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پودمان اول: مواد اولیه و اتصاالت

پودمان 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 مورد نظر ساخته خواهد شد. 
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آیا تا به حال پی برده اید

  درختاني كه در خيابان هاي شهر دیده مي شوند آیا براي استفاده در صنعت چوب مناسب اند؟
  بهترین مواد اوليه براي ساخت كابينت آشپزخانه داراي چه ویژگي هایي است؟

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

  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 فرآورده هاي چوبي از چه موادي مي توان ساخت؟

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

استاندارد  عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگيری، هنرجویان قادر خواهند بود كه صفحات فشردۀ چوبي را به عنوان مواد اوليه 
برای ساخت كابينت آشپزخانه، با توجه به طرح و نقشه، و اتصاالت مورد نياز آماده سازی نموده و استفاده 

كنند. 

واحد یادگیری 1 

شایستگی مواد اولیه و اتصاالت
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پودمان اول: مواد اولیه و اتصاالت

مقدمه
مبلمان می تواند با توجه به نياز افراد، به شکل های گوناگون طراحی و در فضاهای مختلف زندگی مورد استفاده 
قرار گيرد. مبلمان خانگی، اداری و دفتری، شهری، سالن هاي سينما و تئاتر، و مبلمان مراكز آموزشی از جمله 
مبلماني هستند كه در زندگی روزمره با آنها سروكار داریم. این مبلمان ها از دیدگاه مصرف به دو دسته تقسيم 

می شوند:
 مبلمان پايه دار )شکل1( 1

شكل 1ـ مبلمان پايه دار 

 كابینت ها  ٢

كابينت ها به دو دسته تقسيم می شوند: 
الف( كابينت های پایه دار )كابينت های مركب( كه می توانند به صورت پایه یکسره یا پایه جدا باشند. )شکل 2(

شكل ٢ـ كابینت های پايه دار )كابینت های مركب(
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ب( كابينت های بدون پایه یا پایه سرخود )شکل 3  (

شكل 3ـ كابینت های بدون پايه )پايه سرخود( 
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كابینت ها: كابينت )cabinet( یکي از پركاربردترین مبلمان مسکوني و اداري است كه به معنای قفسه و اتاقک 
می باشد. از كابينت ها برای ذخيره سازی، محفوظ و منظم ماندن وسایل، تجهيز و زیبا سازي محيط زندگي و تسهيل 
در انجام كارها استفاده می شود از این رو باید با خالقيت و نوآوري در طراحي، ساخت و تزئين آن، نهایت دقت، 
ذوق و سليقه را به كار برد. در شکل 4 انواع كابينت ها را از نظر محل قرارگيری در فضاهای مختلف می توان دید. 

انواع كابینت از نظر محل قرارگیری

كابینت
اتاق نشیمن

كابینت 
آشپزخانه

كابینت 
اتاق خواب

كابینت 
حمام

كابینت 
اداری

كابینت 
آزمايشگاهی

كابینت
مراكز تجاری

كابینت اتاق 
كودک و نوجوان

كابینت 
فضای باز

انواع ديگر

كابینت اتاق نشیمن       كابینت اتاق خواب           كابینت آشپزخانه   

كابینت آزمايشگاهی             كابینت سرويس بهداشتی و حمام    كابینت اداری   

          كابینت مراكز تجاری و نمايشگاهی         كابینت اتاق كودک و نوجوان   كابینت فضای باز

شكل ٤ـ انواع كابینت

نكته
در این كتاب فقط به كابينت آشپزخانه پرداخته خواهد شد.
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آشپزخانه 

دكوراسيون داخلی آشپزخانه از گذشته تا كنون دستخوش تغييرات زیادی شده است. در گذشته آشپزخانه 
فقط مکان كار بوده كه معموالً فضایی بسته به آن اختصاص داده می شد، اما آشپزخانه های امروزی شرایط 
كامالً متفاوتی نسبت به مدل های قدیمی پيدا كرده اند؛ تبدیل شدن آشپزخانه ها به فضایی باز )اپن( آن هم 
در مركز خانه و تمركز زیاد در طراحی دكوراسيون داخلی آن، ميزان تغييرات در نوع نگرش به آشپزخانه را 
در گذر زمان به وضوح نشان می دهد. امروزه آشپزخانه محيطی خودمانی، ساده و صميمی است به طوری 
كه تبدیل به یکی از فعال ترین قسمت های منزل مسکونی شده و سعی بر آن است كه تا حد امکان فضایي 
جذاب و دلنشين داشته باشد. تفاوت های آشپزخانه قدیمي و امروزي را در تصاویر زیر می توان مشاهده كرد. 

شكل 6شكل 5

شكل 8 شكل 7

تعريف كابینت آشپزخانه
وسایل  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 مدیریت بهتر فضاي آشپزخانه مورد 
استفاده قرار می گيرند. از تركيب كابينت های آشپزخانه با تجهيزات جانبی )وسایل الکتریکی، وسایل گاز سوز، 
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سينک و...( و لوازم داخلی )آبچکان، سبد سوپرماركت، سطل زباله، محفظه بطری و.....(، دكوراسيون داخلی 
هر آشپزخانه شکل می گيرد. 

كابينت های آشپزخانه از اجزاي مختلفی به شرح زیر تشکيل شده است:
يونیت: به چارچوب كابينت ها یونيت گفته می شود كه شامل بدنه ها، كف، سقف، طبقه و پشت بند می باشد. 

یونيت ها بنا به كاربرد انواع مختلفی دارند كه در شکل 9 نشان داده شده است. 

شكل 9ـ انواع يونیت

    يونیت ديواری     يونیت كنجی ديواری        يونیت ثابت ديواری        يونیت ايستاده      يونیت گوشه زمینی  يونیت آبچكان

يونیت كنجی زمینی            يونیت كشو             يونیت ثابت زمینی             يونیت ثابت اپن            يونیت اپن   يونیت يک در زمینی

دِر كابینت: به قطعه ای گفته می شود كه برای پوشش فضای دهانه یونيت به كار می رود و به وسيله یراق آالت 
مناسب نصب می گردد. 

جعبه كشو: به فضاي داخلي كشو گفته می شود كه براي قرار دادن برخي لوازم آشپزخانه از آن استفاده 
می شود. 

صفحه كابینت )صفحه تاپس(: صفحه ای كه روی كابينت های زمينی قرار گرفته و با پيچ به آنها متصل 
می شود.

تاج: قطعه ای است تزیينی كه بر روی سقف كابينت دیواری قرار می گيرد.
زير چراغی )باند نور(: قطعه ای است تزیينی كه زیر كابينت دیواری نصب شده و باعث پنهان شدن منبع 

نور می شود. 
قرنیز: قطعه ای است كه برای پوشاندن درز بين كابينت )زمينی( و دیوار استفاده می شود. 

پايه كابینت: برای نگه داشتن كابينت ها روی زمين به كار می رود. 
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پایه های  پنهان شدن  باعث  و  زیر كابينت زمينی نصب شده  تزیينی است كه  پاخور )پاسنگ(: قطعه ای 
كابينت می شود. پاخور می تواند ثابت، یا به صورت متحرک نصب شود. 

نما )دكور بدنه(: قطعه ای است كه برای هم رنگ نمودن نمای بغل كابينت )كابينت انتهایی( به كار می رود.  
در شکل 10 و 11 اجزاي تشکيل دهنده كابينت ها را می توان مشاهده كرد. 

شكل 10

شكل 11

شكل 11

دِر كمد

تاج

كمد
زير چراغی

پايه كابینت

فضای خالی )پنجره(

فضای باز )پنجره(

زير  چراغی

قرنیز

نمای دكور كابینت 
هوايی )دكور بدنه(

نما دكور بلند 
انتهايی )دكور بدنه(

صفحه كابینتدِر كابینت زمینی

نمای دكور )دكور 
بدنه( كابینت زمینی

پاسنگ )پاخور(
جعبه كشو

كابینت 
ديواری

كابینت 
زمینی

رويه )صفحه 
كابینت يا تاپس(
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كابينت های آشپزخانه به دو دسته تقسيم می شوند:

الف( كابینت زمینی
به كابينت هایی گفته می شود كه پایه یا كف آن روی زمين قرار می گيرد. این كابينت ها می توانند به شکل های 

زیر در آشپزخانه وجود داشته باشند:
كابینت در دار: به كابينتی گفته می شود كه فضای دهانه اسکلت )یونيت( آن به كمک در )یک در، دو در، سه 
در( پوشانده شده است. این كابينت ها دربرگيرندۀ سينک ظرفشویی، و لوازم داخلي آشپزخانه )مانند محفظه 

بطری، سطل زباله توكار و...( هستند.
كابینت كشو دار: كابينتی است كه فضای دهانه اسکلت آن به كمک چند )دو، سه یا چهار( كشو پوشانده 

شود. این كابينت ها نيز دربرگيرندۀ لوازم داخلي آشپزخانه )محفظۀ قاشق و چنگال، چاقو و...( هستند. 
كابینت در دار و كشو دار: كابينت هایی كه هم در و هم كشو داشته باشند.

