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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

طراحی داخلی ساختار یک خانواده و در پی آن فرهنگ یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و اثر شگرفی بر 
فعالیت ها و همچنین روحیه افراد حاضر در آن فضا دارد. طراحی که برای یک فضا در نظر گرفته می شود باید 
متناسب با محیط و افراد ساکن در آن باشد و به گونه ای نمایانگر هویت، نیاز و خواسته های آنان باشد.در طراحی 
معماری داخلی یک فضا مؤلفه های زیادی نظیر فرم، رنگ، نور، ساختار کف و سقف و دیوار، و وسایل کاربردی و 

دکوری مانند مبلمان دخیل هستند. معماری داخلی اتاق کودک و نوجوان نیز ویژگی های خودش را دارد.

 

پودمان 2

ساخت کمد کودک و نوجوان 
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واحد یادگیری 2  

شایستگی طراحي و ساخت کمد کودک و نوجوان

آیا تا به حال پی برده اید

    در پالن اتاق كودك كدام موارد بايد رعايت شود؟
    معموالً در طراحی كمد كودك و نوجوان چه مواردي در نظر گرفته مي شود؟

    چند نوع چيدمان براي مبلمان كودك و نوجوان مي توان در نظر گرفت؟
    چيدمان كمد در اتاق كودك چگونه انجام مي شود؟

    در نقشه كشي و طراحي، مواد اوليه مصرفي به چه صورت برآورد مي شود؟ 

براي ساخت كمد كودك و نوجوان، ابتدا بايد نقشه هاي اجرايي آن كه عبارت از سه نما، تصوير مجسم ايزومتريك و 
برش هاي مورد نياز هستند را ترسيم كنيد. همچنين براي لبه چسباني نيز بايد تمام لبه ها مشخص شود تا هنرجويان 
بتوانند قسمت هاي مورد نياز را با نوار پوشش دهند. پس از عمليات برش كاري، لبه چسباني، سوراخ كاري و ايجاد 
اتصاالت، قطعات آماده شده، مونتاژ آزمايشي مي شوند تا در صورت نياز اشكاالت جزئي احتمالي برطرف شده ، سپس 

بسته بندي شده و آماده بهره برداري مي شوند.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود كه كمد كودك و نوجوان را طراحی كرده و پس از 

ترسيم سه نما و تصوير مجسم و برش ها، آن را بسازند.
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ساخت کمد کودک و نوجوان

 1- طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی کمد لباس و لوازم کودک
سه نما و تصوير مجسم ايزومتريك كمد كودك را با نرم افزار اتوكد ترسيم كنيد. روش ترسيم اين نقشه ها مانند 
نقشه هايی است كه در كتاب طراحی و ساخت كابينت آشپزخانه با آن آشنا شديد، و تنها تغييراتی در اندازه ها 

و . . . وجود دارد.
  كمد به دو صورت پايه دار و بدون پايه ) با پاسنگ( ساخته می شود. در صورت استفاده از پايه در ساخت كمد، 
هنگام طراحی بايد اندازة طول پايه را از اندازة كل طول كمد كم كرد. برای باال بردن مقاومت كمد نيز، بدنه ها 
بايد روی صفحة كف كمد قرار گيرد. در انتخاب پاية مناسب بايد دقت كرد، زيرا همة وزن كمد روی پايه ها وارد 
می شود. در كمد بدون پايه، بدنه ها نقش پايه را داشته و صفحة كف، داخل بدنه ها قرار می گيرد. در اين نوع 
كمدها معموالً از پاسنگ استفاده می شود كه اندازة پاسنگ از كف، بين 5 تا 6 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

   

شکل 2-1
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در طراحی وسايل اتاق كودك و نوجوان ، كمد لباس يكی ديگر از ضروری ترين وسايل مورد نياز است  . اين كمد 
نيز با نرم افزار KD به راحتی قابل طراحی است . در تصوير زير نمای سه بعدی رنگی از اين كمد را مشاهده 

می كنيد :

اين كمد دارای ويژگی خاصی است و آن اين است كه طبقات سمت راست ) محل نگهداری لباس های تا شده( از 
طبقه سمت چپ ) محل آويز لباس ( كوچك تر است. در اين مرحله و برای طراحی اين كمد، ابتدا بايد اندازه ها 
را يادداشت كرد و بر اساس آن، قطعات را انتخاب و با هم جور نمود. اين كار دقيقاً مانند ساخت كمد است كه 

قطعات بر اساس اندازه انتخاب و در محل خودشان نصب مي شوند. 

