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سخني با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، ما را بر آن داشت تا 
محتوای کتاب های درسی را همانند پایه های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه 
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم ترین 
تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی 
دانش،  شامل  توانایی  است.  شده  تعریف  درست  و  به طور صحیح  واقعی  کار  انجام 
درنظر  شایستگی  دسته  چهار  شما،  برای  برنامه  این  در  می شود.  نگرش  و  مهارت 

گرفته است:
1ـ شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار

2ـ شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
3ـ شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات

4ـ شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی بر اسناد 
باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه 
اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و 
راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی 

مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.
این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ صنایع چوب و مبلمان تألیف 
شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با 
برای  این کتاب  دید. کسب شایستگی های  آموزش خواهید  متفاوت  شایستگی های 
موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس 
می باشد. هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی های آموزش داده شده در کتاب 

را کسب نمایید و فرا گیرید.



کتاب درسی طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه شامل 5 فصل است و هر فصل دارای 
از چند مرحله کاری تشکیل شده است.  یادگیری  یادگیری است و هر واحد  واحد 
شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر فصل می توانید شایستگی های مربوط به آن 
فصل را کسب نمایید. عالوه بر این کتاب درسی شما می توانید از بستۀ آموزشی نیز 

استفاده نمایید.
منابع،  مدیریت  از جمله  غیرفنی  با شایستگی های  ارتباط  در  یادگیری  فعالیت های 
و  مادام العمر  یادگیری  شایستگی های  و  محیط زیست  از  حفاظت  حرفه ای،  اخالق 
فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و 
بستۀ آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را 
در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های 

یادگیری به کار گیرید.
و  توصیه ها  لذا  است  کار  انجام  اصول  از  حفاظتی  و  بهداشتی  ایمنی،  نکات  رعایت 
تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است 

بگیرید. انجام مراحل کاری جّدی  در 
استفاده  هنرجو  همراه  کتاب  از  می توانید  کتاب  در  موجود  فعالیت های  انجام  برای 
نمایید. همچنین همراه با کتاب اجزای بسته یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته 
 www.tvoccd.medu.ir شده است که با مراجعه به وب گاه رشتۀ خود با نشانی

می توانید از عناوین آن مطلع شوید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام های 
مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت 

شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.

 دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



مقدمه

تغییرات  با  مبلمان  و  آموزشی، رشته صنایع چوب  نظام  تغییر ساختار  راستای  در 
اساسی در محتوا نسبت به رشته صنایع چوب و کاغذ طی مراحل بسیاری در سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به تصویب رسید. رشته صنایع چوب و مبلمان مانند 
سایر رشته ها دارای 6 کارگاه تخصصی طی سه سال آموزش دوره دوم متوسطه است.
یکی از دروس پایه دهم )اولین پایه آموزشی هنرستان(، درس کارگاهی »طراحی 
و ساخت  کابینت آشپزخانه« است. آموزش این درس از ابتدای سال تحصیلی آغاز 

می شود.
کتاب حاضر دارای پنج واحد یادگیری است در واحد یادگیری اول با عنوان »مواد 
اولیه و اتصاالت« به معرفی مواداولیه و اتصاالت موردنیاز ساخت کابینت اشاره شده 
و در ادامه به ساخت چهار نوع اتصال )پیچ، الیت، بیسکویتی و دوبل( که در ساخت 

کابینت عمومیت دارد، پرداخته می شود.
واحد  این  در  است.  آشپزخانه«  کابینت  »طراحی  عنوان  دارای  دوم  یادگیری  واحد 
 )Kitchen Draw( یادگیری طراحی کابینت آشپزخانه با نرم افزار تخصصی کیچن درا

آموزش داده شده است.
واحد یادگیری سوم »نقشه کشی و ساخت یونیت کابینت آشپزخانه« نام دارد. در این 
واحد یادگیری پس از ترسیم نقشه های مورد نیاز قطعات یونیت کابینت، تجهیزات 
موردنیاز برشکاری معرفی گردیده و روش کار با آنها و نکات ایمنی موردنیاز آموزش 
داده می شود و با توجه به نقشه های ترسیمی قطعات برش داده شده و چهار نوع 

یونیت کابینت آشپزخانه ساخته می شود.
واحد یادگیری چهارم با عنوان »ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه« می باشد که 

روش ساخت درها و کشوی کابینت آشپزخانه آموزش داده می شود. 
در واحد یادگیری پنجم با عنوان »نصب کابینت و یراق آالت آشپزخانه« چگونگی 

نصب کابینت در محل و نصب یراق های موردنیاز آموزش داده شده است.
از ویژگی های مهم این کتاب شایستگی محور بودن و توجه به انواع شایستگی های 

غیرفنی از جمله مدیریت مواد و منابع و کنترل کیفیت تولید و ... است.
مؤلفان
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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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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

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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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

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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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

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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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

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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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

 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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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
خ 

می

ها
چ 

پی

ها
ک 
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ها
يل 
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ها
يه 

پا

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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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

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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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

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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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

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



43

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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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
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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
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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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فصل اول: مواد اولیه و اتصاالت

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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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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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

شکل 278ـ 1شکل 277ـ 1شکل 276ـ 1

شکل 279ـ 1

شکل 282ـ 1

شکل 280ـ 1

شکل 283ـ 1

شکل 281ـ 1

شکل 284ـ 1
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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
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

فصل 2

طراحی  کابینت آشپزخانه



82

واحد یادگیری 2  

شایستگی طراحی کابینت آشپزخانه

آیا تا به حال پی برده اید

 چه عواملي را در طراحي كابينت آشپزخانه بايد در نظر گرفت؟
 در پالن آشپزخانه مثلث كار به چه معناست؟

 معموالً در اندازه برداري از ساختمان چه مواردي در نظر گرفته مي شود؟
 چند نوع چيدمان براي آشپزخانه مي توان در نظر گرفت؟

 نصب سينك در آشپزخانه چگونه انجام مي شود؟
 در نقشه كشي و طراحي، مواد اوليه مصرفي به چه صورت برآورد مي شود؟

  طراحي براي كابينت آشپزخانه از اندازه برداري از محل آغاز مي شود. يعني ابتدا پالن كابينت طراحي شده و سپس 
نقشه سه بعدي آن ترسيم  مي شود. پس از بررسي و تحليل طرح  و نقشه نهايي تأييد شده و رفع اشكاالت الزامات 

اجرايي مربوط به ساخت كابينت نيز بايد در نظر گرفته شود.

استاندارد  عملکرد

پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود كه انواع پالن و چيدمان هاي مختلف آشپزخانه را  
به كمك نرم افزار Kitchen Deraw طراحي نمايند.
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

دیدگاه کلی

آيا دوست داريد كابينت آشپزخانه زير را خودتان بسازيد؟ ميزان توانايی خود را با هنرآموز خود در ميان بگذاريد.

شکل 2ـ 2

شکل 1 ـ 2
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طراحی  کابینت آشپزخانه

طراحی داخلی ساختار يك خانواده و در پی آن فرهنگ يك جامعه را تحت تأثير قرار می دهد و اثر شگرفی 
بر فعاليت ها و همچنين روحيه افراد حاضر در آن فضا دارد. طراحی كه برای يك فضا در نظر گرفته می شود 
بايد متناسب با محيط و افراد ساكن در آن باشد و  به گونه ای نمايانگر هويت، نياز و خواسته های آنان باشد. 
در طراحی معماری  داخلی يك فضا مؤلفه های زيادی نظير، فرم، رنگ، نور، ساختار كف و سقف و ديوار، و 

وسايل كاربردی و دكوری مانند مبلمان دخيل هستند. 
طراحی مناسب و  چيدمان اصولی دكوراسيون آشپزخانه  نقش قابل توجهی در ايجاد آرامش افراد حاضر در آن 
محيط را دارد كه اين كار به عهده طراح می باشد.  طراح خوب كسی است كه با تكيه بر شرايط محيطي بتواند 
كابينت های وسايل آشپزخانه را آن چنان بچيند كه عالوه بر دسترسی آسان به اين وسايل ارتباط صحيح بين آنها 

نيزحفظ شده و كار از نظر زيبايی بهترين شكل خود را داشته باشد.

عوامل مؤثر در طراحی کابینت آشپزخانه
 

الف( پالن آشپزخانه
تعریف پالن: مشخصات اصلی هر ساختمان را از طريق ايجاد يك برش فرضی افقی و ترسيم تصوير آن معرفی 
می كنند به طوری كه مشخصات هر چه بيشتر ساختمان ديده شود. به اين تصوير پالن يا برش افقی ساختمان 
می گويند. برای اين منظور به كمك يك صفحه برش از فاصله مشخصی از سطح زمين ) تقريباًً از يك سوم 
ارتفاع طبقه نسبت به كف( ساختمان را برش می زنند. اين صفحه بخش های مختلف ساختمان مانند ديوارها، 
درها، پنجره ها، كمدها، پله ها را قطع كرده  و عناصری مانند مبلمان لوازم خانه،كف سازی اختالف سطوح  
را قابل ديد می كند. در پالن هر ساختمان اندازه و تناسبات تك تك فضاها و  قسمت های مختلف ساختمان 

شکل 3  ـ 2
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4 ـ 2ـ ماکت ساختمان برش خورده ) بدون سقف (

 5 ـ 2ـ ترسیم پالن مبلمان شده ساختمان به صورت دستي

معين و معرفی می شوند. در شكل 3ـ2 ساختمانی را مشاهده مي كنيدكه به كمك يك صفحه برش فرضی 
بريده شده است. 

در شكل  4 ـ 2 برش ماكت  يك ساختمان و در شكل5 ـ 2 پالن مبلمان شده  اين ساختمان را می توان ديد. 

ref
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 شكل )6 ـ 2( پالن كابينت شده آشپزخانه همان واحد مسكونی را با چيدمانی متفاوت و با مقياس بزرگ تر 
نشان می دهد. در اين پالن محل استقرار وسايل آشپزخانه مانند كابينت ها،سينك ظرف شويی، يخچال، اجاق 
گاز، ماشين لباس شويی، ماشين ظرف شويي و... به كمك عالئم استاندارد و اختصاری نشان داده شده است. 

برای آشنايی بيشتر،  اين عالئم در جدول 1 ـ 2 آمده است. 

شکل 6 ـ 2ـ پالن کابینت  شده آشپزخانه با مقیاس یک بر پنجاه )به صورت دستي(

ساید بای ساید

شویی
ک

ماکرو ویو کمد سوپر

H=2500 ارتفاع

.  .
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

اسم  
نمای روبرونمای سر )پالن(اسم التینتجهیزات

REFيخچال

سينك 
ظرف شويی

SINK

GASگاز 

ماشين 
لباس شويی

LM

ماشين 
ظرف شويی

DW

جدول 1 ـ 2ـ نمایش تجهیزات آشپزخانه به کمک عالئم اختصاری و استاندارد در نما و پالن
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MICROwaveماكروويو

HOODهود

PAKAGپكيج

owen     آون) فر( 

كابينت 
زمينی

BU
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

كابينت  
ديواری

WU

كابينت 
كشودار

DU

كابينت ايستاده 
و نيمه ايستاده

TU

كابينت 
گوشه

CU

ميز گرد و 
صندلی
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 انواع سیستم )چیدمان( آشپزخانه براساس شکل پالن آن 
با توجه به ابعاد و اندازه و شكل پالن يك آشپزخانه بهترن چيدمان و سيستم برای آن طراحی می شود . بر اين 

اساس، انواع سيستم آشپزخانه عبارت اند از :
1 سيستم خطی

2 سيستم راهرويی

3 سيستم L  شكل

4 سيستم U  شكل

5 سيستم G شكل

6 سيستم  جزيره ای

در شكل زير انواع اين چيدمان و سيستم نشان داده شده است.

 مثلث کار در آشپزخانه 
در آشپزخانه سه فعاليت عمده انجام می شود: نگهداری مواد غذايی )يخچال(، شستشو )سينك ظرف شويی(، 
و پخت و پز)گاز(. ارتباط بين اين سه مورد را مثلث كار در محيط آشپزخانه می نامند  )شكل های 8 ـ 2 تا 
10ـ2( اين مثلث حاصل خطی است فرضی ميان اجاق گاز، سينك ظرف شويی و يخچال، به طوری كه هر كدام 

سیستم راهرویی

سیستم U شکل

سیستم جزیره ای

سیستم خطی

سیستم L شکل

سیستن G شکل

شکل 7 ـ 2
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از موارد مذكوردر يكی از رئوس اين مثلث قرار می گيرند. در طراحی كابينت آشپزخانه و در ايجاد مثلث كار 
بايد دقت داشت كه هر كدام از اين وسايل در بهترين جای ممكن قرار گيرند و فاصله مناسب بين آنها حفظ 

شود )محيط مثلث متناسب با ابعاد آشپزخانه باشد(.

شکل 9ـ 2 ـ مثلث کار در یک آشپزخانه

در صورتی كه مجموع گام ها در مثلث كار خيلی كم باشد، افراد به همديگر برخورد كرده و موجب شلوغی در 
كار خواهد شد، اما در صورتی كه مجموع گام ها زياد باشد، سبب طی مسافت بيشتر و خستگی در طول روز 
و در نهايت موجب طوالنی شدن زمان اجرای كار خواهد شد، بنابراين فاصلۀ مناسب اين سه وسيله، موجب 
رفت و آمد راحت و سهولت در كار خواهد بود. اين مثلث می تواند در انواع مختلف ايجاد شود و نوع آن رابطه 
مستقيمی با شرايط محيط و در واقع نقشه فضا دارد. شكل زير نحوه قرار گرفتن  مثلث آشپزخانه را در موارد 

مختلف  چيدمان )سيستم( آشپزخانه نشان می دهد.

*  در سيستم خطی مثلث كار وجود ندارد.

شکل 8 ـ 2

شکل 11 ـ 2

شکل 14 ـ 2

شکل 12 ـ 2

شکل 15 ـ 2

شکل 13 ـ 2

شکل 16 ـ 2

شکل 10 ـ 2
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 ب( لوازم آشپزخانه 
يكی ديگر از عوامل مهم در طراحی آشپزخانه نوع، ابعاد و تعداد وسايل مورد استفاده در آشپزخانه می باشد. 
يك طراح بايد از نوع يخچال، گاز )تو كار يا رو كار(، سينك ظرف شويی )توكار يا روكار(، ماشين ظرف شويی، 
فر، ماكروويو، ماشين لباس شويی و... اطالع داشته تا با توجه به اين مشخصات  ابتدا فضای مورد نياز هر يك 

از اين وسايل در آشپزخانه را برآورد كرده و بقيه فضا را به كابينت ها اختصاص دهد.

آيا تاكنـون به نحوۀ چيدمان كابينت آشپزخانه منـزل خـود توجه كرده ايد؟ با كدام سيستم مطابقت 
دارد؟   

فکر کنید

گاز توکار                                                اجاق گاز مبله )فردار(     یخچال

لباس شویي                       ظرف شویي                    فر                     ماکرو ویو

سینک ظرف شویي توکار          سینک ظرف شویي روکار

شکل 17 ـ 2
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ج( اصول ارگونومی و ابعاد انسانی
دسترسی به كابينت و وسايل داخل آن نيز از اهميت زيادی برخوردار است. استفاده راحت از وسايل آشپزخانه 
و دسترسی مناسب به كابينت های ديواری و زميني، حركت آسان و بدون مانع در آشپزخانه و... هنگامي 
امكان پذير است كه طراحی و ساخت مبلمان آشپزخانه، براساس ابعاد و اندازه های اندام افرادی باشد كه از 
آن استفاده می كنند. )شكل زير( افراد در مناطق مختلف بسته به نوع نژاد، تغذيه، وراثت، جنس و غيره از 
ابعاد بدني متفاوتي برخوردار هستند بنابراين اندازه های اندام افراد هر منطقه با مناطق ديگر می تواند متفاوت 

بـاشد. روش منـطقی بـرای حل ايـن 
مشكل ساخت كابينت هـايی است كه 
انسان  ن  بد ه های  انداز و  ابعاد  طبق 
قابل تنظيم باشد. اين نـوع كابينت هـا 
نه تنها می تـوانـد مورد استفاده افراد 
كوتـاه قـد يـا بلندقد قـرار گيـرد بلكه 
می  تواند مورد استفاده افراد سالخورده 

و يا معلول نيز قرار گيرد. 

 د( رنگ 
از آنجايی كه، رنگ ها تأثيرات زيادی بر افكار، ذهنيت و نحوه زندگی 
افراد دارند؛ بنابراين بايد طوري انتخاب شوند كه به فضای زندگی 
جلوۀ خاصی داده و  آن را به محيطی زيبا،  آرام و پر نشاط تبديل 
يك  در  را  زيادی  زمان  می خواهند  كه  كسانی  روحيات  با  و  كند 
محيـط سپـری كنند، همخوانی داشته و بـاعث شادی و اميـدواری 
افـراد شوند. كه در هنگام طـراحی كابينت، بايد به اين نكته توجه 

نمود. 

 هـ( نور 
محيط  در  راحت  كار  براي  الزم  مناسب، شرط  و  مطلوب  روشنايي 
آشپزخانه است. اگر در آشپزخانه، از منبع نور طبيعی استفاده می شود، 
نور  جلوي  كه  كرد  چيدمان  طوري  بايد  را  وسايل  طراحی،  ام  هنگ
طبيعی را نگيرد يا به اصطالح »آشپزخانه كور نشود«، مثاًل قرار دادن 
از ورود نور  وسايل بزرگ مانند يخچال در جلوي پنجره، به شدت 
طبيعي مي كاهد.  در صورت نبود نور طبيعی، مي توان از نورپردازی 
مصنوعی مناسب استفاده كرد. يك منبع نور كلي به همراه منابع نوري 
كوچك تر )نور موضعی( در مكان هاي مهم كاري در آشپزخانه، بسيار 
ضروري است. به هر حال نوع، تعداد و محل مناسب نصب چراغ در 

آشپزخانه، مي تواند فضاي متفاوت و زيبايي را ايجاد كند. 

