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واحد یادگیری 4 

شایستگی طراحي و ساخت گهواره کودک و تختخواب نوجوان

آیا تا به حال پی برده اید

   نقش گهواره در اتاق كودك چيست؟
   نوزاد يا كودك تا چه سني بايد از گهواره استفاده كند؟

   گهواره در چند نوع ساخته مي شود؟
   ابعاد و استاندارد تخت كودك را جستجو كنيد.

   انواع يراق آالت مربوط به ساخت گهواره و تختخواب كودك را بنويسيد.
   تفاوت گهواره و تخت كودك، چيست؟ 

توانايي ساخت گهواره و تختخواب كودك و نوجوان است. طراحي و نقشه كشي، عمليات  اين بخش  از  هدف 
برش كاري، لبه چسباني، سوراخ كاري، ساخت اتصاالت، مونتاژ و بسته بندي، در اين بخش از مراحلي است كه 

طي شده و نتيجة آن توليد محصولي دلخواه است.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود، گهواره و تختخواب طراحي شده را با به كارگيري 

ابزار آالت دستي برقي و ماشين آالت ثابت به كمك هنرآموز ساخته و مونتاژ كنند.
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ابعاد و اندازه تختخواب كودك
اولين نکته در زمينه ايمنی تختخواب كودك، ابعاد و اندازة آن است. تختخواب كودك نه آن قدر بايد بزرگ باشد 
كه نوزاد در آن غلت بزند يا بچرخد و نه آنقدر كوچك كه جايی برای حركت نداشته باشد؛ بلکه اندازة آن بايد 
به قدری باشد كه نوزاد در آن احساس راحتی كرده و فضای كافی برای تکان دادن دست ها و پا هايش داشته 
باشد. در واقع تکان های اضافی، ممکن است باعث شود كه نوزاد بعد از غلت زدن، ديگر نتواند برگردد و حادثه ای 

برايش اتفاق بيفتد.
به طور كلی تخت نوزاد به دو صورت ننويی و ثابت ساخته می شود، كه در نوع استاندارد، كف تخت و نرده های 
بغل تخت متحرك بوده و قابليت تنظيم ارتفاع دارند، ولی حالت ننويی نداشته و ثابت هستند. سايز تختخواب 

كودك استاندارد 500 × 800 ميلی متراست.

تخت كودك، عالوه بر زيبايی در طرح و رنگ، بايد ويژگی های مهم و مناسب برای خواب كودك را نيز داشته 
باشد. برخالف بسياری از وسايلی كه در فهرست لوازم مورد نياز كودك ثبت می شود، خريد وسايل خواب برای 
نوزاد، يکی از ضروريات است. برای ماه های اول، تهية يك تخت كوچك يا تخت كنار مادر، بهترين گزينه به 
حساب می آيد و بعد كه نوزاد بزرگ تر شد، می توان او را به تخت كودك منتقل كرد. به توصية پزشکان، قرار 
دادن نوزادان در تخت، تا پيش از 2 يا 3 سالگی، كمی خطرناك است زيرا نوزاد قدرت حركت چندانی نداشته و 
ممکن است دچار حوادثی مانند سندرم يا مرگ ناگهانی شود. برای طراحی تخت، بايد نکاتی را در نظر داشت كه 
البته بعدها برای طراحی تخت نوجوان نيز بسيار كاربردی هستند. از آنجايی كه نوزادان در ماه های اوليه، بيشتر 

وقت خود را در تخت می گذرانند، عالوه بر زيبايی و راحتی، بايد به ايمنی آن هم توجه نمود. 

شکل 1ـ4
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1ـ طراحی و ترسیم نقشة اجرایی گهواره كودك
طراحی يك محصول، نيازمند آشنايی و شناخت مواد، زيبايی شناسی، سواد بصری، هنر، ساخت و روش های 

توليد و تحقيقات بازار برای محصول، ايده پردازی و… است. 
طراحی تخت كودك، از حساسيت زيادی برخوردار است و بايد در انتخاب مواد و شکل كاربردی آن بيشترين 

دقت را به خرج داد.
با استانداردهای  بايد در نظر گرفت. كف اكثر تخت ها  ارتفاع كف، از جمله نکاتی است كه  قابل تنظيم بودن 
رشد كودك قابل تنظيم هستند. در ماه های اول كه نوزاد بيشتر به حالت درازكش است، می توان ارتفاع باالتر را 
انتخاب كرد تا گذاشتن و برداشتن نوزاد راحت انجام گيرد، و وقتی نوزاد كمی به جنب و جوش افتاد و بزرگ تر 

شد، بايد ارتفاع پايين را تنظيم نمود تا نتواند به راحتی كناره های تخت را بگيرد و از تخت بيرون بيايد.

شکل 3ـ4 شکل 2ـ4

شکل 4ـ4

شکل 5ـ4
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2ـ فهرست ابزار و ماشین آالت مورد نیاز

مواد مصرفيماشين آالتابزار دستي و دستي برقي
دريل دستی برقيـ دريل شارژي

گونيا ـ چکش ـ مداد ـ مترـ
 اليت زن

اره گرد ميزي خط زن لبه چسبان
 پانل برـ سوراخ زن 

تخته خرده چوب)نئوپان( مالمينه 
ام دي اف روكشدار

2ـ قيد عقب از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 267×1303 )1 عدد( است كه پس از برش، بايد سه طرف 
آن را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر و يك طرف آن را با نوار لبه، به ضخامت 2 ميلی متر لبه چسبانی كرد.

3ـ آماده كردن قطعات و نواركاری )لبه چسبانی(
1ـ كلگی های تختخواب كودك از جنس ام دی اف 16 ميلی متر هستند كه با توجه به شکل خاص آنها)به شکل 
نگاه كنيد( دارای ابعاد 890×940 ميلی متر می باشند. هر دو قطعه بايد با نوار لبة 2 ميلی متر، لبه چسبانی شود.

شکل 6  ـ4

شکل 7ـ4
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4ـ قيد وسط از جنس ام دی اف 16 ميلی متر، به ابعاد 196×713 )1 عدد( است. كه پس از برش، بايد دو طرف آن 
را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر و يك طرف آن را با نوار لبه چسبان به ضخامت 2 ميلی متر لبه چسبانی كرد.

5ـ قيد كف وطاق)سقف(، از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 99×1272 )2 عدد( است. كه پس از برش، 
بايد دو طرف آن را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر لبه چسبانی كرد.

