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فصل 4

ساخت در و كشوي كابينت آشپزخانه
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آیا تا به حال پی برده اید
 

 نقش كشو در كابينت چيست؟
 در و كشوي كابينت چگونه ساخته مي شوند؟

 معموالً چند نوع در براي كابينت ساخته مي شود؟
 كشوها چگونه حركت مي كنند؟

 چرا براي كابينت از قفل استفاده نمي شود؟
 چند نوع لوالي كابينت وجود دارد؟ 

هدف از این بخش بررسی دسته بندی انواع در كابينت است كه می توان به سه صورت تقسيم بندی كرد:
الف( از نظر حالت قرارگيری روی یونيت، ب( ازنظر تكنيك ساخت، ج( از نظر جنس و مواد اوليه. 

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگيری هنرجویان قادر خواهند بود انواع در وكشو مناسب براي یونيت هاي ساخته شده 

را بسازند و مونتاژ كنند.

واحد یادگیری 4 
شایستگی ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه
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در کابینت

تعریف در كابينت: به قطعه ای از جنس چوب، صفحات فشرده چوبی، شيشه ای و یا تركيبی از اینها كه 
روی یونيت نصب می شود در گفته می شود كه وظيفه محافظت از محتویات داخل یونيت را برعهده داشته و 

درعين حال نمای زیبایی به كابينت می دهد.

پس از عمليات مونتاژ یونيت نوبت به نصب در می رسد. در كابينت ها را به سه صورت می توان دسته بندی كرد:
الف( براساس حالت قرارگيری در كابينت نسبت به لبه كار ) لبه بدنه (: 

كه خود به سه دسته تقسيم می شوند:
1 رو نشسته 

این نوع درها روی ضخامت بدنۀ كابينت قرار می گيرد و 
بدنۀ كابينت دیده نمی شود. در  نمای روبه رو ضخامت  از 

كابينت آشپزخانه اغلب از این نوع درها استفاده می شود.

2 تو نشسته

ميلی متر  8  ـ4  حدود  كار  لبۀ  به  نسبت  درها  این 
دِر  برای  كار  لبۀ  ترتيب  به این  می گيرند.  قرار  عقب 
منظور  به  می كند.  جلوه  قاب  یك  به صورت  كابينت 
تو نشسته بودن درها الزم است جاسازی و نصب درها با 
دقت باالیی صورت گيرد، تا درز بين در و بدنۀ كابينت 

یكسان و مرتب دیده شود.

شکل 3 ـ4ـ در كابينتشکل 2 ـ4شکل 1ـ4

شکل 4 ـ4

شکل 5 ـ4
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3 همرو با بدنه

این درها با بدنه ها كاماًل در یك راستا قرار دارند. درهای همرو باید بسيار دقيق در محل خود جاسازی شوند، 
زیرا درزهای در با لبۀ بدنه ها و كف و سقف به خوبی قابل رؤیت است و كوچك ترین اشتباه و بی دقتی مانند 

افتادگی یا پيچيدگی در، به چشم می خورد و نمایان می شود.
حالت قرارگيری در، در اینجا )كابينت تك در( از نوع در رو نشسته می باشد ) شكل4ـ4(

ب( انواع در كابينت ازنظر حركتی
از نظر شكل حركت درهای كابينت به چهار دسته تقسيم می شوند:

1 درهای بازشو با محور عمودی 

2 درهای بازشو با محور افقی

3 ریلی )كشویی( 

4 كركره ای 

شکل 7 ـ4شکل 6 ـ4

شکل 8 ـ4
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دِر كابينت در اینجا از نوع درهای باز شو با محور عمودی 
می باشد. 

3                    2                1 

 1ـ درهای ساده ) درهای بدون قاب( 
ظاهر این درها ساده وبدون هيچ گونه طرحی می باشند، این درها را 

می توان به كمك مواد مختلفی تهيه كرد، مانند: 
 صفحات فشرده چوبي )با روكش طبيعي یا مصنوعي(: معموالً 
این نوع درها را از ام.دي.اف روكش شده )روكش مصنوعي( مي سازند 

و لبه های آن را لبه چسبانی می كنند.

ج( انواع درهای كابينت از نظر شكل ظاهری و مواد به كار رفته در آنها
از این نظر هم درها به سه دسته 

تقسيم می شوند:
1 درهای ساده)بدون قاب(.

2 درهای قاب و تنكه ای.

3 درهای طرح قاب و تنكه ای 

)CNC( شده. 

شکل 12 ـ4شکل 11 ـ4شکل 10 ـ4

شکل 9 ـ4

شکل 15 ـ4شکل 14 ـ4شکل 13 ـ4
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 صفحات فشرده چوبی رنگ شده: این نوع از درها از جنس ام دي اف بدون روكش ) ام. دی. اف خام( 
تهيه مي شود كه پس از فرم دادن لبه های آن ) ابزار زدن( بارنگ هاي پوششی آن را می پوشانند.

 چوب ماسيو )توپر(: این نوع از درها، از جنس چوب ماسيو بوده كه با استفاده از روش درز كردن تخته ها 
به هم ساخته مي شوند

 شيشه: در ویترین ها و یا مواقعی 
كابينت  داخل  فضای  است  الزم  كه 
دیده شود از درهای شيشه ای استفاده 
از  نوع درها  این  برای نصب  می شود. 
مخصوص  )فنردار(  كابينتی  لوالی 
شيشه و یا از لوالی پاشنه ای استفاده 
می شود. این نوع درها، از شيشه یك 
با  و  بالست(  ـ سند  )معمولی  پارچه 
ضخامت هاي 4 یا 6 ميلي متر ساخته 

می شود. 

شکل 18 ـ4شکل 17 ـ4شکل 16 ـ4

شکل 20 ـ4شکل 19 ـ4

شکل 22 ـ4شکل 21 ـ4
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در های وودپالست این دسته از مصالح به تازگی وارد صنعت ساختمان شده است و در آینده نزدیك به سرعت 
در مكان های  WPC كه مخصوصاً  مقاطع  از  مانند در های ساخته شده  پرمی كند.  را  جای مصالح مختلف 

مرطوب پيشنهاد می شود.
 مواد pvc: در به صورت یكپارچه از مواد پی . وی . سی )pvc ( تهيه می شود.

 صفحات فشرده چوبی با روكش چرمی

شکل 24 ـ4شکل 23 ـ4

شکل 25 ـ4
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 2ـ درهای قاب و تنکه ای 
این در از یك قاب و یك تنكه تشكيل شده است. قاب خود از قيدهای طولی و عرضی تشكيل شده كه با 

استفاده از اتصاالت گوشه ای به هم متصل می شوند. تنكه قطعه ای است كه داخل قاب را پوشش می دهد. 
این درها به سه شكل یافت می شوند: 
 درهای قاب و تنکه تمام چوب:

قاب و تنكه در این در به صورت تمام چوب است. از چوب های 
استفاده  كابينت  ساخت  در   ... و  كاج  افرا،  راش،  گردو،  ملچ، 
می شود. معموالً اتصاالتي كه در ساخت در تمام چوب استفاده 
مي شود عبارت اند از فاق و زبانه، كم و زبانه، اتصال كم و زبانه 
مي شود.  استفاده  هم  دوبل  از  موارد  از  بعضي  در  و  كوله دار 
با در های  این ميان زیبایی و راحتی دو چندان در مقایسه  در 

غيرچوب را به خود اختصاص داده اند.

 درهای قاب دار پروفيلی
قاب این درها از جنس پروفيل های آمادۀ ام دی اف 
)MDF( و تنكه آن ام دی اف به ضخامت 8 ميلی متر 
طول  به  شاخه هایی  به صورت  پروفيل ها  می باشد. 
نظر شكل  از  كه  بازار عرضه می شوند،  در  متر   2/8
مقطع بسيـار متنوع اند. ایـن پروفيل ها دارای شيـار 
8     ميلی متر می باشند كه تنكه به راحتی در آن جاسازی 
اتصال  اینجا می تواند دوبل،  اتصال در  نوع  می شود. 
اتصال  و  مواد مصنوعی(  )با  بيسكوئيتی، دم چلچله 

دوخت با زبانه غيرچوبی باشد. 

در این درها بيشتر از اتصال دم چلچله )با مواد مصنوعی( و اتصال دوخت با زبانۀ غيرچوبی استفاده 
می شود. 

نکته

شکل 26 ـ4

شکل 27 ـ4
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 درهای قاب و تنکه ای از جنس صفحات فشرده 
چوبی: 

قطعات تشكيل دهنده قاب، در این نوع درها از صفحات 
فشرده چوبی انتخاب می شود. قطعات را به عرض 7 الی 
8 سانتی متر برش زده و هر دو طول آن را لبه چسبانی 
كرده  بر  فارسی  را  قاب  قطعه  چهار  می كنند. سپس 
و با اتصال های مختلف )بيسكوئيتی، دوبل، قليف، دم 
چلچله )پالستيكی( و....( آن را كالف می كنند. تنكه 
)قسمت وسط كالف( می تواند از جنس شيشه، آینه، و 

یا ام دی اف با ضخامت 8 ميلی متر انتخاب شود. 

 3ـ درهای طرح قاب و تنکه ای 
منظور از طرح قاب و تنكه  این است كه فقط شكل و ظاهر در های قاب و تنكه را دارند. این درها به دو نوع اند: 

 درقاب و تنکه با روكش PVC به صورت یکپارچه )وكيوم( 
اتوماتيك  دستگاه  به وسيله  می شود.  استفاده  سفيد  یك رو  ام دی اف های  از  معموالً  درها  این  ساخت  برای 
)CNC( طرح دلخواه )قاب و تنكه( را روی قطعات )درها( ایجاد كرده و با استفاده از چسب مخصوص و بعد 

از كشيدن الیۀ PVC روی سطح قطعه آن را درون 
ایجاد  با  دستگاه  و  داده  قرار  ممبران  پرس  دستگاه 
خأل الیه را گرم كرده و بر روی MDF می چسباند. 
روكش عالوه بر سطح، روی لبه های كار نيز پوشش 
داده می شود. دو ویژگی اصلی این درها امكان ایجاد 
حكاكی های متنوع انجام شده بر روی درها )به كمك 
است.  رطوبت  برابر  در  آن  باالی  مقاومت  و   )CNC
استفاده از این درها در مناطق اقليمی  مرطوب بسيار 

مناسب به نظر می رسد.

شکل 28 ـ4

شکل 29 ـ4

شکل 30 ـ4
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 صفحات فشردۀ چوبی بدون روكش 
این نوع درها معموالً از جنس ام دي اف بدون روكش )ام. دی. اف خام( 
تهيه مي شود كه پس از فرم دادن به لبه های آن با رنگ هاي پوششی 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
 

اندازه برداری در کابینت ها

 محاسبۀ ابعاد در كابينت یک در 
در اندازه گيري در یونيت های تك در، عرض درها باید به مقدار 7 ميلي متر كوچك تر از عرض پشت تا پشت 
یونيت باشد. به طور مثال اگر اندازه پشت عرض كابينت mm 500 باشد عرض در mm 493 محاسبه مي شود. 
چون 4 ميلی متر براي لب چسبان و 3 ميلی متر هم برای بادخور )از هر طرف 1/5 ميلی متر ( در نظر گرفته 
می شود از نظر ارتفاع درها هم ارتفاع یونيت را گرفته منهای 9 ميلی متر می كنند. 4 ميلی متر برای لب چسبان 

و 5 ميلی متر هم برای بادخور باال.

چنانچه دِر یونيت با ضخامت 16 و 18 ميلی متر باشد بادخور در از عرض 3 ميلی متر و چنانچه در، از 
نوع پروفيلی و چوبی با ضخامت 22 ميلی متر باشد بادخور آن 5 ميلی متر درنظر گرفته می شود.

نکته

شکل 33 ـ4شکل 32 ـ4

شکل 31 ـ4

ميلی متر 2ميلی متر 2

ميلی متر 2
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 محاسبه ابعاد در كابينت دو در 
برای یونيت دو در هم، عرض پشت تا پشت یونيت را گرفته و 
تقسيم بر دو می كنيم و مانند كابينت تك در عمل می كنيم. 