كابینت گوشه )كنج(: كابينتی است كه در گوشه های آشپزخانه قرار می گيرد و می تواند به صورت ساده یا 
L شکل باشد. این كابينت می تواند در دار یا كشو دار باشد.

كابینت ايستاده: كابينت ایستاده از نظر قرارگيری روی زمين مانند كابينت زمينی است و حداكثر ارتفاع آن 
برابر با قسمت باالی )سقف( كابينت دیواری می باشد. این كابينت ها می توانند دربرگيرندۀ لوازم جانبي، انبار 

مواد غذایی، ماكروویو، فر... باشند. 
كابینت نیمه ايستاده: به كابينتی گفته می شود كه ارتفاع آن از كابينت زمينی بيشتر و از كابينت ایستاده 

كمتر باشد. این كابينت نيز می تواند دربر گيرنده فر، ماكروویو و...  باشد.
كابینت كانتر )پیشخوان يا اپن(: كابينتی است كه آشپزخانه را از پذیرایی جدا می كند و می توان از آن به 

عنوان ميز غذاخوری و پذیرایی هم استفاده كرد.
كابینت جزيره: به كابينتی گفته می شود كه در وسط آشپزخانه نصب شده و بيشتر در آشپزخانه های بزرگ 

مورد استفاده قرارمی گيرد؛ روی آن مي توان سينک و گاز هم نصب نمود. 

ب( كابینت ديواری
كابينت هایي هستند كه به دیوار متصل بوده و هيچ نقطه ای از آنها به زمين اتصال ندارد. عمق كابينت های 
دیوار  روی  زمين،  از  غيراستاندارد  یا  استاندارد  فاصله های  با  و  بوده  زمينی  كابينت های  از  كمتر  دیواری 

آشپزخانه نصب می شوند. این كابينت ها نيز می توانند به شکل های زیر در آشپزخانه وجود داشته باشند:
كابینت در دار: این كابينت ها می توانند دربرگيرندۀ برخي لوازم داخلی آشپزخانه مانند هود )داخل كاوری(، 

آبچکان و... باشند. درها می توانند از جنس های مختلف انتخاب شوند. 
كابینت گوشه: كابينتی است كه در گوشه های آشپزخانه قرار گرفته و می تواند به صورت در دار یا بدون در 

باشد.
كابینت قفسه: به كابينتی 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 یا متحرک به دو یا چند قسمت تقسيم گردد.
كابینت ويترين: كابينتی است كه داخل آن از یک یا بيش از یک وجه قابل دیدن باشد و براي استقرار وسایل 

تزیينی استفاده می شود. برای كابينت های ویترین معموالً از درهای شيشه ای استفاده می شود. 
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این  از  است.  كوتاه تر  دیواری  كابينت های  از  فلپ  كابينت  ارتفاع  بازشو(:  باال  )در  فلپ  باجک  كابینت 
باالی  و  یخچالی  باال  كابينت های  می شود.  استفاده  دیواری  كابينت های  زیبایی  و  طراحی  برای  كابينت ها 

آبچکان معموالً از این نوع است.
ِشلف )تاقچه(: طبقه هایی هستند كه بدون كادربندی و اتصال آشکار به دیوار نصب می شوند.

در شکل هاي 12 انواع كابينت ها را مي توان مشاهده كرد.

شكل 1٢ـ انواع كابینت

كابینت با درهای قاب دار و جزيره

كابینت با لبه های منحنی

كابینت با جزيره و آرک آويزان

كابینت با درهای قابدار و كمد ايستاده

كابینت با جزيره و میز ناهارخوری

كابینت آشپزخانه با قسمت اجاق گاز جداگانه

كابینت يكدست با درهای ساده

كابینت با جزيره و چهارپايه های بلند

قفسه

ويترين

كابینت جزيره

كابینت 
كشو دار

شلفكابینت ايستاده

كابینت فلپ

فلپ

كابینت جزيره 

ويترين

كابینت در دار زمینی

كابینت كانتر )اُپن(

كابینت در دار 
ديواری

جزيره

كابینت فلپ

كابینت 
گوشه ديواری

كابینت
 گوشه زمینی

كابینت دردار 
و كشو دار

كابینت كشو دار

كابینت نیمه ايستاده
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انواع کابینت آشپزخانه از نظر جنس

كابينت هاي آشپزخانه با توجه به فضاهاي كاربردي آنها از نظر نوع جنس متنوع اند. بر این اساس جنس كابينت ها به 
چهار دسته فلزي، چوبی )در چوبی(، صفحه ای )صفحات مصنوعی فشرده( و تركيبی تقسيم می شوند. )شکل 13(

شكل 13

شكل 1٤ـ كابینت پی وی سی

در ساخت كابينت آشپزخانه از صفحات پی وی سی )PVC( نيز می توان استفاده كرد. در آشپزخانه معموالً برای 
كابينت زیر سينک ظرفشویی، از پی وی سی به شکل یکپارچه استفاده می شود؛ البته در ساخت كابينت های 

حمام، سرویس بهداشتی و... نيز می توان  از پی وی سی استفاده كرد. )شکل 14(

نكته
در این كتاب فقط به كابينت های صفحه ای )صفحات فشرده چوبی( پرداخته شده است.

كابینت فلزی

كابینت صفحه ای كابینت تركیبی

كابینت با در چوبی
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كابینت های صفحه ای )صفحات فشرده چوبی(
دالیل متعددي برای استفاده از صفحات فشرده چوبی در ساخت كابينت وجود دارد، كه از آن جمله می توان به 
سرعت باالی ساخت و زیبایی و ظرافت كابينت ها از یک طرف، و خصوصيات فيزیکی و مکانيکی فراورده های 

چوبی و ارزان تر بودن آن نسبت به چوب توپر )ماسيو( و دسترسی آسان به آن از طرف دیگر اشاره نمود.
به طور كلی می توان مواد مورد استفاده در ساخت كابينت های صفحه ای را به دو دسته كلي طبقه بندی كرد: 

 مواد اصلی: شامل روكش، تخته خرده چوب، تخته الیه، تخته فيبر، pvc ، سنگ های مصنوعی 1

 مواد كمكی: شامل یراق آالت، اتصاالت و... ٢

مواد اصلی 
منشأ و پایه صفحات فشرده چوبی، چوب است و چنين به نظر می رسد كه ابتدا باید این مادۀ گرانبها مورد 

شناخت و بررسی قرار گيرد. 
الف( چوب: شاید اولين ماده ای باشد كه در جهان هستي به طور طبيعي و فراوان، در دسترس بشر قرار داشته 
است. چوب عبارت است از قسمت هاي داخلي ساقه، ریشه و شاخه درختان و درختچه ها كه دارای بافتی 
محکم بوده، اما می توان به سادگی آن را برید و به شکل های مختلف درآورد. 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 و همراه با پيشرفت روز افزون تمدن، و گسترش این نيازمندي ها، تقاضا و استفاده از محصوالت 

چوبي نيز به سرعت افزایش یابد. 

شكل 15
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شكل 17شكل 16

شكل 18

                                                                        

چوب برون

چوب درون
مغز درخت

اشعه چوبی )پارانشیم(
چوب تابستانه

چوب بهاره

پوست درونی )داخلی( پوست بیرونی

تنه درخت )گرده بینه(

تخته
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درختان به دو گروه زیر تقسيم می شوند:
ـ پهن برگان: كه به آنها سخت چوبان نيز گفته می شود، بيشتر داراي برگ هاي درشت و پهني هستند و در 
مناطق معتدله خزان می كنند. این درختان چوب نسبتاً سختی داشته و اغلب دارای رنگ ها و نقش های متنوع 
مي باشند، به همين دليل در صنایع مبلمان و روكش سازی مورد استفاده قرار می گيرند. از درختان پهن برگ 
می توان به چنار، ملچ، بلوط، راش، گردو، بلوط، افرا و... اشاره كرد، در شکل 19 چند نمونه از چوب و درخت 

پهن برگ را می توان مشاهده كرد.