3ـ قيد بغل از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 267×713 )2 عدد( می باشد، كه پس از برش، بايد دو طرف 
آنها را نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر و يك طرف آنها را نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر چسباند.

شکل 8  ـ4

شکل 9ـ4
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6ـ قيد پاسنگ، از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 38×1272 )1 عدد( می باشد. پس از برش كاری آن، بايد 
يك طرف آن را نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر چسباند.

7ـ دِر كشو را بايد از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 218×638 )2 عدد( برش داد، و سپس چهار طرف آن 
را نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر چسباند.

8ـ قيد بغل كشو را بايد از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 125×400 به تعداد 4 عدد برش داد؛ سپس سه 
طرف آنها را با نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر لبه چسبانی كرد.

شکل 11ـ4

شکل 12ـ4

شکل 13ـ4

شکل 10ـ4
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9ـ قيد عقب كشو از جنس ام دی اف 16 ميلی متر به ابعاد 125×571 )2 عدد( كه پس از برش، بايد دو طرف آن 
را نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر چسباند.

 3 فيبر  تخته  جنس  از  بايد  را  كشو  كف  10ـ 
عدد   2 تعداد  به  و   583×396 ابعاد  به  ميلی متری 

برش داد.

11ـ قيد پايين تختخواب كودك را بايد از جنس ام دی اف 16 ميلی متر و به ابعاد 96×1348 )2 عدد( برش داد؛ سپس 
دو طرف آن را بايد نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر و دو طرف ديگر را نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر لبه چسبانی كرد.

12ـ كف تختخواب كودك را بايد از جنس تخته خرده چوب)نئوپان( به ابعاد 690×1335 )1 عدد( برش داد.

شکل 14ـ4

شکل 15ـ4

شکل 17ـ4شکل 16ـ4
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نوع قطعهردیف
ابعاد برش

تعداد
رنگ قطعه

نوع مواد
ABCطولعرضضخامت

ام دی اف مالمينه×168909401كلگی باالی تختخواب 1

ام دی اف مالمينه*168909401كلگی پايين تختخواب 2

ام دی اف مالمينه*1626713031قيد عقب صندوق3

ام دی اف مالمينه*162677132قيد بغل صندوق4

ام دی اف مالمينه*161967131قيد وسط صندوق5

ام دی اف مالمينه*169912722قيد كف وسقف صندوق6

ام دی اف مالمينه*163812721قيد پاسنگ7

ام دی اف مالمينه*162186381دِر كشو8

ام دی اف مالمينه*162186381دِر كشو9

ام دی اف مالمينه*161254004قيد بغل كشو10

ام دی اف مالمينه*161255712قيد عقب كشو11

تخته فيبر33965832كف كشو12

ام دی اف مالمينه*169613482قيد پايين تختخواب 13

*13502پروفيل تختخواب كودك14

نئوپان1669013351كف تختخواب كودك15

  ٭ رنگ:                         A ـ سفيد                   B ـ فيروزه ای                           C ـ سبز

تهیه الگوی برش با استفاده از نرم افزاركات مستر
برای استفاده از اين نرم افزار، ابتدا بايد اندازة ورق ماده مورد مصرف )ام دی اف، نئوپان و...( وارد شود؛ سپس 
ابعاد قطعات مورد نظر وارد شده و در پايان بر روی گزينه Auto كليك شود. نتيجه كار را می توان در پنجرة 

View and Print مشاهده كرد. 

جدول 1ـ4

4ـ جدول ابعاد قطعات گهواره كودك )كارت برش(
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در استفاده از اين نرم افزار بايد توجه داشت كه راه راست يا راه پود بودن )جهت الياف( قطعات، به درستی 
تعيين شود تا نرم افزار بتواند بهترين نتيجه را ارائه دهد.

 5  ـ برش كاری قطعات
قطعات تختخواب كودك را نيز می توان با استفاده از ماشين اره گرد ميزی خط زن برش داد، ولی كلگی هايی را 

كه دارای لبه منحنی و شکل خاصی هستند، بايد با دستگاه سی ان سی )CNC( برش زد.

CNC  آشنایی با دستگاه های
CNC مخفف حروف اول كلمات )Control Numerical Computer ( به معنای كنترل عددی كامپيوتر 
می باشد كه در ايران اين ماشين ها به اختصار CNC خوانده می شوند. در ماشين های CNC، حركت همة محورها 
و عمليات ماشين كاری آنها توسط كامپيوتر كنترل می شود، يعنی كليه داده ها و اطالعات با استفاده از كامپيوتر 
و امکانات حافظه ای آن ابتدا پردازش و سپس توسط ريز پردازنده ها )Micro Processor( به عالئم الکتريکی 

)pulse( تبديل و به موتور محورهای محركه منتقل می شود.

نکته

شکل 18ـ4

شکل 20ـ4 شکل 19ـ4
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 چرا باید از CNC استفاده کرد
بيشترCNC های پيشرفته تقريباً قادرند هر كاری را بر روی يك قطعه چوب انجام دهند. مهمترين ويژگی شان، 
خودكار بودن آنهاست. فقط كافی است به آنها يك قطعه چوب يا صفحات چوبی بدهيد و آنها طرح مورد نظرتان 

را بر روی آن اجرا  كنند. به اين ترتيب، در نيروی كار و هزينه های توليد صنعتی بسيار صرفه جويی می  شود.

شکل 21ـ4

شکل 23ـ4 شکل 22ـ4
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 6  ـ لبه چسبانی قطعات تختخواب كودك
همة قطعات تختخواب كودك، مطابق با نقشه و توضيحاتی كه پيش از اين ارائه شد، توسط دستگاه لبه چسبان 
نواركاری می شود، اما باتوجه به شيوه كار لبه چسبان منحني كلگی تختخواب كودك را مانند شکل زير، بايد با 

»دستگاه لبه چسبان منحنی« نواركاری كرد.

ـ تفاوت لبه چسبانی مستقيم و منحنی در چيست؟
ـ چرا با همان ماشين لبه چسبان مستقيم نمی توان كلگی تخت را لبه چسبانی كرد؟

ـ چرا ماشين لبه چسبان منحنی نتوانست اضافات نوار را از بين ببرد؟

پس از پايان لبه چسبانی )نوار كاری(، بايد اضافات نوار در قسمت باال و پايين صفحه را توسط كاتر برش داد.

پس از گرفتن اضافات نوار از دو طرف، لبه های قطعه كار، تيز و برنده می شوند كه برای كودك، خطرآفرين است؛ 
بنابراين الزم است لبه ها پرداخت كاری شود.