 محاسبه ابعاد در كابينت آب چکان
برای محاسبه دِر افقی آبچكان از ارتفاع با احتساب ضخامت 
PVC، 9 ميلی متر )5 ميلی متر بادخور و 4 ميلی متر ضخامت 
یونيت  پشت  تا  پشت  از  عرض  نظر  از  و  می شود  كم  نوار( 
7    ميلی متـر كم می شود، 3 ميلی متـر بـادخـور و 4 ميلی متـر 

   PVC ضخامت

ساخت کشو
 

 معرفی كشو )در كابينت آشپزخانه(
كشو )جعبه( به منظور تفكيك لوازم و وسایل آشپزخانه و دسترسی آسان به آنها مورد استفاده قرار می گيرد 

و از قطعات زیر تشكيل شده است )شكل صفحۀ بعد(: 
1ـ بدنه جعبه  
2ـ جلو جعبه  

3ـ عقب جعبه   
4ـ كف جعبه   

5ـ دِر جعبه

شکل 34 ـ4

شکل 35 ـ4
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 قطعات جعبه )كشو (
در جعبه 

كابينت  در  قرارگيری  موقعيت  نظر  از  جعبه  در 
)قابلمه ای(،  دوراهه  روكار  ساده،  روكار  به صورت 

توكار و همرو با بدنه تقسيم می شود.
بدنه جعبه 

است.  قطعات جعبۀ كشو  مهم ترین  از  بدنه جعبه 
صفحات  چوب،  جنس  از  است  ممكن  كشو  بغل 

فشرده چوبی، مواد مصنوعی و فلزی ساخته شود.
جلو و عقب جعبه 

برای عقب جعبه، كه انتهای جعبه را می بندد، اغلب 
ارتفاعی كوتاه تر از بدنه درنظر می گيرند تا هنگام حركت به داخل، هوا از آن قسمت خارج شود و به هنگام 
قرارگرفتن در جای خود با لبۀ كار برخورد نكند. از نظر اندازه می توان برای مثال چنين نسبتی را بين در جعبه، 
بدنۀ جعبه و عقب جعبه فرض نمود، به طوری كه اگر در جعبه 18 سانتی متر باشد بدنۀ جعبه 16 سانتی متر و 

عقب جعبه 14 سانتی متر باشد.
كف جعبه 

كف جعبه نيز معموالً از فيبر 3 ميلی متری یا تخته سه الیه ساخته می شود و با توجه به جنس آن و ابعاد 
كشو به شكل های مختلف به بدنه كشو متصل می شود.

فضای داخلی جعبه ها می تواند با تقسيم بندی داخلی یا بدون تقسيم بندی باشد.

شکل 37 ـ4شکل 36 ـ4

شکل 38 ـ4

عقب جعبه

بدنه جعبه

كف جعبه

جلو جعبه

در جعبه
بدنه جعبه



195

فصل چهارم: ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه

شکل 40 ـ4ـ طریقۀ محاسبه ابعاد درهای یک یونيت 4 كشو

فعالیت کارگاهی

محاسبه قطعات جعبه كشو ) بدون در(
ـ برای محاسبه قطعات كشو ) جعبه ( با توجه به شكل زیر و به این ترتيب عمل كنيد: 

 

 500 mm برابر A 500( طول قطعات mm( و طول ریل استاندارد )550 mm( با توجه به عمق یونيت :A قطعه
می باشد. 

اندازه داخل یونيت كشو                 518 = )ضخامت بدنه ها( 32 - عرض یونيت )پشت تا پشت( 550
قطعه C: اندازه پشت تا پشت جعبه كشو       493 = )ضخامت ریل با بادخور 1 ميلی متر( 25 - 518

قطعه B: طول عقب و جلو جعبه         461 = )ضخامت بدنه جعبه( 32 - )با بادخور 1 ميلی متر( 493
محاسبه ابعاد درهای جعبه: 

برای محاسبه ابعاد درهای جعبه به روش زیر عمل می كنيم:
ارتفاع یونيت زمينی: 720 ميلي متر  

بادخور زیر صفحه كابينت: 5 ميلي متر                                                       715= 5  ـ 720 
ارتفاع كل درها: 715ميلي متر ) بادخور بين درها: 3 ميلي متر (                       

ارتفاع كشوها:176 ميلي متر ) شكل زیر(                              176 ≈ 4  ÷ 706= )3 ×3 ( - 715          
توجه: ضخامت pvc مد نظر قرار گرفته شود.

شکل 39 ـ4
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 مراحل ساخت درها و کشو 

 تهيۀ جدول فهرست تعداد درها، )در یونيت ها( 

جدول 1 ـ4  

نوع جنسشرحردیف
ابعاد ميلي متر 

توضيحاتتعداد
طولعرضضخامت

165937111ام دی افدِر یونيت تك در زمينی1

164937112ام دی افدِر یونيت دو در زمينی2

165431724ام دی افدِر یونيت 4 كشو3

دِر یونيت آبچكان )عمودی(4
)افقی(

ام دی اف
ام دی اف

16
16

393
793

441
441

2
1

 جانمایی 
ابعاد جدول را در نرم افزار كات َمسِتر وارد كرده و پرینت آن را جهت برش كاري تهيه كنيد.

 برش كاری و لبه چسبانی 
طبق پرینت كات َمسِتر عمليات برش كاري و سپس لبۀ چسباني قطعات درها را انجام دهيد.

1 اندازه هاي داده شده بدون لبه چسبان PVC مي باشد.

)ضخامت نوار PVC 2 ميلي متر( معموالً در نقشه بنابر متغير بودن ضخامت نوار، اندازه بدون كسر نوار 
داده شود تا در فرایند توليد دچار اشتباه نگردند.

2 معموالً رنگ درها طبق سفارش مشتري تهيه مي شود.

نکته

سوراخ كاری محل لوالهای كابينت 
برای این منظور ابتدا ابزارها و وسایل مورد نياز را آماده كنيد.

 سوراخ كاری محل لوال در در
برای این منظور ابتدا ابزارها و وسایل مورد نياز را آماده كنيد.

جدول 2 ـ4ـ مواد، ابزارها و وسایل مورد نياز

مواد مصرفيابزار برقي دستيابزار دستي

لوال كابينت ) گازر(، رولپالگدستگاه سوراخ زن لوالپيچ گوشتی
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فصل چهارم: ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه

 معرفی ابزار
دستگاه سوراخ زن لوال: برای سوراخ كاری جای لوالهای 
كابينت از این دستگاه استفاده می شود. این دستگاه عالوه بر 
ایجاد سوراخ جای لوال همزمان به وسيلۀ 2 عدد مته جای پيچ 
لوال را نيز سوراخ می كند كه هنگام نصب لوال روی در نيازی 

به سوراخ كاری نمی باشد. 

فعالیت کارگاهی

ابتدا طرف روي درها ) در معرض دید ( را از نظر بدون عيب بودن )زدگي، 
خراش، پریدگي روكش و...( مشخص كنيد و به ترتيب زیر سوراخ كاري 

لوالها را انجام دهيد.
1 اندازه گذاري محل سوراخ لوالها

2 عالمت گذاري محل سوراخ ها طبق اندازه هاي شكل باال به وسيله مداد 

3 اندازه گيري ضخامت )ارتفاع( كاسه لوال به وسيله كوليس برای تنظيم دستگاه سوراخ زن لوال

شکل 41 ـ4

شکل 42 ـ4

شکل 43 ـ4شکل 44 ـ4
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لوالها؛   سوراخ  عمق  برای  لوال  سوراخ زن  دستگاه  كردن  تنظيم   4

سوراخ زدن روي یك قطعه به صورت آزمایشي

 
5 انجام عمليات سوراخ كاري روي درها

 
6 چنانچه سوراخ كاري جاي لوالي درها را به وسيله دستگاه 

سوراخ زن لوال انجام مي دهيد، هم زمان با سوراخ جاي لوال 
سوراخ هاي جاي پيچ و رولپالگ آنها نيز سوراخ مي شود.

شکل 45 ـ4

شکل 46 ـ4

شکل 47 ـ4
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فصل چهارم: ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه

یك  از  دهيد.  قرار  خود  محل  در  را  لوال  هردو   7

قرار دادن  راستا  یك  در  جهت  در  لنگه  یا  برراستي 
لوالها استفاده كنيد.

برراستي  به عنوان  از خود درها  را مي خواهيد نصب كنيد مي توانيد  لوالي در های هم اندازه  چنانچه 
استفاده كنيد. 

دقت كنيد سوراخ ها راه بدر نشود.

نکته

نکته

8 پيچ لوالها را به كمك دریل شارژی ببندید.

در صورتي كه با دریل ستوني عمليات سوراخ كاري 
جاي لوال را انجام مي دهيد باید به روش زیر عمل 

كنيد.
مركز سوراخ لوالها را با مداد عالمت گذاري كنيد.

سوراخ  مته  وسيله  به  را  شده  عالمت گذاري  نقاط 
كنيد. ) در صورتی كه از مته گازر استفاده شود قطر 

مته 35 ميلی متر می باشد(.

رولپالگ ها را در سوراخ ها جاسازي كنيد.  
  

شکل 48 ـ4

شکل 49 ـ4

شکل 50 ـ4
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نصب نهایی در كابينت ها بعد از مرحله مونتاژ نهایی و نصب به دیوار صورت می گيرد، توضيحات نصب 
به بدنه را به فصل آخر اختصاص می دهيم. 

نکته

مراحل ساخت جعبه کشو

 تهيه جدول ليست مواد       
  

جدول 3 ـ4 

ضخامتنوع جنسشرحردیف
عرض

)ابعاد برحسب 
ميلی متر(

طول
)ابعاد برحسب 

ميلی متر(
توضيحاتتعداد

161405008ام دی افبدنه1

161404614ام دی افعقب جعبه2

161404614ام دی افجلو جعبه3

34944814ام دی افكف جعبه 4

161405008ام دی اف مالمينهبدنه جعبه5

161404614ام دی اف مالمينهجلو جعبه6

161204614ام دی اف مالمينهعقب جعبه7

34944814ام دی اف مالمينهكف جعبه8
     

 جانمایی 
ابعاد جدول را در نرم  افزار كات َمسِتر وارد كرده و پرینت آن را جهت برش كاري تهيه كنيد.

فعالیت کارگاهی
 

 برش كاری و لبه  چسبانی 
طبق پرینت كات مستر عمليات برش كاري و سپس لبه چسباني قطعات درها را انجام دهيد.

 مراحل ساخت جعبه كشو ) بدون در (
1 شيار كف جعبه را روي 2 قطعه بدنه جعبه و جلو جعبه ایجاد كنيد.   

2 قطعات را با فيكسچر به یكدیگر متصل كرده سپس سوراخ كاری الزم را انجام دهيد. 

3 قطعات را به یكدیگر با پيچ 5 سانتی متری مونتاژ كنيد. 
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فصل چهارم: ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه

شکل 51 ـ4 شکل 52 ـ4 شکل 53 ـ4

4 پس از اتصال قطعات )كالف كردن( جعبه كشو، فيبر كف جعبه را داخل كنشكاف جاسازی كنيد.

گونيایي بودن جعبه را با متر كنترل كرده و انتهای كف جعبه را به عقب جعبه با پيچ 1/6 سانتی متری 
نصب كنيد.

نکته

شکل 54 ـ4

شکل 55 ـ4 شکل 56 ـ4 شکل 57 ـ4

كف جعبه

جلو كشوها
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 كنترل كيفيت 
از گونيایی بودن جعبه های كشو اطمينان حاصل كنيد.

كنترل كنيد قطعات جلو جعبه و عقب جعبه با بدنه جعبه ها كاماًل همرو، )مساوی( باشند. مطمئن شوید كف 
جعبه با پيچ به عقب جعبه متصل شده باشد.

كنترل كنيد اندازه پشت تا پشت جعبه از داخل یونيت 25 ميلی متر كوچك تر باشد. 
در صورتی كه اندازه جعبه كشو بزرگ است جهت مهار كف جعبه از قيد كمكی استفاده كنيد.