شکل 18 ـ 2

شکل 19 ـ 2

شکل 20 ـ 2
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انواع سبک آشپزخانه 

در طراحی كابينت های آشپزخانه، می توان آنها را به دو دستۀ كلی تقسيم كرد:

 1ـ کابینت آشپزخانه سبک کالسیک 
داشتن درهای ابزار خورده، تاج و سرستون های منبت كاری شده نشانه ای از کابینت کالسیک  است. در 
طراحی كالسيك، تا حد امكان از قرينه سازی استفاده می شود. داشتن درهای كشيده و بلند و داشتن باكس 
هود منبت كـاری شده كه اين امر باعث می شود زيبايی بيشتري به كار بدهد. از ديگر مشخصه های سبك 
كالسيك، داشتن ويترين های متنوع مشبك و استفاده از شيشه های طرح دار می باشد. در آشپزخانه هايی كه 
كابينت به سبك كالسيك اجرا می شود می توان ويترين هايي با ابعاد متفاوت و در جاهای مختلف مثل ابتدا 
و انتهای ديواری، دو سمت باكس هود، كـمدهـای ايستاده ويـترينی و حتی درهای ويترينی داخل اپن اجرا 
كرد. دستگيرۀ كابينت های كالسيك با فرم آنها هماهنگی خاصی دارد كه نسبت به كابينت های مدرن كاماًل 
متفاوت است. در كابينت های كالسيك، رنگ و ساختار قرار گرفتن مهم است با يك تفاوت كه بر روی درهای 

كابينت، طرح هايی وجود دارد )شكل21 ـ 2(.
 

 2ـ کابینت آشپزخانه سبک  مدرن 
در كابينت مدرن، استفاده از صفحات مالمينه و هايگالس بسيار متداول است. البته تركيب مواد اوليه هايگالس با 
مالمينه نيز در بسياری از طراحی های امروزی ديده می شود. در سبك مدرن، قرينه سازی به ندرت انجام می گيرد، 
و به جای ويترين، از طبقه يا شلف های نوری يا باكس های متنوع نظير باكس تو در تو، باكس افقی كشيده يا 
باكس های عمودی استفاده می گردد. در سبك مدرن، بر خالف سبك كالسيك، تمام ديوار پوشيده نمی شود و 
همين فضاهای خالی بين كابينت ها، سبب می شود كه كار مدرن نيز همانند كار كالسيك زيبايی منحصر به فرد 
خود را داشته باشد. كابينت های مدرن، فرمی ساده با سطحی صاف داشته و بيشتر نحوه قرارگيری كابينت ها، 

ساختار، رنگ و متريال آنهاست كه اهميت پيدا می كند )شكل 22 ـ 2(.

شکل 22 ـ 2 ـ کابینت مدرنشکل 21 ـ 2 ـ کابینت کالسیک
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 پیش طرح )طرح اولیه( 
هدف از پيش طرح،  ايجاد منظره ای از طرح نهايی در ذهن خريدار است، به نحوی كه بتوان توضيحاتی را از 
روی آن برای مشتری بيان نمود و سليقه و خواست منطقی او را در طراحی نهايی )اصلی( پياده كرد. مراحل 

ترسيم پيش طرح عبارت اند از:
1 رسم پالن و نمای ديوارهای آشپزخانه محل مورد نظر به صورت دستي و با مقياس تقريبي ترسيم شود. 

مراحل طراحی کابینت آشپزخانه

طراحي كابينت آشپزخانه، در دو مرحله انجام مي گيرد:

2 جانمايي اوليه تجهيزات آشپزخانه )در پالن آشپزخانه( با دقت و تمركز به صورت فرضي لحاظ گردد. اين 

كار به كمك عالئم اختصاري كه در جدول 2ـ2 آمده است صورت گيرد. 

جدول 2ـ2

نمادشرحنمادشرح

جعبه كليد مينياتوريكليد و پريز در ارتفاع باال

شير اصلي گازكليد و پريز در ارتفاع پايين

خروجي هودآب و فاضالب

3 برداشت و تعيين اندازه ها از محل آشپزخانه و انتقال آن برروي پالن و ديوار ها 

ـ )اندازه ها شامل طول ديوارها، ارتفاع ازكف تا سقف، تورفتگي ها، بيرون زدگي ها )ستون ها(، پنجره ها، ارتفاع 
زير پنجره )OKB( در ورودي و تعيين محل قرارگيری تأسيسات اعم از لوله های آب و فاضالب، لوله گاز 

شکل 24 ـ 2شکل 23 ـ 2
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شکل 25 ـ 2 ـ عالمت دیوار و پنجره و عکس آشپزخانه بدون کابینت

ديوار

ديوار

ديوار

C ديوار

A ديوار B ديوار

ديوار

ديوار

ديوار

C ديوار

A ديوار B ديوار

ديوار

ديوار

ديوار

C ديوار

A ديوار B ديوار

وكليد و پريزهای برق و.... (                              
ـ درصورتي كه ديوارها زاويه دار باشند از ديوارهايي كه به صورت گونيا هستند استفاده كرده و اندازه آن ديوار 
و زاويه آن را با كمك گونيای متحرک به دست آوريد و با استفاده از فيبر يا مقوا شابلون قسمت مورد نظر را 

تهيه كنيد. 

شکل 26 ـ 2
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4 چيدمان پالن آشپزخانه 

بعد از اينكه پالن آشپزخانه كشيده شد و جايگاه وسايل و تجهيزات آشپزخانه در آن مشخص گرديد مرحلۀ 
اندازه های  بعدی كار چيدمان كابينت ها وسايل آشپزخانه در پالن آشپزخانه است. برای اين منظور داشتن 
اندازه های استاندارد كابينت ها و  ابعاد و  بر اين اساس  الزامی است.  استاندارد كابينت ها و وسايل آشپزخانه 

وسايل  و تجهيزات آشپزخانه طبق جدول شماره 3 ـ 2 و4 ـ 2 می باشد:   

جدول 3ـ2 ـ فهرست ابعاد و اندازه هاي استاندارد کابینت

عمق )cm(عرض )cm(نوع کابینت
بدون احتساب در

ارتفاع بدون پایه 
)cm(

نی
زمي

ت 
بين

كا

605572 ـ 30يونيت تك در

1205572ـ 65يونيت  دو در

ـ  30يونيت كشودار  60 5572

90×90يا100×100يونيت گوشه

605572 ـ 15يونيت سوپري

يي
هوا

ت 
بين

كا

90ـ80 ـ3370 ـ 6030×60 – 77× 77كنج

90ـ3370 ـ 10030ـ90ـ 80آبچكان

90ـ3370 ـ 6030 ـ 30تك در

60 ـ 3335 ـ 9030 ـ 45تك در جكي

90ـ3370 ـ 9030 ـ 65دو در

60 ـ 3335 ـ 9030 ـ 45دو در جكي

يونيت ايستاده بلند)كمدي(ـ تك درـ 
دو در ـ سه در ـ  در ارتفاع )قدی( 

ماكروويو     ـ فردار ـ كشودار ـ 
سوپرماركت

بستگی به ارتفاع كابينت 55 60 ـ 35
پايين، باال  و فاصله بين دو 

كابينت دارد

متغير6055ـ35يونيت ايستاده متوسط

 60 cm فاصله بين كابينت زمينی و هوايي                  55 تا
)اندازه يونيت پشت تا پشت كار مي باشد(. ارتفاعات با توجه به ارتفاع سقف آشپزخانه می تواند تغيير  كند.

ابعاد فوق براساس نياز سفارش دهنده قابل تغيير است.  نکته
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جدول 4ـ2 ـ اندازه هاي استاندارد وسایل و تجهیزات آشپزخانه در ایران 

ارتفاععرضعمقنام تجهیزات

158 تا 60200 تا 5790 تا 75 يخچال

6090 تا 6090گاز مبله

ـ75 تا 45120 تا 60سينك ظرف شويی

606085ماشين لباس شويی 

606085ماشين ظرف شويی 

15 تا 6090 تا 3090 تا 50هود 

506045ماكرو ويو

506060آون توستر

شکل 27 ـ 2 ـ شکل یونیت کشودار زیر گاز )توکار(

اولين مرحله در چيدمان كابينت ها و وسايل آشپزخانه مشخص كردن محل قرارگيری هر يك از وسايل اساسی 
آشپزخانه  )گاز، يخچال و سينك( با رعايت قاعده مثلث كار می باشد. 

بنابراين ابتدا فضاهای مورد نظر )ديوارها( را از هم تفكيك كرده و آنها را شماره گذاری می كنيم. در هر ديوار، با 
توجه به موقعيت قرارگيری تأسيسات و با رعايت اصول و قوانين مربوط به آن محل قرارگيری هر يك از وسايل 
اساسی آشپزخانه )با رعايت قاعده مثلث كار( مشخص می شود. با توجه به نوع وسايل )تو كار يا رو كار بودن سينك 
و گاز و نوع يخچال، هود(، در صورتی كه به كابينت نياز داشته باشند، كابينت مورد نظر را براساس ابعاد استاندارد 
آنها اندازه گيری كرده و در پالن مشخص می كنيم. در صورتی كه به كابينت احتياج نداشتند جای آنها را براساس 
ابعاد طبق جدول )4ـ2( خالی می گذاريم.  سپس نوبت مشخص  كردن جايگاه ساير وسايل )ماشين لباس شويی يا 
ماشين ظرف شويی و...( است. معموالًً ماشين لباس شويی يا ماشين ظرف شويی در كنار سينك نصب مي شود كه 
اين فضا نيز مشخص می شود، در پالن ثبت می گردد و بقيه فضای آشپزخانه را به ساير كابينت ها )يك در، دو در، 
كشودار و...( اختصاص می دهيم. كشوها معموالً در زير و اطراف گاز نصب می شوند. اگر گاز مورد استفاده ما از نوع 

گاز توكار، است می توان فضاهای زير و اطراف گاز را به كشو اختصاص داد.
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ولی در صورتی كه گاز روكار )مبله( باشد فقط فضای مجاور گاز به كابينت كشودار تعلق می گيرد )شكل 28ـ2(.
در چيدمان كابينت های  آشپزخانه و بعد از تقسيم كابينت ها، گاهاً فضاهای كوچكی می ماند كه نمی توان آن 
را به كابينت  اختصاص داد. در اينجا می توان  اين فضا را برای كشوهای خاص و بسيار كاربردی )شكل زير( در 

نظر گرفت.
براي  است.  ديواری  های  كابينت  اندازه گيری  نوبت  آشپزخانه،  پالن  در  زمينی  كابينت های  چيدمان  از  بعد 

چيدمان كابينت های ديواری به همان ترتيب كابينت زميني عمل می شود. 
 به منظور نصب اكسسوری ها می توان در قسمت چپ و راست يخچال از دو كابينت ايستاده استفاده كرد. اين 

كار بعد از مشخص كردن اندازه استاندارد آنها در پالن ثبت می شود. 

شکل 28 ـ 2 ـ شکل یونیت چند کشو 
کنار گاز مبله

شکل 30 ـ 2 ـ کابینت ایستاده جهت 
نصب اکسسوري کنار یخچال

شکل 29 ـ 2

بعد نوبت به تعيين جايگاه هود می رسد. طبق جدول شماره 4ـ2 اندازه استاندارد هود 60 تا 90 سانتی متر 
است كه  بايستی دقيقاً در باالی گاز و در راستای آن نصب شود. كابينت  آبچكان هم حتماً در راستای سينك 
ظرف شويی بوده و  اندازه طولی آن هم برابر با طول كابينت سينك می باشد. در باالی يخچال و در راستای آن 
هم كابينت فلپ نصب می شود، كه طول آن نيز برابر با عرض يخچال می باشد. بعد از اندازه برداری كابينت های 

ديواری )هوايی(، چيدمان آنها هم در پالن صورت گرفته و  آن را  طراحی می كنيم.
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ترسيم نمای روبه روی هر كدام از ديوارها ضروری است. برای ترسيم نمای روبه رو داشتن ارتفاع كابينت ها 
اندازه های استاندارد  با توجه به اين مورد و براساس  نياز است.  و فاصله كابينت های زميني و ديواری مورد 
)جداول3  ـ2 و 4  ـ2( ارتفـاع يونيت كابينت هـای زميني 72 سانتی متـر، كه بـا ارتفاع پايه 14 سانتی متـر و 
ضخـامت صفحه رويی 3/2 تا 6 سانتي متـر است، بنـابراين ارتفـاع كل كابينت زميني در حـدود 89 تا 92 

سانتی متر خواهد بود.
براساس اندازه استاندارد ارتفاع كابينت های ديواری )هوايي( بين 70 تا 90 سانتی متر متغير است. در فضاهای 
كوچك )مثل آپارتمان( سعی می شود از كابينت های بلندتر )ارتفاع 90( استفاده شود ولی در فضاهايی كه به 
اندازه كافی جا وجود دارد برای زيبايی بيشتر كار از كابينت هايی با ارتفاع كمتر )70 سانتی متر ( استفاده می شود. 
فاصله مابين كابينت باال و پايين هم بين 55 تا 60 سانتی متر در نظر گرفته می شود كه در حقيقت اين ارتفاع به 
ارتفاع كابينت هوايي بستگی دارد. چنانچه برای اين كابينت ها ارتفاع 90 سانتی متر منظور شود برای دسترسی 
بيشتر به طبقات بااليی كابينت  اين فاصله را 55 سانتی متر در نظر می گيرند. ولی در صورتی كه از كابينت با 
ارتفاع 70 سانتی متر استفاده شود اين فاصله 60 سانتی متر منظور می شود. ارتفاع كابينت های ايستاده مجموع 

ارتفاع كابينت زميني و فاصله بين دو كابينت و ارتفاع كابينت ديواری )هوايی( است )شكل 32 ـ 2(.

شکل 31 ـ 2

ساید بای ساید

شویی
ک

ماکرو ویو کمد سوپر

H=2500 ارتفاع
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با مشخص شدن تمامی اندازه های مورد نياز می توان 
نماهای مختلف آشپزخانه كابينت شده را ترسيم نمود  
كه در شكل زير نمونه ای از آن را می تـوان ديد. بعد از 
مشخص شدن پالن چيـدمان شده و نماهای مختلف 
آشپزخانه طرح اوليه برای ارائه به مشتـری با رايـانه 
رسم می گردد )شكل 33 ـ 2(. در صورت تأييد نقشه 
توسط مشتـری طـراحی نهـايی صورت مي گيـرد و در 
صورت نياز به تغييرات و اصالح طرح جابه جايی های 
الزم در طراحي اعمال شده و مجدداً پيش طرح تهيه 

می گردد.

شکل 32 ـ 2

شکل 33 ـ 2
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شکل 34 ـ 2

* کلیه ارتفاع ها از کف تمام 
شده می باشد.

A دیوار
1ـ پریز برق  ماشین ها

2ـ آب فاضالب، سینک 
ظرف شویی و ماشین ها

3ـ پریز برق بین کابینت زمینی 
و هوایی

شکل 35 ـ 2

* کلیه ارتفاع ها از کف تمام شده 
می باشد.

B دیوار
1ـ خروجی هود

2ـ پریز برق هود 
3ـ شیر گاز

4ـ پریز برق گاز

شکل 36 ـ 2

* کلیه ارتفاع ها از کف تمام شده 
می باشد.

C دیوار
1ـ پریز برق  ماکروویو

2ـ پریز برق فن
3ـ پریز برق

4ـ شیر آب سرد یخچال فریزر

2 2 211

3
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طراحی نهایی

به كمك وسايل  تواند  نهايی می  اوليه آشپزخانه، صورت می گيرد. طرح  به طراحی  توجه  با  نهايي،  طراحي 
نقشه كشی  و با استفاده از نرم افزارهای مناسب )Kitchen Draw( پرسپكتيوهای مركزی صورت گيرد.

شکل 38 ـ 2ـ  نماي سر )پالن(

طراحی نهايی همچنين به كمك رايانه و با استفاده از انواع نرم افزارهای موجود در بازار صورت می گيرد. 
،Easy Design ،Cabinet Software ،Cabinet View ،Cabinet Vision ،Cabinet Pro نرم افزارهای زيادي مانند
3DMAX ،kitchen draw ،KCD Sorware، وجود دارد كه هر كدام امكانات خاصی دارند. البته بايد توجه 
داشت كه هر روزه فناوري موجب توليد و ظهور نرم افزارهاي متعددي مي گردد كه قابليت هاي ويژه اي را براي 

طراحي ارائه مي دهند.
نرم افزار طراحی سه بعدی و تمام رنگی Kitchen draw با نام اختصاری KD  ابزاری است بسيار قدرتمند  

و كاربردی كه برای طراحی كابينت آشپزخانه، مورد استفاده قرار می گيرد . 
با نرم افزار فوق به  درتصاوير صفحه بعد مراحل طراحي كابينت آشپزخانه اي كه قصد ساخت آن را داريد، 

ترتيب اجرا كنيد، تا به طراحي نهايي شكل قبل برسيد. 

 )Kitchen draw( مراحل طراحی با نرم افزار کیچن درا 
از نوار ابزار شكلی و يا منو فايل، پوشه new scene را كليك كنيد.

در باكس بازشده new scene و در قسمت company نام مشتری يا عنوان پروژه طراحی را وارد كنيد. در 
قسمت های نام و غيره نيز می توانيد اطالعات تكميلی را وارد نماييد. البته بسياری از قسمت ها در ايران كاربرد 

ندارد و مخصوص كاربران اروپايی می باشد.

