن چسب تقريباً 5 برابر خواهد 
شد. از استن، سركه، و شعله مستقيم )مخصوص قطعات فلزی و سنگی( می توان برای پاک كردن اين چسب 
استفاده كرد. از محاسن اين چسب همه كاره بودن آن است. اين چسب در بسته بندی های مختلفی عرضه 
می گردد كه هر يک شامل يک محفظۀ چسب به عالوه يک قوطی اسپری شتاب دهنده است )شکل 91ـ1(.

شکل 91ـ 1

شکل 90ـ 1شکل 89 ـ 1
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نام  به  ماده ای  از  اين چسب  )فوري(:  چسب آهن 
نئوپرن )الستيک مصنوعی( و يک حالل كه آتش گير 
با  چسباندن سطوح  براي  است.  شده  تشکيل  است، 
تميز  كاماًل  ابتدا  را  سطح  هردو  بايد  فوري  چسب 
كرده، سپس هر دو را چسب زد و چند دقيقه اي در 
در چسب  موجود  ماده حالل  تا  داد  قرار  آزاد  هواي 
تبخير شود )وقتی با انگشت سطوح را لمس می كنيم 
هم  به  را  سطح  دو  سپس  نچسبد(،  دست  به  اصاًل 
نزديک كرده و به هم چسباند. اين چسب در مقابل 
اين چسب  از  نيست.  آب  ولي ضد  است،  مقاوم  آب 
مصنوعي  و  طبيعي  روكش هاي  چسباندن  براي 
می توان  چوبي  فشرده  صفحات  روی  چسبانی(  )لبه 

شکل 92ـ 1استفاده كرد )شکل 92ـ1(. 

شکل 93ـ 1

شکل 95ـ 1شکل 94ـ 1

چسب سیلیکون )چسب آب بندی يا آكواريوم(: 
اين چسب به عنوان درزگير، و برای آب بندی تاپس 
قرار  استفاده  مورد  گاز  و  ظرف شويی  سينک های  و 
می گيرد. اين چسب، فاقد هرگونه مواد حالل است. 
از خواص اين چسب، می توان به انعطاف پذيری باال، 
مقاومت در برابر فشار و دماهای باال و ... اشاره كرد 

)شکل 93ـ1(.

هـ( منگنه
منگنه قطعه ای فلزی است كه برای اتصاالت ضعيف و متوسط به كار می رود و در انواع و اندازه مختلف موجود 

است.
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و( میخ های شانه ای )رديفی(
كه  تشکيل شده  ميخ  رديف  يک  از  نوع،  اين  هستند.  ميخ كوب  دستگاه  در  استفاده  مخصوص  ميخ ها  اين 
به وسيله چسب يا نوار كاغذي به هم متصل شده اند و به دو شکل T يا تيپو )گالوانيزه، الكي، مسوار( و sk يا 
F )ميخ بي سر( در بازار عرضه می شوند. هركدام از اين ميخ ها به كمک دستگاه مخصوص به خود بايد كوبيده 

شوند. از اين ميخ ها در كابينت سازی برای دوبل )دو تايی( كردن صفحات استفاده می شود. 

بررسی نماييد مزايا و معايب بست گونيايی نسبت به پيچ چيست و در چه نقاطی از كابينت، بيشتر تحقیق
می رود؟ به كار 

یراق آالت کاربردی و تزیینی
يراق آالتی هستند كه كابينت سازان عالوه بر كاربرد، آنها را برای زيبايی كار نيز روی كابينت ها نصب می كنند. 
حتی ساده ترين كابينت ها را هم می توان با استفاده از پايه و دستگيره های زيبا و جالب توجه، و... تزيين كرد 

و نمای خوبی به آنها بخشيد. 
اين يراق آالت عبارت اند از:

ريل كشو
پين طبقه

لوالی كابينت
دستگيرۀ كابينت 

پايۀ كابينت
جک 

دربارۀ اين يراق آالت در فصل مربوط به خود )آخر( توضيح داده خواهد شد. 

شکل 97ـ 1شکل 96ـ 1
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تکلیف

پروژه 
در اين قسمت از بحث برای آشنايی بيشتر هنرجويان با مواد اوليه و كمکي به نقشه كشی و ساخت چهار نوع )كار عملی(

از اتصاالت رايج دركابينت سازی و سه پروژه نسبتاً ساده اقدام كرده تا هنرجويان قبل از ساخت كار اصلی 
)كابينت های آشپزخانه( تجربه ای مفيد را كسب كنند. 

ترسيم تصوير مجسم از اتصال پيچ به روش ايزومتريک 
ترسيم سه نمای قطعات با اندازه گذاری

فعالیت کارگاهی

 ساخت پروژه 
 اتصال دو قطعه به كمک پیچ 

مراحل ساخت اين اتصال به ترتيب زير است:
الف( ترسیم نقشه كار 

اولين مرحله در ساخت، ترسيم نقشه فني و اجرايي كار است. با توجه به آشنايي قبلي هنرجويان با رسم فني 
و نقشه كشي و اطالعات به دست آمده، ابتدا اولين مرحله كار كه همان نقشه كار است، را انجام می دهيم.

ترسيم نقشه اتصال پيچ را به دو شکل انجام می دهيم:
1 ترسیم اتصال پیچ با وسائل نقشه كشی

در شکل زير، ترسيم تصوير مجسم ايزومتريک و سه نما از دو قطعه ای كه به كمک اتصال پيچ به هم محکم 
شده اند را، مشاهده می كنيد. 

شکل 99ـ 1ـ سه نماي قطعۀ شمارۀ 1 شکل 98ـ 1ـ سه نماي قطعۀ شمارۀ 2   

2 ترسیم اتصال پیچ با نرم افزار اتوكد

قبلي  آشنايي  به  توجه  با  است.  كار  اجرايي  و  فني  نقشه  ترسيم  كابينت،  يونيت  ساخت  در  مرحله  اولين 
هنرجويان با رسم فني و نقشه كشي با استفاده از نرم افزار اتوكد، در اين قسمت با اصول ترسيم اتصاالت آشنا 

می شويم. 
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انتخاب كنيد. براي آغاز  Line  را  ابزار   ،Draw باز كرده و در پانل  اتوكد را  ابتدا نرم افزار  يادآوري: 
ترسيم خط در يک جاي دلخواه از صفحه، كليک كنيد )از روش قطبي نيز می توانيد استفاده كنيد(؛ سپس 
حالت Ortho را براي ترسيم خطوط مستقيم فعال نماييد. ماوس را به طرف راست حركت داده و عدد 200 
را به عنوان طول وارد كنيد و كليد Enter را بزنيد، اكنون مکان نما را به صورت عمودي حركت داده و عدد 
100 را به عنوان ارتفاع وارد كرده و كليد Enter را بفشاريد، سپس به همين روش مستطيل 200×100 را 

كامل كنيد.

از كدام دستور می توان مستطيل را ساده تر ترسيم كرد؟فکر كنید

حاال بايد محل سوراخ هاي پيچ، ترسيم شود. اگر سوراخ پيچ، در ضخامت قطعه كار خورده باشد، در نماي 
ترسيم شدۀ فوق به صورت خط چين مشاهده می شود براي ترسيم خط چين بايد مانند خط عمل شود. تفاوت 
خط چين تنها در تعريف اوليه است كه بايد انواع خطوط، طبق استاندارد در پانل Layers تعريف شود. تعريف 
خط داراي چند عامل از قبيل نوع، ضخامت و رنگ است كه معموالً در ابتداي ترسيم هر نقشه انجام می شود. 

شکل 100 ـ 1

شکل 101   ـ 1

در اين زمان بايد سه تصوير، كامل شود، يعني نماي افقي و نماي جانبي را نيز ترسيم كرد. تنها تفاوت در 
ترسيم نماي افقي وجود دايره است كه با استفاده از دستور يا ابزار Circle در پانل Draw بايد دايره كوچک تر 
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يا بزرگ تر را ترسيم كرده و با دستور  Offset دايره ديگر را نيز ترسيم نمود. حاال با دستور كپي 

دايره هاي ترسيم شده را در محل مورد نياز كپي كنيد. اين كار را با ابزار  Mirror نيز می توان انجام داد.

تمرين

حاال با استفاده از پانل Annotation اندازه گذاري سه نماي ترسيم شده، انجام می شود. براي دقت بيشتر بهتر 
است وضعيت Osnap فعال باشد تا بتوان گوشه هاي تصاوير را دقيقاً انتخاب كرد.