نصب درهای کشو

نصب درهای جعبه در محل نصب كابينت ها صورت می گيرد، كه در قسمت خود توضيح داده خواهد شد.
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فصل چهارم: ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه

ارزشيابی شایستگی ساخت در كابينت
شرح كار:

1ـ برش در ساده و تنكه برای درهای قاب دار با توجه به ابعاد نقشه
2ـ لبه چسبانی قطعات برش خورده به صورت صاف و تميز و یكنواخت

3ـ برش طول پروفایل ها برای درهای قاب دار
4ـ مونتاژ درهای قاب دار

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشين های برش و لبه چسبان و سایر ابزار و تجهيزات و مطابق با استاندارد ملی در كابينت را بسازد.

شاخص ها:
ـ برش گونيایی و تميز صفحه ) درهای ساده یا تنكه برای درهای قاب دار(

ـ لبه چسبانی صحيح و هموار با سطح و لبه تميز و پرداخت شده
ـ برش دقيق و منطبق بر زاویه دلخواه به صورت گونيایی و یا فارسی

ـ مونتاژ درهای قاب دار به صورت كاماًل گونيایی و تميز طبق اندازه

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
با كف دارای  ابعاد 8×12=96 مترمربع  نور مصنوعی )المپ های فلورسنت( و دارای  بازشو( و  نور طبيعی )پنجره های  1ـ شرایط كارگاه: دارای  شرایط: 
فونداسيون مناسب بوده و هواكش و وسایل تهویه مطبوع نيز در كارگاه موجود باشد ـ ماشين آالت از نظر فنی و وسایل ایمنی باید كاماًل مجهز باشند.                            

2ـ اسناد: نقشه در كابينت                 
3ـ ابزار و تجهيزات: ماشين اره گرد دوركن ـ لبه چسبان                        

4ـ مواد: صفحات فشرده ـ نوار PVC                   زمان: 2 ساعت
ابزار و تجهيزات: ميز كار ـ لبه چسبان دستی ـ دستگاه اره گرد )خط زن( ـ دستگاه لبه چسبان PVC ـ دستگاه لوالی گازر زن ـ دستگاه اره پانل بر ـ دریل 

شارژی ـ مواد مصرفی: صفحات MDF ـ نوار PVC ـ انواع پيچ

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1برش در و تنكه1

1لبه چسبانی صفحات در كابينت چوبی2

1برش پروفيل درهای قاب دار3

1مونتاژ در قاب دار4

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:
1ـ مدیریت مواد و تجهيزات

2ـ استفاده از لباس كار، كاله، ماسك، عينك، گوشی و كفش ایمنی
3ـ خروج ضایعات مواد از محيط كارگاه با استفاده از مكنده

4ـ دقت در كار

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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ارزشيابی شایستگی ساخت كشوی كابينت
شرح كار:

1ـ برش كاری قطعات كشو براساس نقشه كار با توجه به نوع ماده اوليه
2ـ لبه چسبانی قطعات

3ـ كنشكاف زدن محل كف كشو در بدنه ها
4ـ سوراخ كاری جای پيچ و اليت
5ـ مونتاژ كشو براساس نقشه كار

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشين های برش و لبه چسبان و سایر ابزار و تجهيزات و مطابق با استاندارد ملی كشوی كابينت صفحه ای را بسازد.

شاخص ها:
ـ برش گونيایی  و با اندازه صحيح قطعات كشو و تميزی لبه برش خورده

ـ لبه چسبانی هموار و یكدست با لبه پرداخت شده یكنواخت
ـ كنشكاف صحيح و تميز با اندازه مناسب از نظر عمق و عرض طبق نقشه

ـ سوراخ كاری صحيح با قطر مناسب با توجه به اندازه پيچ و اليت
ـ مونتاژ صحيح و گونيایی كشو

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرایط: 1ـ شرایط كارگاه: كارگاه استاندارد مونتاژ كابينت چوبی باید دارای نور طبيعی و نور مصنوعی، كف با فونداسيون مناسب باشدـ فضای استاندارد 

مونتاژ كابينت 12×18=216 مترمربع                
2ـ ابزار و تجهيزات: ميزكار مناسب مونتاژ كابينت چوبی ـ ماشين اره گرد دور كن ـ لبه چسبان ـ فارسی بر ـ دریل شارژی                     

3ـ مواد: صفحات فشرده مصنوعی ـ پيچ و اليت                   
4ـ اسناد: نقشه كشو                    زمان: 150 دقيقه

ابزار  ـ  كابينت چوبی  قطعات كشوی  ـ  مونتاژ  نقشه های  ـ  مونتاژ  ابزار دستی  ـ  فارسی بر  اره  ـ  لبه چسبان  ـ  دوركن  اره گرد  ماشين  ابزار و تجهيزات: 
اندازه گيری ـ ميزكار استاندارد مونتاژ كابينت ـ مكنده های سيار و ثابت ـ دستگاه های برش كاری كف ـ دستگاه اره عمود بر

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف
1برش كاری و قطعات كشو براساس نقشه كار با توجه به نوع مواد اوليه1
1لبه چسبانی قطعات برش خورده كشو2

1كنشكاف زدن بدنه جعبه برای كف جعبه3
1سوراخ كاری جای پيچ و اليت4
مونتاژ كشو5

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:
1ـ مدیریت مواد و تجهيزات

2ـ استفاده از لباس كار، كاله، ماسك، عينك، گوشی و كفش ایمنی
3ـ خروج ضایعات مواد از محيط كارگاه با استفاده از مكنده ها

4ـ دقت در كار

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل پنجم: نصب کابینت

فصل 5

نصب كابينت

انواع یراق را می توان از لحاظ متحرک بودن و ثابت بودن به دو نوع تقسيم بندی نمود:
1ـ ثابت: انواع پيچ، ميخ، اتصال اليت، سایر اتصاالت فلزی، اتصاالت پالستيکی، دستگيره، پایه، 

اتصال دم چلچله
2ـ متحرک: انواع لوال، ریل، شب بند، جک، قفل.



206

واحد یادگیری 5 
شایستگی نصب کابینت و یراق آالت آشپزخانه

آیا تا به حال پی برده اید
 

 منظور از چيدمان كابينت آشپزخانه چيست؟
 در چيدمان آشپزخانه چه نكاتي را باید در نظر گرفت؟

 یراق آالت مناسب هر قسمت از كابينت چگونه انتخاب مي شوند؟
 اكسسوري در كابينت به كدام معناست؟

 براي نصب كابينت دیواري از چه استفاده مي شود؟
 ریل هاي سه تكه براي كشو داراي كدام ویژگي هستند؟

هدف از این بخش بررسی یراق هاي كابينت آشپزخانه است. یراق آالت ملزوماتی غير چوبی هستند كه برای 
مونتاژ قطعات به یكدیگر )اتصاالت(، بند و بست و لوازم و تزیينی در كابينت سازي به كار می روند. در زبان 

انگليسی به عنوان Fitting  شناخته شده و معموالً از فلز و پالستيك ساخته می شوند.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگيری هنرجویان قادر خواهند بود ضمن نصب یونيت ها انواع یراق آالت مناسب براي 

كابينت آشپزخانه را شناسایي، انتخاب و برروي یونيت ها نصب كنند. 
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فصل پنجم: نصب کابینت

نصب و مونتاژ نهایی یونیت های کابینت در آشپزخانه

 بعد از ساخت اسكلت یونيت ها نوبت به نصب آنها می رسد. هر نصابی براساس تجربه و آموزش هایی كه دیده 
كابينت ها را به روش خود نصب می كند و قاعدتاً روش های مختلفی برای نصب كابينت وجود دارد. در كل 

می توان مراحل نصب كابينت آشپزخانه را به صورت نمودار زیر نشان داد. 

پس از انتقال یونيت ها از محل توليد به محل نصب، اولين مرحله كار نصب پایه در زیر كابينت های زمينی است. 

 پایه كابينت 
یكي از یراق آالت متداول در توليد كابينت، پایه هاي آن مي باشد كه برای نگه داشتن كابينت برروی زمين 

به كار می رود. پایه های كابينت را بر سه اساس می توان دسته بندی كرد:

 انواع پایه از نظر جنس 
پایه های كابينت با جنس های استيل، آلومينيوم، پالستيكی و... در بازار یافت می شوند، پایه های پالستيكی دارای 
دو نوع ساده )كليپس خور( و تزیينی می باشد. در نوع ساده حتماً برای پوشش زیر كابينت از پاسنگ )پا خور( 
استفاده می گردد و پاسنگ با كليپس های مخصوص به پایه ها متصل می شود. پایه های تزیينی كه اغلب از جنس 

پالستيكی مرغوب ) اكریليك، ...  ( یا فلزی )استيل، ...   ( می باشند نياز به نصب پاسنگ ندارند.

نصب در و نمای 
بغل

نصب طبقات

نصب یونيت 
هوایی

نصب یونيت 
زمينی

كشيدن خط 
تراز

نصب دستگيره 
و یراق آالت

نصب در، 
تاج، پاسنگ، 
زیرچراغی و ...

نصب تجهيزات

نصب رویه

تميزكاری 
نهایی

نوار آب بندی 
كابينت 
)قرنيز(

كنترل كيفی

ـ  5 نمودار 1

ـ  5 شکل 1
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 انواع پایه از نظر طرح و فرم
طرح های مختلف پایه نيز در بازار وجود دارد تا مشتری براساس ذوق و سليقه خود آن را انتخاب كند.

 انواع پایه از نظر ابعاد و اندازه 
پایه ها با ارتفاع های مختلفی از 5 تا 20 سانتی متر در بازار وجود دارد. برای كابينت آشپزخانه در ایران معموالً 

از پایه 14 سانتی متر استفاده می گردد. 

ـ   5  ـ پایه تزیينی با ارتفاع های مختلف شکل 5    

شکل 2 ـ  5

ـ  5 شکل 3 
ـ  5 شکل 4 

استيل ضد زنگ، 
نچسب به آهن ربا
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فصل پنجم: نصب کابینت

 مراحل نصب پایه:
ابتدا محل قرار گيري آن را در زیر یونيت هاي زميني با شابلون عالمت گذاري كرده و آنها  برای نصب پایه 
را نصب كنيد. معموالً مقدار تو نشستگی پایه ها از لبه های كار را 5 سانتی متر در نظر می گيرند. چنانچه از 
پایه هایی با جنس مرغوب استفاده نشود بایستی آنها را با پاسنگ ) پاخور ( پوشاند. نصب پاسنگ به كمك پيچ 

یا كليپس هایی كه بر روی پایه چفت می شوند صورت می گيرد. 

نصب کابینت ها در آشپزخانه 

 مرحله  1: رسم خط تراز )عالمت گذاری و خط كشی محل نصب یونيت ها بر روی دیوار( 

 خط كشی بر روی دیوار
خط كشی بر روی دیوار و تراز بودن خطوط ترسيمی، جزء یكی از مهم ترین مراحل نصب می باشد. بی دقتی 
مراحل نصب می شود. در مرحله عالمت گذاری، سطح  كليه  در  معایبی  ایجاد  باعث  این خطوط  ترسيم  در 

ـ  5 شکل 6  شکل 7 ـ  5 ـ  5 شکل 8 

ـ  5 شکل 9 
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باالیی كابينت زمينی و همچنين سطح پایين و باالی كابينت دیواری بر روی دیوار محل نصب عالمت گذاری 
می گردد. بنابراین به ارتفاع كابينت های زمينی و دیواری و فاصله بين آنها احتياج است.

 با توجه به جدول اندازه های استاندارد كابينت:
ارتفاع كابينت زمينی به همراه پایه90 سانتی متر ) ارتفاع یونيت ها با پایه از روي كف 86 سانتي متر در نظر 

گرفته شود. ضخامت صفحه تاپس منظور نشود(
ارتفاع كابينت دیواری 70 یا 90 سانتی متر.

فاصله بين كابينت دیواری و روی صفحه كابينت زمينی ) با تاپس ( 60 سانتی متر در نظر گرفته می شود. ) در 
ایران فاصله بين كابينت زمينی و هوایی را 55 تا60 سانتی متر در نظر می گيرند و این عدد تقریباً در كل 

كشور ثابت است(.
تذكر: این ابعاد با توجه به ارتفاع آشپزخانه می تواند تغيير كند.