چنار                   گردو               توسكا      افرا      

شكل 19 ـ انواع چوب پهن برگان
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سردسير  مناطق  در  بيشتر  و  معروف اند  نيز  نرم چوبان  به  )مخروط داران(،  سوزنیبرگان  برگان:  ـ سوزني 
رشد میكنند. بيشتر این درختان نرم چوب، با نقش ساده و دارای برگ های سوزنی شکل می باشند كه به جز 
چندگونه مانند الریکس، خزان نمی كنند. كاج، سرو، سرخدار، نراد، نوئل و... از جمله درختان سوزنی برگ 

هستند. در شکل 20 چند نمونه از چوب و درختان سوزنی برگ نشان داده شده است.

شكل ٢0 ـ انواع چوب سوزني  برگان

سدار                 سرو سرخدار            كاج   
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فكر كنید
از نظر شکل ظاهري و بافت چوب، چه تفاوت هایي بين درختان سوزني برگ و پهن برگ وجود دارد؟

با دقت، به نرم افزار چوب شناسي نگاه كنيد، و پس از مشاهده و بررسي آن افزار جدول زیر را تکميل نمایيد.نرم افزار

كاربردنام چوب  سوزني برگكاربردنام چوب پهن برگ

در سازيالریکستوليد مبل راش

پس از بررسي نمودار 1 جدول 2 را تکميل كنيد.

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

وسايل اداری
كشتی و قايق

قطعات داربست
بسته بندی جعبه

وسايل ورزشی
كبريت سازی
روكش كاری

كابینت آشپزخانه
دِر توپر

وسايل اداری
قفسه بندی

ديواره چوبی
پارتیشن

دكوراسیون

كابینت آشپزخانه
قفسه بندی

پوشش ديواره
بسته بندی
عايق كاری

انواع كاغذ
انواع مقوا

ابريشم مصنوعی
)ويسكوز(

نوار فیلم های 
سینمايی

نوارهای ضبط
شیشۀ نشكن

تهیۀ زغال
الكل

اسید استیک
قطران

كرئوزوت
مواد ضد عفونی

تانن
مواد رنگی

مصارف روستايی
وسايل 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 مكانیكی

نمودار1ـ تقسیم بندی استفاده از چوب برای مصارف مختلف

جدول 1

فعالیت 
كالسی
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محصوالت تبديل مكانیكي 
محصوالت تبديل شیمیايي مورد مصرف چوب

مورد مصرفچوب

1ـ توليد كاغذ و مقوا1ـ تخته الیه سازي

2ـ2ـ

3ـ3ـ

4ـ4ـ

5   ـ5  ـ

جدول ٢

فعالیت 
  با حضور در فضاي كارگاه، تعدادي از چوب هاي پهن برگ و سوزني برگ را انتخاب و بعد از مشخص كارگاهی 1

كردن نام، آنها را به هنرآموز خود تحویل دهيد.
  در مسير حركت از منزل تا هنرستان، درختان مختلف را از نظر نوع برگ شناسایي نموده )با توجه  ٢

به نرم افزار چوب شناسی( و بگویيد وجود این درختان در مسير و در خيابان ها چه تأثيري در زندگي 
بشر دارد؟

 با توجه به آموخته هاي خود، به این پرسش پاسخ تحليلي دهيد: تفاوت درختان پهن برگ و سوزني برگ فكر كنید 1

در چيست؟ تفاوت چوب آنها در چه چيزهایي است؟ 
  به جز چوب هاي معرفي شده در این كتاب؛ دو نوع چوب سوزني برگ و پهن برگ دیگر نام ببرید. ٢

  توجه داشته باشيد كه هنگام ورود به كارگاه حتماً باید از لباس كار و كفش ایمني استفاده كنيد.نكات ايمنی 1

  از شوخي كردن در محيط كارگاه و هنگام كار جداً بپرهيزید. ٢

  درصورت استفاده از ابزار و ماشين آالت دستي برقي، حتماً از وسایل ایمني وكمکي استفاده كنيد. 3

  هنگام استفاده از وسایل و ابزارها حتماً با هنرآموز مربوطه هماهنگی كنيد. ٤

نكات زيست 
  با كاشت یک نهال، در آبادانی جامعه خود سهيم باشيم.محیطی 1

  درختان را هرگز زخمي نکنيد. آیا مي دانيد چرا؟ ٢
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به صورت فردي یا گروه های 2و3 نفره به مکان هایی بروید كه در جدول زیر 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. 

ب( روكش: روكش به الیه ای نازک از چوب یا مواد مصنوعی گفته می شود كه برای زیباسازی و پوشش 
صفحات فشرده چوبی مورد استفاده قرار می گيرد. در یک طبقه بندی كلی روكش ها به دو دسته طبيعی و 

مصنوعی تقسيم  می شوند. 
ـ روكش هاي طبیعي يا چوبي: معموالً چوب هاي با نقوش زیبا و بدون عيب را به علت گران بودن، به الیه هاي 
نازكي تبدیل می كنند كه به آنها روكش مي گویيم )شکل 21(. روكش های طبيعی طي فرایند خاصي توليد 
مي شوند؛ در واقع پس از پخت چوب با آب داغ یا بخار، آن را با روش هاي مختلفی )كاردي، لوله بری، اره ای و 

جدول: فرم فعالیت هنرجو

نوع چوب )گونه(سوزنی برگ/ پهن برگ نام لوازم ساخته شده از چوبمكان مراجعهرديف

منزل1

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

اداره2

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

هنرستان3

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

مسجد یا امام زاده ها4

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

1ـ 

2ـ 

3ـ 

4ـ 

جدول 3
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محوری( به روكش تبدیل می كنند )شکل 21 (. اغلب از گونه هاي پهن برگ روكش تهيه می شود اما از چوب هاي 
سوزني برگ نيز این امکان وجود دارد، ولي مصرف كمتری دارند. از روكش هاي چوبي براي روكش كردن انواع 

اوراق فشرده چوبي مانند تخته خرده چوب، تخته چندالیه، تخته فيبرها )MDF( و... استفاده مي شود.

جدول ٤

مورد مصرفمزايامعايبنوع روكش

عدم مقاومت در برابر  ضربه،  سایش، رطوبت، طبيعی
گرما، مواد شيميایي و …

روكش كردن نئوپان، تخته الیه، زیبایي و طبيعي بودن
تخته فيبر )MDF( و...

شكل ٢1

آیا تاكنون به این نکته اندیشيده اید كه چگونه مي توان از چوب خام با تراكم الياف بسيار سخت و محکم، فیلم
تنه  از  روكش گيري  فيلم روش  آورد؟  به دست  از 1ميلي متر  با ضخامت حتي كمتر  روكش  نازک  الیه 

درختان را ببينيد.

فعالیت 
دربارۀ فرایند تهيه روكش به روش طبيعي كه در فيلم دیدید به صورت گروهي بحث و بررسي كنيد. كالسی

انواع روكش طبیعی

روش لوله بری روش كاردیروش اره ایروش محوری
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ـ روكش هاي مصنوعي: روكش های مصنوعی یک یا چند الیه ورق از جنس كاغذ یا پالستيک هستند كه با 
الیه های چسب و مواد حفاظتی، تقویت شده و برای پوشش فرآورده های چوبی )تخته خرده چوب،، فيبر و...( 

به كار می روند. روكش های مصنوعی در دو نوع كاغذی و مواد ترموپالستيک توليد مي شوند.
روكش های كاغذی: شامل روكش هاي زیر است:

روكش لترون: از یک الیه كاغذ )ساده یا طرح دار( آغشته با رزین مالمين فرم آلدهيد، تشکيل شده است. 
این نوع روكش از كمترین دوام و مقاومت در برابر سایش، ضربه، گرما، رطوبت و... برخوردار است. از این 
روكش عالوه بر پوشش سطوح اوراق MDF، و تخته خرده چوب، براي ساخت نوار لبه ساده، پشت چسب دار 

و... استفاده می شود. لترون نام یکی از توليد كنندگان مشهور این نوع روكش است. 
 )MF( آغشته به چسب مالمين فرم آلدهيد )روكش مالمینه: روكش مالمينه از كاغذهاي تزیيني )دكوری
ساخته می شود.  دارا بودن تمام امکانات تزیينی و نيز مقاومت مناسب روكش مالمينه در برابر رطوبت، گرما، 
سایش و… دامنه وسيعی از كاربردهای متنوع برای MDF و تخته خرده چوب با روكش مالمينه را به وجود 

آورده است، این نوع روكش پركاربردترین نوع روكش در جهان است.
روكش HPL: با اسم اختصاری High Pressure Laminate( HPL( ورقه ای است با انعطاف پذیری كم 
)در ضخامت های 0/7 تا 1/5 ميلی متر( و مركب از چندین الیه )كاغذ كرافت،كاغذ دكوراتيو، ورقه های رنگی، 
رزین فنليک یا رزین مالمين( كه تحت تأثير گرما و فشار به هم می چسبند. روكش های HPL در برابر عوامل 
مختلف مانند گرما، رطوبت، عوامل بيولوژیکی، مواد شيميایی، خش و سایش و ضربه مقاوم است و می توان 

آن را به راحتی و به دفعات زیاد با آب و مواد پاک كننده تميز كرد.
روكش ترموپالستیک: شامل روكش هاي زیر است: 

روكش PVC: این نوع روكش ها از مواد گرمانرم )ترموپالستيک( ساخته شده كه در اثر گرما تغيير شکل 
داده و انعطاف بسيار باالیی دارند.  این نوع روكش زیبایي روكش هاي HPL و مالمينه را ندارد، و در برابر 
گرما مطلقاً مقاوم نيست؛ اما مقاومت آن در برابر رطوبت، بستگي به چسب مصرفي دارد كه در چسباندن 
انحناهای  با  ابزار خورده كه دارای اختالف سطح های عميق  از این روكش در سطوح  آن استفاده می شود. 