شکل 37 ـ 2ـ پرسپکتیو
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پنجره را OK نماييد. پنجره generic finishes  را 
به  مشاهده می كنيد. در اين پنجره اطالعات مربوط 
انتخاب كاتالوگ / انتخاب مدل در كابينت / انتخاب 
رنگ در كابينت / رنگ نوار دور در / رنگ بدنه كابينت / 
نوع دستگيره / رنگ صفحه رويه كابينت / رنگ پاخور 
در  می كنيد.  تكميل  را  تاج  و  زيرچـراغی  رنگ  و 
و رنگ   mdf از 400 رنگ  بيش  به  قسمت رنگ ها 
سنگ كورين سامسونگ )برای صفحه رويه كابينت( 
دسترسی داريد. همچنين 11 مدل دستگيره موجود 

است )شكل های 39 ـ 2 و 40 ـ 2(.
با تكميل اطالعات خواسته شده و OK آن، به پنجره 
وارد  طراحی   )New scene( صحنه  ابعاد  اطالعات 
می شويد. در اين پنجره بايد ابعاد محيط طراحی شامل 
و  ديوارها  ارتفاع  آشپزخانه،  عرض  آشپزخانه،  طول 

نيز  ديگری  روش های  كنيد.  را ايجاد  آنها  موجود،  ديوارهای  تيك  زدن  با  و  نموده  درج  را  اندازه گيری  واحد 
برای ايجاد ديوار وجود دارد )شكل 41 ـ 2(. 

در Dimensions ابعاد طول، عرض و ارتفاع محيط طراحی )محيط آشپزخانه( را وارد نماييد. در محيط سبز 
رنگ )Walls( با زدن تيك هر ديوار، آن را  ايجاد نماييد. می بينيد كه دو ديوار متقاطع می تواند دارای گوشه 

به سه صورت ال / كنج و گرد باشد. انتخاب واحد اندازه گيری ترجيحاً ميلی متر باشد.
پنجره را OK كنيد. به محيط طراحی خوش آمديد. 

شکل 40 ـ 2شکل 39 ـ 2

شکل 41 ـ 2

 1

 2

 3
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

با بررسی نوار ابزار؛ با منوها آشنا شويد.
منوهای برنامه در دو نوار ابزار به صورت شكلی و متنی قرار گرفته اند. ابزارهای پركاربرد را در نوار ابزار شكلی 

می بينيد. اين ابزارها منتخبی از منوهای متنی می باشند كه توسط كاربر نيز قابل ويرايش است. 

شکل 42 ـ 2

شکل 43 ـ 2

شکل 44 ـ 2

شکل 45 ـ 2

 4

 5

 6 7
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ابعاد 90×220 در ديوارهای جنوبی و شرقی داريم كه از  اندازه برداری محيطی، درگاه ساده به  با توجه به 
ليست Articles )سمت راست برنامه؛ ليست كاتالوگ ها( كاتالوگ در و پنجره را انتخاب نموده و از زيرگروه 
آن، قسمت )شيار شكاف و تاقچه بر ديوار( را انتخاب و آيتم اول )Door( را انتخاب و ابعاد مورد نظر را در 
پنجره WDH به ترتيب عرض و ضخامت و ارتفاع  وارد نموده و با كليك روی تصوير آبجكت انتخابی در پايين 
پنجره، و كشيدن آن در محل ديوار مورد نظر و رها كردن )Drag & Drup( آن، كار را انجام می دهيم. برای 
جابه جا كردن آن و استقرار دقيق نيز ابتدا انتخاب آن، سپس انتخاب ابزار Move و حركت در جهت مورد نظر 

.OK و نهايتاً وارد نمودن مقدار جابه جايی و
روی ديوار غربی پنجره ای داريم كه از كاتالوگ )در و پنجره( از قسمت پنجره، يكی از پنجره هايی كه مشابه 

پنجره موجود در محيط اصلی است را انتخاب و درج مقادير عرض، ضخامت و ارتفاع را انجام می دهيم.
از انتهای پنجره، فاصله پنجره را از زمين با انتخاب مقدار ON درج نموده و پنجره را در محل مذكور درگ 

می كنيم. 

شکل 46 ـ 2

شکل 47 ـ 2

شکل 48 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

تاكنون از نمای دوبعدی Top view  پروژه را مشاهده می كرديم. اكنون با كليك روی مكعب زرد رنگ در 
نوار ابزار شكلی )Realistic perspective(  تصوير سه بعدی رنگی معمولی را داريم.همان گونه كه مالحظه 
نموديد، ديوارها فاقد رنگ، سراميك يا كاغذ ديواری هستند. برای تغيير رنگ اشيا غير از كابينت ها، به اين 

ترتيب عمل می كنيم: ابتدا روی آبجكت 
)شئ( مورد نظر كليك می كنيم. سپس از 
نوار ابزار شكلی و يا از كليك راست، آيتم 
Attributs  را انتخاب و از پنجره باز شده 
 modify دكمه  روی   Style قسمت  در 
مربوط به perspective coloure كليك 
نموده و از انتهای پنجره، ليست كشويی 

texture را باز می كنيم. 

شکل 51 ـ 2شکل 50 ـ 2شکل 49 ـ 2

شکل 52 ـ 2

 11 12
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همان گونه كه مشاهده می نماييد در اين قسمت تعداد بيش از  3000 تكسچر و رنگ و mdf برای انتخاب، 
موجود است. با انتخاب يكی از آنها و OK پنجره و سپس در صورت تمايل به همرنگ نمودن ساير آبجكت های 
مشابه )مثاًل تمام ديوارها( از پنجره موجود در قسمت past style گزينه ALL را انتخاب نماييد. با اين كار 
تمام ديوارها همرنگ می شوند. در صورت تمايل به تغيير يك يا چند ديوار بايد اين مراحل را برای هر كدام 

تكرار نماييد.
تصويری كه مشاهده می كنيد تصوير سه بعدی بدون روتوش )رندر( از محيط طراحی می باشد كه با سراميك 

مورد نظر پوشش داده شده است.

 
از محل دقيق لوله كشی آب سرد و گرم و شير گاز و سيفون و ساير عالئم را تعبيه  اكنون عالئم فنی اعم 
می نماييم. به ليست كاتالوگ ها رفته و عالمت های فنی را انتخاب كنيد. از زير مجموعۀ آن، عالئم لوله كشی 

آب را انتخاب كنيد.
حال ديوار مورد نظر را انتخاب و از نوار ابزار شكلی بر روی مربع زرد رنگ  )كليد F10( كليك كنيد. 

در اين حالت نمای دوبعدی و رنگی از ديوار را مشاهده می نماييد. ديوار شمالی مورد نظر ما می باشد.

شکل 53 ـ 2

 15
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

 در نمای ديوار عالمت سيفون ظرف شويی را در فاصله 1650 ميلی متری 
از سمت راست ديوار داريم. به اين منظور از كاتالوگ عالئم فنی، عالمت 
 Enter عدد 1650 را وارد و كليد R سيفون تكی را انتخاب و در قسمت
را بزنيد نماد سيفون در محل مورد نظر قرار می گيرد. اين روش برای 

چيدمان كابينت و پنجره و ساير آبجكت ها كاربرد دارد. 
با اين روش می توانيم نمادهای ساير تأسيسات موجود در محيط  حال 

طراحی را  ايجاد كنيم.

شکل 55 ـ 2

شکل 54 ـ 2

 16

 17

توجه داشته باشيد تمام ابعاد موجود در متن طراحی به ميلی متر 
می باشد. 

نکته
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 چیدمان لوازم آشپزخانه 
اينك زمان چيدمان لوازم و كابينت های آشپزخانه فرا رسيده. نرم افزار KD  اين وسايل را در كاتالوگ های 

جداگانه دسته بندی نموده و به صورت سه بعدی در اختيار ما قرار می دهد. 
براساس چيدمان اوليه كه به صورت دستی تعيين نموده ايم، كار را طبق همان چيدمان شروع می كنيم. ديوار غربی 
محل گاز است، ديوار شمالی محل سينك و ماشين لباس شويی و ظرف شويی و ديوار جنوبی محل يخچال است. 
از كاتالوگ لوازم خانگی و قسمت يخچال، يكی از مدل های مورد نظر را انتخاب  نموده و با گرفتن تصوير آن 
)كليك چپ و نگه داشتن( و كشيدن آن به محل مورد نظر در صحنه طراحی و رها نمودن ) درگ و دراپ( عمل 
انتقال را انجام می دهيم.  اين عمل يكی از راه های انتقال يك شیء از كاتالوگ به صحنه طراحی است. در تصوير 
مقابل و در پنجره WDH می توانيم اندازه های پيش فرض را برای عرض، عمق، ارتفاع تغيير داده و با افزودن 
مقاديری برای فاصله زير شیء در ON و يا فاصله باالی شیء تا زمين در UNDER موقعيت آن را تنظيم نماييم. 

مثالً اگر بخواهيم زير يخچال با زمين 30 ميلی متر فاصله داشته باشد، بايد ON را 30 درج نماييم.
گاز مبله 90 را از كاتالوگ لوازم خانگی و قسمت اجاق گاز مبله انتخاب و پس از تنظيم ابعاد آن، به محيط 

طراحی وارد می كنيم و در محل مورد نظر قرار می دهيم.
برای باالی اجاق گاز بايد هود مناسب را از كاتالوگ لوازم خانگی و قسمت هود انتخاب نموده و با تنظيم ارتفاع 
و ابعاد آن بر روی گاز قرار دهيم. معموالً عرض هود 900 و باكس هود 950 است. در صورت تمايل مشتری 

باكس هود را  ايجاد می كنيم. 

شکل 58 ـ 2شکل 57 ـ 2شکل 56 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

ماشين لباس شويی و ظرف شويی نيز با همين روش، از كاتالوگ لوازم خانگی 
و قسمت ظرف شويی  و لباس شويی انتخاب و ابعاد آنها اصالح و با روش درگ 

و دراپ در محل مورد نظر قرار می گيرند.

 چیدمان کابینت 
دارای منو  از كاتالوگ جديد ايران كه  را شروع می كنيم.  چيدمان كابينت ها 
فارسی است و استانداردهای كابينت ايران را رعايت می كند، ابتدا كابينت های 
زمينی را از قسمت كابينت زمينی انتخاب نموده و در محل مورد نظر قرار 

می دهيم.
ابتدا كابينت گوشه را برای ضلع شمال و غرب انتخاب و آن را به محل مذكور 
ثابت چپ(. همان گونه كه  منتقل می كنيم. )كابينت گوشه  1050 يك در 
مشاهده می كنيد بر روی هر كابينت، شماره ای قرار دارد كه به ترتيب از   1 
به بعد ايجاد می شود. به اين شماره ها رفرنس می گوييم و در آينده با كاربرد 
آن آشنا می شويد. نمايی از پالن آشپزخانه را با چيدمانی كه تا به حال انجام 

داده ايد ببينيد: 

شکل 61 ـ 2

شکل 59 ـ 2

شکل 60 ـ 2
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اكنون از كابينت زمينی؛ كابينت يك در راست به عرض 500 را به كنار كابينت گوشه منتقل و سپس كابينت 
دراور 4 كشو ريل ساچمه ای به عرض 500 را به آن می چسبانيم.

برای گاز مبله بايد 920حداقل در نظر گرفت. باقيمانده فضا 500 است كه بهترين گزينه كابينت يك در 
500 چپ است و پس از گاز قرار می گيرد.

حال به تكميل ديوار شمالی می پردازيم:
در ابتدای سمت چپ اين ديوار از يك كابينت گوشه 1050 استفاده نموده ايم. از سمت راست ديوار شمالی 

كار را ادامه می دهيم. 
 1000 در  دو  كابينت  آن  از  بعد  و  لباس شويی  ماشين  برای  فضا   620 سپس  راست،   500 كابينت  ابتدا 
كابينت های  تمام  است.  فاصله 1000  باقيمانده  ماشين ظرف شويی  برای   620 مجدداً  و  مخصوص سينك 

زمينی به صورت پيش فرض در ارتفاع 720 و فاصله زمين 150 مشترک هستند.

نرم افزار مجهز به حالت چسبندگی و آهنربايی است. كافی است شیء مورد نظر را به ديوار و آبجكت 
مجاور بچسبانيم و می بينيم به طور اتوماتيك در محل دقيق قرار می گيرد.

66 ـ 2 ـ برای کنار کابینت کمدی از 
دکور مناسب استفاده می کنیم.

نکته

شکل 62 ـ 2

شکل 65 ـ 2

شکل 64 ـ 2شکل 63 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

اكنون می پردازيم به ديوار جنوبی كه محل قرارگيری يخچال بود. دو طرف يخچال را با كابينت كمدی مناسب 
كاور نموده و به اين وسيله برای باالی يخچال تكيه گاه مطمئنی تهيه نموده ايم. برای ابتدای ديوار كابينت كمدی 
ماكروفر 600 قرار می دهيم و برای يخچال 940 فضا در نظر می گيريم )شكل 63 ـ 2(. پس از آن نيز كابينت 
كمدی 600 سوپر ماركت يك در قرار خواهيم داد. نكته مهم در مورد ارتفاع كابينت كمدی اين است كه: بايد 
ارتفاع كل كابينت كمدی با ارتفاع باالی كابينت هوايی، يكسان باشد. به صورت پيش فرض ارتفاع 2210 و پايه 
150 )مجموعاً 2360( برای كابينت كمدی در نظر گرفته شده است. اگر كابينت هوايی ما 900 باشد، ارتفاع 
پيش فرض آن 2360 است كه در اين صورت مشكلی نداريم اما اگر بخواهيم كابينت هوايی را 700 در نظر 
بگيريم، ارتفاع پيش فرض آن 2160 است كه طبعاً در اين صورت می بايست ارتفاع كابينت كمدی را 2010 درج 

نماييم. با ذكر اين تذكر و به دليل انتخاب كابينت هوايی 900 ظاهراً مشكلی وجود ندارد.
باقيمانده فضای موجود را با كابينت زمينی دو در 970 تكميل می نماييم. 

اكنون می توانيم چيدمان زمينی و كمدی و لوازم آشپزخانه را مشاهده نماييم. ابتدا نمای پالن را با كليك روی 
دگمه TOP VIEW و يا كليد ميانبر F10 مشاهده كنيم )شكل های 67 ـ 2 و 68 ـ 2(.

شکل 67 ـ 2

شکل 68 ـ 2
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 صفحه کابینت 
اكنون كه چيدمان كابينت های زمينی به پايان رسيده؛ می توانيم صفحه كابينت را نصب نماييم. از كاتالوگ 
جديد  ايران به صفحه كابينت عرض 60 رفته و صفحه ای به طول 4200 را بر روی كابينت های ديوار شمالی 

درگ می كنيم. 

چون ارتفاع كابينت های زمينی با پايه ها مجموعاً 870 است پس الزم است در انتخاب ارتفاع برای صفحه، 
دقت كنيم  و مقدار ON را 870 درج نماييم. در ادامه صفحه 1586  را برای ديوار غربی جابه جا نموده 
و 500 را برای كابينت  500 كنار گاز. كابينت زير پنجره نيز به 970 نياز دارد. همان گونه كه مشاهده 

می نماييد، صفحه كابينت ها نيز شماره رفرنس دارند. حال مجدداً نمايی از سه بعدی رنگی را می بينيم.

نکته مهم

حـال نمای سه بعـدی را از كليد 
ميـانبـر F12 يـا مكعب زرد رنگ 
مشاهده می نماييم. برای ديد بهتر 
می تـوانـيم ديـوارها را شيـشه ای 
نماييم. بـرای     ايـن كار روی يكی 
از  و  نمـوده  كليـك  ديـوارها  از 
Atrributs و مسير تغيير تكسچر، 
عنوان Invisibie را انتخاب كنيد. 
اگر مايل هستيد تمـام ديـوارهـا 
تغيير كنند از Paste style مقدار 

All را انتخاب نماييد. 

شکل 69 ـ 2

شکل 70 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

کابینت هوایی: انتخاب كابينت هوايی را به ترتيب، ابتدا آبچكان، باال يخچال و پس از آن ساير كابينت های 
هوايی را انتخاب و جانمايی می كنيم. 

كاتالوگ ايران، كابينت هوايی، هوايی 90 را برای اين گروه برمی گزينيم.
بسيار متداول است كه كابينت هوايی برابر كابينت زمينی باشد. ما نيز تا جايی كه مقدور باشد از اين قاعده 

پيروی خواهيم نمود.

چيدمان كابينت ها به پايان رسيده و از 
كاتالوگ لوازم خانگی، سينك مناسب 
را انتخاب و در محل كابينت سينك و 
با تنظيم ارتفاع ON روی 902 قرار 
با  را  انتخاب چپ و راست  می دهيم. 
توجه بـه محل قـرارگيـری سيفون و 

كابينت های جانبی تعيين نماييد.

شکل 71 ـ 2

شکل 74 ـ 2شکل 72 ـ 2

شکل 75 ـ 2شکل 73 ـ 2

شکل 76 ـ 2

شکل 77 ـ 2 شکل 76 ـ 2
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 45

حال بـار ديگر نمای سه بعـدی 
دوربـيـن  از  استـفـاده  بـا  را 
مخصوص كه در منـو  
+  + نمای 

پالن است می بينيم .
با رسم شبه مثلث با سه كليك نصب نموده ايم، و از پرسپكتيو رندر 

مشاهده می نماييم:
برای مشاهده دوبعدی ديوارها، ابتدا ديوار مورد نظر را انتخاب نموده 
و سپس بـا كليك روی مربع زرد  نمـای دو بعدی را مشاهـده 
می نماييم. در  ايـن نمـا، تمـامی ابعـاد و فواصل قـابل مشاهـده است. 
شماره های رفرنس، عالئم فنی و غيره را می توان ديد و يا تغيير داد و 
نيـز می توانيم يادداشت های مـورد نياز را از منو  textـplace بر روی 

هر نقطه از نمای دو بعدی نوشت.
نمای دو بعدی با در را در شكل زير مشاهده می نماييد.