در نتيجه سه خط افقی باید بر روی دیوار ترسيم گردد. 
خط اول به ارتفاع 86 سانتی متر )بدون در نظر گرفتن صفحه  رویی( برای مشخص نمودن سطح باالیی یونيت 

زمينی.
خط دوم به ارتفاع 150 سانتی متر برای مشخص نمودن سطح پایين یونيت دیواری )در صورتی كه فاصله بين 

كابينت زمينی و هوایی را 60 سانتی متر در نظر بگيریم(.
خط سوم به ارتفاع 220 سانتی متر برای مشخص نمودن سطح باالیی یونيت دیواری )برای كابنيت دیواری 

به ارتفاع 70 سانتی متر( 

 خط كشی روی دیوار
با  را  تراز محل قرار گيري یونيت هاي زميني  بایستی آن را خط كشی كرد. خط  از عالمت گذاری دیوار  بعد 
استفاده از تراز معمولي یا ليزري روي دیوار مشخص كنيد. )دقت كنيد ارتفاع یونيت ها با پایه از روي كف 86 

سانتي متر در نظر گرفته شود(.

ـ   5 شکل 10   
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فصل پنجم: نصب کابینت

 مرحله 2: تراز كردن و نصب یونيت های زمينی 

ـ بعد از ترسيم خط تراز روی دیوار، كابينت ها را )كابينت های زمينی ( در محل های مربوط به خود قرار داده و 
آنها با خط كشيده شده روی دیوار هم  سطح می نمایيم. برای این كار حتماً باید از تراز استفاده نمود تا یونيت ها 

شيب دار نصب نشوند. از آنجایی كه پایه های كابينت قابليت رگالژ )تنظيم ارتفاع( دارند 
می توان ارتفاع هر  پایه را جداگانه تنظيم كرد تا در انتها سطح كابينت تراز و افقی قرار گيرد.

ـ  5شکل 11 ـ  5 شکل 13 ـ  5شکل 12 

ـ  5 ـ  5شکل 14  شکل 15 

ـ  5 ـ  5شکل 16  شکل 19 ـ  5شکل 18 ـ  5شکل 17 

نکته برای خط كشی باید به قناسی های دیوار و ستون ها نيز توجه شود. 
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 برای نصب كابينت ها از یكی از گوشه های آشپزخانه شروع می كنيم. 
در چيدمان و نصب یونيت های زمينی، نصب یونيت های كمد یا بدنه ساپورت در اولویت نصب قرار گيرند. 
 اولين یونيتی كه باید در آشپزخانه نصب شود، یونيت كمد می باشد. كه مناسب نصب كابينت های 

دیواری است.
 برای نصب یونيت های زیر سينك، در صورتي كه پشت یونيت، پریز یا لوله هاي تأسيسات وجود داشته 
باشد پس از تراز كردن و اطمينان از محل دقيق آنها محل فوق را عالمت گذاري كرده و با استفاده از گردبر 
یا اره عمودبر برش مورد نياز را انجام دهيد. نكته مهم اینكه در محاسبۀ جای این قطعات باید دقت كرد.

نکته

ـ جهت نصب یونيت به دیوار ابتدا روي قيد عمودي 
آن 2  درمركز  و  از هر طرف 10 سانتي متر  پشت 

سوراخ به قطر 6 ميلي متر ایجاد كنيد. 

ـ 5  شکل 22 

شکل 20 ـ  5

ـ  5 شکل 23 

شکل 21 ـ  5

شکل 24 ـ  5

شکل درآوردن جاي پریز با گرد یا اره چکشي
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فصل پنجم: نصب کابینت

1 دقت كنيد قطر مته الماسه با رولپالگ مطابقت داشته باشد. 

2 عمق سوراخ ها از طول رولپالگ 1 سانتي متر بيشتر باشد.

نکته

ـ سپس یونيت را درمحل خود قرار داده و با استفاده از 
مداد محل سوراخ روی دیوار )محل سوراخ رولپالگ( 

را عالمت گذاري كنيد.

ـ حال یونيت را كنار گذاشته و محل عالمت گذاري 
شده را با استفاده از دریل )در حالت چكش( و با مته 

الماسه سوراخ كنيد.

ـ رولپالگ ها را در محل سوراخ ها جا سازي كنيد، یونيت 
را در محل خود قرار داده و بعد از اطمينان به تراز بودن 

كار، پيچ ها را درجاي خود محكم كنيد.

براي جلوگيري از زخمي شدن پشت بند هنگام بستن پيچ ها دقت كنيد تا پيچ گوشتی از مسير خود 
منحرف نشود.

نکته

ـ در مرحله بعدی، كار نصب یونيت كشو را نيز طبق مراحل باال انجام دهيد. 

ـ 5 شکل 25 

ـ  5 شکل 26 

ـ  5 شکل 27 
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ـ در صورتي كه از پيچ ام دي اف به طول 25 ميلي متر براي اتصال یونيت ها استفاده مي كنيد، ابتدا محل 
پيچ ها را سوراخ كاري و خزینه كرده سپس پيچ ها را ببندید.

ـ در صورتي كه براي اتصال یونيت ها از پيچ فيكس استفاده مي كنيد ابتدا با مته شماره 8 سوراخ كاري را انجام 
دهيد سپس پيچ فيكس را ببندید.

قبل از نصب یونيت كشو به دیوار، از فيكس شدن دو یونيت به یكدیگر اطمينان حاصل كنيد. )با پيچ 
دستي بدنه دو یونيت را به یكدیگر متصل كنيد(.

دقت كنيد پيچ فيكس در محل قرار گيري پایه لوال ها و ریل یونيت كشو قرار نگيرد.

نکته

نکته

به همين ترتيب همه كابينت های زمينی را نصب كنيد.

 مرحله 3: تراز كردن و نصب یونيت های دیواری )هوایی(

بعد از نصب یونيت های زمينی نوبت به نصب یونيت های دیواری می رسد. با توجه به روش ساخت كابينت و 

ـ  5 ـ  5شکل 28  ـ  5شکل 29  شکل 30 

ـ  5 شکل 31 
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فصل پنجم: نصب کابینت

 به كمك هنرآموز خود سه روش نصب كابينت دیواری را با هم مقایسه نمایيد. آیا روش دیگری نيز
برای نصب وجود دارد؟

همچنين سليقه نصاب، سه روش برای نصب یونيت های دیواري به كار می رود:
1 استفاده از فيتينگ )قيدهای فارسی شده(

2 استفاده از پيچ كردن مستقيم به دیوار با پيچ های مخصوص دیوار )این روش توصيه نمي شود(

3 استفاده از هنگر 

با توجه به رایج بودن فقط روش استفاده از فيتينگ )قيدهای فارسی شده( توضيح داده می شود.

تحقيق

 نصب یونيت های دیواری با استفاده از فيتينگ )قيدهای فارسی شده( 
برای نصب یونيت های دیواری از دو عدد قيد )ام دی اف و ...( كه معموالً 8 تا 12 سانتي متر عرض دارند. )باید 
هر دو قيد هم عرض باشند( استفاده می شود كه به فيتينگ معروف است. یك لبه فيتينگ )هر دو قيد( در 

امتداد طول با زاویه 45 درجه برش زده شده است. 
ـ براي نصب یونيت دیواری، بعد از مشخص شدن محل نصب یكی از قيدهای فيتينگ ) روی دیوار( آن را با 
پيچ هاي 7 سانتي متری به دیوار متصل كنيد. دقت كنيد جهت آن )زاویه آن( رو به سمت باال باشد و قيدها 
همه موازي و در یك راستا نصب شوند )تا یونيت های دیواري نيز در یك راستا قرار گيرند(. قيد دیگر را باید 
در قسمت باالیی و پشت كابينت پيچ نمود و جهت آن به سمت پایين قرار گيرد. با یك حركت و به  راحتی 
می توان كابينت های دیواری را بر روی قيدهای نصب شده بر روی دیوار سوار كرد. مزیت استفاده از سيستم 

فيتينگ این است كه وزن كابينت را به دیوار منتقل مي كند.

ـ 5 ـ فيتينگ ـ 5 ـ پيچ و رولپالگشکل 32  ـ 5 ـ هنگرشکل 33  شکل 34 
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بعد از سوار كردن یونيت دوم به دیوار، آن را توسط پيچ فيكس به یونيت اول )كمد( متصل می نمایيم و به 
ترتيب همين كار را تكرار می كنيم.

برای هم سطح نمودن كابينت ها نسبت به سطح افق عالوه بر خط تراز حتماً از تراز هم استفاده نمایيد. 
نماهای بغل دكور بدنه: معموالً برای اینكه نمای بغل انتهای یونيت های زمينی و یا هوایی نمایی همرنگ 

درها داشته باشد قطعه ای از رنگ درها تهيه می شود و روی بدنه یونيت آخر نصب می گردد.
روش نصب: نمای بغل دكور بدنه را روی بدنه یونيت قرارداده از جلو با روی در یونيت مساوی )همرو( كرده 

و از داخل با چند عدد پيچ 2/5 سانتی متری روی بدنه یونيت نصب می كنند.
پس از نصب كابينت ها نوبت به نصب تاج، زیر چراغی و پاخور )پاسنگ( مي رسد.

 مرحله 4: نصب تاج، زیر چراغی و پاخور )پاسنگ( و نماهای بغل

 تاج: 
می شود.  نصب  دیواری  كابينت  باالی  تزیين  برای  قطعه  این 
صورت  به  و  می شود  تهيه  درها  مخالف  رنگ  از  معموالً 

پروفيل های ساده، ابزار خورده و یا چند پله تهيه می گردد. 
در  كرده ایم  تهيه  قبل  از  كه  را  تاج  قطعات  نصب:  نحوه 
اتصال  محل  و  درجه (   45 ( كرده  فارسی  كار  گوشه های 
پيچ  دیواری  یونيت  روی  بر  كار،  نقشه  طبق  و  را چسب زده 
می كنيم. قبل از نصب، اگر به سوراخ كاری جهت استقرار المپ 
هالوژن احتياج داشت جای آن را با مته هالوژن درآورده و بعد 

هالوژن ها را درون آنها نصب می كنيم. 

 زیر چراغی: 
این قطعه به صورت افقی یا عمودی در زیر كابينت های دیواری نصب می گردد و این نام هم به علت پوشاندن 
هالوژن ها یا مهتابی زیر كابينت است كه به آن اطالق می شود. برای نصب این قطعه، از داخل كابينت در چند 

نقطه سوراخ كرده و آن را پيچ می كنيم.

ـ  5 شکل 36  شکل 35 ـ  5

ـ  5 شکل 37 
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فصل پنجم: نصب کابینت

 پاسنگ ) پاخور(: 
در كابينت هایی كه از پایه پالستيكی یا حتی فلزی استفاده می شود برای مشخص نبودن این پایه ها از قطعات 
دارای  می گردد.  نصب  صورت  چند  به  و  دارند  عرض  ميلی متر   140 معموالً  كه  می شود  استفاده  پاسنگی 

جنس های مختلفی مانند ام دی اف، آلومينيوم، پالستيكی ) قطعات u( می باشد.
برای نصب آنها به سه شكل می توان عمل كرد:

1 از داخل كابينت زمينی پيچ می شود.

2 با كليپس به پایه متصل می شود. 

3 به زیر كف، لوال می شود ) حالت لوالیی دارد (.

در ادامه در و جعبه را نصب می كنيم.

 مرحله 5:  نصب در و جعبه كشو كابينت ها 
بعد از نصب یونيت های زمينی و دیواری ابتدا نسبت به نصب درهای كابينت اقدام می شود.

 نصب در
در ها به دو شكل قرار گرفته اند:

درهای عمودی باز شو: ) كابينت زمينی و دیواری یك در و دو در، كابينت گوشه(
درهای افقی باز شو )كابينت دیواری آبچكان(

 درهای عمودی باز شو 
معموالً دِر كابينت ها در كارگاه ها ساخته و پس از انتقال به محل نصب به دیوار به كمك لوال روي یونيت ها 

نصب مي شوند. قبل از نصب به معرفی لوال و انواع لوالی مورد مصرف در كابينت سازی خواهيم پرداخت. 

 لوال
با توجه به اینكه درهای كابينت احتياج به قفل و بست ندارند بنابراین برای آنها از لوالهای مخصوص استفاده 
می شود. در اصل این لوالها دو كار را انجام می دهند: باز و بسته كردن در و همچنين ثابت نگه داشتن آنها )به 
كمك یك فنر قوی در محور لوال(. لوالی كابينت با توجه به محل استفاده و نوع كاربرد آنها دارای شكل ها و 

ابعاد مختلفی است )شكل زیر(.