مراحل استفاده از دستور Mirror را بنويسيد و يک مورد انجام دهيد.

شکل 102ـ 1

شکل 103ـ 1

شکل 105ـ 1شکل 104ـ 1

شکل 107 ـ 1 ـ قطعه شمارۀ 2 شکل 106ـ 1 ـ قطعۀ شماره 1
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ب( انتخاب مواد اولیه، ابزارها و وسائل مورد نیاز 
 

ابزار و وسائل مورد نیاز

مواد مصرفيابزار دستي برقيابزار دستي

گونياـ چکش ـ مترـ كوليس ـ سر پيچ 
مته  ـ  سنبه نشان  چهارسو    ـ  گوشتی 
 3 مته  فيکسچر   ـ  ميلی متر   ـ   3 خزينه 

ميلي متر

دريل دستی برقی ـ دريل 
شارژی

ام دی اف خام طبق ابعاد 
نقشه )16×100×200ميلي متر 2 عدد(

 پيچ به طول 50 ميلي متر )سايز استاندارد...(.

شما نيز با استفاده از نرم افزار اتوكد نقشۀ اتصال سه نما و تصوير مجسم ايزومتريک را تهيه كنيد. تکلیف

کاربرد ابزار 

 انواع ابزارهاي دستي

اندازه گذاری،  برای  وسيله  اين  گونیا: 
تـرسيم زوايـا، خط كشی و  كنتـرل و 
كنتـرل صـافی سطـوح قطعـات بـه كار 
می رود. بـه دو صورت ثـابت و متحرک 

وجود دارد. 

شکل 108ـ 1

شکل 109 ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

قرار  استفاده  برای نشانه گذاری محل سوراخ كاری مورد  تيز كه  با نوک نسبتاً  سنبه نشان: وسيله ای است 
می گيرد.

چکش: برای كوبيدن، سنبه نشان زدن و به طور كلی ضربه زدن، از چکش استفاده می شود. در انواع پالستيکي، 
فلزي، الستيکی و چوبی با وزن هاي مختلف وجود دارد.

متر: وسيله اي است براي اندازه گيری ابعاد قطعات، كه در انواع معمولی )فلزي(، ديجيتالي و ليزري وجود دارد.

شکل 111ـ 1 ـ بشکل 111 ـ 1 ـ الفشکل 110 ـ 1

شکل 113ـ 1شکل 112 ـ 1

شکل 115ـ 1شکل 114ـ 1

كولیس: ابزار دقيقی است كه برای اندازه گيری ضخامت، قطر داخلی، خارجی و عمق قطعات از آن استفاده 
می شود. در سه نوع ساده، عقربه ای و ديجيتالي وجود دارد.
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فیکسچر: برای ثابت نگه داشتن دو قطعه )بدنه به كف و...( هنگام پيچ كردن، از فيکسچر استفاده می شود.

انواع مته: برای سوراخ كاری از مته كه با قطرهای مختلف وجود دارد استفاده می شود.

مته خزينه: برای خزينه كردن محل سوراخ پيچ ها استفاده می شود تا سر پيچ ها از سطح قطعه كار پايين تر 
قرار گيرد.

 انواع ابزارهاي دستي برقي 
در شکل صفحۀ بعد، دسته بندی ابزارهاي دستي برقي مورد استفاده در كابينت سازی را مشاهده می كنيد:

شکل 116 ـ 1

شکل 117ـ 1

شکل 118ـ 1

شکل 119ـ 1 ـ بشکل 119ـ 1 ـ الف
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

باز كردن  اين وسيله برای سوراخ كاری، همچنين  دريل برقی: 
و بستن پيچ كاربرد داشته و می تواند تنظيمات متفاوت از جمله 

چپ گرد و راست گرد و تنظيم دور داشته باشد.

شکل 120ـ 1 ـ دسته بندی ابزارهاي دستی برق

برای برش كاری مستقیم

برای برش های مستقیم 
و قوس دار

برای برش های تحت زاويه

برای ايجاد زبانه بیسکوئیتی

برای فرم دادن دور و میان 
صفحه و برش های دايره شکل

 

برای ايجاد اتصال گوشه قاب 
پايین دم چلچله

سوراخ كاری و باز و 
بستن پیچ

سوراخ كاری

سوراخ زنی محل لوالگازر

اره گرد

اره عمودبر
 

اره 
فارسی بر

 

فرز 
بیسکوئیتی

اور فرز
 

فرز
دم چلچله

دريل 
شارژی

 

دريل
 

لوالزن

دستی 
برقی

شکل 121 ـ 1
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دريل شارژي 
نظر به اينکه دريل شارژي به برق شهری نياز نداشته و قابليت 
جابه جايي آسان و قدرت مانور بااليي دارد، امروزه در صنعت 
كابينت سازي بسيار مورد استقبال قرار گرفته و كاربرد فراواني 
پيدا كرده است. از اين وسيله براي سوراخ كاري و باز و بسته 

كردن پيچ استفاده می شود.
دريل شارژي براي تعويض مته يا پيچ گوشتي، به آچار سه نظام 
و  باالست  آن  عمل  سرعت  علت  همين  به  و  نداشته  نيازی 

بازدهي كار را افزايش می دهد.
تنظیمات دستگاه:

دريل شارژي داراي تنظيمات متنوعي است كه به آن اشاره می شود:
ـ تنظیم دور: به كمک دكمه اي كه روي آن قرار دارد دور آن كند و تند می شود كه از دور تند براي سوراخ 

كاري و از دور كند براي بستن پيچ استفاده می شود.
ـ چپ گرد راست گرد: اين دكمه براي تعويض مته، همچنين بستن و بازكردن پيچ كاربرد دارد. 

ـ تنظیم قدرت دريل: به صورت يک روكش پالستيکي، پشت سه نظام دريل قرار دارد كه روي آن شماره بندي 
شده است. اين تنظيمات فقط براي بستن پيچ با طول هاي مختلف تعبيه شده است. چنانچه بستن پيچ 16 
ميلي متري )پيچ لوال( مد نظر باشد بايد شاخص روي عدد 8 قرار گيرد و چنانچه بستن پيچ 50 ميلي متري 
)مونتاژ يونيت( مورد نظر باشد بايد اين قطعه روي عدد 14 قرار گيرد. به همين ترتيب عددهاي مياني براي 
بستن پيچ هاي مختلف كاربرد دارد. همچنين بعد از عدد 16، شکل مته اي وجود دارد كه هنگام سوراخ كاري، 

شاخص دريل بايد مقابل آن قرار گيرد.

شکل 122 ـ 1

شکل 125 ـ 1شکل 124 ـ 1شکل 123 ـ 1

با شارژر  باتري  اين  و  كار مي كند  قابل شارژ  باتري هاي  وسيلۀ  به  دريل شارژي  كه  است  يادآوری  به  الزم 
مخصوص و با برق شهر شارژ مي شود. ضمناً هر دستگاه دريل شارژي، داراي دو عدد باتري بوده كه جايگزين 

يکديگر مي شوند.
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

ج( مراحل ساخت اتصال پیچ
1 قطعات آماده شده به ابعاد )16×100×200ميلي متر( را از هنرآموز تحويل گرفته و شماره گذاري كنيد.

2 طبق نقشه، محل سوراخ پيچ ها را به وسيله گونيا روی هر دو قطعه عالمت گذاری كنيد.

3 پس از نشانه گذاری با سنبه نشان روی قطعه شمارۀ 2، با مته خزينه قطر 3 ميلي متر، سوراخ خزينه دار 

ايجاد كنيد.

شکل 130ـ 1

دقت كنيد عمق خزينه به اندازه ای باشد كه 
سر پيچ باالتر يا خيلی پايين تر از سطح قطعه 

قرار نگيرد و با قطعه كار هم سطح باشند. 

نکته

شکل 133ـ 1ـ ب ـ  
عمق خزينه غلط 

شکل 133ـ 1ـ الف ـ
عمق خزينه صحیح

شکل 126ـ 1

شکل 132ـ 1شکل 131ـ 1شکل 129ـ 1

شکل 128ـ 1شکل 127ـ 1

شکل 134ـ 1



48

4 با استفاده از فيکسچر دو قطعه را طبق نقشه به يکديگر ثابت كنيد.

5 به وسيله متۀ 3 از روی سوراخ خزينه، قطعه شماره 1 را سوراخ كنيد. 

6 با استفاده از دريل شارژی پيچ ها را در محل خود ببنديد.