متعدد  است استفاده می شود. 
روكش اكريلیک: با قابليت انعطاف زیاد، كه از آن برای روكش كردن سطوح ابزار خورده، لبه های فرم دار و 

فرز خورده استفاده می  شود.
از آنها برای پوشش  روكش هاي مصنوعي به صورت ورق )شيت( یا رول به فروش مي رسند )شکل 22( و 

سطوح یا لبه های )نوار لبه( اوراق فشرده چوبي )MDF ، تخته خرده چوب و…( استفاده می شود.

شكل ٢٢ 

ورق يا شیت روكش مصنوعیرول روكش مصنوعینوار لبه
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روكش های مصنوعی، از نظر رنگ، نقش و طرح بسيار متنوع اند )طرح های اسليمی، طرح چوب، طرح چرم، 
گلدار، موزایيکی، ساده رنگی،  نقش برجسته و...(. شکل 24 نمونه هایی از آن را نشان می دهد.  

شكل ٢3 

شكل ٢٤ 

                 

روكش pvc  روكش لترون

  HPL روكش روكش مالمینه
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هایگالس نيز نوعی روكش مصنوعی از نوع مالمينه یا پی وی سی است كه با پلکسی گالس )نوعی پالستيک 
با ظاهری بسيار شفاف و شيشه مانند( پوشانده شده است. درخشندگی، برجسته ترین خصوصيت هایگالس 

می باشد. )شکل 25(

شكل ٢5 

پلی گالس نيز نسل جدیدی از روكش های هایگالس می باشد؛ در این روكش، یک الیه شفاف از پلی استر روی 
سطح روكش مالمينه )با رنگ های متفاوت( پرس شده است. پلی گالس نسبت به هایگالس عالوه بر اینکه 
در ميزان براق بودن و شفافيت، سطح باالتری دارد، مقاومت بيشتری نيز در مقابل خط و خش داشته و زمان 

طوالنی تری كيفيت و جذابيت خود را حفظ می كند.

بحث
 كالسی

تحقیق

انواع نوار لبه مورد استفاده در لبه چسبانی صفحات فشرده چوبی را نام ببرید، و روش كار و دستگاه های 
مورد نياز برای كار با آنها را به كمک هنرآموز خود بررسی نمایيد.

تفاوت نوار لترون با PVC چيست؟ مزایا و معایب آنها را با هم مقایسه نمایيد.
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ج( صفحات فشرده چوبی )فرآورده های مركب(: فرآورده هاي صفحه اي )مركب( چوبي، واژه اي كلي براي 
مجموعه اي از تخته ها و صفحات چوبي به شمار مي رود، كه طيف وسيعي از خواص و ویژگي هاي مهندسي 
مختلف را دارا هستند. تخته الیه، تخته خرده چوب، تخته فيبرها، تخته تراشه هاي جهت دار )OSB(، چوب 

پالستيک و... از این جمله می باشند )نمودار زیر(. 

عنوان: »جدول اطالعات در مورد نوارها«پژوهش
با مراجعه به بازار، اطالعات جدول زیر را برای هر نوع نوار كامل كنيد، سپس ارزان ترین و گران ترین نوار 
را مشخص نمایيد. توجه داشته باشيد كه نوارها از نظر ضخامت، پهنا و متراژ تنوع زیادی دارند، كه باید 

به صورت جداگانه در هر ردیف جدول 5 نوشته شود.

جدول 5

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(

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

نمودار ٢



24

تخته اليه: یکي از صفحات فشرده چوبی )كامپوزیت های چوبي( تخته الیه است. تخته الیه عبارت است 
از چند الیه چوب نازک كه پس از چسب زنی، روی هم قرار گرفته و از طریق فشار و حرارت دادن به هم 
می چسبند. در تخته الیه، جهت الياف هرالیه نسبت به الیۀ زیرین خود90 درجه است. تخته های چند الیه با 
تعداد الیه هاي فرد ساخته مي شوند، كه نازک ترین آنها 3 الیه بوده و با توجه به نوع كاربردشان 5، 7، 9 و... 

الیه نيز موجود است. )شکل 26(

شكل ٢6 

شكل ٢7 

شكل ٢8 

چسب + اليه های چوب = تخته چنداليه

پس از پخت گرده بينه در بخارآب یا آب داغ، آن را با استفاده از روش لوله بري )Peeling(، به الیه تبدیل 
می كنند. در این مرحله، الیه های تهيه شده به صورت نواری و یکپارچه هستند كه بعد از برش )به ابعاد مورد 
نظر(، آنها را تا رطوبت مورد نظر خشک كرده و به كمک دستگاه پرس )تركيب چسب و حرارت و فشار( به 

تخته الیه تبدیل می كنند )شکل 27(.

باریکه های  از  ردیفی  الیه،  جای  به  الیه،  تخته  وسطی  الیه  در  مواقع  بعضی 
چوبی )چوب ماسيو( قرار می دهند، كه در این صورت به آن تخته الیه ردیفی 

یا )block board( می گویند. )شکل 28(

اليه گیری به روش لوله بری

اليه

جهت چرخش
محور دستگاه

 تیغه برش گرده بینه
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از تخته الیه در ساخت مصنوعات صفحه ای مانند كابينت آشپزخانه نيز مي توان استفاده كرد. )شکل 29(

شكل ٢9 

شكل 30 ـ تخته خرده چوب با ضخامت های متفاوت

و تحقیق و دالیل علمي  بگيرید(  اینترنت كمک  )از  تخته الیه تحقيق كنيد  بودن الیه ها در  فرد  درباره علت 
استدالل فني خود را به هنرآموز ارائه دهيد.

از  یکی  خرده چوب  تخته  خرده چوب:  تخته 
از  كه  است  صفحه اي  چوبي  فرآورده  قدیمی ترین 
مخلوط خرده چوب یا سایر مواد ليگنو سلولزي )كاه، 
كمک  به  چسبنده،  مواد  و  و...(،  نيشکر  تفاله  كلش، 
مورد  چوب های  خرده  می شود.  ساخته  گرما  و  فشار 
از مازاد  استفاده در ساخت تخته خرده چوب، معموالً 
كارخانجات چوب بري یا از شاخه هاي كم قطر درختان 
جنگلي تهيه می شود. به تخته خرده چوب، در اصطالح 

اشتباه » نئوپان« نيز مي گویند. )شکل 30(
برای زیبایی و دوام بيشتر تخته خرده چوب، آن را با 
مالمينه،  )لترون،  مصنوعی  یا  و  طبيعی  روكش های 
HPL و...( روكش می كنند. در بازار كار ایران به تخته 

فیلم
فيلم تهيه تخته چندالیه را در كالس مشاهده كنيد.

چسب + خرده چوب = تخته خرده چوب



26

خرده چوب 16 ميلی متر روكش شده با روكش های مصنوعی، لترون )Letron(گفته می شود، در حالی كه 
لترون فقط نام روكش كاغذی است كه روی صفحات فشرده چوبی پرس می شود )شکل 31 (. لترون در مقابل 
سایش و ضربه، مقاوم نبوده و در جاهایی كه مقاومت مد نظر است، معموالً توصيه نمی شوند. امروزه استفاده 
از تخته خرده چوب با روكش مالمينه، در ساخت مصنوعات صفحه ای مانند انواع مبلمان مسکونی،كابينت های 
اداری، كابينت آشپزخانه و... معمول است، كه در كابينت های آشپزخانه، از تخته خرده چوب 16 ميلی متر با 

روكش مالمينه در ساخت بدنه ها و گاهی درهای كابينت استفاده می شود.  