ـ  5 شکل 41  شکل 40 ـ  5 ـ  5 شکل 39  ـ  5 شکل 38 
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این لوال ها را می توان به صورت های مختلفی دسته بندی نمود كه در نمودار زیر می توان دید: 

س
ت براسا

دسته بندی لوالهای كابين

نحوه قرارگيری در

سيستم  ضربه گيری

فنردار بودن

زاویه قرارگيری
زاویه بسته شدن در

90 و 135 و 180 و 270 درجهزاویه باز شدن در

0 درجه و20 درجه+ و 45 درجه+ و30 درجه - و45 درجه

بدون فنر

فنردار

ضربه گير

آرام بند )پمپی(

توكار

روكار

از آنجایی كه در ساخت كابينت اكثراً از لوالی فنرداراستفاده می گردد در این كتاب صرفاً به شرح این نوع 
لوال پرداخته می شود.

 لوالی فنردار:
وجود یك فنر قوی در محور لوال باعث حركت ضربه ای لوال می شود و در حالت باز یا بسته بودن، در را كاماًل 

باز یا بسته )زاویه 90 درجه( نگه می دارد:
اكثر لوالهای فنردار كابينت از دو قسمت تشكيل شده است:
1 قسمت استوانه ای لوال كه در داخل در جاسازی می شود. 

2 بازویی كه خود از دو قسمت )رویی و زیری( تشكيل شده است. یك قسمت بر روی بدنه پيچ شده و قسمت 

دیگر بر روی در سوار می شود )با پيچ به هم متصل می شوند(. بر روی بازو پيچ های تنظيم قرار گرفته است.

شکل 42 ـ  5

ـ  5 نمودار 2 
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لوالی كابينت فنر دار به دو نوع كلی تقسيم می شوند:
روكار )در رونشسته(

مخصوص در هایی است كه وقتی نصب می شوند 
بر روی لبه بدنه كابينت قرار گرفته و آن را خواهند 

پوشاند )شكل مقابل(.
توكار )در تو نشسته( 

وقتی  كه  است  در هایی  مخصوص  توكار:  لوالی 
نصب می شوند نسبت به لبه بدنه كابينت عقب تر 

یا به شكل همرو قرار  می گيرند. 
رایج تر  روكار  لوالی  كابينت سازی  صنعت  در 

می باشد.

بدنه كابينت

ـ 5 ـ لوالی كابينت روكار شکل 43 

ـ  5 ـ لوالی كابينت توكار شکل 44 

بدنه كابينت

در كابينت

لوال

لوال

در كابينت

لوالی كابينت در بازار به لوالی گازر )شركت صنایع چوبی گازر( معروف است. نکته

شكل زیر چند نمونه لوال را نشان می دهد.

ـ  5 ـ انواع لوالی فنردار شکل 45 

شکل 46 ـ  5 ـ انواع لوالی بدون فنر
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از لحاظ سيستم ضربه گيری لوالهای فنردار به سه دسته تقسيم می شوند: 
لوالهای معمولی 

این لوال فقط دارای فنر می باشد و باز و بسته كردن آن معموالً با سرعت و ضربه همراه است
لوال با ضربه گير فشاری 

لوالی ضربه گير فشاری )فنر دار یا بدون فنر( دارای یك سيستم پمپ جداگانه بوده كه می توان آن را روی 
لوال یا بر روی بدنه كارنصب كرد.

لوال آرام بند )پمپی( 
لوالی آرام بند )پمپی( هم زمان دارای فنر و پمپ می باشد و در به آهستگی باز و بسته می شود.

ـ  5 ـ لوالی كابينت ساده ـ  5 ـ لوالی كابينت آرام بند )كليپسی(شکل 47  شکل 48 

ـ  5 ـ لوالی ضربه گير با  شکل 49 
پمپ سرخود

ـ  5 ـ ضربه گير  شکل 50  
فشاری روكار

شکل 51  ـ 5 ـ ضربه گير فشاری 
توكار )مدادی(

شکل 52  ـ  5

درهایی كه از لوالی آرام بند )پمپی( استفاده می شود، در حداقل 45 درجه باید باز شود كه پمپ لوال 
به صورت صحيح عمل كند.

نکته
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اگر ضربه گير جدا بر روی بدنه سوار شود، لوال عالوه بر آرام بند بودن خاصيت لوالی فشاری نيز پيدا می كند 
و برای باز كردن در فقط باید گوشه در را فشار داد. در این حالت دیگر نياز به دستگيره هم نمی باشد. معموالً 

به این نوع لوالها، لوالی مگنتی هم گفته می شود.
نوعی لوال به نام لوالی لمسی )تاچ( وجود دارد كه دارای فنری 
رو به بيرون است و با لوالی آرام بند كه فنر آن به طرف درون 

است، فرق می كند. 
در انتخاب لوال باید توجه نمود كه، نوع لوال متناسب با وزن در 
انتخاب شود، در صورتی كه از لوالی مناسب استفاده نشود پس 

از مدتي در دچار افتادگي مي شود.

 نصب در بر روی بدنه كابينت: 
در هنگام نصب در بر روی بدنه كابينت ها باید به 

نكات زیر توجه اساسی نمود: 
شارژی،  )دریل  لوال  نصب  وسایل  كردن  آماده  ـ 

چهار سو و ...(
ـ مشخص كردن درها برای هر یونيت 

ـ در حالت مناسب قرار گرفتن 
حالت  به  تنظيم (  ) پيچ های  رگالژها  برگرداندن  ـ 

اوليه و مناسب 
)باید  روی  در  لوال  استوانه ای  قسمت  پيچ كردن  ـ 
دقت كرد لوال كاماًل موازی با لبه در باشد تا هنگام 

نصب در بر روی كابينت دچار مشكل نشویم( 
ـ تنظيم كردن لبه در، در زیر ضخامت كف یونيت 

ـ پيچ كردن پایه لوال روی بدنه یونيت 
با فاصلۀ  )به تنظيم كليه در ها  ـ رگالژ كردن درها 
اصطالحاً  به یكدیگر،  نسبت  منتظم  و  یك نواخت 

رگالژكاری می گویند( 
پس از نصب، در ها را به صورتی تنظيم نمایيد ) با 
پيچ های روی لوال ( كه همه در یك راستا قرار گيرند 
و همچنين در هنگام باز و بسته شدن به همدیگر 

برخورد نكرده و ممانعت ایجاد نكنند.
بينی شده  بازو پيش  با پيچ های تنظيمی كه در  ـ 
است می توان در را در سه جهت جلو و عقب، چپ و 
راست و باال و پایين تنظيم نمود. نحوه تنظيم آن در 

این شكل ها به آسانی قابل مشاهده می باشد.  

ـ  5 شکل 53  

ـ  5 شکل 54  

ـ  5 شکل 55  

ـ  5 شکل 56  
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در های افقی باز شو ) کابینت دیواری آبچکان (

در درهای افقی معموالً لوال ها با سيستم جك ها به صورت مركب مورد استفاده قرار می گيرند. طریقه نصب 
لوال ی گازر در درهای آبچكان )  افقی ( همانند سایر درها می باشد. در اینجا به نحوه قرارگيری سيستم جك ها 

در  درهای افقی بازشو خواهيم پرداخت.

 جک 
جك ها از لوازم و یراق آالت مهم و اصلی هر كابينت به شمار می آیند و مانع رها شدن یا برخورد در كابينت با 
بدنه كار و ... می شوند: در كابينت ها جك ها برای در های افقی باالی ظرف شویی مورد استفاده قرار می گيرد، 
كه فرد می خواهد چندین دقيقه در را باز نگه دارد. در این حالت جك وظيفه نگه داشتن در را به عهده دارد. 
یافت  بازار  در  متفاوتی  قدرت های  و  ابعاد  در  است؛ كه  پيستون تشكيل شده  و یك  از یك مخزن  جك ها 
می شود. الزم به ذكر است كه جك ها متناسب با ابعاد در انتخاب می شوند. قدرت جك ها براساس واحد نيوتن 

سنجيده می شود ) مثاًل جك100 نيوتن(. 
تذكر: اگر قدرت جك متناسب با ابعاد در نباشد در هنگام باز و بسته كردن، یا در را كامل باز و بسته نمی كند، 

یا از محل اتصال پيچ، كنده خواهد شد. 
انواع مختلف جک عبارت اند از:

جک های معمولی: كه در كارهای ساده مثل كمد جا  كفشی مورد استفاده قرار می گيرد.  

ـ  5 ـ جک بازویی ـ  5 ـ جک ساعتیشکل 57   شکل 58  

ـ  5 شکل 59  

كابينت  درهای  در  پمپی:  جک های 
می تواند استفاده شود. جك های پمپی و 
آرام بند باعث حركت نرم در باز و    بسته 
استفاده  كابينت می شوند.  شدن در های 
با  همراه  كابينت  در  درهای  از  این جك 

لوالی كابينت )گازر( می باشد. 
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ـ  5 شکل 60  

ـ  5 ـ  5شکل 63   ـ  5شکل 64   شکل 65  

ـ  5 شکل 62  

ـ  5 شکل 61  

جک های اتوبوسی: از نوع جك هایی هستند كه بعد از باز شدن در، آن را به 
طرف باال هدایت كرده و آن را نگه می دارند. در صورتی كه در  درهای كابينت 
از این جك استفاده شود دیگر به لوالی كابينت ) گازر ( احتياج نيست. این 

جك در انواع مختلف از نظر شكل و قدرت جك در بازار یافت می شود.    

نوعی دیگر از جك های لمسی ) البته بيشتر برقی ( وجود دارد كه با فشار در كابينت سنسوری كه در پشت در 
تعبيه شده فعال شده و باعث حركت كردن موتور جك می شوند و در باز می شود. در صورت استفاده از این 
جك دیگر نيازی نيست كه دستگيره را تا آخر باز كنيم این جك ها در انواع به اصطالح تلسكوپی ) اتوبوسی و 

یا آسانسوری ( آن نيز وجود دارد و در انواع مختلف به بازار عرضه می شود.
جک ساليچه )مخصوص درهای دو لنگه، اِونتوس(

این جك در یونيت هایی كه دارای دو لنگه در هستند قابليت استفاده دارد. مكانيسم عملكرد این جك به این 
صورت است كه اهرم جك كه به در متصل بوده به كمك پمپ باال و   پایين می رود كه در نهایت این عمل 

باعث باز و  بسته شدن در می شود.
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نصب کشو در کابینت های کشودار 

به طور كلی در كابينت های آشپزخانه هدایت جعبۀ كشو می تواند به صورت های زیر باشد: 

 هدایت جعبه به صورت ساده
در این نوع هدایت، جعبه به كمك قيدهای چوبی در طرفين و باال و پایين هدایت می شود.

 هدایت جعبه های آویخته از بدنه 
  یكی از مشخصه های بارز این نوع هدایت جعبه، ایجاد كنشكاف 
در بدنۀ جعبه است. جعبه ) بدنـه جعبه ( در اینجا بر روی قيد 

هادی متصل به بدنۀ كابينت حركت كشویی دارد. 

ـ  5 ـ شکل یک كشو با هدایت جعبه  شکل 70  
به صورت آویخته از بدنه و تقسيم بندی داخلی

ـ  5 ـ  5شکل 66   شکل 67  

ـ  5 شکل 68  

ـ  5 شکل 69  
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 هدایت جعبه های آویخته از زیر سقف 
این نوع هدایت را می توان در ميزهای مدیریت یا ميزهای بزرگی كه دسترسی به بدنه ها وجود ندارد و هدف 

ساخت كشو در قسمت وسط ميز است استفاده نمود.

 هدایت جعبه های كشو به صورت مکانيکی 
كاهش  باعث  كشوها  هدایت  در  فلزی  ریل های  از  استفاده 
را  ریل ها  این  می گردد.  كشوها  حركت  روانی  و  اصطكاک 
می توان در قسمت زیر بدنه جعبه یا در قسمت جانبی بدنه 
باز شدن  امكان  مكانيكی جدید  ریل های  نمود.  نصب  جعبه 

كشو را تا مقدار نهایی ممكن می سازد.