   كنترل كیفیت:
ـ پس از بستن پيچ ها گونيايی بودن اتصال را امتحان كنيد.

ـ از هم رو بودن )مساوی بودن( دو قطعه اتصال مطمئن شويد.
ـ از نظر طولی هر دو قطعه بايد در يک راستا باشند. 

فعالیت کارگاهی

 اتصال دو قطعه به كمک الیت 
مراحل ساخت اين اتصال به ترتيب زير است:

الف( ترسیم نقشه كار 
در شکل زير سه نما و تصوير مجسم ايزومتريک از دو قطعه ای كه به كمک اتصال اليت به هم محکم شده اند 

را مشاهده می كنيد.

شکل 138ـ 1شکل 137ـ 1شکل 136ـ 1شکل 135ـ 1

شکل 141ـ 1شکل 140ـ 1ـ سه نمای شکل 1شکل 139ـ 1ـ سه نمای شکل 2
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

ب( انتخاب مواد اولیه، ابزارها و وسائل مورد نیاز 

ابزار و وسائل مورد نیاز

مواد مصرفيابزار دستي برقيابزار دستي

متۀ مخصوص اليت با قطر 15 ميلی متر 
)يا شابلون اليت زن دستی( ـ مته 8 و 
10 ميلی مترـ  پيچ گوشتی چهارسوـ  

چکشـ  گونياـ  مدادـ  مترـ  كوليس 

اليـت 3 تکه ميلـه ای 2 عـددـ دريل دستی برقی
نقشه  ابعـاد  طبـق  اف  دی  ام 

)16×100×200 ميلي متر  2 عدد(

 كاربرد ابزار

شابلون مخصوص سوراخ كاری الیت )الیت زن دستی(
دستگاه اليت زن دستي از دو جهت داراي مته است؛ از جهت افقي داراي يک 
متۀ 8 ميلي متري و از جهت عمودی دارای يک مته 15 ميلی متری. براي ايجاد 
كه  دهانۀ فک دستگاه  در  را  لترون  يا  اف«  »ام دي  اليت،  اتصال  برای  سوراخ 
و دستگيرۀ  داده  قرار  تشکيل شده  متحرک  و يک صفحۀ  ثابت  از يک صفحه 
آلن  آچار  شبيه  )كه  را  شش ضلعي  رابط  ميلۀ  سپس  می كنيم،  محکم  را  آن 
مستقيم است( در دهانۀ سه نظام دريل برقي دستي محکم كرده و آن را داخل 
محور چرخانندۀ متۀ 8 ميلي متري قرار می دهيم. با به كار انداختن دريل، محور 
می چرخد و متۀ 8 ميلي متري ضخامت )نر( » ام دي اف« را سوراخ می كند. براي 
ايجاد سوراخ 15 ميلي متري مخصوص قرار گرفتن مهره هم، يک متۀ سه نيش 
15 ميلي متري عمود بر ورق » ام دي اف « وجود دارد كه اين مته نيز با يک ميلۀ 
رابط شش گوشه، كه به دريل متصل می شود، می چرخد و سوراخ محل مهره را 

ايجاد می نمايد.

ترسيم تصوير مجسم ايزومتريک از اتصال اليتتکلیف
ترسيم سه نمای قطعات با اندازه گذاری

توجه: ترسيم با دو روش )وسائل نقشه كشی و نرم افزار اتوكد( صورت گيرد. 

شکل 143ـ 1

شکل 142ـ 1
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استفاده  اليت  مهرۀ  جای  درآوردن  برای  مته  اين  از  الیت:  مته مخصوص 
می شود. 

ج( مراحل ساخت اتصال الیت:
1 قطعه كارها را شماره گذاري كنيد.                                        

2 طبق نقشه روي سطح هر دو قطعه كار را به وسيله گونيا خط كشي كنيد.                   

3 مطابق نقشه، روي مركز ضخامت قطعه شمارۀ يک را خط كشي كنيد.                   

4 طبق نقشه، مركز سوراخ هاي هر دو قطعه را به وسيله گونيا مشخص كنيد.                  

5 روي سطح قطعه شمارۀ 2 را با مته اي به قطر 10 ميلي متر، برای محل قرارگيري رول پالگ سوراخ كنيد. 

6 روي سطح قطعه شمارۀ 1 سوراخي با قطر 15 ميلي متر ايجاد نماييد و روي ضخامت قطعه شمارۀ 1 را با 

مته قطر 8 ميلي متر برای جاسازي ميلۀ اليت تا رسيدن به سوراخ قطر 15ميلي متر سوراخ كنيد.
7 رول پالگ هاي اليت را در محل خود )در قطعه شماره 2( با چکش جا بزنيد.

8 ميله هاي اليت را در داخل رول پالگ ها قرار داده آنها را به كمک پيچ گوشتي محکم كنيد. 

شکل 145ـ 1

شکل 144ـ 1

شکل 149ـ 1

شکل 146ـ 1

شکل 150ـ 1

شکل 147ـ 1

شکل 151ـ 1

شکل 148ـ 1

شکل 152ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

9 مهره هاي )15ميلي متري( را در داخل قطعات شماره 1 قرار دهيد. 

10 ميله هاي اليت را از داخل سوراخ ها عبور دهيد. 

11 به وسيلۀ پيچ گوشتي چهارسو مهرۀ اليت را محکم كنيد.

12 گونيا بودن قطعه كار كامل شده را كنترل كنيد.

   كنترل كیفیت:
ـ پس از اتمام كار، گونيايی و محکم بودن اتصال را كنترل نماييد.

ـ از مساوی بودن دو سر اتصال مطمئن شويد.
ـ لبه های هر دو قطعه بايد با هم همرو )مساوی( باشند. 

فعالیت کارگاهی
        

    اتصال دو قطعه به كمک دوبل )میخ چوبی( 
مراحل ساخت اين اتصال به ترتيب زير است:

الف( ترسیم نقشه كار 
در شکل زير، تصوير مجسم ايزومتريک از اتصال دو قطعه به كمک دوبل و سه نماي آن را مشاهده می كنيد. 

شکل 159ـ 1ـ سه نماي قطعۀ شماره 1 شکل 157ـ 1ـ سه نماي قطعۀ شماره 2

شکل 156ـ 1شکل 155ـ 1شکل 154ـ 1شکل 153ـ 1

شکل 158ـ 1



52

ب( انتخاب مواد اولیه، ابزارها و وسائل مورد نیاز 

ابزار و وسائل مورد نیاز

مواد مصرفيابزار دستي برقيابزار دستي

ـ  خزينه  مته  ـ  ميلي متر   8 قطر  با  مته 
گونيا ـ سنبه نشان ـ چکش ـ مداد ـ اره 
پيچ دستی  ـ  ـ چوبساي  متر  ـ  پشت دار 

كوچک سايز 

چوب دريل دستی برقي چسب  ـ  ميلی متر   8 قطر  با  دوبل 
)خام(  روكش  بدون  اف  دی  ام  ـ  سفيد 
طبق ابعاد نقشه )16×100×200 ميلي متر 

2 عدد(

 كاربرد ابزار 
اره پشت دار: اين اره دارای تيغه ای نازک و دندانه های خيلی ظريف است؛ پشت تيغه، قطعه ای فوالدی نصب 

شده است تا از خم شدن آن هنگام برش كاری جلوگيری كند.
چوبسای: براي برطرف كردن ناهمواری های سطوح برش خورده با اره، از چوبسای استفاده می شود.

ترسيم تصوير مجسم اتصال دوبل به روش ايزومتريک تکلیف
ترسيم سه نمای قطعات با اندازه گذاری 

توجه: ترسيم با دو روش )وسائل نقشه كشی و نرم افزار اتوكد( صورت گيرد.

ج( مراحل ساخت اتصال دوبل
قطعات از قبل آماده شده را تحويل بگيريد.

1 ابتدا از گونيايی بودن و صحت اندازه قطعات اطمينان حاصل كنيد )شکل 162ـ1(.

2 طبق نقشه به وسيله گونيا و مداد، محل سوراخ دوبل ها را روی هر دو قطعه عالمت گذاری كنيد )شکل 163ـ1(.

3 برای نشانه گذاری مركز سوراخ ها از سنبه نشان و چکش استفاده كنيد )شکل 164ـ1(. 

قابل ذكر است استفاده از سنبه نشان برای جلوگيری از لغزش نوک مته هنگام سوراخ كاری است.