شکل 79 ـ 2

شکل 83 ـ 2

شکل 78 ـ 2

شکل 81 ـ 2شکل 80 ـ 2
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شکل 82 ـ 2
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نمای دو بعدی بدون در يا سياه و سفيد را با انتخاب ديوار و كليك روی مربع سفيد مشاهده می نماييد. در اين 
نما، طبقات مشخص می شود.

 فهرست برش و یراق آالت 
نرم افزار new 5 KD دركاتالوگ جديد  ايران، 
دارای قابليت ارائه ليست برش قطعات بدنه و 
در و سه ميل هر كابينت، به صورت مجزا به 
همراه ليست يراق آالت و ليست كابينت ها و 
نماها است. بـرای مشاهده ليست كابينت ها 
برش،  ليست  مشاهده  برای  و  روی   

روی اين ابزار كليك كنيد  .  

شکل 84 ـ 2

شکل 85 ـ 2

 46

 47
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براي مشاهده فقط فهرست برش بايد از منو مقابل، Cutting list را انتخاب نماييم و عالمت زيگما را ببنديد. 
در اين صورت قطعات همنام با هم مرتب می شوند و يراق آالت نيز در ليست نخواهد بود.

 48

 49

شکل 86 ـ 2

شکل 87 ـ 2
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 ایجاد کف و سقف 
برای ايجاد كف و سقف، ابتدا از ابزار كاربردی و مهم shape كه آيكون آن 
را در نوار ابزار شكلی می بينيد، استفاده نموده و با چند   كليك در 
حاشيه ديوارها كادری ايجاد نموده و سپس از كاتالوگ دكوراسيون، كف 

را انتخاب و مدل سراميك ها را تعيين نموده و كليد اينتر را بزنيد. 
سراميك كف مورد نظر در محل منتخب قرار می گيرد. تغيير رنگ و 
ابعاد كف  ايجاد شده را با استفاده از پنجره Attributs تغيير می دهيم. 

با همين روش نيز سقف را ايجاد می كنيم. 

 50

 51
 52

شکل 89 ـ 2

شکل 88 ـ 2

شکل 90 ـ 2
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طراحی كابينت آشپزخانه، اتاق خواب، سرويس های بهداشتی و حمام، تخت و كمد، نمای ساختمان و حتی 
طراحی ساختمان چوبی از قابليت های اين برنامه است. 

در شكل های91ـ2 تا 94ـ2 نمونه كامل آشپزخانه، اتاق خواب و سالن پذيرايی طراحی شده را مشاهده می كنيد.

شکل 91 ـ 2

شکل 92 ـ 2

شکل 93 ـ 2
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تصاويری كه مشاهده می كنيد توسط كاربران حرفه ای KD5new طراحی گرديده است.

يكی ديگر از نرم افزارهای طراحی، 3DMAX می باشد.  اين نرم افزار از قوی ترين نرم افزارهای حرفه اي براي  
داد. چيدمان  انجام  توان  می  نيز  انيميشن سازی  كار  نرم افزار  به كمك اين  است،  آشپزخانه  كابينت  طراحی 

آشپزخانه را می توان به كمك كابينت ها و وسايل از پيش طراحی شده اين نرم افزار انجام داد. 
همچنين می توان طراحی سه بعدی كابينت آشپزخانه را )طبق سليقه مشتری(  به كمك نرم افزار  اتوكد انجام 
و با انتقال به برنامه  3DMAX كار گرافيكي نهايي  آن را به پايان رساند. كار با اين نرم افزار را در مراحل بعدي 
و مقاطع تحصيلي باالتر ياد خواهيد گرفت. نمونه اي از طراحي آشپزخانه با 3DMAX را در شكل زير مي بينيد.

شکل 94 ـ 2

شکل 95 ـ 2
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1 هنرجويان ابتدا پالن چيدمان شده آشپزخانه منزل مسكونی خود را  به صورت اسكيس ترسيم و 
سپس آن را به كمك نرم افزار Kitchendraw 5 طراحی نمايند.

2 در شكل زير پالن يك ساختمان با مقياس يك برصد رسم شده است، مطلوب است:
3 ترسيم پالن آشپزخانه به كمك وسايل نقشه كشی و نرم افزار اتوكد و چيدمان كابينت آن

فعالیت 
کالسی

شکل 96 ـ 2
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ارزشیابی شایستگی نقشه کشی کابینت

شرح کار: 
1. ترسيم نماها و عالئم استاندارد نقشه كشی

2. استفاده از وسايل و لوازم نقشه كشی
3. رعايت دقيق ضخامت خطوط

4. ترسيم پالن آشپزخانه طبق استاندارد
5. ترسيم يونيت های كابينت با برش های مورد نياز

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از لوازم و ابزار نقشه كشی و مطابق نقشه های استاندارد ISO نقشۀ كابينت را ترسيم كنيد.

شاخص ها:
 ISO 1. نقشۀ تصوير مجسم و نماهای كابينت ساده و قاب دار با رعايت استاندارد

ISO و يك طرفه و دوطرفه و جزيره ای طبق استاندارد L 2. نقشۀ پالن موقعيت كابينت به شكل
 ISO طبق استاندارد detail 3. نقشۀ  پالن آشپزخانه و نقشه های برش های مقطعی و
ISO 4. نقشۀ يونيت های آشپزخانه همراه با برش های جزئی و دتايل طبق استاندارد

ISO 5. نقشۀ يونيت های مختلف آشپزخانه با نرم افزارهای تخصصی نقشه كشی طبق استاندارد

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:  1. شرايط كارگاه: كارگاه نقشه كشی استاندارد بايد دارای نوری طبيعی )پنجره های بازشو(  و نور مصنوعی )المپ های فلورسنت(، كف پوش مناسب 
بدون گرد و غبار،  فضای استاندارد 96 = 8 × 12 مترمربع و تهويۀ مناسب باشد.   2. اسناد: نقشۀ كابينت آشپزخانه   3. ابزار و تجهيزات: ميز نقشه كشی ـ 

كامپيوتر ـ ابزار نقشه كشی ـ نرم افزارهای نقشه كشی   4. مواد: كاغذ و مداد   5. زمان: 4 ساعت
ابزار و تجهیزات: وسايل دستی و دقيق نقشه كشی كابينت ـ ميز رسم فنی مجهز به درافتينگ ـ كامپيوتر و نرم افزارهای تخصصی

معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

1آماده سازی مقدماتی1

1ترسيم پالن2

1ترسيم نقشۀ  كابينت آشپزخانه3

1ترسيم نقشۀ فنی يونيت های مختلف كابينت آشپزخانه4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
1ـ محاسبه و رياضی 

2ـ ------------
3ـ ------------

4ـ دقت و سرعت ـ مالكيت معنوی نقشه

2

*میانگین نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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فصل 3

نقشه كشی و ساخت كابينت آشپزخانه
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فناوری چوب

 نوآوری پل كابلی لحظه عبور 
با نوآورى ها و تالش هاى فراوان و پرشور مهندسان  محدوديت ها و مصائب جنگ هشت سالۀ تحميلى جز 
و پزشكان و ديگر نوآوران ايرانى به سرانجامى اين چنينى نمى رسيد. نوآوران متعهد و خالق ايرانى در دوره 
جنگ با اتكا به امكانات محدود و خالقيت سرشار خود توانستند به نوآورى هايى دست يابند كه بسيارى از 
آنها نه تنها در دوره جنگ تحميلى كه حتى پس از جنگ نيز در حركت جامعه به سمت رفاه عمومى نقش 

مؤثرى را بازى كرد.
يكى از نوآورى هاى مهم اين دوران، طراحى، ساخت و اجراى طرح پل نفررو كابلى است. طراحى اين پل در 
زمانى صورت گرفت كه خبرى از نرم افزارهاى مهندسى دقيق محاسباتى و يا نرم افزارهاى سريع نقشه كشى 
و يا حتى كاغذهاى ايزومتريك براى سهولت كشيدن نقشه هاى مهندسى دقيق نبود و طراحى اين پل تنها با 

تالش طاقت فرساى مهندسان متعهد و تواناى ايرانى انجام پذير شد.
طنابى  پل هاى  همان  از  طرح  اين  بنيادى  سيستم   
روى  به  باستان  ايران  در  كه  شده  گرفته  الهام  قديمى 
رودخانه هاى بزرگ و كوچك احداث مى شده است. اما 
در اين پل هاى جديد به جاى طناب از كابل هاى فوالدى 
فشار  و  كشش  به  نسبت  بيشترى  مقاومت  كه  سبك 
استفاده  خاص  اتصاالت  يك سرى  و  دارند  خستگى  و 
تخته،  از  قطعاتى  با  هم  را  پل  كف  قسمت  و  مى شود 
فرش مى كنند. هدف از طراحى و ساخت اين پل، تأمين 

نيازهاى رزمى مناطق كوهستانى بود.
 از اين پل ها در زمان جنگ بيشتر در مناطق كوهستانى 

غرب ايران و در كردستان و بانه و ... استفاده مى شد؛ هنگامى كه عمليات بايد در سكوت كامل و با كمترين 
هزينه زمانى انجام مى شد و بنابراين امكان احداث پل هاى كالسيك و رايج در آنجا نبود. كاربرد اين پل در 
زمان جنگ بيشتر در دره ها و رودهاى بزرگى بود كه چند ماهى از سال را به علت باال بودن آب و ديگر شرايط 
جغرافيايى غيرقابل عبور بوده و يا به علت وجود راه هاى ارتباطى خاص )فقط به صورت مالرو( امكان احداث 

پل هاى با سازه هاى عمرانى قوى نبود. 
اين پل ها قابليت حمل آسان داشتند و تمامى قطعات آن توسط قاطر قابل حمل است و حتى در شرايطى 
كه اين امكان وجود نداشت، مى توان آنها را با نيروى انسانى حمل كرد. در بسيارى از عمليات ها رزمندگان 

ايرانى قطعات اين پل ها را روى دست حمل كرده و بعد از نصب از روى آن عبور كردند. 
طول اين پل ها كه برابر با عرض رودخانه بين ۳5 تا 15۷ متر بوده و هر 5 متر براى عبور يك نفر طراحى 
مى شد اما در عمل گاهى چند برابر ظرفيت در نظر گرفته شده، نيروهاى رزمنده از اين پل ها عبور مى كردند 

و ايمنى باالى اين پل ها و ضريب اطمينان باالى طراحى از بروز حوادث ناگوار جلوگيرى مى كرد. 
مهندسان ايرانى خود براى طراحى اين پل ها موفق به طراحى يك جدول استاندارد شده بودند كه استفاده از 

آن طراحى پل ها را آسان تر مى كرد.

فتح اهلل همتی بر روی پل
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يكى از اولين سازنده هاى پل چوبى »فتح اهلل همتى« معروف به » دايى همتى« پل چوبى جاده سوسنگرد ـ 
بستان را ساخت. اين پل ۸5 مترى در عمليات امام مهدى)عج( مهم ترين راه مواصالتى محسوب مى شد.  اين 
پل كه اولين راه بين رودخانه در جبهه بود به پل »دايى همتى« معروف شد. شكل صفحۀ قبل همتى را در 

آستانه پل نشان مى دهد.
نمونه هاى ديگرى از اين نوع پل در شكل هاى زيرآمده است.

نمونه هایی از طرح و اجرای پل نفر رو

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.
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واحد یادگیری 3 

نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

آیا تا به حال پی برده اید
 

 ساخت يونيت آشپزخانه به چند روش انجام مي شود؟
 اتصاالت يونيت آشپزخانه چگونه انجام مي شود؟

 مواد اوليه يونيت آشپزخانه كدام اند؟
 مواد كمكي در ساخت يونيت چه موادي هستند؟

 يونيت ديواري چگونه ساخته مى شود؟
 يونيت آبچكان چگونه ساخته مي شود؟ 

هدف از اين بخش نقشه كشى و دسته بندى انواع مواد الزم براي ساخت كابينت مي باشد.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام اين واحد يادگيرى هنرجويان قادر خواهند بود پس از نقشه كشى مواد اوليه الزم و مناسب براي 

ساخت كابينت را با به كارگيري ماشين آالت دستي برقي و پيشرفته برش داده و بسازند.
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نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

با توجه به محدوديت زمان در كارگاه، كار ساخت و مونتاژ بخشي از كابينت هاي اين سيستم آشپزخانه كه 
طراحى شده است. اجرا خواهد شد. )شكل 1ـ۳ (.

 1ـ کابینت زمینی یک در
 

در پروژه ساخت كابينت هاى آشپزخانه، اولين پروژه كابينت زمينى يك در را انتخاب كرده ايم. لذا با توجه 
به ابعاد و اندازه هاى استاندارد مربوط به آن ابتدا نقشه هاى فنى اين كابينت را رسم و سپس اقدام به ساخت 

يونيت آن مى كنيم. 

 نقشه كشی 
نقشه زبان گوياى صنعت است. اين زبان براى ايجاد ارتباط با مخاطبان و ارائه تفكرات خود به ديگر صنعت كاران از 
اصول و قواعدى استفاده مى كند كه به اصطالح به عنوان الفباى نقشه كشى يا رسم فنى مى توان از آن نام برد كه 
در كتاب نقشه كشى با آن آشنا شده ايد. نقشه هاى فنى به اشخاص سازنده اين توانايى را مى دهند كه اندازه و ابعاد 
قطعات، مواد به كار رفته در ساخت يك محصول و روند ساخت آن را تجزيه و تحليل كرده و اقدام به توليد آن كنند.

ترسيم نقشه ها: ترسيم نقشه هاى فنى داراى مراحل زير است: 
ـ سه نما

ـ تصاوير مجسم 
ـ انواع برش

شكل 1ـ3
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 سه نما 
براى نشان دادن چگونگى يك جسم تصاويرى از آن رسم مى شود و اين تصاوير طبق قواعد جهانى مبتنى بر 
اصول هندسه ترسيمى تهيه مى گردد. هر جسم داراي شش وجه است كه به آن نما مى گويند. در نقشه هاى 
صنعتى به ندرت اتفاق مى افتد كه براي يك جسم شش نما ترسيم كنند زيرا يكي از مسائلي كه در ترسيم 
نقشه هاى صنعتى مورد نظر است خالصه كردن نقشه و ترسيم آن در كمترين نما است )صرفه جويى در وقت 
ترسيم( كه باعث مى شود كارگر راحت تر نقشه را درك نمايد. ترسيم سه نما اولين مرحله از ترسيم نقشه هاى 
فنى مى باشد. از روى نقشه سه نما مى توان ابعاد و اندازه هاى كار را به دست آورد و نحوۀ مونتاژ آن را مشخص 

كرد.ترسيم سه نما معموالً با مقياس يك بر ده صورت مى گيرد.
اصول ترسيم سه نما در كابينت یک در

نمای روبه رو یا نمای اصلی كابينت یک در: مهم ترين تصويراز يك جسم نماى روبه روى آن است كه بيشترين 
اطالعات را از آن جسم به ما مى دهد و به نماى اصلى معروف است. جهت اين نما را باحرف) F(front يعني 
رو به رو نشان مى دهند. جهت اين نما در پرسپكتيو شكل با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است شكل زير نماى 

اصلى تصوير مجسم كابينت يك در را را نشان مى دهد.

نمای نيم رخ، یا نمای جانبی چپ: كابينت يك در اين نما در سمت راست نماى اصلى كشيده مى شود. براى 
يافتن آن، در صورتى كه نماى روبه رو در جلو ديد ما قرار دارد بايستى جسم مورد نظر را º 90 به طرف راست 
چرخانده و نمايى كه در معرض ديد قرار مى گيرد نماى جانبى چپ است )شكل 5   ـ۳( جهت اين نما در پرسپكتيو 

شكل با فلش آبى رنگ با حرف) L(left، يعني چپ نشان داده شده است كه به صورت )شكل 4   ـ۳( مى باشد.

شكل 3ـ3شكل 2ـ3

شكل 5 ـ3شكل 4ـ3

L

F
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نمای سر یا نمای افقی )نمای باال( كابينت یک در: اين نما در زير نماى اصلى كشيده مى شود درصورتى كه 
نماى روبه رو در جلو ديد ما قرار دارد جسم را º 90 به طرف پايين مى چرخانيم. نمايى كه در معرض ديد قرار 
مى گيرد نماى سر يا باال است. جهت اين نما در پرسپكتيو شكل با فلش سبز رنگ با حرف ) T(TOP يعني باال 

نشان داده شده است. و به صورت شكل روبه رو مى باشد.

T

شكل 7 ـ3شكل 6 ـ3

 تصویر مجسم  
اين تصاوير  از  افرادى مى توانند  اما  به فهم و جزئيات حجم مى كنند  زيادي  نما كمك  يا  بعدي  تصاوير دو 
درك درست و كامل داشته باشند كه زبان نقشه كشى را فرا گرفته باشند و خواندن آن براي كسي كه اطالع 
كافي از اين زبان ندارد مشكل و يا غيرممكن است. مسئله ديگر آن است كه گاه اين تصاوير پيچيده و مشكل 
خواهند شد به ترتيبي كه اوالً خواندن و درك آن حتي براي آگاهان به زبان نقشه كشى نيز مشكل مى شود 
و ثانياً احتمال اشتباه در ساخت قطعه مطرح خواهد بود. پس بايستي به سراغ تصاويرى برويم كه مورد فهم 
همه باشد، كه تصاوير سه بعدى يا پرسپكتيو )تصوير مجسم( بهترين گزينه است. هدف از تصوير مجسم ارائه 
نقشه با اطالعات زياد است. ما به كمك تصوير مجسم مى توانيم اطالعات زيادي را از جسم به سرعت سازنده 
انتقال دهيم در حقيقت به مانند آن است كه يك عكس از جسم يا مجموعه مورد نظر تهيه و به رؤيت سازنده 
برسانيم. بنابراين تصوير مجسم عبارت است از شكل فضايي كه سه بعد يك جسم را معرفي كند. يا مى توان 

گفت تصاوير مجسم به تصاويري گفته مى شود كه داراي طول و عرض و ارتفاع باشند.
براي رسم تصاوير مجسم )تصاوير سه بعدى( بايد ياد بگيريم كه خطوط را با كدام اندازه و چه زاويه اي كنار هم 
ترسيم نماييم تا تصاوير به صورت سه بعدى ديده شود در اينجاست كه تعيين زاويه و ميزان اندازه خطوط 

تعيين كننده نوع پرسپكتيو خواهد بود.
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تصویر مجسم ایزومتریک: در تصوير مجسم ايزومتريك زواياي 
محورهاي x و y، با خط افق ۳0 درجه مى باشد، مقياس روي سه 
محور x، y ،z،1:1 مى باشد در شكل روبه رو ترسيم تصوير مجسم 

ايزومتريك از كابينت يك در نشان داده شده است.
براى تجسم بهتر و دسترسى بيشتر به يك نقشه و تجزيه و تحليل 
آن )نحوه مونتاژ( به صورت باز و جدا از هم ترسيم مى گردد كه به 

آن تصوير مجسم انفجارى مى گويند.