ـ  5 ـ شکل یک كشو با ریل مکانيکی  شکل 72  
مخصوص گوشه كار

ـ  5 ـ تصاویری از كشوهای خاص و بسيار كاربردی در كابينت آشپزخانه شکل 73  

ـ  5 ـ شکل یک كشو با هدایت جعبه به صورت آویخته از سقف شکل 71  
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در كابينت های آشپزخانه از نوع صفحات فشرده چوبی هدایت جعبه های كشو به صورت مكانيكی و با  استفاده 
از ریل های فلزی رایج است. پس به توضيح آن خواهيم پرداخت.

نصب ریل کشو

 ریل كشو
ریل از یراق آالت پر كاربرد در كابينت سازی می باشد. برای باز و بسته كردن راحت درهای كشویی و كابين ها 
) برای روان تر    كردن و تسهيل حركت كشوها و درهای كشویی و كاهش اصطكاک و سایش آنها ( از ریل استفاده 
می شود. با توجه به نوع ساخت جعبه و نحوه حركت آنها ) آویخته به بدنه  یا سقف، حركت روی كف و....( و 
همچنين با توجه به وزن باری كه جعبه قرار است تحمل كند ) مثاًل ریل 30 كيلویی و ... ( می توان از ریل های 

متنوع با مدل های مختلف استفاده كرد. 

ریل ها به دو دسته تقسيم می شوند: 
1 ریل های معمولی ) ساده دو تکه(: این ریل برای حركت كشوهای سبك به كار می رود و از جنس پالستيك 

یا فلز می باشد. برای حركت دادن آسان كشو، قرقره هایی )چرخ هایی( در آنها تعبيه شده است این ریل دارای 
دو قسمت است كه یك قسمت از آن به بدنه كابينت و قسمت دیگر به زیر بدنه كشو نصب می گردد. ریل های 

معمولی در بازار ایران در اندازه های 30 تا60 سانتی متر یافت می شوند.

2 ریل های ساچمه دار

ریل های ساچمه دار از لحاظ كيفيت كار و باز و بسته شدن به خاطر ساچمه های تعبيه شده در آن )كناره های 
اختالف 5  با  تا 80 سانتی متر،   25 ( اندازه های مختلف  و  و در مدل ها  باعث می شوند  را  كار ( حركت روان 

سانتی متر نسبت به هم ( ارائه می شوند. ریل های ساچمه ای به دو نوع اند: 
الف( ریل ساچمه ای دو تکه: مانند ریل ساده می باشد ولی برای حركت روان تر آن به جای قرقره از ساچمه 
در آن استفاده می شود از این ریل به دليل داشتن ساچمه های زیاد برای حركت كشوهای سنگين تر استفاده 

می شود. یك قسمت از آن به بدنه كابينت و قسمت دیگر به پهلوی بدنه كشو نصب می گردد.

ـ  5 ـ  5شکل 74   شکل 75  

ـ  5 شکل 76  
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ب( ریل ساچمه ای سه تکه ) تلسکوپی(
این ریل ها بهترین نوع از ریل ها هستند، چرا كه می توانند وزن زیادی را تحمل كرده و هم به دليل سه تكه 
بودن قابليت باز شدن بيشتری داشته باشد، به طوری كه كشو كاماًل بيرون می آید. قسمت یك تكه از این ریل ها 
را روی بدنه جعبه و قسمت دو تكه )كه به صورت تلسكوپی هستند( به بدنه یونيت نصب می گردد. جعبه ای 
كه با این ریل حركت می كند در هنگام بسته شدن و در انتهای مسير خود اندكی توقف كرده و با كمك ریل 

آرام   آرام به طرف داخل هدایت می شود. به این  خاطر به  این ریل، ریل ترمزدار هم می گویند.

 بررسی نمایيد كه چرا در انتهای ریل های معمولی )قسمت اشاره شده در شكل( گودی یا شيب وجود
دارد؟ تعداد سوراخ ها روی بدنه ریل چه تعداد می باشد و چرا؟ چرا قطر و شكل سوراخ ها متفاوت می باشد؟

مزایا و معایب ریل ساچمه ای دو تكه نسبت به ریل معمولی چيست؟ مزایا و معایب ریل ساچمه ای سه 
تكه نسبت به دو تكه چيست؟

تحقيق

ـ  5 شکل 77  

ـ  5 شکل 78  

ـ  5 شکل 79  
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 نصب ریل ها )هدایت جعبه كشو( 
نصب ریل می تواند در مراحل مختلف مونتاژ صورت گيرد. در كارخانجات بزرگ توليد كابينت نصب ریل قبل 
از مرحله مونتاژ یونيت ها صورت می گيرد. به هر ترتيب بعد از انتخاب ریل )سه تكه ساچمه ای( اقدام به نصب 
آن می كنيم. یك قسمت از ریل بر روی بدنه كابينت و قسمت دیگر در زیر یا بغل بدنه جعبه نصب می شود. 

ابتدا به توضيح دراره محل نصب آنها می پردازیم.
محاسبه محل نصب ریل ها و قرارگيری جعبه ها: برای 
به دست آوردن محل نصب ریل ها و قرارگيری جعبه ها به 

شيوه زیر عمل می كنيم:
ارتفاع داخل یونيت        mm 688 = )16+ 16( ـ720

)16mm: ضخامت كف و قيد باال (
فضای بين جعبه ها        mm 128 = )4×140( ـ 688

140mm: ارتفاع بدنه جعبه ها
فضای بين جعبه ها                   mm 120 = 8 ـ 128

8mm: فضای بادخور زیر اولين جعبه روی كف
120÷ 4 = 30 mm         فاصله عمودی بين هر جعبه

ریل كششی 
ریل كششی یك سيستم كشویی همه كاره است كه قابليت استفاده به عنوان كشوهای بزرگ، كشوهای 
مخفی و غيره را دارا می باشد. این سيستم مخفی از كيفيت باالیی برخوردار است و به دليل دارا بودن 
ویژگی آرام بند، حركتی روان و آرام دارد. از دیگر قابليت های این سيستم، كيفيت باالی حركت به دليل 
طراحی اِرگونوميك، دوام و طول عمر باال، امكان تجهيز شدن به تقسيم كننده ها به منظور جداسازی 

فضای داخلی كشو و ... است. 

نکته

ـ  5 شکل 80  

ـ  5 شکل 81  
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مراحل نصب ریل 
برای نصب ریل های جعبه مراحل زیر را انجام دهيد:

1 كنترل سالم بودن ریل )كنترل حركت روان ریل، سالم 

بودن ساچمه ها و...( 
2 جدا كردن دو قطعه از یكدیگر با نگه داشتن ضامن آن

3 نصب قطعه یك تكه روی بدنه جعبه ها 

دقت كنيد ایـن قطعه از زیـر جعبه و یـا كف یـونيت 
هم سطح شود.

نکته

4 قسمت دو تكه ریل را بر روی بدنه كابينت نصب كنيد. 

این ریل از روی كف كابينت نصب می شود و از قسمت جلو 
بدنه هم پشت نوار لبه )PVC( قرار می گيرد. 

ـ  5 شکل 82  

ـ  5 شکل 83  

ـ  5 شکل 84  
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5 برای نصب ریل دوم از قطعه چوبی یا MDF به عرض mm 138 به عنوان شابلون استفاده كنيد.

یك قطعه ام دی اف به ابعاد 138×500 ميليمتر از روی ریل اول قرار دهيد سپس ریل دوم را روی آن 
گذاشته و نصب كنيد.

چنانچه می خواهيد جعبه ها را از یونيت خارج كنيد حتماً باید ضامن های دو طرف ریل را به سمت باال 
و پایين فشار دهيد تا جعبه از جای خود خارج شود.

شكل زیر كاربرد شابلون هاي ریل بند را نشان مي دهد. این شابلون قابل تنظيم براي نصب انواع ریل هاي 
كشو مي باشد.

نکته

نکته

نکته

6 برای نصب ریل سوم و چهارم از همان شابلون به عرض mm 138 و به روش باال استفاده كنيد.

7 بعد از نصب ریل ها جعبه های كشو را در محل خود جاسازی كنيد.

ـ  5 شکل 85  

ـ  5 شکل 87  

ـ  5 شکل 86  

ـ  5 شکل 88  
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 نصب در  كشوها )روی جعبه ها(
در  یونيت  كف  در  جعبه  اولين  قرار دادن  از  پس  ـ 
اندازه  به  یا  و  كرده  سطح  هم  كف  زیر  با  را  كشو 
دو  )از  دهيد  قرار  ارتفاع  نظر  از  كناری  در  باد خور 
طرف مقدار بادخور )3mm( را رعایت كنيد.( و به 
وسيله دو عدد گيره دستی كوچك در كشو را به جلو 

جعبه ثابت كنيد. 

هنگام استفاده از گيره ها دقت كنيد تا گيره ها روی محل بستن پيچ قرار نگيرد. نکته

ـ كشو را از محل خود خارج كرده و از داخل )جلو جعبه( 4 عدد پيچ cm 5/ 2  خزینه شده را ببندید.

 3 ام دی اف  از  می توان  كه   )3 mm ( بادخور  رعایت  با  و  باال  روش  نيز طبق  را  و سوم  دوم  در كشوهای  ـ 
ميلی متری استفاده كرد نصب كنيد.   

ـ  5 شکل 89  

ـ  5 شکل 90  

ـ  5 ـ  5شکل 91   شکل 93   ـ  5 شکل 92  
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ـ برای نصب در كشوی چهارم و ایجاد باد خور از قطعه فيبری به ابعادcm 10× 55 استفاده كنيد.كشوی سوم 
را به اندازه 5cm بيرون آورده و فيبر را روی در كشوی آن قرار دهيد آنگاه كشوی چهارم را روی فيبر گذاشته 

و طبق روش باال آن را نصب كنيد.

ـ  5 شکل 94  

ـ  5 شکل 97  

ـ  5 شکل 96  

ـ  5 شکل 99   ـ  5 شکل 98  

ـ  5 شکل 95 

ـ پس از قرار دادن كشوها در یونيت از مقدار بادخور بين كشوها و صحت آن اطمينان حاصل كنيد.

 پركردن گوشه های دیوار با فيلر 
پس از اندازه گيری ابعاد آشپزخانه در بعضي مواقع كه آشپزخانه داراي اندازه هاي متفاوتي باشد، كل كابينت ها 
را چند سانتی متر كوچك تر در نظر می گيرند تا موقع نصب راحت تر بين دیوار جا بگيرد و یا اگر دیوارها قناسی 
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داشته باشد با مشكل مواجه نشویم. در انتها این فضای اضافه باقيمانده را با ام  دی افی از جنس در یا نما پر 
می كنند كه به این قطعه فيلر )پركننده( می گویند. 