دقت كنيد عمق سوراخ ها در هر دو قطعه، طبق نقشه انجام گرفته و مته در قطعۀ شماره 2 از پشت 
قطعه خارج نشود. برای اين منظور از چسب كاغذی برای مشخص كردن عمق سوراخ استفاده كنيد 

)شکل های 165ـ1 و 166ـ1(.

نکته

شکل 161ـ 1شکل 160ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

شکل 162ـ 1

4 متۀ شماره 8 را داخل سه نظام دريل قرار داده و با آچار سه نظام از هر سه طرف آن را محکم كنيد.

5 عمليات سوراخ كاری را انجام دهيد )مي توان براي سهولت و دقت در سوراخ كاري، از شابلون مخصوص 

سوراخ كاري استفاده كرد(، سپس با متۀ خزينه، سر سوراخ ها را خزينه نماييد تا هنگام مونتاژ اتصال، چسب های 
اضافی به داخل قسمت خزينه شده وارد شود )شکل های 167ـ1 و 168ـ1(.  

6 در ادامه، تعداد 4 عدد ميخ چوبی را به طول 40 ميلی متر به وسيله اره پشت دار قطع كنيد و هر دو سر آن 

را با چوبساي پخ بزنيد )شکل های  169ـ1 و 170ـ1(.

شکل 166ـ 1 شکل 165ـ 1

شکل 170ـ 1شکل 169ـ 1شکل 168ـ 1شکل 167ـ 1

شکل 164ـ 1شکل 163ـ 1
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7 يک بار بدون چسب دوبل ها را در سوراخ ها قرار دهيد و صحت اتصال را كنترل كنيد )شکل 171ـ1(. 

8 سوراخ ها و دوبل ها را به مقدار نياز، به چسب آغشته نماييد )شکل های 172ـ1 و 173ـ1(.     

9 دوبل ها را در سوراخ ها جاسازي كرده و دو قطعه را به وسيلۀ پيچ دستي به يکديگر اتصال داده و محکم 

كنيد )شکل 174ـ1(.

استفاده بهينه و صحيح از مواد مصرفي از جمله ام دي اف، چسب و دوبل، سبب افزايش بهره وري و 
استفاده آيندگان از مواد اوليه الزم خواهد بود.

نکته

شکل 174ـ 1شکل 171ـ 1 شکل 173ـ 1شکل 172ـ 1

شکل 176ـ 1شکل 175ـ 1

براي سهولت و صرفه جويي در مصرف چسب، همچنين براي حفظ محيط زيست، چسب چوب را داخل 
ظروف در دار بريزيد و از آنها استفادۀ بهينه نماييد. 

نکته زيست 
محیطی

   كنترل كیفیت:
ـ در پايان كار، چسب های اضافی را از روی كار تميز كنيد )شکل 175ـ1(.

ـ پس از اتمام كار از گونيايی بودن اتصال، اطمينان حاصل كنيد )شکل 176ـ1(.
ـ از همرو بودن لبه های قطعات با يکديگر مطمئن شويد.
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فعالیت کارگاهی

 اتصال دو قطعه به كمک اتصال بیسکوئیتی 
مراحل ساخت اين اتصال به ترتيب زير است:

الف( ترسیم نقشۀ كار 
در شکل زير، سه نما و تصوير مجسم ايزومتريک، از دو قطعه ای كه به كمک اتصال بيسکوئيتی به هم محکم 

شده اند را مشاهده می كنيد. 

ترسيم تصوير مجسم ايزومتريک از اتصال بيسکوئيتی؛تکلیف
ترسيم سه نمای قطعات با اندازه گذاری

توجه: ترسيم با دو روش )وسائل نقشه كشی و نرم افزار اتوكد( صورت گيرد.

ب( انتخاب مواد اولیه، ابزار و وسائل مورد نیاز 

ابزار و وسائل مورد نیاز 

مواد مصرفيابزار دستي برقيابزار دستي

ـ  چکش  ـ  كوليس  ـ  متر  ـ  گونيا 
پيچ دستی 30 سانتی متری 2 عدد 

چسب چوب سفيدـ  زبانه آماده بيسکوئيتی )سايز فرز بيسکوئيتی
صفر يا 10( 2 عدد ـ ام دی اف روكش دار )رنگي( 

به ابعاد نقشه 16×100×200ميلي متر )2 عدد(

 كاربرد ابزار 
پیچ دستي: به منظور ثابت كردن قطعه كار براي برش كاري و همچنين چسباندن 

دو تا چند قطعه و... از اين ابزار استفاده مي شود.

شکل 177ـ 1 ـ ترسیم سه نمای قطعات با 
شکل 179ـ 1ـ ترسیم سه نمای قطعات با شکل 178ـ 1اندازه گذاری

اندازه گذاری

شکل 180ـ 1
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دستگاه  اين  بیسکوئیتی:  فرز  دستگاه 
در  بيسکوئيتی  اتصال  زبانۀ  شيار  ايجاد  برای 
اتصال های طولی، عرضی، گوشه ای و زاويه دار 

كاربرد دارد )شکل های 181ـ1 و 182ـ1(. 

ـ تعداد دوران اين دستگاه 11000 دور در دقيقه است. هنگام كار با اين دستگاه به مشخصات روی تيغه 
توجه داشته باشيد.

در هنگام استفاده از تيغه های اره گرد بايد تعداد دور درج شده روی تيغه، از تعداد دور دستگاه بيشتر 
باشد كه باعث شکستگی الماسه های تيغه نشود. 

نکته

100 × 4 × 22 mm : ـ مشخصات تیغه دستگاه فرز بیسکوئیتی
و  است  ميلی متر(   22( تيغه  قطر سوراخ وسط  و  ميلی متر(،   4( تيغه  ميلی متر(، ضخامت   100( تيغه  قطر 

حداكثر دور ثبت شده روی تيغه اين دستگاه 12090 دور در دقيقه است. )شکل 183ـ1ـ الف(
ـ روش تعويض تیغه: برای تعويض تيغه از يک آچار مخصوص استفاده می شود. برای ثابت نگه داشتن شفت 

دستگاه از يک دكمه استفاده كنيد )شکل 183ـ1ـ ب(. 
قطعه ای  است.  رگالژ  قابل  عمق،  تنظيم  پيچ  به وسيله  بيسکوئيتی  شيار  عمق  تنظیم عمق كنشکاف:  ـ 

آلومينيومی زير اين پيچ قرار دارد كه با چرخش آن می توان به عمق دلخواه رسيد )شکل 184ـ1(.
گونيای اين دستگاه در دو حالت زير تنظيم می شود:

الف( حالت عمودی: گونيا دارای يک ضامن قفل كننده و يک پيچ تنظيم است كه حركت عمودی داشته و 
ارتفاع شيار را تنظيم می كند، يعنی هرچه ضخامت قطعه كار بيشتر باشد می توان با باال بردن آن محل شيار 

بيسکوئيتی را تغيير داد. 
ب( حالت تحت زاويه: ضامن ديگری نيز وجود دارد كه با آزاد كردن آن، گونيای دستگاه به حالت زاويه دار 
از صفر تا 90 درجه قابل تنظيم می شود. اين حالت برای شيارزنی قطعه كار با زوايای مختلف كاربرد دارد 

)شکل 185ـ1(.

شکل 183ـ 1ـ الف ـ 
مشخصات تیغه

شکل 182ـ 1 شکل 181ـ 1

شکل 183ـ1ـ ب ـ روش تعويض تیغه
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شکل 184ـ 1ـ تنظیم 
عمق كنشکاف

پس از توجه كافي به نکات فوق و رعايت ايمني كافي، وسائل مونتاژ از قبيل پيچ دستی، چسب، زبانه بيسکوئيتی 
و تنظيف )برای تميز كردن چسب های اضافی( را آماده كنيد.

ج( مراحل ساخت اتصال بیسکوئیتی
1 طبق نقشه به وسيله گونيا و مداد، مركز ايجاد شيار را روی هر دو قطعه خط كشی كنيد )شکل186ـ1(.      

اتصال  قرارگيري  )محل  شيار زنی  عمليات  و  كرده  منطبق  شده،  ايجاد  خط  روی  را  دستگاه  شاخص   2

بيسکوئيت( را روی هر دو قطعه انجام دهيد )زبانه آماده بيسکوئيتی كه برای اين اتصال ها استفاده می شود در 
سه سايز صفر، 10 و 20 در بازار عرضه می گردد( )شکل 187ـ1(.