شکل 2-2
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اندازه های قطعات بدنه و درب ها:

تهیه قطعات و جاگذاری آنها
 1- طراحي کف

از منوي نرم افزار ، قسمت نما ) دكور(، نمای افقی را انتخاب كنيد و ابعاد كف كمد را وارد نموده و به  آن ارتفاع 
50 دهيد. كف را بايد با كليك چپ و حركت موس به محيط طراحی آورد؛ كه بهتر است كنج دو ديوار قرار گيرد 

تا چيدمان قطعات ديگر ساده تر باشد . )شكل 2-3(

شکل 2-3

   

تعداد ضخامت
mm

عرض
mm

طول
mm

قطعات مورد 
نظر ردیف

2 16 550 1650 بدنه راست و چپ 1

1 16 582 932 كف كمد 2

1 16 570 900 سقف كمد 3

1 16 550 1650 وادار كمد 4

4 16 337 520 طبقه راست 5

1 16 515 530 طبقه چپ 6

2 16 447 1644 درب كمد 7

1 3 350 1666 پشت بند راست 8

1 3 528 1666 پشت بند چپ 9
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2- طراحي بدنه ها
از نمای عمودی كمدی ، بايد بدنه های چپ و راست و نيز وادار را تهيه كنيد . ابعاد را در قسمت اندازه ها 
وارد كنيد و برای فاصله از كف زمين )on( مقدار 66 را در نظر بگيريد. سپس پايه های چپ و راست را به 
محل خود در زير سقف منتقل كنيد. از پشت و لبة سمت راست برای بدنة سمت راست ، و ازپشت و لبة 
سمت چپ برای بدنة سمت چپ و برای وادار نيز از پشت ، مماس سقف و از راست با 337 ميلی متر فاصله 

با بدنة سمت راست . 
توجه: اگر نتوانستيد موقعيت قطعات بدنه را تشخيص دهيد، می توانيد روی سقف كليك نموده و از كليك 
راست گزينه hide را انتخاب كنيد تا سقف موقتاً پنهان شده و جابه جايی بدنه ها و وادار به راحتی امكان 

پذير باشد. برای جابه جا كردن قطعات، از ابزار move استفاده نماييد. )شكل 2-5(

شکل 2-4

شکل 2-5

   

مجدداً از نمای افقی ، قطعه سقف را با درج ابعاد آن و ارتفاع on = 1716 آماده نموده و روی كف بگذاريد . از 
پشت با كف و ديوار مماس، و از سمت چپ يا راست 16 ميلی متر فاصله داشته باشد . )شكل 2-4(
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طبقه های سمت راست را بايد از نمای افقی انتخاب كرده ، اندازه های آن را درج نمود و ارتفاع آنها را به ترتيب 
برای اولين تا چهارمين طبقه 383 ، 716 ، 1049 و 1382 در نظر گرفت و تك تك طبقه ها را بين بدنة سمت 
راست و وادار وسط با فاصلة20 ميلی متر از پشت و يا 10 ميلی متر از جلو قرار داد . استفاده از ابزار move برای 

جابه جايی و كار گذاشتن اين طبقات الزامی است.
طبقة سمت چپ را از نمای افقی و با درج ابعاد آن و نيز ارتفاع 550 تهيه نموده و در سمت چپ، بين بدنة چپ 

و وادار قرار داد و برای جانمايی دقيق آن از ابزار move استفاده شود.
پشت  بند ها از كاتالوگ ايران ، قسمت يونيت و بدنة خام /بدنة رنگی / فيبر قابل تهيه هستند. اندازة پشت بند 
سمت راست را درج نموده و ارتفاع آن را از زمين 58 در نظر بگيريد. سپس آن را بين بدنة راست ) با عمق 8 

ميلی متر ( و وادار)با عمق 5 ميلی متر( و مماس با طبقه ها نصب كرد. 
پس از پشت بند، نوبت به نصب در ها مي رسد. از منوي ابزار / درب / درب كمدی، يك درب چپ و يك درب راست 
انتخاب نموده و با درج ابعاد در و در نظر گرفتن 69 ميلی متر فاصله از زمين، آنها را به محل نصب يعنی لبة بدنة 

سمت چپ و سمت راست منتقل مي كنيم. در ها از طرف لوال بايد 1 ميلي متر فاصله داشته باشند.

 3- طراحي پایه ها

پايه ها مرحلة آخر طراحي است. پاية استيل را از  كاتالوگ ايران/ صفحة كابينت سفارشی/ پاية ميز استيل انتخاب 
نموده و ارتفاع 50 و فاصله از زمين را صفر در نظر بگيريد. چهار عدد پايه را تك تك در محل مورد نظر ) با 

فاصله 4 سانتي متر از هر گوشه كف( قرار دهيد. 
پروژه طراحی كمد جالباسی در اينجا به پايان مي رسد. اكنون بايد مانند پروژة جاكتابي ابتدا با ايجاد يك كادر 

دور همه پروژه ، آنها را انتخاب نموده و group  و save selection  نمود. 
نمای سه بعدی كمد در شكل زير نشان داده شده است. )شكل 2-6(

شکل 2-6
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شكل 7-2 نمای گرافيكی سه بعدی را نشان مي دهد. 

در شكل 8-2 نماي سه بعدي سيمي كمد جالباسي را مي بينيد، كه در آن موقعيت و تعداد طبقات به خوبي 
قابل مشاهده است.