 نصب صفحه رویه كابينت ) تاپس(
مهم ترین مورد در زمينه انتخاب صفحه رویه توجه به جنس استفاده شده برای آن می باشد. در حال حاضر 

پنج نوع صفحه كابينت در بازار ایران موجود است: 
HPL با روكش ،MDF صفحه كابينت

HPL  صفحه تخته خرده چوب )نئوپان(، با روكش
صفحه MDF، با روكش مالمينه 

HPL چوب پالستيك، با روكش)Poly Wood( صفحه پلی وود
این صفحات تا حد  زیادی در مقابل گرما و سایش و رطوبت مقاوم است. اخيراً محصول جدیدی تحت عنوان 
پلی وود به بازار كابينت عرضه شده كه از چوب و پالستيك ساخته شده و برخالف صفحه كابينت، دوبل نبوده 
 MDF و به صورت یك الیه در ضخامت های 45ـ32 ميلی متر توليد می شود و از این نظر، نسبت به صفحه
با مشكل جدا شدن دوبل الیه ها مواجه نخواهد شد و در برابر رطوبت نيز دارای مقاومت و طول عمر بيشتری 
تعمير،  قابليت  ابعاد،  بودن در  نامحدود  بودن،  به بدون درز  این محصول می توان  از مشخصات دیگر  است. 
مقاوم در برابر آتش، رطوبت و مواد شيميایی، خاصيت آنتی باكتریال، وزن سبك، ضد لك و بهداشتی بودن 

اشاره  كرد كه به نظر می رسد محصولی كامل و ایده آل را تشكيل می دهد.
نوع  مصنوعی(  )سنگ  اكریليك  تمام  صفحه   :)corian،اكریليک)كورین تمام  صفحه سنگ مصنوعی 
دیگری از صفحات رویه كابينت است. این صفحات به دليل اینكه از مواد مصنوعی ساخته شده، دارای طرح و 
تنوع رنگی زیادی است. از مزایای قابل توجه این صفحات می توان، یكپارچه بودن و عدم وجود درز در سطح 
آن را نام برد. همچنين، شكل پذیری بسيار زیاد این محصول، ارائه طرح های متنوع از سوی طراحان را ميسر 
كرده است. امروزه استفاده از سنگ های طبيعی ) كوارتز، گرانيت، ...( نيز در ساخت صفحه رویه كابينت رونق 

زیادی دارد. 
نصب صفحه كابينت زميني : ابتدا باید طول محلی كه باید صفحه نصب شود را اندازه گيری نمود و سپس 
با اره دیسكی یا چكشی صفحه را برش داد و در جاي مخصوص خود قرار داده سپس آن را كنترل نمود و 
اگر دیوار قناس یا اریب باشد یا ستون داشته باشد باید فرم آن را روی صفحه خط كشی نموده و سپس با اره 

عمودبر برش داد.
همچنين قبل از نصب صفحه كابينت زميني باید با توجه به نوع سينك و گاز ) اگر تو كار است ( محل نصب 

آنها را روي صفحه خط كشی كرد و جای آن را درآورد.
برای نصب صفحه تاپس و آب بندی آن بعد از اندازه بری دقيق صفحه تاپس، محل نصب را كاماًل تميز  كرده، 
صفحه را از طرف نر ) طرفی كه به دیوار می چسبد ( چسب زده و در جای خود قرار دهيد. بهتر است از زیر 
صفحه را به یونيت ها پيچ كرد ) از داخل قيد های باالی یونيت ( و اصاًل برای اتصال آنها از چسب یا ميخ استفاده 

نشود تا در صورت نياز به تعمير یا تعویض  تا پس، بتوان آن را دوباره باز  كرد. 
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قبل از پيچ كردن صفحه تاپس به یونيت ها باید جای سينك و گاز ) تو كار ( را روی آن برش داد تا كار 
برش و نصب آسان تر انجام گيرد.

نکته

   نصب سينک
سينك )لگن ظرف شویی( به دو صورت روكار و توكار موجود می باشد.

روی  بر  است  مشخص  اسمشان  از  كه  طور  همان  روكار  سينك های  روكار:  )لگن ظرف شویی(  سينک 
كابينت نصب می شوند و دور آنها با چسب آب بندی به كابينت متصل می شود.

سينک )لگن ظرف شویی( توكار: معموالً داخل صفحه تاپس كابينت آشپزخانه خالی شده و سينك داخل 
ظاهر  عموماً  اما  داشته  آن  برای  هزینه جداگانه  پرداخت  و  نصب  به  نياز  این سينك ها  می گيرد.  آن جای 

شكيل تر و متقاضيان بيشتری دارند.
از  استفاده  با  ابتدا  برای نصب سينك  توكار  استفاده می شود.  بيشتر  از سينك توكار  امروزی  در كابينت های 
غير  ) در  می نمایيم،  تاپس خط كشی  روی  را  برش  است، طرح  موجود  كارتن سينك  در  برش  كه  شابلون 
این صورت محيط سينك را پشت صفحه كابينت رسم كرده و برش كاری را از هر طرف 10ميلی متر به طرف 
داخل انجام می دهيم( و با اره عمود  بر طرح را با دقت الزم برش می دهيم. سپس نوار آب بندی را پشت لبه 
سينك نصب می كنيم. سپس سينك را درون محل برش قرار می دهيم و با استفاده از گيره های بست ) كليپس 

اتصال( سينك آن را به صفحه محكم می كنيم.

ـ  5 ـ  5شکل 100   ـ  5شکل 101   شکل 102  
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از نظر آب بندی، تفاوتی بين سينك های توكار و روكار وجود ندارد و اگر پس از استفاده از سينك  تو كار، 
كابينت خيس شد و در اصطالح باد كرد، به علت عدم آب بندی صحيح می باشد. كابينت  سازان با تجربه 
با چسب سيليكون آب بندي)آكواریوم( كه مناسب ترین چسب  وقتی جای سينك را برش می دهند، 
برای آب بندی می باشد، تمام سطح برش خورده رو پوشش می دهند و بعد از زیر، دور سينك را چسب 
آكواریوم می زنند به طوری كه وقتی سينك سرجایش قرار می گيرد در اثر فشار، چسب از كناره های 
سينك بيرون می زند و بعد از این مرحله حتماً باید بست های زیر سينك محكم گردد. سينك باید به 

صورت تراز در جاي خود نشسته باشد چون در غير این صورت آب در سينك مي ماند.

شایان توجه است كه قبل از برش محل سينك در صفحه كابينت موقعيت سينك از نقطه نظر لگن 
سينك )لگن چپ ـ لگن راست( و نيز قرارگيری لگن سينك روی بدنه می بایست به دقت بررسی گردد.

نکته

نکته

چگونه می توان وسط یك صفحه ) مانند جای سينك( را برش داد؟ چگونگی قرار دادن تيغه اره چكشی 
و روش های صحيح برشكاری در وسط صفحه را شرح دهيد.

تحقيق

ـ  5 ـ  5شکل 103   ـ  5شکل 104   شکل 105  

ـ  5 شکل 106  
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   نصب گاز ) تو كار ( 
اگر از گازهاي تو كار یعني تو نشسته استفاده مي كنيد:

ـ محل استقرار صفحه گاز توكار را برش زده و بعد از جاگذاری سعی كنيد لبه آن با صفحه رویي كابينت یكي 
باشد ) قبل از نصب  گاز، ضخامت صفحه كابينت ) تاپس ( را توسط چسب سيليكون شفاف كاماًل پوشانيده و 

آب بندی نمایيد.( 

تحقيق سينك  توكار و روكار را از نظر زیبایی و فنی با هم مقایسه نمایيد.

شير  و  گاز  و  سينك  نصب  )محل  كابينت  صفحه  برش  محل های  تمام  درخصوص  آب بندی  كردن 
ظرف شویی( الزم االجراست.

نکته

   نصب هود
هود هم به دو صورت توكار ) زیر كابينتی( و روكار )شومينه ای( 
موجود است. هود روكار به راحتی نصب می گردد و نصب 
هود توكار باید در محل جا  هودی انجام گيرد و نحوه نصب 
آن در كاتالوگ یا راهنمای نصب آن آموزش داده می شود. 

در انتها باید توسط لوله های خرطومی فنری كه از جنس 
فلز یا پالستيك می باشد، خروجی هود را به لوله دودكش 
متصل نموده و برق آن را نيز نصب نمایيد. قابل ذكر است 
نصب هود و لوازم برقي دیگر جزء وظایف نصاب كابينت 
نيست و شركت هاي فروشنده این لوازم در صورتي لوازم 
خود را گارانتي مي كنند، كه نصاب شركت خودشان آن 

را نصب كرده باشد. 

ـ  5 ـ  5شکل 107   شکل 108  

ـ  5 شکل 109  
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   قرنيز آب بندی صفحه كابينت
كاربرد عمومی قرنيز های آب بندی به دليل قابليت شستشوی آنها، تزیين و آب بندی صفحه كابينت است این 
محصول در دو نوع PVC  و آلومينيومی موجود و از تنوع طرح گوناگونی برخوردار است. در محلی كه صفحه 

كابينت و دیوار اتصال دارند باید ابتدا چسب آكواریوم تزریق شده و سپس زهوار آب بندی نصب شود. 
زهوار آب بندی از دو قسمت ) رویی و زیرین ( تشكيل شده است. قسمت زیری را چسب ) آكواریوم ( زده و آن 
را روی صفحه با پيچ یا ميخ ثابت می كنيم و سپس قسمت رویی را داخل آن جا می اندازیم ) چفت می كنيم ( 

باید توجه داشت كه قبل از چسب زدن از نظر طولی آن را دقيق برش زده وآماده كرده باشيم.

چسب آكواریوم به تنهایی براي چسباندن كفایت نمی كند و حتماً نصب قرنيز الزم است. نکته

ـ  5 شکل 110  

ـ  5 شکل 112  

ـ  5 شکل 114  

ـ  5 شکل 111  

ـ  5 شکل 113  

ـ  5 شکل 115  
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   نصب دستگيره
دستگيره وسيله ای است برای سهولت باز و بسته كردن در یا كشو كه بر روی آنها نصب شده و جنبه تزیينی نيز 
دارد و از جنس های مختلف فلزی، پالستيكی و چوبی ساخته می شود. دستگيره یكی از مهم ترین اجزای تشكيل 
دهندۀ كابينت آشپزخانه می باشد كه امروزه در انواع سبك های مدرن و كالسيك به بازار عرضه می شود. اولين 

كاربرد دستگيره آشپزخانه زیبایی شكل ظاهری و منطبق بودن آن با دكوراسيون آشپزخانه است.
در هنگام انتخاب دستگيره كابينت باید به سه نكته توجه كرد:

1ـ هماهنگی رنگ و طراحی دستگيره با طراحی كابينت 
2ـ جنس دستگيره ) دستگيره هایی كه دارای استاندارد های توليدی الزم هستند در طول زمان دچار تغييرات 

ظاهری نمی شوند(.
3ـ كاربرد و فانكشن دستگيره ) نباید فضای اضافی را اشغال كند و در عين حال به راحتی قابل استفاده باشد(

به طور كلی دستگيره ها به دو دسته تقسيم می شوند:
توكار )برای در های ریلی و كشویی(

رو كار 
دستگيره های روكار خود می تواند به شكل تك پایه )تك پيچ( یا دو پایه )دو پيچ( باشد ) شكل مصرف (.

ـ  5 ـ  5شکل 116   شکل 117  

دستگيره های موجود در بازار كه بسيار متنوع هستند می توانند به كابينت جذابيت دهند. پيش از انتخاب 
دستگيره برای در وكشو، نكاتی هست كه باید در نظر بگيرید. یكی از این نكات، جای نصب دستگيره هاست 
كه باید با دقت اندازه گيری شود. نكته دیگر، انتخاب دستگيره هایی است كه رنگ و سبك آنها با رنگ و سبك 

دكوراسيون آشپزخانه همخوانی داشته باشد.
ابتدا تعداد دستگيره هایی را كه نياز دارید، تعيين كنيد. فراموش نكنيد كه كشوهایی با عرض بيش از 60 

سانتی متر به دو دستگيره نياز دارند.
سپس ضخامت در ها یا پانل جلوی كشو را اندازه گيری كنيد تا بلندی پيچ های دستگيره را انتخاب نمایيد. 
بلندی پيچ ها معموالً باید 3 ميلی متر تا یك سانتی متر از ضخامت در یا كشو بيشتر باشد. به طوری كه برای 
تا 4  برای در كشو ها كه دوبل شده می باشند پيچ 3/5  در های 16 ميلی متری پيچ های دو سانتی متری و 
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سانتی متری مناسب می باشد.
 سپس جای نصب دستگيره ها را تعيين كنيد و عالمت گذاری نمایيد. اصول جای نصب دستگيره برای در ها، 
لبه بازشونده )سمت مخالف لوال( می باشد. دستگيره ها با توجه به جهت قرار گيري لوال، همچنين برحسب 

سليقه مشتري انتخاب و نصب مي شوند.
برای  كشو باید محل تالقی قطرهای در  كشو )محلی كه از دو طرف و همچنين از باال و پایين درست در مركز 
قرار گيرد( انتخاب شود، اما اگر از دو دستگيره استفاده شود باید جای دو دستگيره را در دو طرف كشو تعيين 
كنيد به طوری كه دستگيره ها از دو طرف به یك اندازه به سمت داخل آمده باشند و نسبت به لبه باال و پایين 

كشو نيز در مركز قرار بگيرند.