بحث گروهي

شکل 24ـ4

شکل 27ـ4شکل 26ـ4شکل 25ـ4
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 7ـ عالمت گذاری و سوراخ كاری قطعات تختخواب كودك
برای سوراخ كاری، بايد از ماشين سوراخ زن اتوماتيك، و در صورت عدم وجود امکانات، می توان از دريل دستی 

استفاده كرد، كه در اين صورت بايد مراقب بود كه عمق سوراخ، از اندازة الزم بيشتر نشود.

در شركت های توليدی، سوراخ كاری پروفيل تختخواب كودك توسط دستگاه سوراخ زن اتوماتيك انجام 
می شود.

اندازة پروفيل مورد استفاده در تختخواب كودك 30×45 می باشد، و فاصلة بين سوراخ نرده ها كه روی پروفيل 
نصب می شود، ثابت بوده و بين 100 تا 150 ميلی متر است. اين دستگاه می تواند به طور هم زمان 42 سوراخ 
بزند. بازوهای نگهدارنده، در قسمت باالی دستگاه، پروفيل را ثابت نگاه داشته و با فشردن پدالی كه بر روی زمين 

قرار دارد، سوراخ كاری انجام می شود.

یادآوري

شکل 29ـ4شکل 28ـ4

شکل 32ـ4شکل 31ـ4شکل 30ـ4

شکل 34ـ4شکل 33ـ4
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8  ـ جدول انواع یراق آالت مورد استفاده در تختخواب كودك

ف
عنوان يراقردي

تعداد

وضعيت

يه
 اول

تاژ
مون

اق
 ير

سه
كي

اق
 ير

تن
كار

ن 
ارت

ك
ول

حص
م

ته
بس

زم 
لوا

لی
مي

تک

*46رولپالك 13×15
*15رولپالك 10×211
*1برچسب بوته بزرگ 90×3130
447mm×762برچسب بوته كوچك ـ سبزرنگ*
*2برچسب فيل كوچك  180×5230
*8درپوش اليت سفيد 6
*15اليت كامل7
*21دوبل پالستيکی8
*4پيچ سر تخت آلنی 50×6 تلگرافی ـ تخت9
*10پيچ خودرو تخت خزينه چهار سو 40×104
*1نبشی فلزی كوچك11
*34پيچ خودرو عدسی دو وچهارسو 5/8×128

*20پيچ خودرو تخت خزينه چهارسو 16×3/5)پيچ ريل جديد(13

*2دستگيره مدل ابر – سفيد رنگ ـ پالستيکی 14
15 4M×30 2پيچ ميلی متری عدسی دو سو چهار سو*
*2واشر گالوانيزه 1/5×5×12 16
*16پيچ خودروتخت خزينة چهارسو 20×174
*8فيتينگ پشت بند پالستيکی18
*4پيچ آلن خور سرتخت نيم رزوه 60×196
*4بکس برنجی 6ـ10 ميلی متری20
*4نبشی فرنگ تخت 21
*2ريل 40 سانتی متری 22
*40لولة پالستيکی تخت سفيد 545×2314
*4لوال ننويی كامل )مونتاژ(24
*2برچسب عالئم هشدار دهنده 25
*1كارتن كلگی تخت فيلی 50×1000×26950
*1شيت ورق 1200×272310
*1كارتن صندوق تخت رويا ميشکا و آناهيتا 110×360×281395
*1شيت ورق 1400×291600

جدول 4-2
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در شکل های زير تعدادی از يراق آالت مورد استفاده در ساخت تخت كودك، شامل نبشی فرنگ تخت، لوال ننويی، 
ريل 40 سانتی متری، دستگيره مدل ابر، نبشی فلزی، فيتينگ پشت بند پالستيکی و... نشان داده شده است.

 9ـ مونتاژ آزمایشی تخت كودك
ـ مونتاژ تخت كودك از باكس پايين و كشو شروع می شود، برای اين كار از قسمت پشت باكس شروع كرده، برای 
مونتاژ ميلة پيچ اليت، ابتدا بايد رول پالك 10×11 را با چکش كوبيده و سپس ميلة اليت را در داخل رول پالك ها 

سفت كرد. 

ـ در مرحله دوم، بدنة راست، وادار، بدنة چپ و پاسنگ را انتخاب كرده و يراق آالت مورد نياز را در سوراخ های تعبيه 
شده نصب می كنيم. در زير نحوه نصب يراق آالتی مانند: لوال ننويی روی بدنه های چپ و راست و ريل نشان داده 

شده است.

شکل 36ـ4 شکل 35ـ4

شکل 37ـ4

شکل 39ـ4 شکل 38ـ4
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ـ برای نصب ريل، از رول پالك 13×5 و پيچ خودرو تخت خزينه چهار سو 16×3/5 )پيچ ريل جديد( استفاده می شود.
ـ دو عدد ريل، يکی در سمت راست و ديگری در سمت چپ وسط، روی وادار نصب می شود.

ـ بعد از ريل، بايد لوالی ننويی، بر روی بدنه چپ و راست نصب شود، كه برای اين كار از چهار عدد پيچ خودرو تخت 
خزينه چهارسو 20×4 استفاده می شود.

شکل42ـ4شکل 41ـ4شکل 40ـ4

شکل 44ـ4 شکل 43ـ4

شکل 46ـ4شکل 45ـ4
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ـ بر روی هر بدنه دو عدد لوالی ننويی نصب می شود. بعد از نصب ريل و لوالی ننويی، قسمت تخت مونتاژ می شود.

استفاده  نرده   به عنوان  لوله های پالستيکی كه  نرده های تخت مونتاژ شود.  بايد  انجام مراحل پيشين،  از  بعد  ـ 
می شوند، در دو نوع ساده و طرح دار وجود دارند، كه اندازة سوراخ برای ميله های طرح دار، بايد به قطر 8/5 و عمق 

24، و برای ميله های ساده به قطر 14 و عمق 17 ميلی متر باشد.

از دو عدد نبشی)فرنگ( تخت، روی قيد پايين نردة تخت كودك استفاده می شود، بعد از سوراخ كاری پيچ فرنگ، 
رول پالك13×5 در داخل سوراخ ها كوبيده شده، سپس با پيچ خودرو عدسی دو و چهارسو 5/8×8، نبشی فرنگ بر 

روی قيد نصب می شود.