شكل 8 ـ3ـ تصویر مجسم انفجاری از یک 
كابينت تک در

به شكل زير دقت كنيد، چه چيزى را نشان مى دهد؟

قيد
پشت بند

بدنه

بدنه

طبقه

كف

شكل 9 ـ3

شكل 10 ـ3
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مراحل رسم تصویر مجسم كابينت یک در به روش ایزومتریک
شكل 10ـ۳ سه نماى يك كابينت يك در را نشان مى دهد. با توجه به اين سه نما مراحل مختلف ترسيم 
تصوير مجسم اين كابينت به روش ايزومتريك به ترتيب از بند »1 تا 1۳« آمده است. اين مراحل به صورت 

تصويرى در شكل11ـ۳ قابل مشاهده مى باشد. 
 مراحل ترسيم:

1 رسم محورهاى x و y با زاويه ۳0 درجه و محور z با زاويه 90 درجه 

2 جدا نمودن اندازه طول بر روى محور x، عرض بر روى محور y و ارتفاع بر روى محور z )مطابق نقشه( به 

نسبت 1:1
3 رسم كامل مكعب تحت زاويه ۳0 درجه

4 تعيين اندازه ارتفاع پايه )پاخور( بر روى محور z و رسم آن در نماى روبه رو و جانبى 

5 تعيين اندازه ضخامت كف روى محور z و ضخامت در كابينت روى محور y و رسم آنها در نماى جانبى

6 رسم ضخامت در كابينت در نماى باال و تعيين ضخامت بدنه هاى كابينت بر روى محور x و رسم آنها 

7 تعيين اندازه ضخامت تيغه پشت، تعيين اندازه ضخامت پشت بند، تعيين اندازه عرض تيغه هاى جاو و عقب 

و رسم آنها در نماى باال 
8 رسم خطى از محل اتصال تيغه عقبى با بدنه )به صورت تقريبى( و سپس تعيين اندازه ضخامت اين تيغه 

بر روى اين خط و سپس رسم خط ضخامت )خط زيرين( تيغه عقبى، رسم خط كنج كار از پشت ضخامت 
پشت بند  

1

شكل 11 ـ3

5

2

6

3

7

4

8

yy xx

z
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9 تعيين اندازه مقدار تو نشستگى و همچنين عرض پايه ها بر روى محورهاى z و y )در نماى روبه رو و جانبى(

10 رسم صفحه كمكى به شكل خط چين و رسم خطوط تو نشستگى و عرض پايه ها بر روى آن

11 رسم ارتفاع پايه ها از محل برخورد خطوط )از رئوس 4 مربع تشكيل شده( و ادامه آن تا زير كف كابينت 

12 كامل نمودن پايه ها و پاك كردن خطوط اضافى
13 رسم كامل كابينت

912 1013 11

ادامۀ شكل 11 ـ3

 ترسيم برش 
از آنجايي كه سه نما و تصاوير مجسم نمى تواند تمام مشخصات جسم و سازه را مشخص نمايد لذا براي تفهيم و 
درك قسمت هاى پيچيده و داخلي اجسام از برش استفاده مى شود. برش تصوير از مقطع جسمي  است كه آن را 
به طور فرضي در يك يا چند سطح بريده باشند. برش ها بايد بتوانند داخل جسم را مشخص كنند و توضيحات 
الزم را در مورد مواد و نحوه ساخت اجسام به ما بدهند. به اين جهت بايد جسم در محل هايى بريده شود كه 
مهم ترين و بيشترين تكنيك هاى ساخت به خوبي ديده شوند. براي انجام اين عمل قسمت هايى را كه مانع از ديد 
مستقيم ناظر است به طور فرضي برداشته و آنچه در قسمت باقي مانده قابل رؤيت است كه همان قسمت هايى 

داخلي مى باشند به تصوير مى كشانيم.
رسم مسير برش: در صورتي كه صفحه برش به موازات صفحه اصلى )تصوير روبه رو( قرار گيرد و مسير برش 

آن مى تواند در نماي سر يا در نماي جانبي ديد از چپ ترسيم شود )شكل12ـ۳( 
چنانچه صفحه برش به موازات صفحه نيم رخ )تصوير جانبى( قرار گيرد، مسير برش آن در نماي روبه رو ترسيم 
مى شود. 1۳ـ۳ در صورتي كه صفحه برش به موازات صفحه افقى )تصوير سر( قرار گيرد، مسير برش آن در 

نماي روبه رو ترسيم مى شود.
مسير برش معموالًً به كمك عالئم اختصاري تعيين مى گردد. اين كار با رسم خط و نقطه در نماى مورد نظر 
صورت مى گيرد. اين خط به طور سراسرى در جسم رسم نمى گردد بلكه فقط در دو سمت آن كفايت مى كند. 

)شكل 1۳ـ۳( هر يك از برش ها با حروف بزرگ التين مشخص مى شوند. 
مقياس در برش: از آنجايى كه از برش ها اطالعات اساسى و مهم استخراج مى شود بنابراين بايد به شكلى 
ترسيم شوند كه خوانا و قابل فهم باشند. معموالً برش ها با مقياس يك بر يك يا يك بر دو ترسيم مى شوند 

اما در مواقعى با مقياس يك بر ده هم ترسيم مى شوند. 
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برش پيشانی

 انواع برش ها 
ـ برش در نماي روبه رو یا پيشاني: در اين برش صفحه اى به موازات صفحه نماى اصلى و عمود برصفحه جانبى از 
جسم عبور مى كند )شكل 12ـ۳ برش(. در اغلب مواقع به دليل متقارن بودن اجسام اين برش به طور نيمه رسم 
مى شود )براي صرفه جويى در وقت(. در كابينت ها برش پيشاني، قطعات و اتصاالتي كه در ارتفاع جسم به كار رفته 
را نشان مى دهد مانند: زيرسري طبقات، مقطع قطعات كشو، هدايت كننده كشوها، مقطع قيدهاي پايه، اتصال 

به كار رفته در گوشه صفحات فشرده و غيره كابينت تك در بايد به  اين شكل برش خورده شود.

ـ برش در نماي جانبي )طولي(: صفحه اى به طور عمودى و موازى با صفحه نماى جانبى از جسم عبور مى كند 
و كار را برش مى زند طبق قاعده از چپ به آن نگاه كرده و برش را رسم مى كنيم. در برش عمودي كابينت، 
ضخامت و جنس صفحات به كار رفته، موقعيت قرارگيري درب و قسمت هاى سقف و جعبه، موقعيت قرارگيري 
لوالها، موقعيت قرارگيري پشت بند و جنس آن، موقعيت قرارگيري طبقات و زيرسري ها، موقعيت قرارگيري 

پاسنگ و دستگيره و اتصال به كار رفته در كار را نشان مى دهد.

شكل 12 ـ3

شكل 13 ـ3
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ـ  برش در نماي باال )عرضي(: در اين برش صفحه اي به موازات افق از جسم عبور كرده آن را به دو قسمت 
تقسيم مى كند. از جهت ديد نماي افقي )باال( به آن نگاه مى كنيم. در اين برش از كابينت، ضخامت بدنه ها 
و جنس آن، ضخامت در، جنس و نحوه قرارگيري آن، لوالي به كار رفته در كار، موقعيت قرارگيري جعبه و 
ضخامت قسمت هاى مختلف آن، اتصال به كار رفته در كشو، موقعيت قرارگيري پشت بند و نوع آن را مى توان 

ديد. )14ـ۳( 

برش شكسته: گاهي ممكن است كار چندان ساده نباشد كه به كمك 
يك خط برش مستقيم بتوان به اطالعات مورد نياز جسم دست يافت. 
بنابراين براي دستيابي به اين اطالعات و دست يافتن به فضاي داخلي به 
جاي چند برش ساده در نما از چند صفحه برش عمود بر هم استفاده 
مى شود كه آن را برش شكسته مى نامند. )15ـ۳( در اينجا رسم مسير 
برش به صورت پله اي بوده و سعي مى شود صفحه برش از جاهايي عبور 
كند كه جزئيات داخلي قسمت هاى مهم را نشان دهد. بنابراين هر كجا 
كه الزم باشد صفحه برش را مى شكنيم و از آن قسمت عبور مى دهيم. 

مسير برش در اينجا مى باشد.

در نقشه هاى برش، هاشور در برش پيشانى به رنگ قهوه اى، در برش طولى به رنگ آبى و در برش نكته
عرضى به رنگ قرمز كشيده مى شود.

شكل 15 ـ3

شكل 14 ـ3
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شكل 16 ـ3

شكل 17 ـ3

دتایل یا برش های موضعی )Detail(: برش هاى مقطعي از قسمت هاى مختلف كار است. يا به عبارت ديگر 
براي نشان دادن عملياتي كه در جزئي از قطعه كار صورت گرفته از برش موضعي استفاده مى شود به منظور 
فهم و تشخيص بهتر و جزئي تر تمام نقشه ها، مى توان بعد از ترسيم نماها يا برش ها )طولي، عرضي، پيشاني( 
قسمت هايى از كار را به كمك برش دتايل بزرگ نمايي نمود. )شكل1۷ـ۳( دتايل با عالمت دايره بوده و بر روي 

5 يا بيشتر ممكن است ترسيم شوند.
1

2/ يا  5
1

 ، 2
1

نما يا برش نشان داده مى شود. برش دتايل با مقياس 1:1، 
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 هاشور و عالیم اختصاری در برش  
چنانچه قباًل ذكر شد برش ها بايد بتوانند داخل جسم را مشخص كنند و مواد مورد مصرف و نحوه ساخت اجسام 
را به ما نشان دهند. در يك نقشه برش خورده براى نمايش جنس مواد از  هاشور و براى نمايش اتصاالت به كار 
رفته در ساخت و ساز از عالئم اختصاري مربوط به آن اتصال استفاده مى شود. نوع  هاشورها و عالئم اختصارى 
يك عالمت قراردادي است كه به صورت استاندارد مى باشد. در كشور ما در نقشه هاى عمومي  از استاندارد ايزو 
و در نقشه هاى اختصاصي صنايع چوب از عالئم استاندارد DIN استفاده مى شود. هاشورهاي مختلف و عالئم 

اختصاري بر روي سطح مقطع برش براي هر نوع مواد ترسيم و نوشته مى شود.

نكته

نكته

استانداردهايي  و  نظر، عالئم  مورد  در سازه  به كار   رفته  نوع جنس  تعيين  و  برش ها  اين  ترسيم  براى 
اشاره شده است. آنها  به  ) هاشور( الزم است كه در كتاب همراه هنرجو 

نقشه اي را بدون اندازه گذاري ترسيم نكنيد، زيرا قابل ساخت نخواهد بود.

درباره  اين عالئم و استانداردها با هنرآموز خود بحث كنيد.تكليف
1 ترسيم پرسپكتيو ايزومتريك و سه نما با اندازه گذارى از كابينت تك در با نرم افزار اتوكد 

2 ترسيم برش ها با مقياس 1:1

ساخت یونیت یک در
 

مراحل ساخت يونيت يك در به  اين ترتيب مى باشد: 
انتخاب مواد اوليه  

براي انتخاب مواد بايد به نكات زير توجه شود:
1 كاربرد قطعات ساخته شده )مثال آزمايشگاه، مسكوني، تجاري و...(

2 براى هر قطعه كه طراحي و ساخته مى شود از موادى استفاده شود كه ويژگي هاي متناسب با آن را داشته 

باشد. )قوس و خم و يا حجم مي خواهيم بسازيم، بايد از جنس هايي استفاده كنيم كه آن ويژگى را داشته 
باشند(.

3 توان پرداخت مالي مشتري

4 دوام مواد، )عمر مفيد(

5 تركيب مواد با هم، چوب و فلز، ام دي اف، تخته اليه روكشي + MDF و... 
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6 ابعاد ورق )صفحات چوبى( متناسب با ابعاد قطعات در دست ساخت انتخاب شود.

7 طرح و نقش و موج 

نكته

نكته

 الياف و موج ها بايد در راستاي هم باشند و به موازات هم قرار بگيرند )نقش و نگار يكسان و منظم 
داشته و پيوستگي الزم را حفظ كنند. مانند چند كشو يا چند در(

براى يونيت زير سينك ظرف شويى از جنس PVC )مقاوم بودن در برابر رطوبت( و براى يونيت هاى 
ديگر كه در معرض رطوبت قرار ندارند. مانند يونيت هاى ديوارى، كشو و زمينى از صفحات فشرده ديگر 

مانند ام دى اف، تخته خرده چوب، چند اليى و... استفاده مى شود.

8 با توجه به كاربرد يونيت نوع صفحه فشرده را انتخاب مى كنيم. )شكل 20ـ۳(

شكل 19 ـ3

شكل 18 ـ3
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 تهيه ليست مواد 
با توجه به اندازه هاى قطعات يونيت در نقشه كار، جدول 1ـ۳ مواد اوليه تهيه شده است.

جدول 1ـ3ـ ليست مواد اوليه یونيت یک در

نوع جنسشرحكدردیف
mm ابعاد

توضيحاتتعداد
طولpvcعرضpvcضخامت

1Aام دى اف كف
54۸16001ـ16مالمينه

2Bام دى اف بدنه
مالمينه

54۸1۷042ـ16

۳C قيد جلو و
عقب و پشتى

ام دى اف 
مالمينه

100156۸۳ـ16

4Dام دى اف طبقه
مالمينه

52۸156۸1ـ16

5Eام دى اف پشت بند
5۸41ـ۷14ـ۳مالمينه

شكل 20 ـ3ـ صفحات MDF در طرح ها و رنگ های مختلف

    آنتيک جویز       آنتيک الیت           گردویی            ونگه          افرا            زینگا

    ماهگونی             قرمز           سيلور         آبی        مشكی          یاسی
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1 اندازه هاى داده شده بدون لبه چسبان )PVC( مى باشد )ضخامت نوار PVC، 2 ميلى متر در نظر نكته

گرفته شود( .
2 براى ساخت يونيت معموالً از ام دى اف با رنگ سفيد )با روكش مالمينه( استفاده مى شود.

الياف باشد.  ابعاد، عدد بزرگ تر در صورتى در قسمت طول نوشته مى شود كه در راه  3 در نوشتن 
چنانچه ضلع بزرگ تر قطعه كار در خالف جهت الياف باشد )راه پود( بايد در قسمت عرض نوشته شود.

اندازه يونيت با احتساب ضخامت بدنه ها )پشت تا پشت( در نظر گرفته  4 توجه داشته باشيد معموالًً 
مى شود. براى مثال يك يونيت به ابعاد 550 × 600 × ۷20 روى نقشه )طبق شكل زير( نشان داده مى شود. 

 جا نمایی قطعات )خط كشی صفحات و محاسبه درصد دور ریز( 
احتساب  با  و  بهترين حالت  به  را  نفرات(  تعداد  )به  يونيت يك در  تمام قطعات  راهنمايى هنرآموز خود  با 

كمترين دور ريز بر روى ورق هاى ام دى اف )1۸۳0×۳660 ميلى متر( جانمايى كنيد. 

شكل 21 ـ3

شكل 22  ـ3
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برش کاری و شیارزني
 

 معرفی دستگاه های برش، مورد نياز 
ماشين دوركن، اره كشويى )راديال(، پانل بر عمودى، پانل بُر افقى، اره گرد بر دستى يا برقى و اره عمود بر يا 

چكشى، دستگاه هاى برشى مورد نياز مى باشند. در جدول 2ـ۳ تصاوير ماشين آالت را مشاهده مي كنيد. 

1 توجه نماييد كه جانمايي صفحه قبل براى يونيت يك در )بدون در( مى باشد.نكته
2 توجه داشته باشيد مقدار خوراك اره )۳ ميلى متر( در هر برش در نظر گرفته شود. 

3 در هر جايى كه از ام دى اف طرح دار استفاده مى كنيد در هنگام برش به راه و بيراه بودن روكش 
آن دقت كنيد.

نام تصویر تجهيزات
نام تصویر تجهيزاتكاربریتجهيزات

كاربریتجهيزات

دوركن

برش
صفحات 
فشرده 
چوبي

پانل بر 
برشعمودي

پانل بر 
برشافقي

مكنده 
سيار

مكش 
غبار

لبه چسبان 
اتوماتيك

Pvc
زني

لبه چسبان 
نيمه 

اتوماتيك

pvc
زني

جدول 2 ـ3
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 مراحل برش كاري و شيارزني 
1 صفحه انتخاب شده را با نظارت هنرآموز به وسيله ابزار مخصوص حمل صفحات، )F( به روى دستگاه برش 

انتقال دهيد.

2 نقشه جانمايى قطعات را كه قباًل تهيه نموده ايد به دقت بررسى نماييد تا از اشتباه احتمالى هنگام برش 

جلوگيرى به عمل آيد.