شکل 2-7

شکل 2-8
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با كليك روی ديوار و انتخاب نمای دو بعدی ديوار، مي توان نماي روبه روي پروژه را مشاهده كرد، و در نمای 
سفيد موقعيت و تعداد طبقات و همچنين بدنه و درها به راحتی قابل تشخيص است . عالوه بر اينها ، شماره های 

رفرنس قطعات قابل خواندن است. )شكل 2-9(

با مشاهدة ليست برش قطعات، مي توان آن را با ليست قطعاتی كه در ابتدای پروژه يادداشت كرده بوديد، مقايسه نمود. 
)شكل 2-10(

شکل 2-9

شکل 2-10
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ميز نوجوان را كه در فصل سوم كتاب به آن پرداخته شده، به راحتي مي توان با نرم افزار KD طراحی كرد. تنوع مدل 
صفحه ميز و چپ و راست بودن كمد آن را به عنوان تمرين و با كمك هنرآموز خود انتخاب كنيد . سطر بعدي در مورد 
طراحی با ابزار Shape  نيز از هنرآموز خود كمك بگيريد. اين ابزار امكانات بسيار خوبی در زمينة ايجاد اشكال هندسی 

خاص به شما می دهد. 
 یک کمد ساده شامل قسمت های زیر است:

كف )1 عدد(، سقف )1عدد(، بدنه )2عدد(، درِ كمد )2عدد(، طبقات مورد استفاده )4 عدد(، وادار وسط )1عدد( و 

شکل 2-11

 2- نقشه کشي کمد نوجوان
تصوير مجسم و سه نماي كمد نوجوان را به روش ايزومتريك با اندازه گذاري كامل ترسيم كنيد.
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 3- فهرست ابزار و ماشین آالت مورد نیاز

مواد مصرفيماشین آالتابزار دستي و دستي برقي

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

اره گرد ميزي ـ خط زن   ـ 
لبه چسبان ـ پانل بر ـ 

سوراخ زن 

تخته خرده چوب)نئوپان( مالمينه 

ام دي اف روكش دار 

 4-جدول ابعاد قطعات کمد دو دِر کودک و نوجوان)کارت برش(

تعداد ابعاد برشنوع قطعهردیف

قطعه

رنگ قطعه
نوع مواد

راه 

راست

راه 

پود ABCطولعرضضخامت

تخته خرده چوب)نئوپان( *1654916482بدنة راست و چپ1

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *165819361كف 2

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *165688961سقف3

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *1654916481وادار4

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *163345234طبقه راست5

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *165135241طبقه چپ6

مالمينه  
*

تخته خرده چوب)نئوپان( *1644316402دِر كمد7

مالمينه  
*

تخته فيبر 334716601پشت بند راست8

تخته فيبر 352516601پشت بند چپ9

MDF*25201002دستگيره10

*   رنگ A كارامل                    رنگ B سامئوتيك
در رديف 4 در صورت عدم بسته بندي بايد پشت بند يك تكه شود و عرض وادار به 529 تغيير كند.
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          5- نقشة برش سه نماي کمد کودک و نوجوان

A-A ( 1 : 18 ) B-B ( 1 : 18 )

C-C ( 1 : 18 )

E ( 1 : 4 )

B

B

C C

A A

E

33
8

30
4

30
4

30
4

33
4

16

81
8

16
16 11

8
16

80

568

581

463854
936

900

514 336

25
9

5

3

شکل 2-12
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چرا پشت بند كمد يك تكه ساخته نمي شود؟

چيدمان برش را بر روي ورق ام دي اف ديگري به صورت عمودي) خالف جهت برش كات مستر( خط كشي 
كنيد؛ و قبل از انجام برش، تعداد قطعات باقي مانده يا دورريز را با مقدار به دست آمده از كات مستر مقايسه 

كنيد. آيا شما بهره وري و صرفه جويي را بهتر رعايت كرديد يا عملكرد نرم افزار بهتر است؟

7- نقشه لبه چسباني) نوار کاری(
- بدنه و وادار: دو طول بدنة چپ و راست و وادار كمد، لبه چسباني)نواركاري( می شود كه براي قسمت پشت 
بدنه ها و وادار به دليل اينكه با دست و اشيای ديگر برخورد كمتري داشته و ديد ندارد، از نوار لبة 1 ميلي متر و 

طول جلوی بدنه ها و وادار از نوار لبه 2 ميلي متر استفاده می شود.
- درها: هر چهار نر)لبه( درها، نوار لبة 2 ميلي متر زده می شود.

- سقف وکف: طول جلو و دو عرض سقف و كف نوار لبة 2 ميلي متر و طول عقب سقف و كف نوار لبة 1 
ميلي متر ميل زده می شود.

- طبقات چپ و راست: نر جلوی طبقات، به دليل ديد داشتن و درتماس بودن با دست و اشياء از نوار لبة 2 
ميلي متر استفاده می شود و سه نر ديگر، از نوار لبة 1 ميلي متر استفاده مي شود. 