برای ساخت صفحات رویه كابينت )تاپس(، مي توان از تخته 
خرده چوب با ضخامت های باالتر )32 تا 60 ميلی متر( كه با 
روكش HPL و دیگر روكش مقاوم در برابر حرارت، رطوبت و 

سایش پوشش داده شده اند، استفاده كرد.

شكل 31 

شكل 3٢ 

تخته خرده چوب با روكش مالمینه

HPL تخته خرده چوب با روكش

تخته خرده چوب با روكش چوبی

تخته خرده چوب با روكش لترون

روكش رويی )چوبی( 

تخته خرده چوب

روكش زيرين )چوبی(

 HPL روكش
صفحه تاپس لبه پست فرمینگ

اليه زيرين صفحه تاپسشیار آبگیر

HPL روكش رويی

تخته خرده چوب

روكش زيرين
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ابعاد استاندارد صفحات تخته خرده چوب در ایران طبق جدول زیر است:

جدول 6

طولعرضضخامت

518302200
1612202440
1618302750
1618302440
1618303660

این تحقیق یافتن  برای  با اسامی مختلفی می شناسند.  را  بازار كار، صفحات روكش شده تخته خرده چوب  در 
اسامی، به بازار یا اینترنت مراجعه كرده، تحقيق نمایيد و نتيجه را به هنر آموز خود گزارش دهيد.

بارش فكری

تخته فیبر: تخته فيبر از عناصر كشيده و باریک چوبي )فيبر( یا سایر الياف غير چوبي و مواد ليگنو سلولزی 
مانند ساقه گندم، ذرت، نيشکر و... )كه به صورت خمير درآمده اند( و از طریق فشردن، تداخل و اتصال بين 

الياف )ليگنين چوب( یا با افزودن چسب هاي مصنوعي به دست مي آید. )شکل 33(
تخته فيبرها بر حسب دانسيته )جرم مخصوص( به سه دسته تخته فيبر سبک یا عایق )LDF(، تخته فيبر 

نيمه سخت )MDF(، و تخته فيبر سخت )HDF( تقسيم می شوند.

 MDF چرا در ساخت كابينت به جاي تخته الیه و چوب ماسيو )توپر( بيشتر از تخته خرده چوب و   1

استفاده می كنند؟
  اصطالح عاميانه و بازاري تخته خرده چوب چيست؟ چرا به این نام معروف شده است؟ ٢

فیلم
نمایش فيلم تهيه تخته خرده چوب

چسب + الیاف چوب = تخته فیبر
شكل 33

HDFMDFLDF
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صفحات MDF پر مصرف ترین تخته فيبر در كابينت سازی است، كه به صورت خام )بدون روكش( یا روكش 
روكش های  از  محصول،  این  كردن  روكش  برای  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد  مصنوعی(  یا  )طبيعی  شده 

مصنوعي لترون، مالمينه، HPL و PVC استفاده می شود كه روكش مالمينه، متداول ترین نوع آن است.

شكل 3٤ 

صفحات MDF  از ضخامت 3 تا 80 ميلی متر توليد می شود، در 
حالی كه در ایران این صفحات بيشتر با ضخامت های اسمی 3، 8 ، 
12، 16، 25 و 32 )16+16( ميلی متر دیده می شود كه از بين آنها  
صفحۀ 16 ميلی متر  برای در و بدنه كابينت، و صفحۀ 3 ميلی متر 
برای پشت بند كابينت كاربرد بيشتری دارد. از MDF با ضخامت 
8    ميلي متر نيز اغلب برای ساخت تنکه درهای قاب تنکه ای استفاده 
ایران  در   MDF صفحات  رایج  ابعاد  روبه رو  جدول  در  می شود. 

)برحسب ميلي متر( آمده است.

MDF با روكش طبیعی
MDF خام )بدون روكش(

MDF با روكش مالمینه

HPL با روكش MDF

PVC با روكش MDF

جدول 7

طولعرضضخامت

312202440

318302440

612202440

818303660

1612202440

1618303660

اليه رويی )پوششی(
اليه دكور فلزی

كاغذ كرافت

MDF

HPL
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شكل 35 

شكل 36 

البته  )تاپس( كاربرد دارد.  برای استفاده در ساخت صفحه رویی كابينت  بيشتر،  با ضخامت   MDF صفحۀ 
در این صورت باید آن را با روكش های مقاوم )مانند HPL و... ( پوشاند. در كارخانجات می توان با استفاده 
از دستگاه هاي مخصوص )پست فرمينگ( و با چسباندن دو، سه یا چهار ورق MDF 16 ميلی متری به هم، 

صفحات تاپس توليد كرد. )شکل 35( 

روی ورق های خام MDF )یک طرف آن( می توان روكش های هایگالس پرس كرد كه در این صورت به آن 
MDF هایگالس می گویند. روكش طرف دیگر این صفحات از جنس مالمينه سفيد ساده، پی وی سی یا كاغذ 
است كه نوع مرغوب آن دارای روكش مالمينه سفيد است. كابينت های آشپزخانه هایگالس عالوه بر نمای 
لوكس و شيکی كه به آشپزخانه های مدرن می دهند، خود به دليل خاصيت انعکاس نور و براق بودن به نوعی 
منبع نور در آشپزخانه به شمار می روند؛ اما نکتۀ بسيار مهم در هنگام استفاده از كابينت های هایگالس، نورگير 
بودن خود آشپزخانه است. نمونه كابينت ساخته شده از ورق های هایگالس را در تصویر زیر مشاهده مي كنيد.
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ام دی اف  ورق های  روی  معموالً  است.  روكش مصنوعی  با   MDF از  دیگر  نوعی  پلی گالس،   MDF صفحۀ 
پلی گالس دوطرف روكش مالمينه پرس شده، كه یک طرف براق و طرف دیگر مات می باشد. سطح براق )با 
الیه ای از پلی استر( عالوه بر درخشندگی و براقی، مقاومت در برابر سایش و قابليت ضدخش داشته و از طول 

عمر باالیی برخوردار است.
و... طرح های  فلزي، پرس های گرم  فرز، غلتک  ليزر،  MDF خام می توان توسط دستگاه سی ان سی،  روی 
مختلف ایجاد كرد، سپس با استفاده از دستگاه پرس )ممبران( روی آنها انواع روكش های چوبی، پی وی سی، 
چرمی و... پرس كرد، و یا به كمک انواع رنگ های پوششی آنها را پوشاند. از انواع این محصوالت می توان به 
درهای كابينت و پروفيل های مورد استفاده در ساخت قاب در، تاج و پاخور كابينت، اشاره كرد. )شکل 37(

شكل 37 

پرسش 
علمی

پرسش 

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

آیا مي دانيد چگونه مي توان جنس صفحات به كار رفته در ساخت كابينت آشپزخانه را تشخيص داد؟ 
...................................................................................................................................................................................   1

...................................................................................................................................................................................   ٢
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پرسش 
آیا تا كنون به مراحل ساخت MDF اندیشيده اید؟ با دقت مراحل ساخت MDF را در نمودار زیر بررسي علمی

كرده و با هنرآموز خود بحث نمایيد.

جدا كردن 
انواع ضايعات 

)فلزی(

پیش پرس

بخاردهیالک كردن

تشكیل 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

با مراجعه به فروشندگان فرآورده هاي چوبي، خواص و شاخص هاي زیر در مورد صفحات فشرده چوبي )با تحقیق
شرایط یکسان( را بررسي نموده و دالیل خود را در كالس مورد بحث و بررسي قرار دهيد.