در صورتى كه برش صفحه فشرده با طول ۳66 سانتى متر با دستگاه دوركن مقدور نباشد ابتدا با دستگاه نكته
اره گرد دستى برقى صفحه را تقسيم )2 يا ۳ قسمت( كرده و سپس با دوركن برش هاى اصلى را انجام 

دهيد.

 عمليات برش كاری با دستگاه اره گرد دستی برقی 
ـ اگر عمليات برش كارى بر روى زمين صورت مى گيرد قطعاتى را زير صفحه فشرده قرار دهيد )با توجه به 

ارتفاع تيغه( 
ـ اندازه مورد نظر )محل برش( را روى صفحه عالمت گذارى كنيد، توجه داشته باشيد فاصله تيغه دستگاه تا 
لبۀ صفحه آن را محاسبه كرده و به اندازه اصلى اضافه يا كم )بسته به جهت قرارگيرى دستگاه( نماييد.       

ـ يك قطعه كمكى )برراستى( به عنوان گونياي اره به وسيله 2 عدد پيچ دستى به صفحه ببنديد. 
ـ در اين مرحله دستگاه را روشن نموده، سپس به محل برش نزديك كرده و عمليات برش كارى را انجام دهيد. 

شكل 24 ـ3شكل 23ـ3
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1 براى برش صفحات فشرده از تيغه مخصوص استفاده كنيد. نكته

2 از تيغه كند استفاده نكنيد.
3 قبل از تماس تيغه با صفحه، دستگاه را روشن كنيد تا از كنده شدن لبۀ آن جلوگيرى شود.

4 توجه داشته باشيد هنگام برش كارى، تيغه به سيم دستگاه برخورد نكند.

شكل 25 ـ3

شكل 29 ـ3شكل 28 ـ3

شكل 27 ـ3 شكل 26 ـ3

شكل 30 ـ3

شكل 31 ـ3
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ـ هنگام كار حتماً از كيسه جمع كننده خاك اره استفاده كنيد. 
ـ در انتهاى برش صفحه دقت كنيد تيغه دستگاه با زمين برخورد نكند. 

ـ به هيچ عنوان از دستگاه بدون حفاظ تيغه استفاده نكنيد.
ـ برش كارى توسط يك نفر و از يك طرف شروع شده و تا انتهاى برش ادامه داشته باشد. )شكل زير(

شكل 33  ـ3ـ روش نادرستشكل 32  ـ3ـ روش درست

نكات ايمنى و بهداشتى هنگام كار كردن با دستگاه دور كن:نكات ایمنی
ـ استفاده از ماسك تنفسى و عينك

ـ روشن كردن مكنده گرد و غبار متصل به دستگاه
ـ پشت دستگاه قرارگرفتن

ـ محكم گرفتن قطعه كار و چسباندن دستگاه به گونيا )برراستى( براى جلوگيرى از قالب كردن 
ـ كمك گرفتن از دوست خود براى برش قطعات بزرگ

ـ استفاده از شابلون هاى حفاظتى هنگام كار

 برش با دستگاه دوركن 
ـ برش قطعات را طبق جدول صفحه 1۳۸ و در حضور هنرآموز با رعايت نكات ايمنى انجام دهيد. 

ـ قبل از شروع برش كارى از 90 درجه بودن گونياي دستگاه مطمئن شويد. 
ـ از عمود بودن تيغه نسبت به صفحه دستگاه )زاويه 90 درجه( اطمينان حاصل كنيد. 

ـ اندازه مورد نظررا به كمك گونيا تنظيم كنيد.

شكل 36 ـ3شكل 35 ـ3شكل 34 ـ3
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ـ پس از پايان برش كارى محل هاى لبه چسبان پى وى سى را عالمت گذارى كنيد. 

ـ شيار )كنشكاف( پشت بند را روى قطعات بدنه وكف ايجاد كنيد كه پس از لبه چسبانى نياز به شيار زدن 
نباشد. ارتفاع تيغه ۸ ميلى متر باالتر از سطح كار بايد قرار داشته باشد.

عملیات لبه چسباني

مواد، ابزارها و وسایل مورد نياز

مواد مورد نيازماشين آالتابزار دستي برقيابزار دستي

دستگاه لبه چسبان صاف و اتو: سشوار صنعتىكاتر يا قيچى انتهاى نوار
مستقيم )اتوماتيك(:

نوار لبه

نوار لبه: نواري است كه به منظور پوشش لبه صفحات )ضخامت صفحات( به كار مى رود. نوارهاى لبه عالوه بر 
زيبايى كار تا حد زيادى باعث جلوگيرى از نفوذ آب و مايعات به داخل تخته مى گردند و داراى ابعاد )ضخامت 
و پهنا و طول( مختلفى هستند اين نوار ها به صورت رول بوده )در بازار( و متراژ آنها از 50 تا 200 متر متغير 
به فروش مى رسند. نوع پشت چسب دار آن معموالً  به دو صورت پشت چسب دار و بدون چسب  است كه 

شكل 41  ـ3شكل 40  ـ3

شكل 39 ـ3شكل 38 ـ3شكل 37 ـ3
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ضخامت كمترى )در حدود 0/4 ميلى متر( دارند و با استفاده از اتو يا سشوار صنعتى بر روى نر قطعه كار 
چسبانده مى شوند ولى نوع بدون چسب آن در ضخامت هاى 0/4، 1 و 2 ميلي متر موجود است كه حتماً بايد 

توسط دستگاه لبه چسبان و به كمك چسب مخصوص بر روى ضخامت )نر( كار چسبانده شود.

 تجهيزات و ماشين آالت نواركاری )لبه چسبان( 
انواع تجهيزات نواركارى و لبه چسبانى در كابينت سازى مطابق نمودار زير مى باشد:

ابزار دستی

ماشين آالت سيار

ماشين آالت ثابت

ت نواركاری
انواع تجهيزا

قيچی انتهای نوار

لبه چسبان دستی

رنده پرداخت لبه

لبه چسبان صاف

سشوار صنعتی

اتو

منحنی )نيمه 
اتوماتيک(

لبه چسبان اتویی  
روميزی

نمودار 1 ـ3

شكل 43 ـ3شكل 42 ـ3
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اتو: با يك اتو خانگى مى توان به راحتى نوارهاى كاغذى و مالمينه پشت چسب دار را بر روى لبه هاى كار 
چسباند. )حتى از اتوهاى قديمى  بدون بخار هم مى توان استفاده كرد(.

پالستيكى نكته نوارهاى  با  لبه چسبانى  براى  آن  از  مى توان  است  مستقيم  اتو  حرارت  به اينكه  توجه  با   
)pvc( استفاده كرد زيرا )پى وى سى در اثر حرارت مستقيم اتو آب مى شود و به اتو مى چسبد(. براى 
پيشگيرى از اين مورد مى توان از يك كاغذ سفيد تا شده بين اتو و نوار يا از محافظ نسوز )كف اتو( 

كرد. استفاده 

سشوار صنعتی: از اين وسيله با داشتن حرارت غير مستقيم براى چسباندن همه نوع نوار )پشت چسب دار( 
بر روى لبه هاى كار استفاده مى شود )مانند مالمينه يا پى وى سى نازك پشت چسب دار(. براى اينكه كار لبه 
چسبانى آسان تر و جذاب تر شود گاهى برروى سشوارهاى صنعتى مخصوص لبه چسبانى تجهيزات جانبى 
نصب مى كنند. در اين صورت رول نوار لبه به راحتى بر روى آن قرار مى گيرد و قيچى نيز براى بريدن نوار در 

آن تعبيه شده است. 

شكل 47 ـ3ـ لبه چسبان سشواريشكل 46 ـ3ـ سشوار صنعتي معمولي

شكل 45 ـ3شكل 44 ـ3
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رنده پرداخت لبه نوار: بعد از پايان نواركارى، بايد اضافه هاي نوار برداشته شود و به اصطالح بايد نوار را 
پرداخت نماييم. براى اين منظور مي توان از رنده پرداخت لبه نوار استفاده كرد. اين رنده درطرفين خود داراي 
تيغه است و نر صفحات را درشيار صفحه خود جاى داده و با حركت به سمت جلو، نوارلبه را پرداخت مي كنند. 
البته براى پرداخت لبه نوار از كاردك و ليسه، تيغه رنده يا ساير وسايل تيز مشابه مانند اورفرز دستي هم 

استفاده نمود. 

نكته

نكته

از سشوار خانگى هم مى توان براى لبه چسبانى استفاده كرد اما توان انجام لبه چسبانى به طور مداوم 
را ندارد.

1 در پايان كار با رنده پرداخت، با سنباده نرم مى توانيد لبه كار را پرداخت نماييد.
2 در پرداخت كارى بايد ظرافت كار حفظ شده و لبه ها سفيد رنگ نشود.

كاتر یا قيچی انتهای نوار: اين وسيله انتهاى نوار را مى برد و به جاى آن مى توان از كاتر معمولى يا ليسه 
تيز هم استفاده كرد.

شكل 50  ـ3شكل 49 ـ3شكل 48 ـ3

شكل 53   ـ3شكل 52  ـ3شكل 51  ـ3
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دستگاه لبه چسبان صاف و مستقيم )اتوماتيک(: اين دستگاه كامل ترين لبه چسبان موجود مى باشد 
كه بهترين كيفيت نوار كارى را ايجاد مى كند. براى چسباندن نوار PVC و ساير نوارهاى بدون چسب به كار 
مى رود. بسته به نوع دستگاه داراى ايستگاه هاى مختلف كارى مى باشد كه هر ايستگاه وظيفه خاص خود را 
دارد. به طور كلى اين دستگاه تمام اتوماتيك مى باشد و فقط الزم است قطعه را ابتداي ميز دستگاه قرار دهيد 
تا به صورت اتوماتيك نواركارى و پرداخت نوار را انجام دهد و قطعه آماده را درانتهاي دستگاه تحويل دهد. 

مهم ترين فاكتور براى انتخاب اين نوع ماشين آالت توجه به تعداد ايستگاه هاى كارى مى باشد. 

ساده ترين نوع دستگاه در بازار داراى ايستگاه هاى زير مى باشد:
1 ایستگاه چسب زنی و پرس: در اين ايستگاه چسب مورد نياز كه در مخزن وجود دارد پس از گرم شدن 

به لبه كار زده مى شود، همچنين داراى تعدادى غلتك است كه براى چسب زنى و فشار نوار روى قطعه كار 
استفاده مى شود. اين غلتك ها اصوالً آب كروم خورده و صيقلى شده است تا چسب به آنها نچسبد.

2 ایستگاه برش سر و ته با اره: وظيفه اره در اين ايستگاه قطع كردن اضافه نوار از ابتدا و انتهاى قطعه 

كار مى باشد.
3 ایستگاه فرز: اين ايستگاه داراى فرز اوليه و ثانويه مى باشد:

الف( فرز اوليه: دو فرز از زير و رو، نوار لبه اضافى را برداشته و 
با سطح تخته يكسان مى كند.

شكل 55  ـ3شكل 54  ـ3

شكل 57 ـ3شكل 56  ـ3
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ب( فرز ثانویه: دو فرز از زير و رو نوار لبه را قوس دار مى كنند. 
4 ایستگاه پوليش: در آخرين ايستگاه پوليش قرار گرفته است كه دو فرچه دّوار دارد و سطح كار را در 

انتها تميز مى كند. 

فعالیت کارگاهی

 عمليات لبه چسبانی 
ـ دستگاه را براى لبه چسبانى قطعات يونيت آماده كنيد. ابتدا به مقدار الزم چسب به داخل مخزن ريخته و 
دستگاه را روشن كنيد تا چسب به حالت مايع تبديل شود. قابل ذكر است كه چسب اين دستگاه به صورت 
گرانولي يا قالبى مى باشد. براساس توصيه شركت سازنده درجه حرارت دستگاه را تنظيم كنيد تا چسب آماده 

شود. )1۷5 تا 210 درجه سانتى گراد( 

چنانچه درجه حرارت مخزن بيشتر از حد مجاز تنظيم شود باعث سوختن چسب شده و قابليت خود نكته
را از دست مى دهد.

ـ پس از قرار دادن حلقه نوار لبه، دستگاه را تنظيم كنيد.
ـ پس از آماده شدن چسب قطعاتى كه قباًل جهت لبه چسبانى 

عالمت گذارى كرده ايد را از ابتداى دستگاه وارد كنيد.
ـ در انتهاى دستگاه قطعات لبه چسبانى شده را بگيريد.

ـ به اين ترتيب تمام قطعات را لبه چسبانى كنيد. 

شكل 58  ـ3

شكل 60 ـ3شكل 59  ـ3
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 سوراخ كاری 
مواد، ابزارها و وسایل مورد نياز

 
مواد مصرفيابزار دستي برقيابزار دستي

مته خزينه، مته شماره ۳، چكش، متر، مته شماره 5، شابلون 
كنترل عمق زيرسرى طبقه، شابلون سوراخ كارى كف، شابلون 

سوراخ زيرسري طبقه، سنبه نشان 

ام دي اف روكش دار، فيبر دريل

عمليات سوراخ كارى قطعات به دو بخش زير تقسيم مى شود:
الف( سوراخ كارى قطعات جهت اتصال به يكديگر )محل اتصال پيچ( 

ب( سوراخ كارى محل زير سرى طبقات 
خط كشى و سوراخ كارى )در محل عالمت ها( بدنه يونيت ها جهت نصب اتصاالت

اما قبل از عمليات سوراخ كارى، براي افزايش دقت، تسريع و سهولت در سوراخ كارى قطعات با تعداد زياد، بايد 
شابلون هايى تهيه كرد. اين شابلون ها از ورق هاى نازك فلزى مانند استيل، آلومينيوم )جهت استفاده مكرر و 

از دست ندادن دقت(، فيبر چنداليى و غيره ... تهيه مى شود )شكل زير( 

فعالیت  کارگاهی

 نشانه گذاری محل اتصال در قطعات )محل اتصال پيچ( 
نشانه گذارى محل اتصال در قطعات )محل اتصال پيچ( اولين مرحله كار است، در اين قسمت يك شابلون با ابعاد 
زير تهيه مى شود كه براى سوراخ كارى كف يونيت و بدنه ها كاربرد دارد. در شكل صفحه بعد نحوه قرارگيرى 
شابلون روى كف يك يونيت 60 سانتى مترى نشان داده شده كه به وسيله آن محل سوراخ ها نشانه گذارى مى شود.

شكل 63  ـ3شكل 62 ـ3شكل 61 ـ3
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 نشانه گذاری محل زیر سری طبقات 
در اين قسمت به دليل وجود شيار پشت بند )در قسمت عقب بدنه ها(، بايد از 2 عدد شابلون براى ايجاد سوراخ 

زير سرى طبقات استفاده كرد.

شكل 67  ـ3ـ شابلون لبه عقب 
بدنه یونيت

شكل 66  ـ3ـ شابلون لبه جلو 
بدنه یونيت

شكل 65  ـ3شكل 64  ـ3
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در شكل زير نحوه قرارگيرى شابلون ها روى بدنه يك يونيت زمينى نشان داده شده است كه به وسيله آنها 
محل سوراخ زيرسرى طبقات نشانه گذارى مى شود.              

بدنه چپ  بدنه راست

شكل 69  ـ3ـ شابلون لبه جلو بدنه یونيتشكل 68  ـ3ـ شابلون لبه عقب بدنه یونيت

پس از تهيه شابلون ها به عمليات سوراخ كارى مى پردازيم:

 مراحل سوراخ كاری 
ـ نشانه گذارى به وسيله شابلون و مداد
ـ نشانه گذارى به وسيله سنبه و چكش
ـ سوراخ كارى با دريل و مته خزينه دار

براي سوراخ كاري ابتدا خط كشي روي كف انجام شده و از روي خط كشي سوراخ كاري انجام مي شود. سپس 
كف را برگردانده و از قسمت زير كف محل سوراخ شده را خزينه كنيد. )در طرف بيرونى بدنه( نكته اى كه بايد 

در سوراخ كارى رعايت نمود اين است كه سوراخ هاى ايجاد شده حتماً عمود بر سطح تخته باشد. 

شكل 70 ـ3
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ـ بدنه ها را همانند كف به وسيله شابلون و مداد نشانه گذارى كنيد. 
ـ روى بدنه ها به وسيله شابلون زيرسرى طبقه نشانه گذارى كنيد.

ـ براى جلوگيرى از لغزش نوك مته هنگام سوراخ كارى محل سوراخ ها را باسنبه وچكش نشانه گذارى كنيد. 
ـ روى بدنه ها را با مته 5 ميلى متر زير سرى طبقه سوراخ كارى كنيد. 

توجه داشته باشيد سوراخ كارى با دريل ستونى انجام شود تا عمق سوراخ را بتوان تنظيم كرد چنانچه نكته
از دريل دستى استفاده مى كنيد، از شابلون كنترل كننده عمق سوراخ استفاده شود. )شكل زير( روى 

بدنه ها و كف را با مته ۳ ميلى متر جهت اتصال پيچ سوراخ كارى كنيد.

براى اينكه سرپيچ ها نسبت به سطح كار هم  سطح شود )بهتر است نيم ميلى متر پايين تر قرار گيرد( از مته خزينه 
طبق شكل استفاده مى شود. مته خزينه هاي كابينت سازي در بازار به مته هاي مدادي معروفند. اين مته ها عالوه 

بر سوراخ كاري خزينه هم مي كنند و چون قطر مته محدود است، خزينه بيش از حد بزرگ نمي شود.

شكل 74 ـ3 شكل 73 ـ3 شكل 72  ـ3

شكل 71  ـ3

شكل 76 ـ3 شكل 75 ـ3
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مونتاژكاري
وسايل  و  ابزارها  ابتدا  منظور  اين  براى  مى باشد.  مونتاژ  آماده  يونيت  قطعات،  سوراخ كارى  عمليات  از  پس 

مورد  نياز را آماده كنيد.