- در شكل زير، نقشه لبه چسباني نواركاري قطعات تشكيل دهندة كمد، نشان داده شده است.

 6- تعیین الگوي برش با نرم افزارکات مستر:
قطعات كمد، بايد طوری در نرم افزار كات مستر چيده شود كه كمترين دور ريز را داشته باشد.

نکته

فعالیت 
گروهي

شکل 2-13
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شکل 2-14
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 1ـ بدنه راست و بدنة چپ
2 جای  بايد  زير،  در شكل   A.Aبرش راست، طبق  بدنة  روی  است.  ميلی متر  راست 550×1648  بدنة  اندازة 
پيچ اليت با مهره و 2 دوبل پالستيكی در قسمت باالی بدنه، و 2 پيچ اليت و دوبل پالستيكی در پايين بدنه 
سوراخ كاری كرد؛ سپس برای نصب لوال گازور، 6 سوراخ به قطر5 و عمق 14 ميلی متر زده شود. در ضمن بايد 8 
 سوراخ به قطر و عمق 10 ميلی متر براي پيچ رافيكس طبقه، و شياری به عمق 8 ميلی متر برای مونتاژ پشت بند

) طبق برش B.B ( نيز ايجاد گردد.

 

SwHn#¾ºkM ( 1 : 12 )

A-A ( 1 : 12 )

B-B ( 1 : 12 )

F ( 1 : 2 )

A
A

B

B

F

32
736 608136

32

344 320 320 320

40

64
32

0
64

54
9

10
8x

32

5
6x

15
4x

22

35
25

9

7

1648

35

38
4

73
92

14 10 148
4x

8
4x

8- نقشه قطعات

شکل 2-15
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Oa#¾ºkM ( 1 : 12 )

A-A ( 1 : 12 )

B-B ( 1 : 5 )

V ( 1 : 2 )

A
A

B B

V

136 736 608
32 32 32

32 785 32

27
4,

5

40
32

14

60
64

32
0

64

54
9

1648

35 14 14 10 22

35

75

5
6x

5
4x

10
2x

38
4

92

25

9

اندازة بدنة چپ 550×1648 ميلی متر است. بدنة چپ، قرينة بدنة راست می باشد با اين تفاوت كه چون وسط 
كمد، وادار وجود دارد  و داخل كمد به دو قسمت تبديل شده و در سمت چپ )طبق نقشه( يك طبقه قرار 
می گيرد، طبق شكل به 2 عدد سوراخ پيچ رافيكس روی بدنه نياز است ضمناً 2 سوراخ  نيز بايد مانند شكل زير، 

براي نصب زيرسری پالستيكی بيضی شكل ميلة جالباسی زده شود.

شکل 2-16
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

 2ـ کف
طول و عرض كف كمد، برابر با 583×940 ميلی متر است. اندازة قطر و عمق سوراخ های كف كمد، بر اساس 

شكل و برش های زير انجام می شود.

kµ̈ #œ  ̈( 1 : 10 )

A-A ( 1 : 10 )
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H ( 1 : 4 )
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kµ¨#œ£w ( 1 : 10 )

N-N ( 1 : 4 )
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 3ـ سقف کمد
اندازة طاق كمد 570×900 ميلی متر است. طاق دارای شياری به عمق 8 ميلی متر است كه طبق شكل زير، 
براي نصب پشت بند در نظر گرفته مي شود. همچنين بر اساس برش های زير سوراخ هايی براي اتصال پيچ اليت 

زده می شود.

شکل 2-18

شکل 2-19
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 4ـ وادار
ابعاد وادار 550×1648 ميلی متر است. روی هر دو طرف سطح وادار سوراخ كاری انجام می شود، كه سمت چپ وادار، 
بايد به طور كامل قرينة بدنة چپ كمد باشد و سمت راست وادار، قرينة بدنة راست؛ با اين تفاوت كه سوراخ كاری دو 
طرف وادار براي نصب لوال گازر نيست.  در ضمن عمق شيار پشت بند، از دو طرف 5 ميلی متر است. به نقشة داده شده 

توجه كنيد.
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شکل 2-17
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

 6 ـ طبقة چپ
اندازة طبقة چپ كمد 525×514 ميلی متر است كه مانند طبقه های راست، بايد روي هريك از آنها كمد 4 سوراخ 

رافيكس زده شود.

Oa#¾£LŠ ( 1 : 8 )

A-A ( 1 : 8 )

A A

38
4

69

513

52
3

1612

496 8,5
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4x

 5  ـ طبقة راست
اندازة طول و عرض طبقه های راست 335×525 ميليمتر است. در قسمت زيرين هر طبقه، طبق نقشة زير 

بايد 4 عدد سوراخ به قطر 18/5 و عمق 12 ميلی متر براي كوبيدن پيچ رافيكس) پين طبقه( زده شود.