جدول 8

شاخص 5 شاخص ٤ شاخص 3 شاخص ٢ شاخص 1 شاخص ها

مقاوم بودن قدرت 
نگه داري پيچ

قابليت 
ماشين كاري

جذب
 رطوبت

جرم 
مخصوص

صفحات فشرده چوبي

تخته خرده چوب

MDF

تخته چند الیي

با مراجعه به كتاب های تخصصی و همچنين اینترنت، تحقيق كنيد كه اولين محصول ساخته شده از پژوهش
چوب چه بوده است؟ و ترتيب ساخت صفحات فشرده چوبی )تخته الیه، تخته خرده چوب، تخته فيبر( 

چگونه بوده، و چرا ترتيب ساخت این محصوالت اینگونه بوده است؟ 
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 :)ORIENTED  STRAND BOARD  :)OSB( :تخته تراشه
تخته های OSB از چند الیه تراشه های چوب جهت دار شده )با طول 
كمتر از 100، عرض بيش از 20 و ضخامت كمتر از 1 ميلی متر(، به 
عالوۀ چسب )عموماً مقاوم به رطوبت( و با كمک فشار و گرمای پرس 
توليد می شوند. این صفحه ها عموماً در ابعاد 1220×2440 ميلی متر و 
با ضخامت های 6 تا 25 ميلی متر و به صورت 3 الیه ساخته می شوند. 
)شکل 38( از این تخته ها می توان برای عایق و پوشش دیوارها، فرش 
سقف سازی،  و  سقف ها  روكش  مبلمان،  صنعت  كف سازی،  و  كردن 
كانتينرها  بدنه  بدنه خودروها،  ماشين آالت،  بسته بندی  نوین،  اتصاالت 

و... استفاده كرد. 
 WPC كه امروزه به اختصار )wood plastic composite) چوب پالستیک: كامپوزیت های چوب پالستيک
ناميده می شوند، كامپوزیت هایی هستند كه از تركيب الياف چوب، پالستيک و ترموپالستيک ها و نوعی آرد 

مخصوص ساخته می شوند. polywood نوع بسيار جدیدی از این محصوالت می باشد. )شکل 39(
از مزایایی این كامپوزیت ها، مقاومت در برابر قارچ ها و حمله حشرات، جذب رطوبت بسيار پایين، مقاومت در 
برابر تغييرات شيميایی، رنگ پذیری مناسب و... می باشد. این كامپوزیت ها به شکل پروفيل و یا صفحات توپر 
یا تو خالی، توليد و از آن در ساخت صفحات رویه كابينت )تاپس(، پروفيل های در و پنجره، ساختمان سازی 
)نمای ساختمان، نرده، سقف كاذب، كفپوش و...(  خودرو سازی )وسایل تزیينی داخلی(، دكوراسيون، راه آهن، 

كشتی سازی )عرشه( و مبلمان فضای باز )نيمکت، گلدان، آالچيق، پرگوال و...( استفاده می شود. 

OSB شكل 38 ـ صفحات

شكل 39ـ صفحات چوب پالستیک



33

پودمان اول: مواد اولیه و اتصاالت

PVC: در سال های اخير استفاده از PVC )پلی وینيل كلراید( در بسياری از صنایع متداول شده، و صنعت 
چوب هم از این مقوله مستثنی نيست. مقاومت در برابر رطوبت، عایق صدا و گرما و الکتریسيته، ضد حشره 
البته  است.  ماده  این  محاسن  از  هایگالس(  و  مات  صورت  دو  )به  متنوع  رنگ های  و  پایين  چگالی  بودن، 
پيچ خوری ضعيف، مقاومت خمشی كم، قيمت باال، مصنوعی بودن آن و آسيب رسانی به محيط زیست باعث 

شده كه فقط در ساخت قسمتی از كابينت های آشپزخانه از آن استفاده شود. )شکل 40(
سایر  ساخت  در  و  می شود  استفاده  ظرفشویی  سينک  زیر  كابينت های  ساخت  در  فقط   ،pvc ورق های  از 
كابينت های آشپزخانه، به جای آن، فرآورده های چوبی با روكش پی وی سی به كار می رود. از PVC در ساخت 

كابينت های آشپزخانه های صنعتی، حمام، سرویس بهداشتی و... نيز استفاده می شود. 

شكل ٤0 

شكل ٤1 

سنگ های مصنوعی: كورین )Corian( نام نوعی سنگ مصنوعی است كه از اكریليک و رزین تشکيل شده 
و به دليل داشتن سطحی صاف و یکپارچه، از آن برای پوشش سطوح مختلف مانند صفحات تاپس آشپزخانه، 
كانترهای  ميز،  رویه  ویترین ها،  آزمایشگاه ها،  فضای  بهداشتی،  و سرویس های  روشویی حمام  كابينت  رویه 

رستوران ها و… استفاده می شود. )شکل 41(
سطح كورین به دليل عدم تخلخل و نفوذ ناپذیری، به راحتی تميز می شود و لکه به درون آن نفوذ نمی كند. این 
سنگ ها در مقابل رطوبت، گرما )تا 100 درجه سانتی گراد(، رشد و نمو قارچ و باكتری و كپک و... مقاوم است. 
ورقه های كورین را می توان به صورتی در كنار هم قرار داد كه بدون درز دیده شود و ظاهری ظریف را به نمایش 
گذارد. این ماده خش برمی دارد، و خش، بيشتر در رنگ های تيره خود را نشان می دهد، ولی قابل برطرف شدن است.
كورین دارای رنگ و طرح های مختلفی است كه به صورت تک رنگ یکنواخت و همچنين تم رنگی و لکه های 

درخشان قابل توليد است.
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كوارتز، نام سنگ دیگری است كه نه تنها تمامی خصوصيات كورین را دارد، بلکه ضد خش بوده و دارای دوام 
و زیبایی فوق العاده ای می باشد. در سنگ های كوارتز محل اتصال تا حدودی مشخص و قابل مشاهده است. 

)شکل 42(

شكل ٤٢ 

امروزه در صفحات رویه كابينت )تاپس( از سنگ های طبيعی نيز استفاده زیادی می شود. 

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

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

یراق آالت از فلز و پالستيک است.

نكته
در ایران قطعات تزیينی به كار رفته در كابينت نيز به عنوان یراق آالت شناخته می شوند.

می توان یراق آالت مورد مصرف در كابينت سازی را طبق نمودار زیر دسته بندی نمود:
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انواع يراق آالت كابینت آشپزخانه

نمودار 3

نی
زيی

ت ت
طعا

ق

ری
سو

س
اك

دی
ب بن

ز آ
رنی

ق

ها
ره 

گی
ست

د

يی
نیا

گو
ت 

س
ب

قه
طب

ی 
سر

ير
ز

ت
الی

ل 
صا

ات



35

پودمان اول: مواد اولیه و اتصاالت

نكته
اتصاالت چوبی مورد استفاده در ساخت كابينت های صفحه ای به عنوان یراق آالت شناخته نمی شوند.

بر این اساس یراق آالت را به دو دسته تقسيم می كنند: 
الف( یراق آالت مونتاژ و بند و بست
ب( یراق آالت كاربردی و تزیينی

 يراق آالت مونتاژ و بند و بست كابینت آشپزخانه 
در كابينت ها برای مونتاژ و اتصال قطعات مختلف به یکدیگر، از اتصاالت استفاده می شود. این اتصاالت مطابق 

نمودار زیر به دو دسته تقسيم می شوند. 
اتصاالت جدا شدنی )باز شدنی(

اتصاالت جدا نشدنی )باز نشدنی(

انواع اتصاالت در كابینت سازی

اتصال موقت يا 
جداشدنی

پیچ، الیت و گونیا 
و...

اتصال دائم يا 
جدانشدنی

دوبل، بیسكوئیتی، 
زبانه دم چلچله )با مواد 

مصنوعی(،چسب و...

 اتصاالت جدا شدنی)باز شدنی( 
در صورت استفاده از این اتصاالت، بعد از مونتاژ كار و در صورت نياز، دوباره می توان آنها را از هم 
جدا كرد. اتصال پيچ، اتصال اليت، اتصال كلمکس )لمه لو lamello( و بست گونيایی نمونه ای از این 

اتصاالت هستند. 
الف( اتصال پیچ: پيچ به عنوان اتصال دهنده، یکی از اتصاالت موقتی است كه در ساخت و مونتاژ كابينت 
)مونتاژ یونيت ها، مونتاژ كشو ها، فيکس كردن كابينت ها به هم، نصب درها( مورد استفاده قرار می گيرد. بسته 
به محل اتصال، جنس قطعات، استحکام اتصال و... از انواع مختلف پيچ استفاده می شود. جدول  9، انواع مختلف 

پيچ را نشان می دهد.
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 MDF از جمله پيچ های مورد استفاده در كابينت سازی می توان پيچ
و پيچ فيکس اشاره كرد: 

بازار،  در  كابينت آشپزخانه  مونتاژ  پيچ مخصوص   :MDF ـ پیچ 
به پيچ MDF معروف است، كه در تمام طول خود رزوه دارد و از 
نوع خودكار )نوک تيز( می باشد. این پيچ، با طول های مختلفی 
ساخته می شود كه در جدول زیر به كاربرد آنها اشاره شده است 
)قطر پيچ ها در حدود 3/5 تا 4/5 ميلی متر می باشد(. )شکل 43(

  

جدول 9

كاربردنوع كلهطول پیچ )سانتی متر(

نصب ریلچهارسو1/2

نصب انواع لوال، اتصال پایه، شب بندچهارسو1/6

دوبل كردن دو صفحه 16 ميل به همدیگر با خزینه كاریچهارسو2/5

دوبل كردن دو صفحه 16 ميل به همدیگر بدون خزینه كاریچهارسو3

مونتاژ صفحه تاپس به یونيت ها چهارسو4

مونتاژ قطعات یونيت مانند: كف به بدنه و...چهارسو5

پیچ فیكس: پيچ فيکس از نوع پيچ و مهره های دو سر است كه در انواع مختلف وجود دارد. در هنگام 
نصب كابينت ها به دیوار، برای اتصال دویونيت به هم از نوعی از این پيچ استفاده می شود. )شکل 44 