شکل 47ـ4

شکل 49ـ4شکل 48ـ4
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برای اتصال قيد پايين نرده ها به بدنه، از پيچ سر تخت آلنی 50×6 تلگرافی و برای اتصال پروفيل نرده ها از پيچ آلن 
خور سرتخت نيم رزوه 60×6 استفاده می شود.

بعد از اتصال نرده ها به بدنه، بدنه ها، بر روی لوالی ننويی قرار می گيرد.

شکل 51  ـ4 شکل 50  ـ4

شکل 54  ـ4شکل 52  ـ4 شکل 53  ـ4

شکل 55  ـ4
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10ـ بسته بندی قطعات گهواره كودك
تمام قطعات گهواره، برای راحتی حمل و نقل و جلوگيری از آسيب ديدگی، در كارتن های مخصوصی كه به 

همين منظور طراحی می شوند، بسته بندی می گردند. 
در قسمت طراحی، بسته بندی مورد نظر نسبت به اندازة محصول طراحی می شود. طراحی بايد به گونه ای باشد، كه وزن 
محصوالت هنگامی كه در داخل بسته بندی قرار می گيرد، بيشتر از 35 كيلوگرم نباشد، در غير اين صورت، حمل ونقل 

در طبقات ساختمان، مشکل خواهد شد. )شکل 57(
برای قرار گرفتن يراق آالت از يك كارتن 3 اليه جداگانه برای بسته بندی يراق آالت استفاده می شود؛ در حالی كه 
و  نقل  و  تا هنگام حمل  گرفته می شود،  نظر  در  كارتن 5 اليه  قطعات محصوالت،  كارتن های  هنگام طراحی 

انباركردن روی هم، مشکلی برای جعبه ها به وجود نيايد. )شکل58(

شکل 56  ـ4

شکل 58  ـ4شکل 57  ـ4
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ساخت تختخواب کودک و نوجوان
تختخواب وسيله اي است كه به بدن، احساس راحتی و امنيت می دهد و باعث می شود كه فرد در حالت دراز 

كشيده، گردش خون مناسبی داشته، و تسکين و آرامش راتجربه كند.
برای تخت های يك نفره، عرضی بين 90 تا110 سانتی متر مناسب است؛ كه براي افراد چاق يا كساني كه در 
خواب زياد غلت می زنند و حركت می كنند، بهتر است تختی با عرض 110 سانتی متر انتخاب شود. تخت های دو 
نفره نيز بايد عرضی بين 160 تا 180 سانتی متر داشته باشند. بهتر است طول تختخواب يك نفره برای جوان 
بلند قد 2 متر باشد. برای بزرگساالنی با جثة متوسط، طولی به اندازه 190 سانتي  متر كافی است. ابعاد تخت های 

كودكان و نوزادان نيز به سن و قد كودك بستگی دارد.
نکتة مهم ديگر، ارتفاع تختخواب است. تختخواب نبايد خيلی بلند يا خيلی كوتاه باشد؛ ارتفاعی بين 35 تا 40 
سانتی متر مناسب است تا وارد و خارج شدن از آن، و همچنين مرتب كردن روتختی و ملحفه ها به راحتي انجام 
گيرد. اگر شخصی كه می خواهد تختخواب بخرد، در تخت كم تحرك است، اين ارتفاع می تواند بين 50 تا 55 
سانتی متر نيز باشد. برای چيدمان تختخواب نيز بايد نکاتی را مد نظر داشت. تخت را بايد به گونه ای در اتاق 
قرار داد كه قسمت سر، به سمت ديوار باشد تا خارج شدن و داخل شدن از آن به راحتي انجام گيرد. تختخواب 
مناسب، تختی است كه وقتی روی لبة آن می نشينيد، ران هايتان موازی با سطح افق و حداكثر 10 تا 15 درجه 
زاويه داشته باشد و كف پا به راحتی روی زمين قرار بگيرد؛ دقيقاً مثل نشستن روی يك صندلی ميز ناهارخوری 
استاندارد. بعضی از تخت ها ارتفاع كوتاهی دارند، بنابراين وقتی روی لبة آنها می نشينيد، پا كاماًلً جمع می شود و 
زانو باال می آيد. چنين تخت هايی مناسب نيستند زيرا هنگام رفتن به تخت و بلند شدن از روی آن، دچار مشکل 
می شويد. تخت هايی هم كه ارتفاع زيادی دارند و هنگام نشستن روی آنها، پاها آويزان می شود، انتخاب مناسبی 
نخواهند بود. برای انتخاب تخت كودكان هم رعايت اين اصول الزامی است. بهترين تشك، تشکی است كه وقتي

روی آن می خوابيد، در آن فرو نرويد. البته استراحت 
كوتاه مدت روی تشك های بادی يا آبی و مواج، مشکلی 
برای فرد ايجاد نمی كند، اما برای استراحت های طوالنی 
باشد، به طوری كه  بايد سفت  مدت و شبانه، تشك 
وقتی با دست به آن فشار وارد می كنيد، بيشتر از 4 
انگشت فرو نرود. برای كودكان، استفاده از تشك های 

پنبه ای ايده آل است.

عمليات 
کارگاهي

شکل 60  ـ4شکل 59  ـ4

شکل 61  ـ4
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 1ـ طراحی و ترسيم نقشه های اجرایی تختخواب نوجوان
تختخواب از بديهی ترين و اصلی ترين اجزای تشکيل دهنده اتاق خواب كودك و نوجوان است. در شکل 4-62 

مدلي  تختخواب نوجوان كه به كمك نرم افزار KD طراحی شده است، مي بينيد.

اين تختخواب از چند قطعه ساده تشکيل شده، تنها موردی كه نياز به دقت و استفاده از ابزار shape دارد، 
كلگی باالي آن است. 

با فرم های مختلف نيز  باال  انجام دهيد و برای ساخت كلگی  با كمك هنرآموز خود  طراحی اين تختخواب را 
تمرين كنيد. 

در نمای سيمی سه بعدی، جزئيات پنهان شده در زير كف تخت را مشاهده می كنيد. )شکل 4-63(

شکل 62  ـ4

شکل 63  ـ4
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اولين قدم در ساخت محصوالت چوبی، طراحی سازة مورد نظر، و راحت ترين روش  همان طور كه گفته شد، 
طراحی، كار با نرم افزار اتوكد است. طراح بايد همة قطعات يك سازه را به طور جداگانه طراحی، و سوراخ های 
مورد نظر را با اندازة دقيق عالمت گذاری كرده و قطعاتی كه نا مفهوم و پيچيده هستند را به كمك برش نشان 

دهد.
بعد از ترسيم نقشة قطعات يك محصول به طور جداگانه، بايد يك پرسپکتيو كامل از محصول مورد نظر طراحی 
شود تا مشخص گردد كه تمام سوراخ كاری ها و اتصاالت، به طور كاماًل دقيق روی هم قرار می گيرند. و از بدون 

عيب بودن طراحی هنگام تحويل به قسمت توليد اطمينان حاصل شود.