ـ بهتر است در ساخت يونيت كابينت، فاصله هر اتصال بيسکوئيتی از يکديگر 15 سانتی متر در نظر گرفته 
شود.

3 روی ضخامت قطعه ها و داخل شيارهای ايجاد شده به مقدار كافی چسب بزنيد )شکل 188ـ1(. 

نکات ايمنی هنگام كار كردن با دستگاه بيسکوئيتینکات ايمنی
1 هنگام كار حتماً از كيسه جمع كنندۀ خاک اره استفاده كنيد.

2 از ماسک تنفسی و گوشی ايمنی استفاده كنيد.

3 قبل از وصل كردن سيم برق دستگاه، از خاموش بودن آن اطمينان حاصل نماييد.

4 توجه داشته باشيد كه سيم دستگاه در محل رفت و آمد نباشد. 

شکل 185ـ 1ـ حالت تحت زاويه

شکل 186ـ 1

شکل 188ـ 1شکل 187ـ 1
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4 زبانه ها را داخل شيار يکی از قطعات قرار داده و قطعه بعدی را روی آن جاسازی كنيد )شکل 189ـ1(.

5 به وسيله پيچ دستی دو قطعه را به يکديگر متصل كنيد )شکل 190ـ1(.

6 پس از خشک شدن چسب اتصال )حدوداً 2 ساعت( پيچ دستی را باز كنيد، اما به آن ضربه نزنيد.

   كنترل كیفیت
ـ پس از پايان كار از گونيايی بودن اتصال اطمينان حاصل كنيد )شکل 191ـ1(.

ـ در پايان، چسب های اضافی را از روی كار تميز كنيد.
ـ از همرو بودن لبه های هر دو قطعه مطمئن شويد.

نمايش انواع چسب زني مکانيکي و صرفه جويي در مصرف آنفیلم

شکل 191ـ 1شکل 190ـ 1شکل 189ـ 1

فعالیت کارگاهی

 اتصال با چسب 

به كمک هنرآموز خود با توجه به نقشۀ 
داده شده، شکالت خوري 6 يا 8 ضلعي 

را با استفاده از چسب چوب بسازيد.
شکل 193ـ 1شکل 192ـ 1

شکل 196ـ 1 شکل 195ـ 1 شکل 194ـ 1
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فعالیت کارگاهی

 پروژه شماره 1. ساخت باكس ديواری با اتصال میخ چوبي 
مراحل ساخت باكس به صورت زير است:

الف( ترسیم نقشۀ كار

1 ترسيم تصوير مجسم باكس به روش ايزومتريک )با نرم افزار اتوكد(تکلیف

2 ترسيم سه نما با اندازه گذاری )با نرم افزار اتوكد(

ـ   1 شکل 197

ـ   1 شکل 198

هنگام ساخت، دستگاه فارسی بُر را برای اين شکالت خوری 8 ضلعی، بايد روی زاويۀ 22/5 درجه و برای 
6 ضلعی، روی 30 درجه تنظيم كرد.

توجه

ب( انتخاب مواد اولیه، ابزارها و وسائل مورد نیاز 

ابزار و وسائل مورد نیاز

مواد مصرفيابزار دستي برقيابزار دستي

ـ كوليس ـ مته خزينه ـ مته  ـ  متر  گونيا 
ظريف بر ـ  ارۀ  ـ  ميلی متر   8 قطر  به 
چکش ـ پيچ دستی 30 سانتی متری 

ـ  تيغه اورفرز 16 ميلی متر  2 عدد 

اورفرز دستی برقیـ  دريل 
دستی برقی و ستونی

با قطر 8 ميلی متر ـ چسب چوب  ميخ چوبي 
ابعاد  به  سفيد ـ ام دی اف روكش دار )رنگي( 
عدد ـ   2 ميلي متر(   250×100×16( نقشه 

)16×100×220 ميلي متر( 2 عدد
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تیغه اورفرز: تنوع تيغه های اين دستگاه زياد بوده و براي فرم هاي مختلف مورد استفاده قرار می گيرد. 

شکل 200ـ 1شکل 199ـ 1

شکل 203ـ 1

شکل 204ـ 1

شکل 202ـ 1ـ انواع تیغه های اورفرز شکل 201ـ 1

 شکل 205ـ 1ـ الف ـ 
تیغه بدون بلبرينگ 

 كاربرد ابزار 
اورفرز: از اين ماشين برای فرم دهی )ابزار زدن(، اليه برداری، ايجاد شيار روی قطعات و صفحات چوبی و... 

استفاده می شود. اين دستگاه در اندازه های مختلف و قدرت های متفاوت در بازار موجود است. 

 شکل 205ـ 1ـ ب ـ 
تیغه با بلبرينگ

تيغه های اورفرز از نظر مکانيزم عملکرد به دو دسته تقسيم می شوند:
تيغه های بدون بلبرينگ )شکل205ـ1ـ الف(، تيغه های با بلبرينگ 

)شکل 205ـ1ـ ب(.
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تيغه های با بلبرينگ برای ابزار زدن محيط خارجی صفحات و قطعات به كار می رود و تيغه های بدون بلبرينگ 
برای ايجاد شيار و اليه برداری از سطح صفحات كاربرد دارد.

تعويض تیغه: تيغه های اورفرز معموالً از سه قسمت بلبرينگ، تيغه و دنبالۀ تيغه تشکيل شده اند.
برای بستن تيغه روی دستگاه، ابتدا دنبالۀ تيغه را داخل بوش چاكدار و بوش را داخل كولِت قرار دهيد، سپس 

به كمک آچار مخصوص، تيغه را در جای خود محکم كنيد. 

شکل 207ـ1ـ قرار دادن تیغه در كولت 
و محکم كردن آن با آچار

T شکل 206ـ1ـ شکل برش چاكدار

شکل 210ـ 1ـ تعويض زغال دستگاه شکل 209ـ 1 ـ پیچ تنظیم دستگاه 2 شکل 208ـ 1 ـ اهرم قفل كننده 1         

تنظیم تیغه: برای تنظيم ارتفاع تيغه، بايد ابتدا اهرم قفل كنندۀ صفحه دستگاه را آزاد كنيم، سپس به وسيله 
پيچ تنظيم، ارتفاع تيغه را متناسب با كار مورد نظر تنظيم نماييم.

موارد ايمنی و حفاظتی حین كار:نکات ايمنی
1 قبل از تعويض تيغه، دو شاخه دستگاه را از پريز برق خارج كنيد.

2 فقط از تيغه های استاندارد استفاده كنيد.

3 از تيغه های لب پر شده به علت خطر شکستن حين كار استفاده نکنيد.

4 هنگام كار از گوشی و عينک ايمنی استفاده كنيد.

5 از جابه جا كردن دستگاه به صورت روشن خودداری كنيد.

6 در صورت استفاده از سيم سيار، مسير آن را به گونه ای انتخاب كنيد كه با تيغۀ اورفرز يا به پای 

ديگران برخورد نکند.
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ج( مراحل ساخت باكس ديواری
1 از هنرآموز خود قطعاتی كه قباًل آماده شده است را تحويل بگيريد.

2 از گونيايی بودن و صحت اندازه قطعات اطمينان حاصل كنيد )شکل 211ـ1ـ الف(.

3 بدنه ها را طبق نقشه به وسيله گونيا و مداد، خط كشی كنيد )شکل 211ـ1ـ ب(.

4 به كمک هنرآموز با اورفرز دستی اليه روكش را از قسمت خط كشی شده برداريد )شکل های 212ـ1و 213ـ1(

4 طبق نقشه، مركز سوراخ دوبل ها را روی هر چهار قطعه نشانه گذاری كنيد.

5 عمليات سوراخ كاری را انجام دهيد )شکل های 214ـ1 و 215ـ1(.

نکته

6 تعداد 8 عدد دوبل )ميخ چوبی( به طول 40 ميلی متر قطع كرده و هر دو سر آن را پخ بزنيد.

قبل از مونتاژ اصلي و چسب زدن، قطعات را يک بار به صورت آزمايشي مونتاژ كنيد، سپس مونتاژ نهايي را انجام 
دهيد.

7 قسمت های اليه برداری شده را چسب زنی كنيد و داخل سوراخ ها را به مقدار نياز از چسب پر كنيد.

 دقت كنيد عمق سوراخ ها در هر چهار قطعه طبق نقشه انجام گيرد.