SwHn#¾£LŠ ( 1 : 8 )

A-A ( 1 : 8 )

A A
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12 16
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20
4x

شکل 2-20

شکل 2-21
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 7ـ دِر راست کمد و دِر چپ کمد
دِر راست كمد، دارای طول و عرضي برابر 447×1644 ميلی متر است كه مانند برش A.A ، بايد 3 عدد سوراخ به 
قطر 5 و عمق 16 ميلی متر و همچنين 3 عدد سوراخ لوال گازر به قطر 35 و عمق 12 ميلی متر روي آن ايجاد شود.
طراح بايد مشخص كند كه  دِر كمد روكار باشد يا توكار، زيرا ابعاد برش اين دو نوع در،  باهم متفاوت است . 
براي نصب اسكلت كمد، از پيچ اليت و براي نصب طبقات، از پيچ رافيكس استفاده می شود. در مواقعی كه وادار 
كوچك تر از بدنه در نظر گرفته شود، طبقه را هم سطح بدنه می گيرند تا هنگام بسته شدن، دِر كمد، روی طبقه 
بخوابد و بيش از حد داخل نرود. و اگر وادار، هم سطح بدنه ها باشد، به منظور قرار گرفتن دِر كمد روی وادار، 

طبقه ها را بايد 5 ميلي متر كوچك تر از بدنة كمد در نظر گرفت.

kµ¨#SwHn#nj ( 1 : 10 )

A-A ( 1 : 10 )

L ( 1 : 3 )
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شکل 2-22
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

تمام سوراخ  كاری های انجام شده روی دِر راست، به صورت قرينه، روي دِر چپ كمد انجام می شود.
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شکل 2-23
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 8  ـ پشت بند راست
اندازة پشت بند راست 347×1660 ميلی متر است، كه ضخامت آن را می توان 3 يا 8 ميلي متر در نظر گرفت. 

9ـ پشت بند چپ
پشت بند سمت چپ، دارای طول و عرضي برابر 525×1660 ميلی متر است.

چرا اندازة پشت بند راست و چپ با هم تفاوت دارد؟
پرسش علمي

SwHn#k¹M#SzQ ( 1 : 12 )

1660

34
7

3

Oa#k¹M#SzQ ( 1 : 12 )

1660

52
5

3

پشت بند كمد را يك تكه هم مي سازند كه در ايستايي و مقاومت كمد تأثير بسزايي دارد.
نکته

شکل 2-24

شکل 2-25
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

10ـ دستگیره کمد
دستگيره های كمد، از جنس MDF خام است كه به روش وكيوم مي توان آن را با رنگ و طرح دلخواه، روكش كرد. 

½oÃ«Twj ( 1 : 8 )

A-A ( 1 : 8 )

A A

45
°

50 160 160 160 160 160

66 384 384

1014

25
20

3

900

پرس وكيوم  با كدام دستگاه انجام مي شود؟ دربارة عملكرد آن تحقيق كنيد.

انواع دستگيره هاي مورد استفاده در كمدها را جستجو و آنها را با هم مقايسه كنيد.

 9- برش قطعات 
براي برش قطعات و همچنين ايجاد شيار پشت بند، از دستگاه اره گرد ميزي خط زن)دوركن( استفاده می شود.

فکر کنید

تحقیق

توجه داشته باشيد كه هنگام برش كاري حتماً از لوازم ايمني فردي استفاده كنيد. نکات ایمنی

شکل 2-26

شکل 28-2شکل 2-27

دستگيره
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 10ـ لبه چسبانی قطعات 
دستگاه را برای لبه چسبانی قطعات به شرح زير آماده كنيد. ابتدا چسب جامد، به مقدار الزم داخل مخزن بريزيد 
تا به محض روشن شدن دستگاه، چسب به حالت مايع تبديل شود. همان طور كه قباًل گفته شد،  چسب اين 
دستگاه به صورت گرانولي يا قالبی است. براساس توصية شركت سازنده، دماي دستگاه را ) 120 تا 180  درجه 
سانتي گراد( تنظيم كنيد تا چسب آماده شود. پس از قرار دادن حلقة نوار لبه، دستگاه را تنظيم كنيد.پس از 
آماده شدن چسب، قطعاتی را كه از قبل براي لبه چسبانی عالمت گذاری كرده ايد، از ابتدای دستگاه وارد كنيد. 
در انتهای دستگاه، قطعات لبه چسبانی شده را بگيريد و به صورت كامالً افقي روي هم قرار دهيد .به اين ترتيب، 

همة قطعات را لبه چسبانی كنيد. 

 11ـ ساخت اتصال و سوراخ کاری قطعات کمد 
مهم ترين اتصال مورد استفاده در ساخت كمد كودك و نوجوان در اين كتاب، اتصال اليت است. شكل زير، دستگاه 

سوراخ زن را نشان می دهد.