قطعات تخت شامل كلگی باال، كلگی پايين، دو قيد طولی تخت، پنل كلگي باال )پنل لمسه(، پنل كلگي پايين 
تخت)نصب پايه( و كف تخت می باشد. طول تشك تخت طبق استاندارد 200 سانتی متر در نظر گرفته می شود، 

كه اگر تخت، لبه داشته باشد، بايد 4 سانتی متر به طول قيد تخت اضافه نمود. )شکل  هاي67  ـ4 و 68  ـ4(

شکل 64  ـ4
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فهرست ابزار و ماشين آالت مورد نياز

مواد مصرفيماشين آالتابزار دستي و دستي برقي

دريل دستی برقيـ دريل شارژي
گونيا ـ چکش ـ مداد ـ مترـ اليت زن

اره گرد ميزي خط زن- 
لبه چسبان - پانل بر - سوراخ زن 

تخته خرده چوب)نئوپان( 
مالمينه 

ام دي اف روكشدار 

 جدول ابعاد قطعات تختخواب نوجوان)کارت برش(
ابعاد برش تختخواب كودك و نوجوان، بر اساس نقشة موجود به شرح زير است:

نوع قطعهردیف
)mm( ابعاد برش

تعداد
نوع رنگ قطعه

مواد
راه 

راست
راه 
پود ABCطولعرضضخامت

*MDF *169329851كلگي باالي تخت1

MDF *166209301پنل كلگي باال2

MDF *162489321كلگي پايين تخت3

*MDF *1624620002قيد بغل تخت4

*MDF *161189321پنل كلگی پايين تخت5

MDF 1689519951كف تخت6

٭ رنگ                       A – كارامل                     B – سامائوتيك                           C ـ

رنگ های قطعات يا سازة مورد نظر، براساس سليقة مشتری و سازنده يا طراح انتخاب می شود. 

تهیة الگوی برش، با استفاده از نرم افزار كات مستر
نقشة جانمايی قطعات را كه قبالً توسط نرم افزار كات مستر و طبق اندازة صفحة مورد نظر آماده شده، بايد به 
دقت بررسی نمود تا از اشتباه احتمالی هنگام برش، جلوگيری به عمل آيد. در ساخت تختخواب، از دو نوع رنگ 
استفاده شده و نياز به دو بار استفاده از كات مستر است. از آنجايی كه تختخواب، قطعات زيادی ندارد، نيازی 
به طراحی با كات مستر نيست و می توان به صورت دستی نيز اندازة قطعات را روی كاغذ ترسيم كرد، ولی در 

كارخانجات و با حجم توليد باال، ضرورت استفاده از اين نرم افزار كاماًلً احساس می شود.

نکته

جدول 3ـ4

جدول 4ـ4
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 نقشة لبه چسبانی)نوارکاری(
تمام قطعات بايد نقشة نواركاری داشته باشند؛ و در شکل زير، نقشة نواركاری قطعات تختخواب نشان داده شده است.

شکل  69  ـ4

شکل 70ـ4

شکل 72ـ4

شکل 71ـ4
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 1ـ کلگی باالی تخت 
كلگی باال، دارای ارتفاع986 و عرض 934 ميلی متر است. در قسمت زير كلگی باال، به دليل اين كه به عنوان 
پايه عمل می كند، از نوار لبه به ضخامت 2 ميلی متر و سه طرف ديگر، از نوار لبه به ضخامت 1 ميلی متر استفاده 
می شود. طبق برش AـA برای نصب لمسه به كلگی باال، 4 سوراخ به قطر 8 و عمق 16 ميلی متر زده می شود و 

برای اتصال نبشی در دو طرف كلگی باال، 6 سوراخ به قطر 8 و عمق 16 ميلی متر ايجاد می گردد.  

 پنل لمسه
روی پنل لمسه، سوراخ كاری هايی برای دوخت پارچه طراحی و عمق و قطر اين سوراخ ها نيز مشخص می گردد. 
سوراخ های نصب لمسه به كلگی باال، دارای قطر 8 و عمق 16 ميلی متر، يعنی ضخامت تخته است. سوراخ كاری 

دوخت چرم لمسه به قطر 5 و عمق 16 ميلی متر است.

شکل 73ـ4

شکل 74ـ4
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 2ـ کلگی پایين
كلگی پايين، دارای طول 900 و عرض 250 ميلی متر است. روی كلگی پايين، دو عدد نبشی سه گوش قرار 
می گيرد، كه هر يك از اين نبشی ها، دارای 3 سوراخ به عمق 12 و قطر10 ميلی متر می باشد. 2 سوراخ از مقطع 
مانند شکل زير به قطر 8 و عمق 22 ميلی متر برای اتصال دوبل پالستيکی و 8 سوراخ به قطر 5 ميلی متر و عمق 

14 ميلی متر برای اتصال نبشی فرنگ روی كلگی پايين انجام می شود.

ـ برش A.A، قطر و عمق سوراخ های روی نبشی سه گوش را نشان می دهد. 

شکل 77ـ4

شکل 75ـ4
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 3ـ قيد طولی تخت
بايد  دو قيد طولی تخت، قرينة هم هستند؛ و به دليل سوراخ كاری هايی كه روی قيد ها انجام می شود، طراح 
مشخص كند كه كدام قيد مربوط به سمت چپ تخت و كدام مربوط به سمت راست تخت است، تا درمواردی 
كه قطعات به صورت سری كاری ساخته شده اند، هنگام مونتاژ مشکلی به وجود نياورند. سوراخ های نصب قيد 

بغل تخت، دارای عمق12 و قطر 10ميلی متر هستند.

برش قطعات تختخواب نوجوان
در صورتی كه برش صفحة فشرده با طول 3660 ميلی متر با دستگاه اره گرد ميزی موجود، مقدور نباشد، ابتدا بايد 

صفحه را با دستگاه اره گرد دستی برقی به دو قسمت برش دهيد. آنگاه با دوركن برش های اصلی را انجام دهيد.