شکل 213ـ 1شکل 212ـ 1

شکل 211ـ 1ـ بشکل 211ـ 1ـ الف

به دليل استفاده از ام دی اف روكش دار بايد قسمت های اتصال، اليه برداری شود تا قطعات به وسيله دوبل و نکته
چسب، اتصال محکمی داشته باشند. عمليات اليه برداری به وسيلۀ اورفرز و توسط هنرآموز انجام می گيرد.
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8 پس از جا زدن دوبل ها، قطعات را به يکديگر متصل كنيد )شکل 216ـ1(.

9 به وسيلۀ پيچ دستی، قطعات را به هم محکم كنيد )شکل 217ـ1(.

10 پس از خشک شدن چسب اتصال ها )حدوداً 2 ساعت در دماي مناسب محيط( پيچ دستی ها را باز كنيد، 

ولي تا 24 ساعت نيرو و ضربه اي به آن وارد نکنيد. 
كنترل كیفیت

ـ گونيايی بودن باكس ديواری را كنترل كنيد )شکل 218ـ1(.
ـ چسب های اضافی را از روی كار تميز كنيد.

ـ از مساوی بودن لبۀ قطعات نسبت به يکديگر مطمئن شويد.

شکل 214ـ 1

شکل 218ـ 1شکل 217ـ 1

شکل 216ـ 1شکل 215ـ 1
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 پروژۀ شماره 2. زيرگلدانی صفحه ای 
الف( ترسیم نقشه كار

1 تصوير مجسم زير گلدانی صفحه ای به روش ايزومتريکتکلیف

2 سه نما با اندازه گذاری

با نرم افزار اتوكد رسم شود.

شکل 221ـ 1

شکل 222ـ 1

شکل 223ـ 1

شکل 220ـ 1شکل 219ـ 1
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 كاربرد ابزار 
كار با اره عمود بر )چکشي(:

برای  دستگاه  اين  كاربرد  بُر )چکشی(:  اره عمود  ـ 
زاويه دار(  و  )صاف  قوسی  و  عرضی  طولی،  برش های 
مانند  مختلف  مواد  برش  برای  دستگاه  اين  از  است. 
چوب، صفحات فشردۀ چوبی، پالستيک، ورق فلزی و... 

استفاده می شود. 

ب( انتخاب مواد اولیه، ابزارها و وسائل مورد نیاز 

اتصال صفحه به پايه با بست گونيايی انجام می شود.نکته

پايه ها به صورت اتصال نيم نيم داخل هم قرار می گيرند.

ابزار و وسائل مورد نیاز

مواد مصرفيابزار دستي برقيابزار دستي

ارۀ عمود بر دستی برقی )اره چکشی( ـ متر ـ پرگارـ گونيا
دريل شارژی با سر پيچ گوشتی چهارسو

ام دي اف خامـ  سنبادۀ پشت پارچه ایـ  بست 
گونيايیـ  شابلون برای قوس بری پايه  ها  ـ پيچ 
16 ميلی متریـ  قطعات آماده طبق ابعاد نقشه 

3 عدد

شکل 224ـ 1

شکل 225ـ 1
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زير  شکل های  در  كه  است  )ارتعاش(  برش  وضعيت  تغيير  كليد  دستگاه،  اين  مهم  قسمت های  از  يکی  ـ 
حالت های مختلف آن نشان داده شده است.

تعويض تیغه:
برای تعويض تيغۀ دستگاه، درپوش پالستيکی را كه روی دستۀ آن تعبيه شده است جدا كنيد.

شکل 226ـ 1 ـ تیغۀ بدون ارتعاش يا 
وضعیت O، برای ورقه های نازک حلبی

شکل 227ـ 1ـ  تیغۀ با ارتعاش كم يا 
وضعیت I، برای مواد نرم غیرچوبی

شکل 228ـ 1 ـ تیغۀ با ارتعاش متوسط 
يا وضعیت II، برای مواد سخت غیرچوبی

شکل 229ـ 1 ـ تیغۀ با ارتعاش زياد يا 
وضعیت III، برای چوب و پالستیک

جدول 8ـ1ـ حداكثر ضخامت قابل برش كاری با اره های دستی برقي عمودبر

32ميلي متر تخته خرده چوب

00000000 تخته چند اليه 

00000000 MDF

60 ميلی متر چوب ماسيو

شکل 231ـ 1شکل 230ـ 1

به جدول زير توجه كنيد، حداكثر ضخامت قابل برش كاری برای چهار نوع مواد فشردۀ چوبي بيان شده 
است، به نظر شما به طور تقريبی در جای خالی چه عددي را می توان قرار داد؟ 

توجه
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

ج( مراحل ساخت زيرگلدانی صفحه ای
1 قطعات زير گلدانی را تحويل گرفته، سپس به كمک متر، اندازه های آنها را با نقشه مطابقت دهيد. 

2 خط كشی قوس پايه ها را با استفاده از شابلون انجام دهيد )شکل های 232ـ1 و233ـ1(. 

فعالیت 
كالسی

موارد ايمنی و حفاظت حین كار نکات ايمنی
1 توجه داشته باشيد هنگام برش كاری، سيم دستگاه به تيغه برخورد نکند.

2 دقت كنيد تا تيغۀ دستگاه هنگام برش با ميز كار برخورد نکند. 
3 براي برش مواد مختلف از تيغه هاي مناسب استفاده كنيد.

4 هنگام كار تا زمانی كه دستگاه خاموش نشده، نبايد آن را از روی قطعه كار برداشت، زيرا احتمال 
كج شدن تيغه و شکستن آن وجود دارد.

به چند روش می توان قوس پايه ها را ترسيم نمود؟

3 قطعه پايه را به وسيلۀ پيچ دستی روی ميز ثابت كنيد و با فاصلۀ 2 ميلی متر خارج از خط قوس با اره 

عمودبر برش كاری را انجام دهيد )شکل های 234ـ1 و 235ـ1(.     
4 در ادامه، سطح قوس بری شده پايه ها را به وسيلۀ چوبسای صاف كنيد )شکل 236ـ1(. 

5 ورق سنباده را، سه ال تا كرده و سطوح چوبسای خورده را پرداخت كنيد)شکل های 237ـ1 و 238ـ1(.

6 طبق نقشه، قسمت وسط پايه ها را برای اتصال خط كشی كنيد.     

شکل 234ـ 1شکل 233ـ 1شکل 232ـ 1

شکل 238ـ 1شکل 237ـ 1شکل 235ـ 1 شکل 236ـ 1
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 كنترل كیفیت:
ـ پس از جاسازی پايه ها داخل هم از مساوی بودن )همرو بودن( دو سر آن مطمئن شويد.

ـ هنگام مونتاژ، صفحه، پيچ ها را بيش از حد سفت نکنيد كه باعث هرز شدن آنها شود.
ـ از صاف بودن لبه های برش خورده اطمينان حاصل كنيد )ناهمواری نداشته باشند(.

ـ برش كاری شيار وسط پايه ها با دقت باال صورت بگيرد تا پايه ها داخل هم فيکس شوند.

7 برش كاری قسمت وسط پايه ها را با ارۀ عمودبر انجام دهيد. هنگام برش دقت كنيد كه از لبۀ خط برش 

حركت نموده و ضخامت تيغه به سمت داخل شيار )خوراک اره در قسمت دورريز( قرار بگيرد، تا اندازۀ شيار 
از اندازۀ نقشه بزرگ تر نشود )شکل 239ـ1(. 

8 پس از اتمام برش كاری، پايه ها را مطابق شکل، داخل يکديگر جاسازی كنيد )شکل 240ـ1(.

9 به وسيلۀ خط كش قطرهای قطعه صفحه را رسم كنيد و مركز صفحه دايره اي شکل را به دست آوريد )شکل 241ـ1(. 

10 پس از ترسيم شکل دايره، به وسيله ارۀ چکشی، صفحه را برش بزنيد.

11 صفحۀ برش خورده را پرداخت كاری كنيد.

12 برای مونتاژ صفحه روی پايه ها از بست های گونيايی استفاده كنيد )شکل 242ـ1(. 

13 دقت كنيد همۀ پيچ ها بسته شود )شکل 243ـ1(. 

14 براي ايستايي بهتر، از زير پايه اي استفاده كنيد )شکل 244ـ1(.

شکل 239ـ 1

شکل 244ـ 1شکل 243ـ 1شکل 242ـ 1شکل 241ـ 1

شکل 240ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

فیلم

فیلم

فکر كنید

فکر كنید

آيا روش ديگري براي ترسيم دايره وجود دارد؟

به جز اره عمودبر، به كمک كدام يک از ابزارهاي دستي برقي می توان صفحۀ دايره اي را برش زد؟

اگر با دقت به فيلم توجه كنيد خواهيد ديد كه با فکر خالقانه، مي توان بدون ابزار نيز دايره ترسيم كرد. 