شکل 31-2شکل 30-2شکل 2-29

شکل 2-32

شکل 34-2شکل 2-33
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

 12ـ یراق آالت کمد کودک و نوجوان
جدول زير، انواع يراق آالت مورد استفاده در ساخت كمد كودك و نوجوان را نشان می دهد.

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراقردیف

محكم نگه داشتن پيچجای پيچ لوالي فنردار26رولپالك 13×15

اتصاالت اليت و پيچ 32رولپالك 10×211
رافيكس

محكم كردن اتصاالت اليت و 
پيچ رافيكس

اتصال تمام اجزای كمدتمام اجزای كمد12اليت كامل3
نگه دارندهتمام اجزای كمد12دوبل پالستيكی4

پيچ خودرو تخت خزينه 5
نصب لوال گازر به بدنهلوال فنردار)گازر(24چهارسو16×3/5)پيچ ريل جديد(

نصب ميلة جالباسیزير سری ميله جالباسی8پيچ خودرو عدسی 2و4سو 5/8×68
نگهدارندة كمدكف كمد4پايه پالستيكی قهوه ای7
جلوگيری از حركت پشت بند پشت بند20فيتينگ پشت بند پالستيكی8

بستن فيتينگ پشت بند فيتينگ پشت بند پالستيكی20پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو 20×94
پالستيكی

هم رنگ كردن جای پيچ با بدنهروی مهره های اليت12درپوش اليت گردويی10
نصب در به بدنة كمدروی در و بدنه6لوال گازر روكار پمپی11
نگه داری طبقهروی بدنة كمد20پيچ رافيكس12
فيكس شدن روی پيچ رافيكسروی طبقه20رافيكس13

پيچ ميلی متری تخت خزينه چهارسو 14
محكم كردن پايه به كفنصب پايه به كف2512×6

15M6 نصب پايهكف كمد12مهره شاخدار
اتصال دستگيره به بدنهدستگيره6پيچ خودرو عدسی چهارسو25×163/4

لوله آويز بيضی)آلومينيوم(  17
آويز لباسداخل كمد5062  ميلی متری

زيرسری پالستيكی بيضی شكل ميله 18
نصب لوله آويزروی بدنة كمد4جالباسی 

روشن كردن داخل كمدروی لوال گازرهای باال2چراغ ال ای دی 19
ضربه گيریروی در و بدنة كمد4ضربه گير كابينتی20

* توجه: در صورت استفاده از لوالگازر )پمپی( رديف 20 نياز نمی باشد.
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شكل زير، چراغ LED نصب شده روی لوال گازر را نشان می دهد. نحوة كار كردن اين چراغ به اين صورت است 
كه با بسته شدن در و برخورد لوال به پشت چراغ، المپ خاموش می شود. 

اين نوع چراغ ها دارای يك مدار الكتريكی ساده است كه با باز و بسته شدن در، مدارآن قطع و وصل 
می شود و المپ LED خاموش و روشن می شود.

 13ـ مونتاژ قطعات 
در مونتاژ كمد كودك و نوجوان كه از كف كمد شروع می شود، ابتدا براي مونتاژ پيچ اليت، بايد رولپالك  10×11 
را توسط چكش )طبق شكل صفحة بعد( در سوراخ مربوطه كوبيد، و پيچ اليت را داخل رولپالك ها سفت كرد، 

سپس دوبل پالستيكی را داخل سوراخ های مشخص شده قرار داد.

نکته

شکل 37-2شکل 36-2شکل 2-35

شکل 39-2شکل 2-38

شکل 41-2شکل 2-40
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

شكل زير نحوة كوبيدن رولپالك با چكش را نشان می دهد.

در مرحلة دوم مونتاژ، بايد بدنة راست، چپ و وادار را انتخاب كرد، و يراق آالت مورد نياز را در محل سوراخ های 
مربوطه در اين سه قطعه نصب نمود. شكل زير، نحوة نصب يراق آالتی مانند: پيچ رافيكس، لوال گازر روی بدنه، 

و زيرسری )پالستيكی بيضی شكل( ميلة جالباسی را نشان می دهد.
در نصب لوال گازر از رولپالك 13×5 و پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو 16×3/5 استفاده می شود.

درنصب زير سری ميلة جالباسی، از رولپالك 13×5 و پيچ خودرو عدسی 2 و4 سو 5/8×8 استفاده می شود.

زيرسری )پالستيكی بيضی شكل( ميلة جالباسی، بايد از سقف)طاق( 60 ميلي متر پايين تر و در وسط كمد نصب شود.