و 45(

MDF شكل ٤3 ـ پیچ

شكل ٤٤ـ  كاربرد نوعی ديگر از پیچ فیكس )الیت صفحه بند(

پیچ فیكس
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شكل ٤5 

شكل ٤6 

ب( اتصال الیت )مینی فیكس(: از این اتصال در كارخانجات و كارگاه های بزرگ كابينت سازی استفاده 
می شود و دارای انواع مختلفی است )یک ميله ای، دو ميله ای، ميله گونيایی یا زانویی و...( كه متناسب با نوع 
كار، می توان از هر یک از آنها استفاده كرد. از نوع معمولی آن برای اتصال دو صفحه عمود بر هم )مانند كف 
یا سقف كابينت به بدنه و...( استفاده می شود و از سه قطعه مجزا )مهره، ميله، رولپالگ( تشکيل شده است. 
در شکل زیر كاربرد اتصال اليت یک طرفه را می توان مشاهده كرد. استفاده از این اتصال این امکان را می دهد 

تا بتوان قطعه كار را به صورت پکينگ و بسته بندی شده در داخل انبار ذخيره كرد. )شکل 46(

اتصال الیت يک میله ای و دو میله ای  

 الیت زانويی

پیچ فیكس

الیت يک میله ای
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ج( اتصاالت لمه لو: اتصاالت لمه لو )lamello( به دو شکل جداشدنی و جدا نشدنی وجود دارد.
اتصال،  این  است.   MDF و  چوب  اتصاالت  جدید  نسل  مختلف(  مدل های  با   Clamex( كلمکس  اتصال 
جدا شدنی بوده و از دو قسمت تشکيل شده كه محل قرارگيری هر قسمت از اتصال به كمک دستگاه مخصوص 
یا CNC در چوب یا در صفحات فشرده ایجاد خواهد شد. شکل خاص اتصال باعث شده كه در گروه اتصاالت 
قدرتمند قرار گيرد و جایگزین بسيار مناسبی برای اتصال اليت و اتصاالت با پيچ های معمولی باشد. از این 
از  ابزار،  به  نياز  بدون  آن  راحت  تنظيم كردن  استفاده كرد.  تا 180 درجه  زوایای 22/5  اتصال می توان در 
محاسن این اتصال می باشد. این اتصال را می توان با یک آچار آلن شماره 6 باز و بسته كرد. استفاده از این 
اتصال این امکان را می دهد تا بتوان قطعه كار را به صورت پکينگ و بسته بندی شده در داخل انبار ذخيره 

كرد. با استفاده از این اتصال می توان مصنوعات را در محل استقرار خود مونتاژ نمود. )شکل 47(

شكل ٤7 
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شكل ٤8 

شکل 48 و 49 كاربرد دو نوع اتصال اليت و كلمکس را در مونتاژ كار نشان می دهد. 

از نوعی دیگر از اتصال لمه لو می توان برای استقرار طبقات )كمد و...( استفاده كرد. در این اتصال نيازی به 
چسب یا گيره نيست؛ و همين مزیت باعث می شود كه به راحتی قطعه كار برای سيستم انبارداری آماده و 

برای بسته بندی مهيا شود. 

بست گونیايی )نبشی ـ ال(: برای اتصال دو قطعه بهم می توان از گونيا یا نبشی استفاده كرد. دو نوع رایج 
این گونياها، دوسوراخه و چهارسوراخه است كه در بازار با سایزهای مختلفی )كوچک ـ متوسط ـ بزرگ( به 
فروش می رسند )شکل 50(. نوعی بست گونيایی متحرک نيز وجود دارد كه دو صفحه آن از هم جدا می شوند 

شكل ٤9 

اتصال كلمكس اتصال الیت
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و در مواقعی كه كار باید حمل و در جایی دیگر مونتاژ شود از آن استفاده می شود. بست های گونيایی باز جنس 
فلز یا پالستيک هستند. همچنين نوعی بست گونيایی پالستيکی نيز وجود دارد كه نوع مرغوب آن داخل یک 

كاور پالستيکی جا می گيرد. )شکل 50(

بست گونیا متحرک )جدا شدنی(           گونیا دو پیچ         بست گونیا چهار پیچ   

 اتصاالت جدا نشدنی 
در صورت استفاده از این اتصاالت، بعد از مونتاژ كار، دیگر نمی توان آنها را از هم جدا كرد. اتصاالت دوبل، 
بيسکوئيتی، دم چلچله )با زبانه مصنوعی( و نوعی از اتصال لمه  لو )تنسو( از نوع اتصاالت جدانشدنی 

هستند. 
الف( اتصال دوبِل )میخ چوبی(: دوبِل، كلمه ای آلمانی و به معنای ميخ چوبی است، كه برای اتصال 
به صورت  دوبِل  اتصال  كرد.  استفاده  آن  از  می توان  فشرده چوبی  یا صفحات  قطعه چوب  دو  دادن 
گوشه ای و عرضی به كار می رود، كه در كابينت سازی نوع گوشه ای آن كاربرد بيشتری دارد. )شکل 51(

شكل 50 

شكل 51 
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ب( اتصال بیسكوئیتی: كاربرد این اتصال مانند اتصال دوبل است، و برای اتصال دادن دو قطعه چوب یا صفحات 
فشرده چوبی می توان از آن استفاده كرد. اتصال بيسکوئيتی نيز به صورت گوشه ای و عرضی به كار می رود، كه 
در كابينت سازی نوع گوشه ای آن كاربرد بيشتری دارد. برای این اتصال از زبانه های آماده)با سایزها 10،0، 20( 
كه از جنس چوب یا مواد مصنوعياست استفاده می شود )شکل 52(. برای نصب زبانه اتصال بيسکوئيتی، باید 
محل اتصال را شکاف زد، كه  ایجاد شکاف به وسيله دستگاه بيسکوئيت زن صورت می گيرد )از 0 تا 90 درجه(.

شكل 5٢ 

شكل 53 

ج( اتصال لمه لو )جدا نشدنی(: نوعی دیگر از اتصاالت لمه لو، اتصال تنسو )14ـTenso P(، جزو اتصاالت 
جدا نشدنی است. تنسو اتصالی بسيار قوی و مستحکم برای چوب یا ام دی اف می باشد كه برخالف اتصاالت 
كلمکس، هنگام مونتاژ از چسب نيز استفاده می شود. این اتصال در زوایای مختلف و بدون هيچ دیدی در 
قطعه كار، یک اتصال محکم و مقاوم ایجاد می كند. همچنين برای مقاومت بيشتر، یک زبانه بسيار جدید در 
وسط این اتصال قرار داده می شود تا بتواند این دو اتصال را محکم تر به هم بچسباند. به كمک یک دستگاه 
كوچک یا CNC جای اتصال در چوب یا در صفحات فشرده چوبی ایجاد خواهد شد. قبل از مونتاژ نهایی، 
قطعه كار در محل اتصال چسب خورده و سپس قطعات اتصال داخل هم چفت و ثابت می شود. )شکل 53(
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د( اتصاالت گوشه ای با زبانه مواد مصنوعی: در ساخت اتصاالت گوشه ای می توان از انواع زبانه با جنس 
مواد مصنوعی استفاده كرد. برای نصب زبانه، باید جای زبانه را در قطعات ایجاد كرد، كه برای این كار از 

دستگاه مخصوص به خود استفاده می شود. )شکل 54(
از موارد كاربرد این اتصاالت می توان به ساخت در های كابينت )قاب های پروفيلی MDF و...(، پروفيل های 

تاج، پاسنگ و... اشاره كرد.