فيلم ساخت اين وسيله را به دقت ببينيد. 

شکل 248ـ 1شکل 247ـ 1

شکل 246ـ 1شکل 245ـ 1

فعالیت 
به چند روش می توان دايره صفحه را ترسيم نمود؟ استفاده از پرگار و ... . كالسی
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فعالیت کارگاهی

 پروژۀ شمارۀ 3. ساخت میز جلو مبلي صفحه ای 
الف( ترسیم نقشه كار

توجه : شکل و مراحل ساخت اين ميز، مشابه يونيت كابينت ساده است. 

شکل 249ـ 1

شکل 252ـ 1شکل 251ـ 1

شکل 250ـ 1

شکل 253ـ 1

شکل 255ـ 1

شکل 254ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

ب( انتخاب مواد اولیه، ابزارها و وسائل مورد نیاز 

ابزار و وسائل مورد نیاز

مواد مصرفيابزار دستي برقيابزار دستي

چوبساي   ـ  بُرـ  ظريف  اره  ـ  متر 
كوتاه     ـ  و  بلنـد  فلـزی  گونيای 
متۀ  ـ   8 مته  ـ  چکش  سنبه    ـ 

خزينهـ  پيچ گوشتی چهار سو

لبه  دستگاه  ـ  گردميزي  اره  يا  دوركن  اره 
چسبان دستی يا نيمه اتوماتيک ـ اره گرد 
دستی و برقی ـ ارۀ عمودبرـ اره فارسي برـ 
ـ  ـ دريل شارژی  اورفرز  ـ  بيسکوئيتی  فرز 

دريل برقی ـ ميخ كوب بادی

ام دي اف روكش دارـ ميخ چوبی 
آماده  زبانه  ـ   8 شماره  )دوبل( 
پيچ  20ـ  شماره  بيسکوئيتی 
40ميلي متر ام دی اف ـ ميخ كوب 

بادی و ميخ شماره 2/5  

 كاربرد ابزار 
اره گرد دستی برقی: از اين ماشين برای برش های طولی، عرضی و مورب استفاده می شود. از آنجايی كه 

جابه جايی صفحات بزرگ دشوار است، می توان به كمک اين ماشين، قطعات مورد نظر را برش داد.
اّره فارسي بر: از اين دستگاه برای برش كاری تحت زاويه )صفر تا ˚90( استفاده می شود. به دليل سبکی و 

قابليت جابه جايی و كارايی باال، كاربرد فراوانی در كابينت سازی دارد.
میخ كوب بادی: از اين وسيله برای ثابت نگه داشتن دو قطعه برای پيچ كردن استفاده می شود. كاربرد اين 

دستگاه، موجب افزايش دقت و سرعت در كوبيدن ميخ می شود.

تکلیف

توجه

1 ترسيم تصوير مجسم به روش ايزومتريک 
2 ترسيم سه نما با اندازه گذاری   

 AـA 3 ترسيم برش

   40 mm اتصال صفحه به قيدها: پيچ 
 اتصال قيدها به بدنه ها : دوبل 8   

 اتصال طبقه به بدنه ها: بيسکوئيتی شماره 20

شکل 258ـ 1شکل 257ـ 1شکل 256ـ 1
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اره دوركن يا اره گردمیزي: از اين ماشين می توان برای برش های طولی، عرضی، زاويه دار، كنشکاف زدن، 
دوركردن، گونيايی كردن و... صفحات فشرده چوبی استفاده كرد. 

دستگاه لبه چسبان مستقیم منحنی: اين دستگاه برای چسباندن نوار PVC بدون چسب به كار مي رود. 
دستگاه دارای مخزنی است كه چسب به شکل گرانول درون آن ريخته شده و توسط المنت گرم می شود. 
اپراتور، قطعه كار را به آرامی به كنارۀ گونيای دستگاه، فشار داده و به جلو هدايت می كند تا قطعه كار به 
با چرخيدن استوانه آجدار گردان كه در داخل يک مخزن چسب قرار گرفته،  استوانه آجدار گردان برسد. 
چسب گرم شده، به آرامی به لبه قطعه كار آغشته می شود. هم زمان با اين عمل، پدالی كه در زير پای اپراتور 
قرار دارد فشار داده شده و نوار به سمت استوانه حركت می كند )در بعضی از دستگاه ها پدال وجود نداشته و 
دستگاه به صورت اتوماتيک نوار را به جلو هدايت می كند(. نوار از يک طرف به چسب آغشته شده و با فشار 
قطعه كار به آن، به لبه )نر( قطعه كار می چسبد. قطعه كار و نوار چسب خورده، با هم به جلو هدايت شده 
و وقتی چسبيدن نوار به انتهای لبۀ قطعه كار رسيد با برداشتن پا از روی پدال، تيغه گيوتين نوار را قطع 
می كند. اين دستگاه قابليت چسباندن قطعات منحنی و صاف را نيز دارد، همچنين ماشين های تمام خودكار 
نيز وجود دارد كه حركت قطعه كار به سمت ايستگاه های مختلف به صورت خودكار صورت می گيرد. دستگاه 

در دو حالت خطی )دستی و CNC( و منحنی زن )دستی و CNC( وجود دارد.

شکل 260ـ 1

شکل 259ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

ج( مراحل ساخت میز صفحه ای 
تهیه فهرست مواد: بعد از ترسيم نقشه ها نياز به محاسباتی داريد كه براساس آن بتوانيد پروژه را به صورت 

صحيح اجرا كنيد. نتيجه اين محاسبات به صورت جدول زير ارائه شده است. 

نکته

نکته

اندازه های جدول، همان اندازه های برش است )بدون در نظر گرفتن ضخامت نوار پی وی سی( 

ضخامت نوار pvc، 2 ميلي متر در نظر گرفته شده است.

جدول شماره 9ـ فهرست مواد براي ساخت

نوع شرحكدرديف
جنس

mm ابعاد
توضیحاتتعداد

طولpvcعرضpvcضخامت

1A16259628961ام دی افصفحه رويه

2B16154624162ام دی افبدنه

3C54627681ـ16ام دی افطبقه

4D
قيد 

8017682ـ16ام دی افنگهدارنده

5E
قيد طولی 
ـ8962ـ80ـ16ام دی افدوبل صفحه

6F
قيد عرضی 
ـ4362ـ80ـ16ام دی افدوبل صفحه

ميخ چوبی ـ7
ـ408ـــ8چوب)دوبل(

زبانه ـ8
سايز 420ـــــچوببيسکوئيتی

پيچ ام دی اف406ـــــپيچـ9

ميخ ميخ كوب بادی2540ـــــميخ بيسرـ10
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 عملیات خط كشی و محاسبه دورريز 
به وسيلۀ  هنرآموز  نظارت  با  را  شده  انتخاب  صفحه 
روی  به  صفحات(  حمل  مخصوص  )ابزار   F گيرۀ 
دستگاه برش انتقال دهيد. قبل از انجام برش كاري 
ابتدا بايد قطعات مشخص شده در جدول ليست مواد 
تا  كنيد  خط كشي   MDF ورق  روي  بر  دقت  با  را 
پس از برش كاري كمترين دورريز را داشته باشيد. به 

نقشه و چيدمان برش زير توجه كنيد.

دورريز مواد اولیه
در ساخت هر كاري، مقداري از مواد اوليه به عنوان دورريز به هدر مي رود. اين كار، موجب از بين رفتن موادي 
می شود كه معموالً قيمت تمام شده توليدات را افزايش مي دهند. بنابراين بايد طوري عمل كرد كه كمترين 
دورريز را داشت. يکي از عواملي كه در كاهش دورريز كمک مي كند، آشنايي با ابعاد و اندازه هاي استاندارد 
مواد اوليه و انتخاب صحيح اين مواد است. در شکل زير ابعاد قطعات بر روي يک ورق از جنس صفحات فشردۀ 
چوبي خط كشي شده است دور ريز به رنگ نارنجي مشخص شده و قسمت سبز رنگ، سطح مصرف شده است 

كه با ابعاد مورد نياز ما مطابقت ندارد.

تعريف درصد دورريز: عبارت است از نسبت سطح دورريز به سطح مصرف شده است كه به صورت درصد 
نمايش داده مي شود.