شکل 44-2شکل 43-2شکل 2-42

شکل 2-45
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دراين نوع كمد، از پاية پالستيكی استفاده مي شود كه براي نصب آن، از مهرة شاخدار كمك گرفته شده است. 
از زير، توسط 3 پيچ ميلی متری تخت خزينه  مهرة شاخدار را به قسمت رويی كف كمد مي كوبند و هر پايه 
چهارسو 25×6 محكم می شود. در كمدهايی كه به جاي پايه، پاسنگ دارند، براي نصب پاسنگ به بدنه، از گونيا 

و دوبل استفاده می شود. در واقع براي اتصال پاسنگ به بدنه، هرگز نبايد از اتصال اليت استفاده نمود.
بعد از نصب پايه به كف، طبق شكل زير، بدنه ها و وادار، توسط پيچ اليت روی كف بسته می شوند؛ سپس پشت بند 

3 ميلي متر به صورت كشويي از باالی كمد به داخل شيار، حركت داده می شود تا در جای خود قرار گيرد.

بعد از قرار گرفتن پشت بند، بايد سقف)طاق( كمد را توسط پيچ اليت و دوبل پالستيكی به بدنه متصل كرد. براي 
اتصال طاق به بدنه بايد مانند شكل صفحة بعد عمل كرد.

شکل 48-2شکل 47-2شکل 2-46

شکل 50-2شکل 2-49
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

پس از پايان مونتاژ كالف كمد، بايد پشت بند كمد را توسط فيتينگ پالستيكی پشت بند و با پيچ خودرو تخت 
خزينه چهارسو 20×4 محكم كرد. نقطه های بستن فيتينگ پالستيكی پشت بند، با خط آبی در شكل صفحه بعد 

نشان داده شده است.

شکل 2-51

شکل 2-52
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شكل زير، جلو و پشت كمد كالف شده را نشان می دهد.

برای اتصال طبقه به بدنه، می توان از رافيكس و پين )خار( طبقه استفاده كرد، كه هريك دارای مزايا و معايبی 
هستند. كمد گفته شده در اين كتاب، مانند شكل زير دارای 4 طبقه در سمت راست و يك طبقه در سمت چپ 

است كه توسط رافيكس به بدنه نصب می شوند.

شکل 2-53

شکل 2-54
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

 هنگام استفاده از پين)خار( طبقه، فقط به سوراخ كاری بدنه نياز است، در حالی كه برای استفاده از رافيكس، 
نه تنها بدنه، كه طبقه هم بايد سوراخ كاری شود. شكل زير محل سوراخ كاری و نحوة كوبيدن رافيكس به طبقه 

را توسط چكش نشان می دهد.

طبقه معموالً با پيچ رافيكس به بدنه نصب می شود؛ درشكل زير نحوة اتصال پيچ رافيكس به بدنه با استفاده از 
دريل نشان داده شده است. در مواردی كه طبقه بايد متحرك باشد، از خار طبقه استفاده می شود.

شكل زير نحوة اتصال طبقه به بدنه، توسط رافيكس و پيچ رافيكس را نشان می دهد.

هنگام سوراخ كاری روي دِر كمد، بايد دقت كرد كه محل سوراخ  های مربوط به لوال گازر، طوری تعيين شود 
كه هنگام نصب، لوالها با طبقه ها برخورد نكنند. شكل زير، نحوة محل سوراخ كاری لوال گازر روی درهای كمد 

كودك و نوجوان را نشان می دهد. 

شکل 57-2شکل 56-2شکل 2-55

شکل 60-2شکل 59-2شکل 2-58

شکل 62-2شکل 2-61
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ـ تفاوت پين طبقه و رافيكس چيست؟ 
ـ آيا هر دو يك نقش را دارند؟

ـ استفاده كدام مقرون به صرفه تر است؟
ـ روش نصب آنها چه تفاوتي دارد؟

روي دِر بعضی از كمدها مي توان با چسب مخصوص، آينه نصب كرد) بر حسب سفارش مشتری(.

دستگيره ها عالوه بر باز و بسته كردن در، نقش تزئين محصوالت را نيز به عهده دارند. شكل زير، نحوة اتصال 
دستگيره به دِر كمد با پيچ خودرو عدسی چهارسو 25×3/4 را نشان می دهد. همان طور كه در شكل مشخص 
شد، سوراخ مربوط به پيچ دستگيره، معموالً به صورت راه به در است. نحوة مونتاژ در به بدنه توسط لوالگازر با 

پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو16×3/5 نيز در شكل زير، نشان داده شده است.

نکته

فکر کنید

شکل 65-2شکل 64-2شکل 2-63

شکل 67-2شکل 2-66
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

 14ـ بسته بندی کمد کودک و نوجوان
به محل  انتقال دادن  يا  تا هنگام فروش  بايد شماره گذاری شوند،  كمد، شامل 4 كارتن بسته بندی است كه 
درخواست مشتری، مشخص شود كه چند بسته كارتن فرستاده شده و داخل هر كارتن، چه نوع قطعه ای قرار 

دارد.
 کارتن شماره 1: 

اندازة اين كارتن 75×800×1160 ميلی متر است، كه مانند كارتن قنادی، جعبه و دِر آن، از هم جدا هستند.

شكل زير، نحوة چيدمان بسته بندی كارتن شماره 1 را نشان می دهد. به ترتيب ابتدا كف، طاق، طبقات چپ و 
راست، 2 عدد طبقة راست در كنار هم،  و در آخر يك طبقة ديگر، كه روي همه قرار می گيرد.