شکل 80  ـ4
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مي شود، تا گوشه هاي با زاويه 45درجه داخل نبشي چهار گوشة قيدهاي تخت قرار بگيرد.
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هنگام برش، بايد به نکات زير توجه كرد:
ـ برای برش صفحات فشرده، از تيغة مخصوص استفاده كنيد. 

ـ از تيغة كند استفاده نکنيد.

ـ تيغة خط زن دستگاه دوركن، قبل از شروع به كار روشن شود.
ـ هنگام برش، به طرح روی صفحه توجه شود تا برش خالف جهت نقش روی صفحه انجام نشود.

شکل 81  ـ4

شکل 82  ـ4

دستگاه اره گرد میزی، انواع و كاربرد آنها
مناسب ترين ماشين براي برش صفحات چوبي و مصنوعي، ماشين اره گرد ميزي است كه داراي تنوع زيادي 
بوده و در كارگاه هاي كوچك، كارخانجات و همچنين در كارگاه هاي آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين 
ماشين، كه به آن اره  مجمعه اي )مجموعه اي( نيز گفته مي شود، مي توان براي برش هاي طولي، عرضي، زاويه دار، 
كنشکاف زدن، دوراهه نمودن، دور كردن، گونيايي كردن و... استفاده كرد. ماشين اره گرد ميزی در انواع مختلفي 
از اين ماشين ها كه به دوركن معروف  ساخته مي شود، كه تقريباً بخش اصلي آنها شبيه يکديگر است. نوعی 
هستند، به دليل داشتن ريل ها، گونياها و بازوهاي بزرگ و جانبي، می توانند صفحات بزرگ ام دی اف، تخته 
خرده چوب، تخته چنداليه و ساير صفحات چندسازه را حتي با طول 3800 ميلی متر برش بزنند. در شکل زير 

تصوير ماشين اره گرد دوركن نشان داده شده است. 
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 نکات ایمنی و بهداشتی هنگام کار کردن با دستگاه دور کن
ـ استفاده از ماسك تنفسی، گوشی و عينك

ـ روشن كردن مکندة گرد و غبار متصل به دستگاه
ـ قرارگرفتن پشت دستگاه با آرامش و به صورت استاندارد

ـ محکم گرفتن قطعه كار و چسباندن آن به گونيای دستگاه، برای جلوگيری از پس زدن قطعه كار
ـ افراد خواب آلود وخسته، هرگز با دستگاه كار نکنند.

ـ بعد از پايان برش كاری، قطعات اضافی از روی دستگاه جمع و دستگاه تميز شود.
ـ سياه شدن مقطع برش قطعات هنگام برشکاری، نشان دهندة كند بودن تيغة دستگاه برش است؛ تيغة اره گرد 

را بايد تعويض كرد.

 ایستگاه لبه چسبان صاف )اتوماتيک(
اين دستگاه، كامل ترين لبه چسبان موجود است كه بهترين كيفيت نوار كاری را ايجاد می كند. اين دستگاه برای 
چسباندن نوار PVC و ساير نوارهای بدون چسب به كار می رود و بسته به نوع دستگاه، دارای ايستگاه های مختلف 
كاری می باشد، كه هر ايستگاه، وظيفة خاص خود را دارد. به طور كلی اين دستگاه، تمام اتوماتيك می باشد و فقط الزم 
است قطعه را روی ابتدای ميز دستگاه قرار دهيد تا به صورت اتوماتيك، نوار كاری و پرداخت نوار را انجام داده، و قطعة 

آماده را تحويل دهد. مهم ترين فاكتور برای انتخاب اين نوع ماشين آالت، توجه به تعداد ايستگاه های كاری است. 

پس از پايان برشکاری، بايد محل هايی را كه نياز به لبه چسبانی دارد، عالمت گذاری كرد وسپس قطعات را در 
سطح صاف و تميزی قرار داد تا خش يا لب پريدگی روی آنها ايجاد نشود. 

شکل 84  ـ4شکل 83  ـ4

اندازه  به  بايد  تيغه،  اين  استفاده می شود پس  تيغة خط زن  از  پريدگی صفحه،  از لب  برای جلوگيری 
ضخامت روكش، باال باشد. توجه داشته باشيد كه تيغة خط زن، خالف جهت تيغة اصلی حركت می كند.

نکته

شکل 85  ـ4
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 مراحل آماده سازی و کار با دستگاه لبه چسبان مستقيم
ـ ابتدا هيتر دستگاه را روشن می كنيم و چسب گرانولی شکل را داخل مخزن می ريزيم تا ذوب شود؛ كه حتماً 

بايد از ذوب شدن چسب اطمينان حاصل كنيم.
ـ دما، با توجه به نوع چسب مصرفی، شرايط دمای هوا و فصل، متغير است؛ كه معموالً بين 180 تا 220 درجة 

سانتی گراد تنظيم می شود.
ـ روش تنظيم دستگاه بستگی به مدل آن دارد، كه در انواع منحنی زن، نيمه اتوماتيك كارگاهی و تمام اتوماتيك 

چند ايستگاهه وجود دارد.
ـ اگر دمای مخزن بيش تر از حد مجاز تنظيم شود، چسب می سوزد و قابليت خود را از دست می دهد.

ـ كمپرسور هوا بايد روشن شود، زيرا گيوتين های دستگاه با هوای فشرده كار می كنند.
ـ نوار مورد نظر را كه از قبل انتخاب شده، را روی دستگاه قرار می دهيم

ـ مکنده و موتورهای دستگاه را روشن می كنيم.
ـ ارتفاع فك دستگاه را با ضخامت قطعة مورد نظر تنظيم می كنيم.

ـ پس از قرار دادن حلقة نوار لبه، بايد دستگاه را تنظيم كنيم.
ـ قطعة مورد نظر را روی صفحه و غلتك های دستگاه قرار داده و به جلو هدايت می كنيم.

ـ بعد از پايان كار، دستگاه را خاموش و نظافت می كنيم.

شکل 86  ـ4

شکل 88  ـ4شکل 87  ـ4
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ساخت اتصاالت و سوراخ كاری قطعات
در ساخت تختخواب، بهترين نوع اتصال برای مونتاژ راحت دو قطعه به يکديگر، يراق آالت فلزی هستند. اتصاالت 
مورد استفاده در ساخت تختخواب كودك و نوجوان، نبشی سه گوش، نبشی فرنگ، قيد های فلزی برای نشستن 

كف تخت، دوبل پالستيکی، پيچ و مهرة شاخ دار می باشد.