محاسبۀ دورريز: اگر مقدار كل سطح ورق را محاسبه كرده و مقدار مصرف شده )مقدار تمام شده( را از آن 
كم كنيم، مقدار دورريز به دست مي آيد.

شکل 261ـ 1

شکل 262ـ 1

شکل 263ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

سطح دورريز = سطح مصرف شده - سطح اولیه

= درصد دورريز سطح مصرف شده - سطح اوليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سطح مصرف شده
 × 100

با استفاده از نرم افزارهايي مانند كات مستر كه هم اكنون در كابينت سازي كاربرد دارد، درصد دورريز نکته
كه  مي كند  را طوري چيدمان  قطعات  اوليه،  ورق  ابعاد  به  توجه  با  نرم افزار  زيرا  می رسد،  به حداقل 
بيشترين استفاده از سطح موجود و در نتيجه كمترين دورريز را در پي خواهد داشت. با توجه به آنچه 
گفته شد قطعات مورد نياز براي ميز صفحه اي را كه در ليست مواد اوليه مشخص شده است، می توان 

به دو روش بر روي ورق ام دي اف خط كشي، و براي برش آماده نمود.
صرفه جويي در مصرف مواد اولیه، شرط موفقیت در تولید است.

روش اول

روش دوم

به نظر شما كدام يک باقي ماندۀ بيشتر و دورريز كمتري داشته و مقرون به صرفه تر است؟ 

شکل 264ـ 1

شکل 265ـ 1
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 برش كاری و لبه چسبانی 
1 هنگام برش كاری قطعات با ماشين اره گرد دوركن، به هنرآموز و استادكار كمک كنيد و به نکات ايمنی و 

فنی دقت و توجه كافي داشته باشيد.

است. نکته ترسيم شده  پروژه  نمونه  براي يک  و  بوده  مثال  فقط  داده شده،  باال  در  كه  قطعاتي  جانمايي 
بود. ديگري خواهد  به نوع  ترسيم  انجام شود  كار  نمونه  بيشتري  تعداد  براي  چنانچه 

 با توجه به اينکه عمليات برش و لبه چسبانی قطعات موردنياز برای ميز جلو مبلی، در اين واحد يادگيری 
توسط هنرآموز انجام می گيرد، بنابراين توضيحات كامل دربارۀ برش كاری با اره دوركن، در فصل3 ـ ساخت 

يونيت، ارائه خواهد شد.
2 صفحۀ رويه ميز را با قيدهای كد F ، E با دقت زياد به وسيلۀ دستگاه ميخ كوب بادی دوبل نموده و براي 

لبه چسباني آماده كنيد. 

شکل 267ـ 1شکل 266ـ 1

شکل 270ـ 1شکل 269ـ 1شکل 268ـ 1
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

3 صفحه رويه را با نوار پی وی سی مناسب لبه چسباني كنيد. 

شکل 272 ـ 1شکل 271ـ 1

4 همۀ قطعات را لبه چسبانی كنيد، سپس سر و ته نوار را قطع كرده و اضافۀ آن را با تيغه اورفرز مخصوص 

از بين برده و صاف كنيد. 

 مونتاژ میز صفحه ای 
1 خط كشی بدنه ها را به وسيله گونيا و طبق اندازه های نقشه انجام دهيد )محل اتصال بدنه ها به طبقه و 

قيدها(.
2 محل اتصال ها را به وسيله اورفرز يا اره گرد ميزي )دوركن( اليه برداری كنيد.

3 براي اتصال هاي دوبل و بيسکوئيتي، مركزيابي كنيد.

4 جای دوبل را سوراخ كنيد.      

5 محل استقرار زبانه بيسکوئيتی را شيار بزنيد. 

6 قطعات را روی ميز كار قرار داده و جای دوبل و بيسکوئيتی را به چسب آغشته كنيد.

7 قطعات را به يکديگر مونتاژ كنيد و با كنترل گونيايی و پيچيدگی، آن را با پيچ دستی ببنديد.

شکل 275ـ 1شکل 274ـ 1شکل 273ـ 1
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8 پس از خشک شدن قطعات، پيچ دستی ها را باز كنيد.

9 در مرحلۀ پايانی صفحه رويه را با پيچ به پايه متصل كنيد. 

 براي مونتاژ صفحه از پيچ با طول مناسب استفاده كنيد تا پيچ از صفحه بيرون نزند.نکته
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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

بهداشت و 
سالمت

 كنترل كیفیت:
ـ هنگام دوبل كردن صفحۀ رويه مطمئن شويد لبه های صفحه كاماًل با قيدهای دوبل مساوی )همرو( باشند.

ـ پس از پايان كار چسب های اضافی را تميز كنيد.
ـ از گونيايی بودن و عدم پيچيدگی كار اطمينان حاصل كنيد.

براي حفظ سالمتي خود شير بنوشيد.
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داستان های 
امام صادق)ع( خطاب به يکي از شيعيان مي فرمايد كه رسول خدا )ص( فرمودند: اگر شش خصلت در اخالقی

با اين صفات گويي پيش روي خدا  انسان باشد، او را به اعالی درجه قرب خدا مي رساند كه اين آدم 
ايستاده است، بلکه دست راست خدا مي شود. »يکي از آن خصلت ها اين است كه انسان بپسندد براي 
ديگران، آنچه را كه براي خودش مي پسندد و نپسندد براي ديگران، آنچه براي خودش پسنديده نيست«.

همچنين حضرت اميرالمؤمنين امام علي )ع( می فرمايند :
آنچه را كه براي خود مي پسندي براي ديگران هم بپسند و آنچه را كه براي خود نمي پسندي براي ديگران 

هم نپسند. 
نجار پيری خود را برای بازنشسته شدن آماده می كرد. يک روز با صاحب كار خود موضوع را در ميان گذاشت. 
پس از روزهای طوالنی و كار كردن و زحمت كشيدن، حاال او به استراحت نياز داشت و برای پيدا كردن 

زمان اين استراحت، می خواست تا او را از كار بازنشسته كنند. 
صاحب كار او بسيار ناراحت شد و سعی كرد او را منصرف كند، اما نجار بر حرفش و تصميمی كه گرفته 

بود پافشاری كرد. 
سرانجام صاحب كار درحالی كه با تأسف با اين درخواست موافقت می كرد، از او خواست تا به عنوان آخرين 

كار، ساخت خانه ای را به عهده بگيرد. 
نجار در حالت رودربايستی، پذيرفت درحالی كه دلش چندان به اين كار راضی نبود. پذيرفتن ساخت اين خانه 
برخالف ميل باطنی او صورت گرفته بود. برای همين به سرعت مواد اوليه نامرغوبی تهيه كرد و به سرعت و 

بی دقتی، به ساختن خانه مشغول شد و به زودی و به خاطر رسيدن به استراحت، كار را تمام كرد. 
او صاحب كار را از اتمام كار باخبر كرد. صاحب كار برای دريافت كليد اين آخرين كار به آنجا آمد. 

زمان تحويل كليد، صاحب كار آن را به نجار بازگرداند و گفت: اين خانه هديه ای است از طرف من به تو 
به خاطر سال های همکاری!

نجار، يّکه خورد و بسيار شرمنده شد. در واقع اگر او می دانست كه خودش قرار است در اين خانه ساكن 
شود، لوازم و مصالح بهتری برای ساخت آن استفاده می كرد و تمام مهارتی كه در كار داشت برای ساخت 

آن به كار می برد. يعنی كار را به صورت ديگری پيش می برد.
اين داستان ماست. ما زندگی مان را می سازيم. هر روز می گذرد. گاهی ما كمترين توجهی به آنچه كه 

كه  می فهميم  غيرمترقبه،  اتفاق  و  شوک  يک  اثر  بر  پس  نداريم،  می سازيم 
مجبوريم در همين ساخته ها زندگی كنيم. اگر چنين تصوری داشته باشيد، 
تمام سعی خود را برای ايمن كردن شرايط زندگی خود می كنيد. فرصت ها از 

دست می روند و گاهی بازسازی آنچه ساخته ايم، ممکن نيست. 
شما نجار زندگی خود هستيد و روزها، چکشی هستند كه بر يک ميخ از زندگی 

شما كوبيده می شود. يک تخته در آن جای می گيرد و يک ديوار برپا می شود. 
مراقب سالمتی خانه ای كه برای زندگی خود می سازيد باشيد.

فعالیت 
در مورد نکات اخالقی داستان فوق گفت وگو نماييد.كالسی