هـ( چسب: چسب ها موادي هستند كه با به كار بردن آنها دو یا چند قطعه به هم متصل مي شوند. برای 
هر ماده ای با توجه به جنس، ساختار و نوع استفاده آن، باید از چسب مناسب استفاده كرد. چسب های 

مورد مصرف در صنایع چوب و كابينت سازی عبارت اند از:
چسب چوب )PVA(: چسب پلی وینيل استات )poly vinyl acetate( با نام تجاری چسب چوب 
)wood glue(، داراي قابليت ارتجاعي و مقاومت به كشش مناسبي است، كه هنگام مصرف، چوب را 
لکه نمي كند. این چسب بر اثر تبخير حالل خود )آب( منعقد مي شود. از معایب این چسب، ناپایداري 
دمای  در  است  بهتر  و  مي شود  مصرف  سرد  به صورت  این چسب  است.  رطوبت  و  حرارت  برابر  در 
است.  طوالنی  تقریباً  این چسب  زمان خشک شدن  مدت  نگه داری شود.  سانتی گراد  درجه   5 باالی 

حتماً  محکم،  و  مطمئن  اتصالی  داشتن  برای 
قرار  فشار  تحت  را  خورده  چسب  قطعۀ  باید 
به طرز  آن  استحکام  این صورت  غير  در  داد، 
صورتی  در  می كند.  پيدا  كاهش  چشم گيری 
كه از این چسب به صورت وكيوم و دور از هوا 
نگهداری شود، حتی تا چند سال می توان از آن 

استفاده كرد. )شکل 55(

شكل 5٤ 

شكل 55 
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از  صنایع  بيشتر  در  و  بوده  پلی یورتان  رزین  پایه  بر  چسب  این  پلی يورتان:  ـ چسب 
جمله صنایع چوبی و كابينت سازی مورد استفاده قرار می گيرد. از خصوصيات این چسب، 
زمان سفت شدن  است.  و محيط شيميایی  برابر رطوبت  در  مقاومت  و  باال  انعطاف پذیری 
این چسب بسته به ميزان رطوبت و دمای محيط، متغير می باشد. با افزایش دما، سرعت 
گيرایی چسب افزایش خواهد یافت. این چسب هنگام خشک شدن، در اثر تماس با اكسيژن 
و صفحات  خلل و فرج چوب  در  این رو  از  می كند.  عمل  فوم  به صورت  و  شده  هوا حجيم 
مصنوعی چوبی نفوذ كرده و اتصال بسيار محکمی را ایجاد می كند. چسب های اضافی پس 
از خشک شدن، با خراشيدن و سمباده زدن راحت تر از بين می روند. به عالوه برای استفاده 
در یک سطح مشخص، مقدار كمی  از این نوع چسب الزم است. از آنجایی كه  این نوع چسب 
در برابر رطوبت واكنش نشان می دهد، بنابراین در برابر رطوبت پوست نيز واكنش زا بوده، و 
در نتيجه بهتر است كه هنگام كار با آن، از دستکش استفاده شود. این چسب كاماًل ضد آب 

بوده و در شرایط مختلف آب و هوایی، ساختار سازه چوبی را یکنواخت نگه می دارد. این چسب زمان خشک شدن 
كوتاهی دارد و در صورتی كه به شکل صحيح از آن استفاده نشود لکه های غير قابل رفع ایجاد می كند. )شکل 56(
چسب 3، ٢، 1: این چسب در كابينت سازی مصرف زیادی دارد. چسب فوری قطره ای بر پایه سيانوآكریالت 
است. چسب1،2،3 دارای دو جزیی بوده كه شامل چسب و شتاب دهنده )اكتيواتور( می باشد و به محض 
برخورد این دو ماده با یکدیگر، چسب در مدت زمان كمتر از 5 ثانيه خشک خواهد شد. از چسب 3، 2، 1 
می توان در مواردی كه نياز به سرعت خشک شدن باال نيست به تنهایی )بدون استفاده از اسپری شتاب دهنده( 
نيز استفاده كرد كه در این صورت قدرت نهایی پس از خشک شدن چسب، تقریباً 5 برابر خواهد شد. از استن، 
سركه و شعله مستقيم )مخصوص قطعات فلزی و سنگی( می توان برای پاک كردن این چسب استفاده كرد. 
از محاسن این چسب همه كاره بودن آن است. این چسب در بسته بندی های مختلفی عرضه می گردد كه هر 

پک شامل یک محفظه چسب و یک قوطی اسپری شتاب دهنده است. )شکل 57(

شكل 56 

شكل 57 

چسب آهن)فوري(: این چسب، تشکيل شده است از ماده ای به نام نئوپرن )الستيک مصنوعی( و یک 
حالل كه آتشگير می باشد. براي چسباندن سطوح با این چسب، باید ابتدا هردو سطح را كاماًل تميز كرده، 
هر دو را چسب زد و چند دقيقه اي در هواي آزاد قرار داد تا ماده حالل موجود در چسب تبخير شود 
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یعنی وقتی با انگشت سطوح را لمس می كنيم اصالً به دست نچسبد، و سپس دو سطح را به هم نزدیک 
كرده و به هم چسباند. این چسب در مقابل آب مقاوم است ولي ضدآب نيست. از این چسب مي توان 
براي چسباندن روكش هاي طبيعي و مصنوعي )لبه چسبانی( براي صفحات فشرده چوبي استفاده كرد. 
ـ چسب سیلیكون )درزگیر آشپزخانه(: چسب سيليکون كه در ایران بيشتر به نام »چسب آكواریوم« 
شهرت یافته، در كابينت سازی به عنوان درزگير و آب بندی سينک های ظرفشویی و گاز )تو كار( مورد استفاده 
تميز  و  نداشته و شفاف  از مصرف كاهش حجم  بعد  و  فاقد هرگونه حاّلل است،  این چسب  قرار می گيرد. 
باقی می ماند. از خواص چسب آكواریوم می توان به انعطاف پذیری بسيار باال )مقاوم است و ترک نمی خورد(، 
مقاومت در برابر فشار و دما های باال، قابليت چسبندگی و درز گيری عالی، مقاومت بسيار خوب در برابر قارچ و 
كپک زدگی اشاره كرد. همچنين این چسب در گذر زمان تغيير رنگ نداده و در برابر مواد شيميایی)اسيدی(، 
مواد شوینده و مواد پاک كننده مقاوم است. چسب سيليکون در بسته بندی های مختلف كه رایج ترین آنها، 
بسته های استوانه ای شکل، و در رنگ های مختلف )مشکی، قرمز، سفيد و بی رنگ( می باشد، به بازار عرضه 
كرد.  حاصل  اطمينان  بودن سطوح  تميز  و  باید از خشک  سيليکون،  كاربری چسب  بهترین  برای  می شود. 
باقی مانده های اضافی این چسب به راحتی با آب و صابون پاک می شود. درصورت تماس این چسب با پوست 
و چشم باید سریعاً شسته شده و هنگام كاربرد، حتی المقدور از دستکش و ماسک و در محيط كار از تهویه 
مناسب استفاده كرد. این چسب باید دور از شعله و جرقه نگهداری شود. چسب سيليکون قبل از خشک شدن 

بوی تندی دارد، ولی با گذشت 48 ساعت كاماًل خشک شده و بوی آن رفع می شود. )شکل 58(

شكل 58 

شكل 59 

و( منگنه: منگنه، قطعه ای فلزی است كه برای اتصاالت ضعيف و متوسط به كار می رود، و در انواع و اندازه های 
مختلف موجود می باشد. )شکل 59(
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شكل 60 

ز( میخ های شانه ای )رديفی(: این ميخ ها كه مخصوص استفاده در تفنگ هاي ميخکوب هستند، از آلياژ 
ویژه اي ساخته شده اند تا در هنگام شليک شدن در چوب، خم نشوند. این ميخ ها یک ردیف ميخ متصل به 
 F یا sk گالوانيزه، الكي، مسوار( و( یا تيپو T هستند كه به دو شکل )هم )به وسيله چسب یا نوار كاغذي
)ميخ بي سر( در بازار عرضه می شوند. هر كدام از این مدل ميخ ها با تفنگ مخصوص خود )شارژي و بادي( 
باید شليک شوند، وگرنه در تپانچه گير می كنند. دركابينت سازی برای دوبل )دو تایی( كردن صفحات از این 

ميخ ها استفاده می شود. )شکل 60(

یراق آالت کاربردی و تزیینی

یراق آالتی هستند كه كابينت سازان عالوه بر كاربردشان، برای زیبایی كار به كابينت ها نصب می كنند. حتی 
ساده ترین كابينت ها را هم می توان با استفاده از پایه و دستگيره های زیبا و چشم گير، تزیين كرد و نمای 

خوبی به آنها بخشيد. 
این یراق آالت عبارت اند از:

انواع ریل كشو، انواع پين طبقه، انواع لوال كابينت، دستگيره كابينت، پایه كابينت، انواع جک، انواع قفل و...

نكته

نكته

از اتصاالت ذكر شده )جدا نشدنی( اتصال دم چلچله، جزء یراق آالت محسوب می شود.

درباره این یراق آالت، در فصل مربوط به خود )آخر( توضيح داده خواهد شد.

مزایا و معایب بست گونيایی نسبت به پيچ را بررسی نمایيد و تحقيق كنيد كه بست گونيایی بيشتر در تحقیق
چه جاهایی از كابينت به كار می رود؟