شکل 2-68

شکل 2-69
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دور تا دور جعبه بايد توسط يونوليت، پوشيده شده تا مقاوم به ضربه شود و فضاهای خالی نيز پر شود تا هنگام 
حمل ونقل، قطعات از جای خود تكان نخورند.

 توجه
لولة آويز لباس)رگال(، داخل اين كارتن بسته بندی قرار می گيرد.

 کارتن شماره 2 
اندازة كارتن بسته بندی مخصوص دِر كمد1130×1780  و ارتفاع آن 40 ميلی متر است. داخل اين بسته، فقط 
اين كارتن بسته بندی، همانطور كه در شكل زير نشان داده شد، يك تكه  دو دِر كمد قرار می گيرد. طراحی 

می باشد.

شکل 71-2شکل 2-70

شکل 73-2شکل 2-72
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

 کارتن شماره 3 
اين كارتن دارای اندازه 70×1395×1840 ميلی متر است. اين كارتن، به صورت يك تكه طراحی می شود.

نبشي هاي  با  زير  مانند شكل  قطعات،  پريدگی  لب  و  كارتن  پارگی  از  جلوگيری  منظور  به  كارتن ها  گوشة   -
پالستيكی پوشيده می شود. 

 

شکل 2-74

شکل 77-2شکل 76-2شکل 2-75
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قطعات بسته بندی شده در كارتن شماره 3، به ترتيب شامل بدنة راست، بدنة چپ، وادار و پشت بند كمد است.

 کارتن شماره 4 
اين كارتن، شامل يراق آالت كمد مانند پاية پالستيكی، لوال فنري)گازر(، انواع پيچ های مورد استفاده در ساخت 

كمد، دوبل پالستيكی، فيتينگ پشت بند و زير سری آويز لباس می باشد.
- در شكل زير اين كارتن مخصوص بسته بندی يراق آالت را مي بينيد.

شکل 79-2شکل 2-78

شکل 2-80
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پودمان دوم: ساخت كمد كودك و نوجوان

ارزشیابي شایستگي ساخت کمد لباس و لوازم کودک و نوجوان

شرح کار: 
ـ طراحي جاكتابي با استفاده از نرم افزار و ترسيم نقشه هاي فني و اجرايي آنها 

ـ انتخاب مواد اوليه طبق نقشه و تهيه ليست برش و برش قطعات با استفاده از ماشين اره گرد خط زن                  
ـ لبه چسباني دستی و نيمه اتوماتيك

ـ سوراخ كاری محل اتصاالت و يراق آالت و شيارزني
_ مونتاژ آزمايشي

_ بسته بندي قطعات در داخل كارتن

استاندارد عملکرد:
با استفاده از ماشين هاي برش و لبه چسبان و سوراخ زن و ساير ابزار و تجهيزات و مطابق با استاندارد ملي جاكتابي بسازد.

شاخص ها:
ـ استفاده از ماشين هاي استاندارد و تنظيم آنها با توجه به نقشه         ـ برش قطعات به طور گونيايي و با اندازه دقيق طبق نقشه

ـ لبه چسباني قطعات بر اساس استاندارد ملي                               ـ سوراخ كاري و شيارزني به صورت دقيق طبق نقشه
ـ مونتاژ دقيق با توجه به نقشه                                                   ـ بسته بندي قطعات در كارتن طبق استاندارد ملي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: 1ـ كارگاه مبلمان صفحه ای استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهويه كافي و فنداسيون مناسب براي نصب دستگاه و سيستم مكنده و 
نوركافي به انضمام لوازم ايمني و نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن      2- اسناد: نقشه  جاكتابی كودك و نوجوان

3- ابزار و تجهيزات: ماشين اره گرد خط زن - اره فارسي بر- ماشين لبه چسبان- سوراخ زن- دريل و پيچ گوشتي برقي - ميزكار 
4- مواد: صفحات فشرده مصنوعي- يراق – پيچ- نوار PVC      5- زمان: 5 ساعت 

ابزار و تجهیزات:
ماشين اره گرد ميزي- ماشين فرز- ماشين دريل ستوني- ماشين لبه چسبان اتوماتيك يا دستي- دستگاه فارسي بر- تنگ دستي – تنگ نيوماتيك

معیار شایستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله کارردیف

1برش كاري بر اساس نقشه فني1

1لبه چسباني قطعات2

2شيارزني و سوراخ كاري3

2مونتاژ و بسته بندي4
شایستگي هاي غیر فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرش:

1ـ مديريت مواد و تجهيزات
2ـ استفاده از لباس كار، كاله، ماسك، عينك، گوشي و كفش ايمني

3ـ خروج ضايعات مواد اوليه از محيط كار با مكنده ها
4ـ صرفه جويي و مطابقت با نقشه

2

میانگین نمرات

*حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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