ـ  5 شکل 119  

ـ  5 شکل 118  

كابينت های دیواریكابينت های زمينی

كابينت بازشو به سمت باال)فلپ(
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در انتها جای پيچ های عالمت زده شده را با دریل و مته 4 یا 5 سوراخ نمایيد، دستگيره ها را روی جای پيچ ها 
تنظيم كنيد و پيچ ها را از سمت داخل محكم كنيد.

1 دستگيره می تواند تك پایه باشد یعنی با ایجاد یك سوراخ و رد كردن یك پيچ در جای خود محكم 

می شود، یا دوپایه باشد كه با دو عدد پيچ در جای خود قرار می گيرد. دستگيره های دو  پایه را می توان 
به شكل افقی، عمودی، و گاهی مایل در محل خود نصب نمود. نوع دیگری از دستگيره توكار از جنس 
پالستيك و یا استيل عرضه شده است كه در حالت مستطيل، مربع، یا دایره با چسب فوري محكم 

می شود. 
2 می توان برای سرعت بخشيدن و همچنين افزایش دقت سوراخ كاری جای دستگيره ها، شابلون های 

مناسبی تهيه نمود یا ساخت. 

نکته

ـ  5 ـ چند نوع شابلون سوراخ كاری )سوراخ كاری دستگيره( شکل 120  

ـ  5 ـ  5شکل 121   ـ  5شکل 122   ـ  5شکل 123   شکل 124  
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   نصب تجهيزات 
در هر آشپزخانه ای تجهيزات و لوازمی مورد استفاده قرار می گيرد كه مكمل یونيت های آشپزخانه می باشد، 
شامل سينك، هود، گاز، ماشين ظرف شویی، ماشين لباس شویی، فر   و   ماكروویو می باشد و این تجهيزات به دو 

صورت روكار  و  توكار نصب می گردد كه می توان آنها را به دو دسته كلی زیر تقسيم بندی نمود:
یونيت هاي تجهيزات جانبی )وسایل الکتریکی، گازسوز و سينک ظرف شویی(

این یونيت ها دربرگيرنده تجهيزات الكتریكی و گازسوز آشپزخانه به صورت توكار نظير ماكروویو، فر، ماشين 
لباس شویی، اجاق گاز، یخچال، فریزر و هود و غيره می باشد. رعایت اصول ایمنی نظير تهویه مناسب، كابل كشی 

و لوله كشی صحيح براي ساخت این یونيت ها الزامی می باشد.
یونيت هاي لوازم داخلی:

این یونيت ها در برگيرنده لوازم داخلی آشپزخانه نظير محفظه بطري، محفظه قاشق و چنگال، كارد، آبچكان، 
سبد سيب زمينی و پياز، سطل زباله توكار و غيره.

اكسسوری )یراق سوپرماركتی(
اكسسوری به وسایل كمكی و جانبی در كابينت آشپزخانه گفته می شود و زیر مجموعه یراق آالت می باشد. 
گاهی به آن یراق آالت سوپر ماركتی نيز گفته می شود ) اكسسوری )Accessories( در انگليسی به معنای 
لوازم جانبی می باشد(. انواع اكسسوری كابينت آشپزخانه شامل آبچكان، سبد سوپرماركت )ثابت و متحرک( 
سوپر ماركت كنجی )گوشه ای(، تقسيم كننده داخلی كابينت و كشو، جا ليوانی، جا حوله ای، جا ادویه، سطل 

زباله داخل كابينت و... می باشد.
 اكسسوری ها را می توان از هر ماده ای مانند چوب، فلز و پالستيك ساخت. اكسسوری ها بر دو نوع ثابت و 

متحرک می باشند و سه وظيفه را به عهده گرفته اند: 
1 طبقه بندی و دسته بندی لوازم 

2 آسان نمودن كار با كابينت 

3 حداكثر بهره وری از فضای كابينت

ـ  5 شکل 125  
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   یراق آالت تزیينی
این یراق آالت از جنس فلز یا پالستيك و نقش تزیينی و معموالً بر روی در یا قسمت هایی كه در دید می باشد 
نصب می شود و شامل پروفيل )زهوار( فلزی و پالستيكی، پالک های فلزی و پالستيكی و حتی دستگيره های 

متری می باشد.

ـ  5 شکل 126  

ـ  5 شکل 129  

ـ  5 ـ  5شکل 132   شکل 133  

ـ  5 شکل 127  

ـ  5 شکل 130  

ـ  5 شکل 128  

ـ  5 شکل 131  
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   رگالژ درها: با پيچ های تنظيمی كه در بازو پيش بينی شده است می توان در را در سه جهت جلو و عقب، 
چپ و راست، و باال  و  پایين تنظيم نمود. نحوه تنظيم آن در شكل زیر به آسانی قابل مشاهده می باشد. 

   نصب طبقات كابينت
پين طبقه: پين طبقه به عنوان زیر سری جهت ثابت نگه داشتن طبقات متحرک كابينت ها استفاده می گردد 
و جنس آن فلزی، پالستيكی، تركيبی می باشد. شكل140ـ 5 با توجه به اینكه  این پين، بين دو قطعه ) طبقه 
و بدنه( اتصالی برقرار نمی كند ولی با عين حال جزِء اتصاالت قرار می گيرد و در بازار به نام های مختلفی ) پين 

طبقه، خار طبقه و زیر سری طبقه ( عرضه می گردد. 

از یونيت ها به محل نصب منتقل شوند و  نصب طبقات كابينت ها: بهتر است طبقات كابينت ها جداگانه 
سپس بعد از نصب اوليه و در مراحل آخر در یونيت ها قرار بگيرد. زیرا طبقات معموالً متحرک می باشند و در 

اثر نقل و انتقال امكان آسيب رسيدن به آن وجود دارد.

ـ  5 شکل 134  

ـ  5 ـ  5شکل 137   ـ  5شکل 138   شکل 139  

ـ  5 شکل 140  

ـ  5 ـ  5شکل 135   شکل 136  
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 تميز كاری نهایی: 
پس از اتمام كار نصب و قبل از ترک محل حتماً باید كليه سطوح كابينت و آشپزخانه را تميز نموده و پيچ و یا 
سایر یراق آالت اضافی را جمع آوری نمایيد و گرد و غبارها را پاک كنيد. همچنين هميشه عالوه بر تميز بودن 
محل كار، ابزارهای مورد استفاده در محيط پخش نشده باشد. این جزِء اخالق حرفه ای كار به حساب می آید 

و نشان دهنده شخصيت و حرفه ای بودن شما می باشد. 
كنترل كيفيت از لحاظ موارد زیر قابل بررسی است.

1 رگالژ بودن درها

2 نصب مناسب صفحه رویه تاپس و قرنيز آب بندی

3 خوب چسبيدن نوار لبه 

4 آب بندی مناسب سينك و گاز

5 نصب مناسب ریل ها ، روانی حركت كشوها

6 نصب مناسب دستگيره ها

7 رعایت اندازه های استاندارد

8 نصب مناسب یونيت های دیواری 

9 نصب مناسب یونيت های زمينی

10 نصب مناسب تجهيزات

11 انتخاب مناسب و صحيح های هود، سينك و گاز

12 انتخاب مناسب مواد اوليه مورد مصرف

  كابينت ساخته شده در طی دوره آموزشی را طبق مراحل باال در كارگاه  یا محل دیگری نصب نمایيد.
  از شركت یا كارخانه توليد محصوالت صفحه اي بازدید شود. 

ـ  5 ـ  5شکل 141   ـ  5شکل 142   شکل 143  

نکته
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ارزشیابی شایستگی چیدمان و نصب کابینت آشپزخانه
شرح کار:

1ـ تعیین محل کابینت ها
2ـ نصب پایه و قراردادن کابینت زمینی در محل خود و نصب صفحه تاپس

3ـ مشخص کردن جایگاه سینک و اجاق گاز
4ـ نصب کابینت های دیواری براساس نقشه

5  ـ نصب در و کشوی کابینت ها و تنظیم آنها

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد ملی چیدمان و نصب کابینت آشپزخانه را انجام دهد.

شاخص ها:
1ـ اندازه گیری و عالمت گذاری دقیق محل نصب کابینت ها

2ـ صاف و ترازقرارگرفتن صفحه تاپس و پایه ها
3ـ عالمت گذاری و خط کشی صحیح محل نصب سینک و گاز

4ـ نصب دقیق و ترازکابینت دیواری
5 ـ صاف بودندرها وکشوهای نصب شده و روان بودن کشو و رعایت فاصله بین آنها

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 1ـ شرایط کارگاه: کارگاه مونتاژ کابینت استاندارد باید دارای ابعاد 12×18=96 مترمربع، نور طبیعی و نور مصنوعی و کفی با فونداسیون مناسب 

برای نصب ماشین آالت ـ دارای سیم کشی اتصال به زمین ـ سیستم اطفاء حریق
2ـ اسناد: نقشه های پالن چیدمان کابینت آشپزخانه و سه بعدی                

3ـ ابزار و تجهیزات: دریل شارژی ـ تراز ـ گونیا ـ متر 
4ـ مواد: یونیت زمینی و دیواری کابینت آشپزخانه ـ دستگیره و لوال  5 ـ زمان: 165 دقیقه

ابزار و تجهیزات: ابزار دستی و دستی برقی: اره دستی ـ اره فارسی بر برقی ـ گونیا ـ متر ـ تراز ـ پیچ گوشتی شارژی ـ دریل ـ مته گازر

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1تعیین محل نصب کابینت ها براساس پالن چیدمان1

1نصب پایه هاو قراردادن کابینت های زمینی درمحل مورد نظر2

1نصب صفحه رویه کابینت زمینی )صفحه تاپس(3

1مشخص کردن جایگاه سینک و گاز4

1نصب کابینت های دیواری براساس نقشه کار5

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

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

4ـ دقت در کار

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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ارزشيابی شایستگی نصب یراق آالت كابينت آشپزخانه
شرح كار:

ـ تعيين محل نصب لوال و دستگيره و ریل كشو وسایر یراق آالت
ـ سوراخ كاری محل نصب لوال و دستگيره و ریل كشو و سایر یراق آالت

3ـ نصب لوال و دستگيره و ریل كشو و سایر یراق آالت
4ـ تنظيم درها و طبقه ها

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ابزار و تجهيزات الزم و مطابق با استاندارد ملی یراق آالت كابينت ساخته شده را نصب كند.

شاخص ها:
1ـ عالمت گذاری دقيق محل نصب یراق آالت براساس نقشه داده شده با تلرانس 0/5 ميلی متر

2ـ سوراخ كاری با مته مناسب پيچ مورد استفاده و عمود بر سطح براساس نقشه داده شده
3ـ دقت در نصب یراق آالت از نظر موقعيت و تعداد با توجه به وزن در

4ـ ترازبودن درها و طبقه ها و رعایت طبقه ها و رعایت فاصله بين درها و كشوها و روانی حركت كشوها با خطاب حداكثر 2 درجه

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرایط: 1ـ شرایط كارگاه: كارگاه استاندارد باید دارای نركافی، ابعاد 12×8=96 مترمربع، كفی با  فونداسيون مناسب برای نصب ماشين آالت، سيم كشی 

اتصال به زمين و سيستم اطفاء حریق باشد.  
2ـ اسناد: نقشه نصب یراق آالت كابينت 

3ـ ابزار و تجهيزات: لوال گازرزن ـ دریل ستونی ـ دریل شارژی ـ مترـ كوليس 
4ـ مواد: لوال ـ انواع یراق ـ پيچ 

5  ـ  زمان: 3 ساعت
ابزار و تجهيزات: لوالی كابينت ـ پيچ مخصوص ـ متر ـ خط كش ـ مداد ـ مته ـ لوالی فنردار )گازور( ـ دریل ـ پيچ گوشتی شارژی

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1تعيين محل نصب لوال و دستگيره و ریل كشو  سایر یراق آالت1

1سوراخ كاری محل نصب لوال و دستگيره و ریل كشو و سایر یراق آالت2

1نصب لوال و دستگيره و ریل كشو و سایر یراق آالت3

1تنظيم لوال و دستگيره و ریل كشو و سایر یراق آالت4

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:
1ـ مدیریت مواد و تجهيزات

2ـ استفاده از لباس كار، كاله، ماسك، عينك، گوشی و كفش ایمنی
3ـ خروج ضایعات مواد از محيط كارگاه با استفاده از مكنده

4ـ دقت در كار

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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