مواد، ابزارها و وسایل مورد نياز

مواد مصرفيابزار دستي برقي وباديابزار دستي

مته شماره ۳، چكش،  مته خزينه،  1ـ 
متر، پيچ دستى،  فيكسچر، سيم سيار

دريل شارژى و نيوماتيك، 
دريل دستى برقى

ام دي اف روكش دار، فيبر پيچ شماره 
5 و 1/6 سانتى مترى

دریل پيچ گوشتی 
مى شود.  يافت  شارژى  و  بادى  برقى،  نوع  سه  در 
و  روشن  كليد  فشار  با  كه  شده  طراحى  صورتى  به 
خاموش مى توان دور آن را كم و زياد كرد. سيستم 
آن به صورت كالچ دار مى باشد بدين صورت كه نوك 
پيچ گوشتى بايد حتماً روى سرپيچ فشار وارد كند تا 
دستگاه كار كند )بچرخد( در صورت بسته شدن پيچ 
چرخ دنده ها حالت هرز گرد پيدا مى كند و بر روى سر 
با كمك كليد چپ  پيچ ديگر نيرويى وارد نمى كند. 
گرد و راست گرد آن مى توان پيچ را بازو بسته كرد. 

شكل 78 ـ3

شكل 77 ـ3
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شكل 81   ـ3شكل 80  ـ3شكل 79 ـ3

شكل 82   ـ3

فعالیت کارگاهی

 مراحل مونتاژ 
ـ در مرحله اول يكى از بدنه ها و كف يونيت را طبق شكل روى ميز كار قرار داده و با فيكسچر به يكديگر 

متصل كنيد. 
ـ عمليات سوراخ كارى را از سوراخ هاى كف به داخل ضخامت بدنه با مته ۳ انجام دهيد.     

قبل از ادامه كار بهتر است بدانيم كه: 
بدنه، كف، طبقه وسقف كابينت را مي توان به روش هاي زير به هم متصل نمود.

الف( اتصال دهنده های گوشه اي جدا شدني: اتصال پيچ، اتصال اليت 
ب( اتصال دهنده های گوشه اي جدا نشدني: اتصال پين چوبي )دوبل(، اتصال بيسكوئيتى

در بين اين اتصاالت، پيچ و اليت كاربردى تر است.
الف( اتصال پيچ: ابتدايى ترين، كم هزينه ترين و راحت ترين روش نصب دو قطعه به هم مى باشد. در ايران و 

در كارگاه هاى توليدى كوچك و متوسط بيشتر از اتصال پيچ استفاده مى شود.
ب( اتصال اليت: اين اتصال محكم تر و كاربردى تر از پيچ است و در كارگاه هاى بزرگ و كارخانجات بيشتر 

استفاده مى شود. قطعات در كارخانه توليد و دسته بندى شده و در محل كار مونتاژ مى شود.
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 اين اتصاالت داراى معايب و محاسنى مى باشند كه عبارت اند از:

جدول 3 ـ3

معایبمزایانوع اتصال

پيچ

1ـ راحت ترين روش
2ـ نياز به تجهيزات زيادي ندارد.

۳ـ سريع ترين روش
4ـ متداول ترين روش

5  ـ مناسب روش هاي كارگاهي كوچك 

1ـ  سرپيچ در نماي صفحه پيداست از بيرون )نماي 
قطعه( مشخص است 

2ـ  امكان باد كردن در اثر پيچ بستن زياد است و يا 
ترك خوردن 

۳ـ  نياز به مهارت و تجربه كافي جهت اينكه پيچ ها 
بيرون نزند نياز دارد.

4ـ  نياز به در پوش هاي گل پيچ در نماي قطعه 

اليت

بدون  تكه  يك  سالم،  بيرون  از  قطعه  1ـ  
هيچ گونه سوراخ كاري ديده مي شود.

2ـ  سرعت مونتاژ باالتر از روش اتصال با پيچ 
است )بيشتر براي سرى كاري و كارگاه هاي 

بزرگ مناسب است(
۳ـ  داراي قابليت مونتاژ در محل يا كارگاه.

1ـ  نياز به تجهيزات گران قيمت )دستگاه سوراخ زن(
2ـ  براي يك قطعه تنظيمات، وقت گيربوده و مقرون 

به صرفه نمي باشد.
۳ـ گران تر از روش پيچ مي باشد.

ـ در اين مرحله به وسيله پيچ گوشتي و يا دريل شارژي، پيچ 5 سانتى مترى را از كف به بدنه وارد كرده و 
محكم ببنديد.

شكل 85   ـ3شكل 84   ـ3شكل 83   ـ3



159

فصل  سوم: نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

نكته

نكته

1 در يونيت هاى زمينى با توجه به اينكه كه در زير كف از پايه استفاده مى شود، براى استحكام كار نحوه 

نصب كف به بدنه بايد به صورت شكل الف )در زير( باشد. در صورتى كه مطابق شكل )ب( كار مونتاژ شود، 
بعد از مونتاژ كار استحكام الزم را نداشته و در صورتى كه روى آن فشار )f( وارد شود، كف كار در محل 

اتصال خواهد شكست.

2 براى نصب قيد جلو و عقب )در باال( به بدنه ها طريقه اتصال به صورت شكل الف در زير مى باشد. 

3 دقت كنيد سرپيچ ها به اندازه نيم ميلى متر از سطح كار )كف( پايين تر )داخل خزينه( قرار گيرد. 

به همين ترتيب قطعات ديگر يونيت را به يكديگر مونتاژ كنيد. پس از آماده شدن يونيت پشت بند آن 
را داخل كنشكاف قرار داده، گونيايي بودن آن را با متر كنترل كرده سپس پشت بند را به قيد باال به 

كمك پيچ 16ميلي متر ثابت كنيد. 

گونيايي بودن كار را كه به آن كنترل دوئيدگى هم مى گويند به اين شكل است كه از يك قطر تا قطر 
ديگر كار به كمك متر اندازه گرفته و در صورت مساوي بودن قطرها و يا حتى تا2ميلي متر خطا كابينت 
دوئيدگى ندارد ولى در صورتي كه قطر هاى كابينت از 2 ميلي متر بيشتر خطا داشته باشد كابينت كج 
بسته شده و اصولي نيست و در اصطالح مي گويند كار دوئيده است كه در موقع نصب مشكالت جدي را 
براي نصب كننده به وجود مي آورد )درها خوب بر روي كار چفت نمي شوند( دوئيدگي يكي از اشكاالت 

مهم كابينت مي باشد كه در مرحله ساخت بايد حتماً آن را بر طرف كرد. 

f f

f f

شكل 86  ـ3

الف ب

الف ب

شكل 87  ـ3
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ـ بعد از مونتاژ يونيت در صورتى كه از پايه پالستيكى استفاده مى كنيد قسمت اوليه )مادگى( را به وسيله 
شابلون طبق شكل به كف وصل كنيد. )اندازه تونشستگي پايه از هر طرف 50 ميلي متر است(

ـ چنانچه از پايه هاى فلزى براى يونيت استفاده مى كنيد آنها را در محل اجراى پروژه نصب كنيد. 

شكل 90 ـ3شكل 89  ـ3شكل 88  ـ3

شكل 91 ـ3

شكل 94 ـ3 شكل 93   ـ3شكل 92   ـ3
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 كنترل كيفيت
ـ هنگام برش كارى اندازه قطعات را با متر كنترل كنيد.

ـ فاصله سوراخ ها را جهت بستن پيچ رعايت كنيد.
ـ مقدار عمق خزينه سوراخ ها را كنترل كنيد تا سرپيچ از سطح كار باالتر و يا خيلى پايين تر نباشد.

ـ از مساوى بودن )همرو بودن( قطعات هنگام مونتاژ مطمئن شويد.
ـ از پيچ با طول مناسب در مونتاژ يونيت ها استفاده كنيد.

ـ عدم ترك خوردن )تبله كردن( سطح كار هنگام پيچ بستن را كنترل كنيد.
ـ از گونيايى بودن يونيت اطمينان حاصل كنيد.

ـ قبل از بستن پيچ حتماً سوراخ كارى با مته با طول و قطر مناسب انجام شود تا از تركيدن ضخامت قطعات 
جلوگيرى كند.

ـ قسمت هاى لبه چسبانى شده را كنترل كنيد تا نوار به خوبى در تمام طول ضخامت قطعات چسبيده باشد.
ـ هنگام لبه چسبانى قطعات، از هم سطح بودن نوار لبه و سطح قطعات يونيت اطمينان حاصل كنيد.

پروژه ساخت یونیت زمینی دو در 

يونيت زمينى دو در)دو در باز شو( در آشپزخانه به دو صورت زير كاربرد دارد:
1 زير سينك 

2 زير گازهاى توكار 

شكل 96 ـ3ـ یونيت دو در زیر سينک ظرف شویيشكل 95 ـ3 ـ یونيت دو در زیر گاز توكار  

 نقشه كشی  
ترسيم سه نما از یونيت زمينی دو در: در شكل صفحه بعد سه نماي كابينت دو در با اندازه گذاري كامل 

ديده مي شود.
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تصویر مجسم: در شكل زير تصوير مجسم ايزومتريك 
از كابينت دو در ديده مي شود.

مراحل ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك از كابينت دو 
در مانند كابينت يك در است.

شكل 97 ـ3

شكل 98 ـ3
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 ترسيم انواع برش از كابينت دو در: 
در شكل  زير برش هاى سه گانه از يك كابينت دو در را مى توان ديد.

شكل 99 ـ3

ترسيم پرسپكتيو ايزومتريك و سه نما با اندازه گذارى از كابينت دو در با نرم افزار اتوكدتكليف
ترسيم برش ها از كابينت دو در
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 ساخت یونيت دو در 
ساخت يونيت )اسكلت يونيت( دو در به اين ترتيب است:

براى يونيت زير سينك  انتخاب مى كنيم. )مثاًل  را  به كاربرد يونيت نوع صفحه فشرده  با توجه  انتخاب مواد: 
ظرف شويى از جنس PVC با ضخامت 16 ميلى متر و براى يونيت هاى ديگر از صفحات فشرده ديگر مانند ام دى اف 

روكش شده با روكش مصنوعى(

تهيه ليست مواد: با توجه به اندازه هاى قطعات يونيت دو در نقشه باال، جدول مواد اوليه زير را كامل كنيد.

جدول 5 ـ3ـ فهرست مواد اوليه یونيت دو در معمولی )اندازه برش( 

نوع جنسشرحكدردیف
mm ابعاد

توضيحاتتعداد
طولpvcعرضpvcضخامت

1Aام دى اف كف
54۸110001ـ16مالمينه

2Bام دى اف بدنه
...........1۷04.........ـ16مالمينه

۳C قيد جلو و
عقب

ام دى اف 
۳..........۷01ـ16مالمينه

4Dام دى اف طبقه
52۸196۸1ـ16مالمينه

5Eام دى اف پشت بند
1.........ـ۷14ـ۳مالمينه

شكل 102 ـ3شكل 101 ـ3شكل 100 ـ3



165

فصل  سوم: نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

يونيت  قطعات  جانمايي  اينكه  براى  دور ریز(:  و محاسبه درصد  )خط كشی صفحات  قطعات  جانمایی 
دقيق تر وسريع تر )از جانمايي دستي( انجام شود در اين مرحله با نرم افزار كات مستر آشنا مي شويد. نرم افزار 
كات مستر يكى از كاربردى ترين نرم افزارها در صنايع چوب مى باشد. با اين نرم افزار مى توان دور ريز )ضايعات( 

صفحات فشرده را به حداقل رسانيد.

 )Cut master( قابليت های نرم افزار كات مستر 
1 دقت بسيار باال و ضريب خطايى نزديك به صفر

2 ارائه صورت برش با چند حالت مختلف

3 استفاده از تكه ورق ها قبل از چيدمان در ورق هاى كامل

4 ارائه متراژ برش كارى

5 ارائه متراژ نوار لبه مورد نياز

6 امكان عالمت گذارى نوار لبه و شيارزنى بر روى قطعه ها در ليست برش

7 كم كردن خوراك اره 

8 امكان نوشتن كاربرد قطعه در ليست برش

9 امكان استفاده به صورت دستى

10 ارائه نمودار هزينه 

در ادامه نحوه استفاده از نرم افزار فوق به صورت مشروح آورده شده است. عملكرد تمامى  آيكون ها در اين 
نرم افزار در عكس ها مشخص شده است.

 )Cut master(طریقه استفاده از نرم افزار كات مستر 
1 با وارد شدن در قسمت Setting ضخامت تيغه را وارد مى كنيم.

شكل 103 ـ3
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ـ با فعال كردن آيكون ABS در قسمت Band نرم افزار خودش ضخامت نوار پى وى سى را كم مى كند.

2 در قسمت سمت چپ ابعاد صفحاتى كه داريم و در قسمت سمت راست ابعاد مورد نياز را وارد كنيد.

3 پس از اتمام وارد كردن همۀ ابعاد،آنها راثبت كنيد.

با توجه به مشكالتى كه در لبه هاى صفحات وجود دارد هنگام وارد كردن صفحات موجود بايد cm 2 از 
هر طرف كم كنيم.مبناي برش كاري صفحات از لبه صاف و بدون خوردگي مي باشد. )امكان لب پريدگي 

صفحات هنگام حمل و نقل وجابه جايي وجود دارد كه هنگام محاسبات بايد منظور گردد.(

نكته

ارائه  از برش را به ما  انتخاب مى كنيم. نرم افزار مدلى  آيكون Auto و سپس آيكون View and Print را 
 View and Print و به دنبال آن Auto مى دهد. در صورتى كه مدل ارائه شده مورد پسند ما نباشد آيكون

را مجدداً انتخاب مى كنيم تا مدل ديگرى از برش را داشته باشيم.

شكل 104 ـ3

شكل 105 ـ3
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فصل  سوم: نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

شكل 106 ـ3

4 توضيح آف كات ها.

پس از ثبت اندازه ها در جدول نرم افزار نحوه برش قطعات مختلف، بدنه و طبقات و... به ترتيب زير مشخص 
نهايت  با  و  بوده  معلوم  اين شكل ها  در  دورريز  درصد  مقدار  و  اف  ام دى  ورق  برش  نحوه  يعنى  مى گردد. 

صرفه جويى در مصرف مواد اوليه عمليات برش انجام مى شود. 
پس از آشنايى با نرم افزار كات مستر، اندازه قطعات يونيت دو در )به تعداد هنرجويان( را در جدول نرم افزار 

وارد كرده و پرينت آن را جهت برش كارى تهيه كنيد. 

شكل 107 ـ3
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پروژه ساخت یونیت زمینی کشودار )4 کشو(

اين كابينت معموالًً به صورت 2، ۳ يا 4 كشو ساخته مى شود كه كاربردهاى متفاوتى دارند. در اين پروژه به 
نحوه ساخت يونيت 4 كشو مى پردازيم.

 نقشه كشی 
ترسيم سه نما: در شكل زير سه نماى كابينت 4 كشو با اندازه گذاري كامل ديده مي شود.

بازدید علمی
از كارخانه توليد كابينت بازديد شود.
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شكل 110 ـ3شكل 109 ـ3شكل 108 ـ3

شكل 114 ـ3شكل 113 ـ3ـ نمای باالشكل 112 ـ3ـ نمای جانبیشكل 111 ـ3ـ نمای روبه رو

فعالیت کارگاهی

 مراحل ساخت و مونتاژ یونيت دو در 
ـ  از اين مرحله به بعد عمليات برش كارى، لبه چسبانى، سوراخ كارى، استفاده از شابلون ها و مونتاژ طبق 

يونيت يك در را كه قباًل به صورت كامل توضيح داده شده است، انجام دهيد. 
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فصل  سوم: نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

شكل 115 ـ3

 ترسيم تصویر مجسم 
درجه   z = 0 و  y=41°, 2۷ ́  ,  x=۷ °, 1 ́تصویر مجسم دیمتریک: )در تصوير مجسم ديمتريك زواياي محوري
 )y( 41°, 2۷ ́ ́ x(  ۷ °, 1(، 1:1 و روي محور  مى باشد( مقياس ترسيم روي محورهاي عمودي )z(و محور تحت زاويه 

1:2 مى باشد. 
در شكل زير تصوير مجسم كابينت كشودار )4كشو( به روش ديمتريك نشان داده شده است

x

y

x

y

z z

نماى يك  تا 11۳ـ۳ سه  از كابينت 4 كشو: شكل هاى 111ـ۳  مراحل رسم تصویر مجسم دیمتریک 
كابينت چهار كشو را نشان مى دهد با استفاده از اين سه نما مراحل مختلف ترسيم تصوير مجسم اين كابينت 
به روش ديمتريك )شكل 114ـ۳( و به ترتيب از بند »1 تا 11« آمده است. اين مراحل به صورت تصويرى در 

شكل116ـ۳ قابل مشاهده مى باشد. 
مراحل اجرای كار:

1 انتخاب زاويه ۷ درجه و 42 درجه جهت دو محور x و y و 90 درجه براى محور z و رسم محورهاى 

 x و y و z
2 تعيين اندازه طول بر روى محور x )55 ميلى متر(، عرض بر روى محور y )2۸/5 ميلى متر( و ارتفاع بر روى 

محور z )۸6 ميلى متر(، )مطابق نقشه(
3 رسم مكعب كامل كار تحت زاويه ۷ و 42 درجه

4 تعيين اندازه ارتفاع پايه )پاخور( بر روى محور z و رسم آن در نماى روبه رو و جانبى 

5 تعيين اندازه ضخامت كف روى محور z و ضخامت در كابينت روى محور y و رسم آنها در نماى جانبى

6 رسم ضخامت در كابينت در نماى باال و تعيين ضخامت بدنه هاى كابينت بر روى محور x و رسم آنها 

7 تعيين اندازه ضخامت تيغه پشت، تعيين اندازه ضخامت پشت بند، تعيين اندازه عرض تيغه هاى جلو و عقب 

و رسم آنها در نماى باال 
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8 رسم خطى از محل اتصال تيغه عقبى با بدنه )به صورت تقريبى( و سپس تعيين اندازه ضخامت اين تيغه بر 

روى اين خط و سپس رسم خط ضخامت )خط زيرين( تيغه عقبى، رسم خط كنج كار از پشت ضخامت پشت بند  
9 تعيين اندازه مقدار تونشستگى و همچنين عرض پايه ها بر روى محورهاى x و y )در نماى روبه رو و جانبى(

10 رسم صفحه كمكى به شكل خط چين و رسم خطوط تونشستگى و عرض پايه ها بر روى آن

11 رسم ارتفاع پايه ها از محل برخورد خطوط )از رئوس 4 مربع تشكيل شده( و ادامه آن تا زير كف كابينت

شكل 116 ـ3
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فصل  سوم: نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

برش: جهت نمايش جزئيات كار و ايجاد شرايط الزم براى ساخت كابينت كشو دار )4 كشو( برش هاى سه گانه 
آن را ترسيم كرده ايم كه در شكل زير مى توان آن را ديد: 

MDF

شكل 117 ـ3

شكل 118 ـ3

همچنين براى آشنايى با سيستم درونى جعبه كشو در زير برش هاى سه گانه از يك جعبه آمده است. )برش 
روبه رو و سرجعبه كشو(
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ترسيم پرسپكتيوديمتريك و سه نما با اندازه گذارى از يك كابينت كشودار با نرم افزار اتوكد تكليف

ساخت یونیت کابینت کشودار)4 کشو( 

انتخاب مواد: براى ساخت يونيت كابينت كشودار همانند يونيت يك و دو در از همان ام دي اف استفاده مى شود.