دستگاه الیت زن اتوماتیک
كافی است كه نقشة ترسيم شده توسط نرم افزار، به دستگاه وارد شود؛ از آن به بعد دستگاه به صورت اتوماتيك 

سوراخ های طراحی شده را ايجاد می كند.

شکل 91ـ4 شکل 90ـ4 شکل 89  ـ4

شکل 94ـ4شکل 93ـ4شکل 92ـ4

شکل 97ـ4شکل 96ـ4شکل 95ـ4

شکل 100ـ4شکل 99ـ4شکل 98ـ4
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یراق آالت تختخواب كودك و نوجوان
هر محصولی نياز به ليست يراق آالت دارد كه مشخص می كند چه نوع يراق برای اين نوع اتصاالت مورد نياز است 
و همه يراق آالت كد بندی دارند كه شماره يا كد هر يراق هنگام طراحی در داخل نقشه مقابل اتصال مورد نظر 

ذكر می شود. يکی از مهم ترين مراحل درساخت محصوالت انتخاب يراق آالت است.

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراقردیف

باال رفتن مقاومت اتصالمحل سوراخکاری34رول پالك 10×111

نصب كلگی پايين به پنل كلگی پاييننصب فرنگ20پيچ خودرو عدسی دو سو و چهارسو 1/2×28

نصب نبشی سه گوشنصب نبشی سه گوش18پيچ ميلی متری عدسی دو سو و چهارسو 10×36

نصب نبشی فلزینبشی فلزی قيد بغل14پيچ ميلی متری تخت خزينه دوسو و چهارسو 12×46
اتصال كلگی پايين به پنل كلگی پايينكلگی پايين2فرنگ تخت5
نگه دارندهكلگی پايين2دوبل پالستيکی6
نگه داری كف تختروی قيد بغل تخت2نبشی نگه دارندة 175 سانتی متر7
مهار كف تختروی نبشی نگهدارنده2قيد مهار كف تخت 90سانتی متر8
10پيچ ميلی متری عدسی دو سو چهارسو 20×96

10M6 كلگی 16مهره شاخ دار پنل  و  باال  كلگی 
جهت نصب پايه ونصب قيد بغل به كلگی باالپايين

نصب اسکلت تختنصب اسکلت تخت4گونيا 3 گوش سوراخدار11
12M6 نصب لمسه به كلگی باالپنل لمسه4مهره
نصب كلگی باال به نبشی سه گوشكلگی باال6پيچ ميلی متری تخت خزينه چهارسو 25×136
نصب لمسه به كلگی باالپنل لمسه4پيچ ميلی متری تخت خزينه چهارسو 35×146
پايهزير پنل كلگی پايين2پايه پالستيکی قهوه ای15
لمسه كوبیپنل لمسهچرم مصنوعی 82×105 سانتی متر16
لمسه كوبیپنل لمسهاسفنج 3 سانتی 82×105 سانتی متر17
لمسه كوبیپنل لمسهاسفنج 1 سانتی 82×105 سانتی متر18

شکل 103ـ4شکل 102ـ4شکل 101ـ4

 جدول 5ـ4ـ انواع یراق آالت مورد استفاده در تخت نوجوان
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نحوه ساخت نبشی سه گوش 
ابتدا بايد ورق های فلزی را در اندازه های مورد نياز بريد، سپس توسط دستگاه سوراخ زن فلز كه به صورت قالب 
است، جای پيچ ها را سوراخ كرد. پس از سوراخ كاری، بايد دو طرف قطعه خم شود، كه اين كار با دستگاه خم 
انجام می گيرد. خم يك طرف قطعه آزاد است كه بايد جوش كاری شود. پس از جوش كاری، نبشی سه گوش 

آمادة نصب روی كار باشد.

 مونتاژ قطعات تختخواب نوجوان
هنگام مونتاژ، انتخاب مناسب يراق آالت و اتصاالت از اهميت ويژه ای برخوردارند، زيرا با انتخاب صحيح است كه 

حمل و نقل و مونتاژ سريع و راحت فراهم می آيد. 

 1ـ کلگی باالی تخت 
برای نصب نبشی سه گوش، بايد 3 سوراخ به قطر 8 و عمق 16 ميلی متر درسمت راست و چپ كلگی باال )طبق 
نقشه با فاصلة مشخص شده( ايجاد كرد و مهره های شاخ دار را دراين سوراخ ها كوبيد. هنگام نصب نبشی سه 

گوش، اين مهره ها، پيچ های نبشی را از داخل، محکم در خود نگه می دارند.
تخت های يك نفره، برای نصب لمسه به كلگی باال، به 4 سوراخ و تخته های با عرض بزرگ تر، به 6 عدد سوراخ 

نياز دارند. 

شکل 104ـ4

شکل 105ـ4
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 پنل لمسه
در اولين گام بايد رويه كوبی پنل لمسه انجام شود.

1ـ قبل از اين كه اسفنج و چرم توسط نخ كفاشی روی پنل لمسه دوخته شود، بايد روی 4 سوراخی كه برای 
نصب لمسه به كلگی باال تعبيه شده، مهرة شاخ دار كوبيد. 

2ـ همان طور كه در شکل ديده می شود، مهرة شاخ دار دارای 4 چنگك است، كه با ضربة چکش به داخل چوب 
فرو رفته و حکم يك مهرة مقاوم در چوب را دارد.

بعد از كوبيدن مهرة شاخ دار بايد روی پنل لمسه، اسفنج و چرم قرار داد و طبق طرح از پيش تعيين شده در 
نقشة پنل لمسه كه سوراخ هايی روی پنل تعبيه شده، طرح روی لمسه را توسط نخ كفاشی دوخت. چرم پنل 

لمسه، توسط منگنه زن بادی كوبيده و قسمت های اضافه چرم توسط قيچی بريده می شود.

پس از رويه كوبی، لمسه را بايد توسط 4 سوراخی كه قبالً روی پنل لمسه و روی كلگی ايجاد شده، روی كلگی باال مونتاژ كرد. 

شکل 112ـ4

شکل 111ـ4 شکل 110ـ4 شکل 109ـ4

شکل 108ـ4شکل 107ـ4شکل 106ـ4
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 2ـ کلگی پایين
سوراخ  سه  به  نبشی ها طبق شکل 113ـ4،  از  هريك  كه  است  گوش  سه  نبشی  عدد   2 دارای  پايين،  كلگی 
نياز دارد. كلگی پايين تخت، با 2 نبشی فرنگ و 2 دوبل پالستيکی به پنل كلگی پايين نصب می شود. دوبل 
و  را دارد،  نبشی های سه گوش  و  نبشی فرنگ  اوليه و مشخص شدن سوراخ های  نگه دارندة  پالستيکی، نقش 

راحت تر مشخص می كند كه كدام سوراخ مربوط به كدام قسمت است.