شكل 119 ـ3

برش نمای روبه روبرش نمای جانبی

برش نمای باال )افقی(
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فصل  سوم: نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

تهيه جدول ليست مواد: با توجه به اندازه هاى قطعات يونيت 4 كشو در نقشه، جدول مواد اوليه زير به 
صورت كامل تهيه شده است.

جدول 6ـ3ـ فهرست مواد اوليه یونيت چهار كشو 

نوع جنسشرحكدردیف
mm ابعاد

توضيحاتتعداد
طولpvc عرضpvc ضخامت

1A54۸15501ـ16ام دى اف مالمينهكف

2B54۸1۷042ـ16ام دى اف مالمينهبدنه

۳
C قيد جلو و

100151۸2ـ16ام دى اف مالمينهعقب

قيد عقب 4
51۸1ـ100ـ16ام دى اف مالمينهعمودى

5D5۳۸1ـ۷14ـ۳ام دى اف مالمينهپشت بند

شكل 122 ـ3شكل 121 ـ3شكل 120 ـ3

اندازه هاى قطعات جعبه كشو براساس ريل ۳ تكه ساچمه اى محاسبه شده است. در صنعت مشخصاتى نكته
نظير نوع ريل و نوع و ضخامت نوار پى وى سى توسط واحد صنايع كارخانه و بر اساس مفاد قرارداد با 

مشترى مشخص مى شود.
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جانمایی قطعات: در اين مرحله پرينت كات مستر را براى برش كارى تهيه كنيد. 

 مراحل ساخت و مونتاژ یونيت كشودار 
در اين مرحله عمليات برش كارى، لبه چسبانى، سوراخ كارى، استفاده از شابلون هاو مونتاژ يونيت، طبق يونيت 

يك در كه قباًل به صورت كامل توضيح داده شده است، انجام دهيد. 

 کابینت آبچکان 

 نقشه كشی  
ترسيم سه نما از كابينت دیواری آبچكان 

در شكل زير سه نماى كابينت ديوارى آبچكان با اندازه گذاري كامل ديده مي شود.

شكل 125 ـ3شكل 124 ـ3شكل 123 ـ3

شكل 126 ـ3
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فصل  سوم: نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

شكل 127 ـ3

شكل 128 ـ3

شكل 129 ـ3

تصویر مجسم موازي مایل: شايد سريع ترين روش ايجاد تصاوير مجسم استفاده از تصاوير مجسم موازي 
مايل باشد زيرا اساس ترسيم استفاده از يكي از نماهاي دوبعدي )اورتوگرافيك( و سپس اضافه كردن نماهاي 
ديگر به نماي اوليه با زاويه مشخص است. يعني ابتدا يكي از نماها كه ديد و جزئيات بيشتري دارد به عنوان 
وجه اصلي با زاويه صفر درجه نسبت به خط افق ترسيم و بعد از آن دو نماي ديگر را با زاويه مشخص به نماي 

فوق اضافه مى كنيم اين تصاوير مجسم با توجه به اساس 
ترسيم به دو دسته تقسيم مى شوند. 

تصویر مجسم كاوالير: به دليل برابر بودن مقياس ها، 
هم  مايل  ايزومتريك  مجسم  تصوير  را  كاوالير  تصوير 
مى گويند در اين نوع تصوير مجسم زاويه ترسيم محورها 
مى باشد.  افق  خط  به  نسبت   z=90 ° و   y=45 °  ،  x=0 °
در اين حالت از پرسپكتيو مقياس بر روي هر سه محور 
ايزومتريك  مانند  ترسيم  مراحل  مى باشد.   1:1  x،y،z
است با تفاوت اينكه محور Y بر اساس زاويه 45 درجه 
كابينت  از  كاوالير  مجسم  تصوير  زير  در  مي شود.  رسم 

آبچكان نشان داده شده است.
 

 ترسيم تصویر مجسم كاوالير با نرم افزار اتوكد 
مراحل ترسيم

1 ترسيم محورهاي اصلي X به صورت افقي، Y خطي 

به طور   Z و  افقي  به خط  نسبت  زاويه 45 درجه  تحت 
 Rotate و Line عمود بر محور افق و با استفاده از دستور
2 جدا نمودن اندازه هاي كابينت مورد نظر در محورها 

تمام  بر روي  ترسيم  مقياس  كاوالير  تصوير مجسم  )در 
محورها 1:1 است.(

3 كامل كردن مكعب با توجه به ابعاد طول و عرض و 

ارتفاع
4 مشخص كردن اندازه درهاي آبچكان بر روي محور 

Y و X
درهاي  بين  فاصله   Offset دستور  از  استفاده  با   5

آبچكان كه از هر طرف 1/5 ميلي متر است را انجام 
دهيد.

6 با استفاده از دستورات ويرايش و ترسيمي ضخامت 

در به مقدار 16 ميلي متر را در محور Z ترسيم كنيد.
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 ،x=0 ،تصویر مجسم كابينت: در اين نوع از تصوير مجسم مانند تصوير مجسم قبل زاويه ترسيم محورها
y=45 و z=90 درجه در نظر گرفته مى شود. با اين تفاوت كه در اين حالت از تصوير مجسم مقياس بر روي 

۳, مى باشد. 2
4 ۳

 ،y 1:1 و بر روى محور zx دو محور

 مراحل ترسيم تصویر مجسم كاوالير از كابينت آبچكان 
1 ترسيم محورهاى x و y و z نسبت به خط افق

x:y:z =1 با نسبت )z ( و ارتفاع )روى محورy (، عرض )روى محورx 2 تعيين اندازه هاى طول )روى محور

3 رسم مكعب اصلى كار

4 تعيين اندازه ضخامت محورها )روى محور y( و رسم آنها

5 تعيين اندازه قيد باال و پايين )روى محور z( و بادخور بين در ها و سپس رسم آنها و رسم دستگيره ها با 

دست آزاد

 ترسيم تصویر مجسم كابينت با نرم افزار اتوكد 
مراحل ترسيم 

1 ترسيم محورهاي اصلي X به صورت افقي، Y خطي تحت زاويه 45 درجه نسبت به خط افقي و Z به طور 

 Rotate و Line عمود بر محور افق و با استفاده از دستور
2 جدا نمودن اندازه هاي كابينت آبچكان در محورها: در تصوير مجسم كابينت مقياس ترسيم بر روي محور 

۳, است؛ بنابراين مقدار اندازه ۳00 ميلي متر به ترتيب به اندازه 200  2
4 ۳

۳, يا  2
4 ۳

X و Y برابر 1:1 و محور Z برابر 
و 225 ترسيم مي شود.

3 كامل كردن مكعب با توجه به ابعاد طول و عرض و ارتفاع

Y و X 4 مشخص كردن اندازه درهاي آبچكان بر روي محور

5 با استفاده از دستور Offset فاصله بين درهاي آبچكان كه از هر طرف 1/5 ميلي متر است را انجام دهيد.

6 با استفاده از دستورات ويرايش و ترسيمي ضخامت در به مقدار 16 ميلي متر را در محور Z ترسيم كنيد.
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شكل 130 ـ3
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برش: در شكل زير ترسيم برش هاى سه گانه از كابينت آبچكان ديده مى شود.

شكل 131 ـ3

شكل 132 ـ3
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فصل  سوم: نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

 ساخت یونيت دیواري آبچكان 
انتخاب مواد: براى ساخت يونيت ديواري آبچكان همانند يونيت يك و دو در و كشودار از همان ام دي اف 

استفاده مى شود.
تهيه جدول ليست مواد: با توجه به اندازه هاى قطعات يونيت ديواري آبچكان ليست مواد اوليه آن را تهيه 

كنيد.

جدول 7ـ3ـ فهرست مواد اوليه یونيت دیواري آبچكان

نوع جنسشرحكدردیف
cm ابعاد

توضيحاتتعداد
ارتفاععرضعمق

جانمایي قطعات: در اين مرحله پرينت كارت مستر را براي برش كارى تهيه كنيد. 
مراحل ساخت یونيت آبچكان: از اين مرحله به بعد عمليات برش كارى، لبه چسبانى، سوراخ كارى، استفاده 

از شابلون ها و سپس مونتاژ قطعات يونيت آبچكان را انجام دهيد. 

1 ترسيم پرسپكتيوكاوالير و كابينت و سه نما با اندازه گذارى از كابينت آبچكان با نرم افزار اتوكدتكليف

2 ترسيم برش و دتايل از اين كابينت

بايد روى ضخامت بدنه هاى خود نكته درهاى كابينت 
قرار بگيرند. بنابراين پس از مونتاژ يونيت آبچكان 
جهت دوبل كردن طبقه جداكننده فضاى درهاى 
باال از در افقى پايين از يك قيد به صورت شكل 

استفاده مى كنيم. روبه رو 
بـراي نصب در   افـقي باالي آبچكان بايـد طبقه آن 
دوبل شود تا دِر باال روي ضخامت طبقه به صورت 

مجزا قرار گيرد.

شكل 133 ـ3
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ارزشيابی شایستگی ساخت یونيت كابينت

شرح كار:
ـ تهيه صفحات فشرده چوبى )تخته خرده چوب يا MDF( با روكش مصنوعى و برش آنها با توجه به ابعاد يونيت با دستگاه اره گرد )تهيه بدنه ها، سقف، 

كف، پاسنگ(
ـ لبه چسبانى قطعات

ـ سوراخ كارى با دستگاه سوراخ زن براى بستن پيچ و يراق
ـ مونتاژ اوليه
ـ نصب سنگ

استاندارد عملكرد: 
با استفاده از ماشين هاى برش و لبه چسبان و ساير ابزار و تجهيزات و مطابق با استاندارد ملى يونيت كابينت صفحه اى را بسازد.

شاخص ها:
ـ استفاده از ماشين هاى استاندارد و تنظيم آنها

ـ برش گونيايى قطعات طبق اندازه و رعايت جهت الياف
ـ سوراخ كارى صحيح از نظر قطر سوراخ و موقعيت آن

ـ مونتاژ صحيح و دقيق و استفاده از يراق و پيچ مناسب

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرایط: 1ـ شرايط محيط: فضاى الزم بر اساس استانداردهاى مربوطه با احتساب سطح ماشين آالت، سطوح راهروها براى رفت و آمد و سطح الزم براى 
قدرت مانور كار با ماشين آالت، نور كافى براى انجام كار، هواى پاك و عارى از آلودگى و مجهز بودن كارگاه به سيستم هاى مكنده، سيستم هاى گرمايشى 

و سرمايشى         
2ـ اسناد: نقشه يونيت كابينت آشپزخانه                 

۳ـ مواد: صفحات فشرده، نوار PVC، پيچ و يراق آالت                         
4ـ ابزار و تجهيزات: ماشين اره گرد خط زن، دستگاه لبه چسبان، سوراخ زن و دريل شارژى                   زمان: ۸ ساعت

ابزار و تجهيزات: اره گرد پانل بر ـ اره گرد راديال )ديوالت( ـ دستگاه سوراخ زن چند مته ـ دريل شارژى ـ دستگاه لبه چسبان دستى و نيمه اتوماتيك ـ 
ابزارآالت دستى )انواع مغار و انواع پيچ گوشتى( ـ متر ـ انواع پيچ چوب ـ انواع يراق

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف
1برش كارى براساس تقسيم نقشه فنى1
1لبه چسبانى قطعات يونيت كابينت2

1مونتاژ اوليه يونيت آشپزخانه۳
1مونتاژ يونيت هاى آشپزخانه در كنار يكديگر و نصب پاسنگ4

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

2ـ استفاده از لباس كار، كاله، ماسك، عينك، گوشى و كفش ايمنى
۳ـ خروج ضايعات مواد اوليه از محيط كار با مكنده ها

4ـ صرفه جويى و مطابقت با نقشه

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو براى قبولى و كسب شايستگى، 2 مى باشد.
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فصل  سوم: نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

ارزشيابی شایستگی مونتاژ كابينت

شرح كار:
1ـ كدينگ )كدگذارى( قطعات كابينت و رسم عالئم مونتاژ استاندارد بر روى قطعات كابينت

2ـ مونتاژ بدنه كابينت با رعايت استانداردها براساس نقشه كار 
۳ـ مونتاژ طبقات ثابت و متحرك كابينت با رعايت استاندارد فواصل طبقات و نصب زيرسرى ها

4ـ مونتاژ درهاى كابينت با رعايت استانداردهاى درهاى قاب دار و بدون قاب )نقشه كار(
5 ـ نصب پاسنگ كابينت با رعايت ارتفاع كف كابينت از زمين و پايه هاى فلزى و پالستيكى )نقشه كار(
6 ـ نصب كشوى كابينت با استفاده از ريل كشوى استاندارد ـ استفاده از چوب مناسب براى ريل چوبى

استاندارد عملكرد: 
با استفاده از لوازم و ابزار مونتاژ كابينت آشپزخانه را مطابق استاندارد ملى مونتاژ كند.

شاخص ها:
1ـ استفاده از عالمت هاى صحيح و استاندارد مونتاژ

2ـ مونتاژ بدنه يونيت كابينت به صورت گونيايى و با دقت
۳ـ تراز بودن طبقات و صحيح بودن تعداد سوراخ ها و قطر آنها

4ـ نصب صحيح و گونيايى در، با در نظر گرفتن فاصله يا بادخور درها )حداقل 1 تا 2 ميلى متر(
5 ـ نصب صحيح پاسنگ )پاخور( با توجه به مقدار تونشستگى

6 ـ نصب كشو با ريل به بدنه به طور تراز و روان با در نظر گرفتن بادخور مناسب

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرایط: 1ـ شرايط كارگاه: كارگاه مونتاژ استاندارد بايد داراى نور طبيعى )پنجره هاى بازشو( و نور مصنوعى )المپ هاى فلورسنت( و كفى با فونداسيون مناسب، 

فضاى استاندارد مونتاژ كابينت 12×۸متر=96 مترمربع و ميز كار مناسب مونتاژ كابينت باشد.                
2ـ اسناد: نقشه مونتاژ كابينت آشپزخانه                     

۳ـ ابزار و تجهيزات: لوازم مونتاژ ـ متر ـ گونيا                    
4ـ مواد: قطعات كابينت                    زمان: 165 دقيقه

ابزار و تجهيزات: ابزار دستى مونتاژ ـ تنگ پنوماتيك ـ نقشه هاى مونتاژ ـ قطعات كابينت چوبى ـ ابزار اندازه گيرى و اندازه گذارى ـ ميز كار استاندارد مونتاژ 
كابينت ـ مكنده هاى سيار و ثابت خرده چوب

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف
1كدگذارى قطعات كابينت چوبى آشپزخانه براى مونتاژ1
1مونتاژ بدنه يونيت كابينت چوبى آشپزخانه2

1مونتاژ طبقات ثابت و متحرك كابينت آشپزخانه ۳
1نصب در كابينت آشپزخانه4
1نصب كشوى كابينت آشپزخانه5

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

2ـ استفاده از لباس كار، كاله، ماسك، عينك، گوشى و كفش ايمنى
۳ـ خروج ضايعات مواد از محيط كارگاه با استفاده از مكنده 

4ـ دقت در كار

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو براى قبولى و كسب شايستگى، 2 مى باشد.
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فصل چهارم: ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه

فصل 4

ساخت در و كشوي كابينت آشپزخانه



184

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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فصل چهارم: ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه

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
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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



197

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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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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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.
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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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 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



220

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  



242

   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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فصل پنجم: نصب کابینت
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همکاران هنرآموز كه در فرایند اعتبارسنجی این كتاب مشاركت فعال داشته اند.
استان: سيستان و بلوچستان

آقایان: محسن وحيدی پارسا، محمدعلی فخيره، محمد رضا كيخا، قاسم جهانتيغ، مهدی جهانتيغ، 
مرتضی گنجعلی
استان: مازندران

آقایان: زین العابدین اخالقی، علی آقاگلپور، هوشنگ عيسی پور، عبدالرضا خلردی
استان: همدان

عقيلی،  سيد رضا  طاهری،  عربی،علی  مهدی  نوری،  پژمان  محمد كهوند،  صدر،  عزت اله  آقایان: 
حسين خضریان

استان: خراسان رضوی
آقایان: محمد رضا آقایی، رضا سریری، علی ربيعی، بابک ببردل، حسن ابراهيمی تربقان، حسين 

محمد زاده، عباسعلی آباد
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