بعد از نصب نبشی های سه گوش، بايد پايه ها را نصب 
استفاده  شاخ دار  مهرة  از  پايه ها،  نصب  برای  كرد. 

می شود.
برای نصب 2 عدد پايه، بايد 6 عدد مهرة شاخ دار به 
در  استفاده  مورد  پايه های  پايين كوبيد.  پنل كلگی 
شکل روبرو، از جنس پالستيك است كه بسته به نوع 

طرح، در انواع مختلف در بازار موجود است. 

شکل 114ـ4شکل 113ـ4

شکل 116ـ4شکل 115ـ4

شکل 117ـ4
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 3ـ قيد طولی تخت
برای مونتاژ اسکلت تخت، يعنی مونتاژ قيدهای طولی و دو كلگی باال و پايين از 4 عدد نبشی سه گوش استفاده 

می شود. هريك از قيدهای فلزی هم تراز با نبشی های سه گوش، با 7 پيچ روی بدنه نصب می شود. 

شکل زير، نحوة اتصال قيد طولی به كلگی باال و پايين را نشان می دهد. قيد طولی، توسط نبشی های سه گوش 
روی كلگی ها نصب می شود.

شکل 120ـ4شکل 119ـ4

شکل 118ـ4

شکل 123ـ4شکل 122ـ4شکل 121ـ4
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برای نگه داری كف تخت، بايد 2 عدد قيد فلزی روی قيدهای طولی پيچ شود؛ اين 2 قيد فلزی، توسط 2 قيد 
فلزی ديگر به هم وصل می شوند. قيد های فلزی عرضی كف تخت، هنگام وارد شدن بار زياد و آنی روی تخت، 

از خود مقاومت بااليی نشان داده و از شکسته شدن كف تخت جلوگيری می كنند.

جنس كف تخت، معموالً از تخته خرده چوب مالمينة سفيد ساده است كه مانند شکل زير روی قيدهای فلزی نصب 
شده روی بدنة تخت قرار می گيرد. از دو طرف يك سِر كف تخت، به صورت 45 درجه، و به اندازة عبور انگشتان 

دست، برش داده می شود تا هنگام قرار دادن كف تخت روی قيد های فلزی، دست ها به بدنه تخت گير نکند. 

ابعادتشك يك نفره 90×200 سانتی متر است. اين تشك ها در اندازه های يك و دونفره توليد داخل كشور، در 
بازار موجود است.

شکل 126ـ4شکل 125ـ4شکل 124ـ4

شکل 129ـ4شکل 128ـ4شکل 127ـ4

شکل 131ـ4شکل 130ـ4
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 بسته بندی تختخواب نوجوان

 آماده سازی کارتن بسته بندی 
برای بسته بندی محصوالت از كارتن استفاده می شود. در قسمت طراحی، بسته بندی مورد نظر نسبت به اندازه 
محصول طراحی می شود. طراحی كارتن ها معموالً به صورت يك تکه و دو تکه است. روش دوتکه، شبيه كارتن های 
قنادی است كه يك جعبة زيرين دارد و قطعات داخل آن قرار می گيرد و يك دركه سايز آن 20 ميلی متر نسبت 
به جعبة زيرين بزرگ تر است، روی جعبه قرار می گيرد. اندازة جعبة زيرين از اندازة قطعات محصول، به اندازه 30 

ميلی متر از هرطرف)به علت قرار گرفتن يونوليت و ضربه گير( بايد بزرگ تر باشد.
جعبه های يك تکه از يك كارتن يکپارچه تشکيل شده كه جعبة زيرين و دِر جعبه چسبيده به هم هستند. در بعضی 
از محصوالت، كه داخل جعبة بسته بندی فضای پرت زيادی وجود دارد، يراق آالت را نيز داخل همان جعبه قرار 
می دهند؛ و در فضاهای پرتی كه يراق وجود ندارد، معموالً از يونوليت برای پركردن فضاهای خالی استفاده می شود. 
بعد از قرار دادن تمام قطعات در داخل كارتن بسته بندی، درِ كارتن ها توسط چسب نواری 5 سانتی متری بسته می شود.

يونوليت  بسته بندی،  جعبة  دورتادور  و  می شوند،  پيچيده  سلفون  توسط  ابتدا  شده اند،  رويه كوبی  كه  قطعاتی 
می دهند، سپس قطعات، داخل جعبة كارتن بسته بندی قرار می گيرد. 

شکل 133ـ4شکل 132ـ4

شکل 135ـ4شکل 134ـ4



164

در داخل جعبه بسته بندی، بايد نقشة مونتاژ قرار داده شود تا مشتری يا نمايندگی مورد نظر، به راحتی بتواند از 
طريق نقشة مونتاژ، قطعات را مونتاژ كند.

انجام شده،  اتوكد طراحی شود، سپس طبق همان طراحی  با  ابتدا  بايد  نيز  بسته بندی  داخل جعبة  چيدمان 
چيدمان انجام گيرد.

شکل 136ـ4

شکل 137ـ4
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پودمان چهارم: ساخت گهواره و تختخواب كودك و نوجوان

ارزشيابي شایستگي ساخت گهواره و تختخواب کودک و نوجوان

شرح کار: 
ـ طراحي گهواره و تختخواب كودك و نوجوان با استفاده از نرم افزار و ترسيم نقشه هاي فني و اجرايي آنها 

ـ انتخاب مواد اوليه طبق نقشه و تهبه 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 گهواره و تختخواب كودك و نوجوان 

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 تجهيزات:

شرایط: 1.كارگاه مبلمان صفحه ای استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهويه كافي و فنداسيون مناسب براي نصب دستگاه و سيستم مکنده و نوركافي به 
انضمام لوازم ايمني و نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن              2. اسناد: نقشه گهواره و تختخواب 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 تجهيزات:
ماشين اره گرد ميزي- ماشين فرز- ماشين دريل ستوني- ماشين لبه چسبان اتوماتيك يا دستي- دستگاه فارسي بر- تنگ دستي - تنگ نيوماتيك

معيار 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 غير فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محيطي 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 مکنده ها

4ـ صرفه جويي و مطابقت با نقشه

2

*ميانگين نمرات

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