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پودمان 4سيم و اتصاالت آن        
 ساخت تختخواب تاشو و ثابت
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واحد یادگیری 1  
شايستگی طراحي و ساخت تختخواب تاشو يك نفره 

آیا تا به حال پی برده اید؟ 
ـ تختخواب تاشو ديواري  چه ويژگیهايی بايد داشته باشد؟

ـ در ساخت تخت خواب تاشوی ديواري از چه مواد و وسايلی می توان استفاده کرد؟
ـ کاربرد تختخواب تاشو در اتاق خواب چیست  ؟

ـ براي ساخت تختخواب تاشو  از چه يراق هايي مي توان استفاده کرد؟
ـ ساخت تختخواب از صفحات فشرده چوبي و از چوب ماسیو چه تفاوت هايي با هم دارند؟ 

استاندارد  عملکرد: 

پــس از اتمــام اين واحد يادگیری هنرجويان قادر خواهند بود که از صفحات فشــرده چوبي به عنوان  مواد اولیه  
برای ساخت تختخواب تاشو که يكي از اجزاي مبلمان خواب مي باشد ، با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده 

و استفاده کنند. 
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1ـ عنوان پروژه
ساخت تختخواب يک نفره تاشو )جمع شونده(

                  شکل 1                                                        شکل 2                                                                شکل3   

2ـ تعریف پروژه
در اين پروژه مراحل ساخت تختخواب يک نفره تاشو )جمع شونده( به طول 900 ، عرض)عمق( 500 و ارتفاع 1950 
میلی متر از جنس 16mm MDF با لبه چسبان PVC2mm  به همراه يراق و اتصال  الیت و دوبل  بیان شده است.

3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(
هدف اصلی پروژه: کسب مهارت شايستگی طراحی و ساخت تختخواب های يک نفره تاشو )جمع شونده(

ســاير اهداف: کاربرد کلیه مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز ساخت تختخواب تاشو، آشنايی با يراق آالت مخصوص 
اين محصوالت 

4ـ مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

استفاده از مكنده ها براي خروج گردو غبار و ذرات به خارج از محیط کارگاه

پوشیدن لباس کار و استفاده از عینک و گوشي ايمني و استفاده از لوازم کمكي حین کار با ماشین آالت صنايع 
چوب و تمیز کردن و جمع آوري ابزارها و تحويل آنها به انبار

نگرش: دقت و خالقیت

شایستگی های غیر فنی
در انجام کار گروهي مسئولیت پذير باشید.اخالق حرفه اي

همیشه در حال ياد گرفتن باشید.يادگیري مادام العمر
در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کارآفرين باشید.نوآوري و کارآفريني

از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جويی کنید.مديريت منابع
مي توان به کار گروهی، آموزش ديگران ، فناوری اطالعات وارتباطات ، ساير شايستگي هاي غیر فني

تفكر سیستمي   و تفكر خالق اشاره نمود.

5ـ  شایستگی های غیرفنی

نكات ايمنی

نكات زيست محیطی
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6ـ  نقشه ایزومتریک
نقشه ايزومتريک يا تصوير مجســم پروژه  را می توان با 
 Sketch up يا AutoCAD نرم افزارهــای طراحی مانند
يا هر نرم افــزار ديگری طراحی نمــود. مرحله اول اين 
کار به ترتیب از بدنه ها و ســقف و کف شــروع شده و تا 
طراحی پشت بندی که در شیار کنشكاف يا دوراهه قرار 

داده می شود ادامه می يابد و با قرار دادن طبقات )با توجه 
به استقرار پشت بند( در محل خود خاتمه می يابد. البته 
طراحی کمد پايین)سرتخت( که مكانی برای قرار دادن 
بالش اســت و نیز درِ کمد )کف تخــت( در مرحله دوم 

طراحی انجام می پذيرد. 

7ـ  نقشه سه نما
ترسیم نقشه سه نمای پروژه به همراه اندازه گیری طبق تصاوير زير انجام می گیرد. 

شکل 4

شکل 5
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8ـ  نقشه انفجاری

9ـ  نقشه برش و دیتیل

شکل 6

شکل 7
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10ـ جدول لیست برش
جدول 1ـ لیست برش تخت خواب يكنفره تاشو )جمع شونده(

ف
ردی

 
نام 
قطعه

کد
قطعه

 
جنس

 
رنگ

 
تعداد

مساحتابعاد قطعات به میلیمتر
مترمربع

سمت و متراژ 
نوارکاری

متراژطولعرضطول عرض ضخامت

1
بدنه کالف 

اصلی
1MDF21649819481.94114.9سفید

1164808680.42010.9سفید2MDFسقف2
1164988680.43010.9سفید3MDFکف3

4
پیشانی زیر 

سقف
4MDF116488680.04010.9سفید

3161788680.46012.6سفید5MDFطبقه5

6
قید لوال 

گازر
6MDF116988680.09010.9سفید

7
در کمد 

بالش
7MDF1161768640.15222.1سفید

8
صفحه 

جلو کمد 
بالش

8MDF1168689980.87100.9سفید

9
کف تخت 
زیر کالف 

فلزی
9MDF11685618961.62225.5سفید

1388819381.72000.0سفید10MDFپشت بند10

ل 
ع ک

جم

6.62مساحت کل صفحات 16 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(
0.00مساحت کل صفحات 32 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(

1.89مساحت کل صفحات 3 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(
19.4متراژ کل نوارکاری صفحات 16 میل )متر طول(
0.0متراژ کل نوارکاری صفحات 32 میل )متر طول(

ابعاد داده شده، ابعاد نهایی برش ورق هستند و ضخامت نوار از آنها کم شده است ولی در نقشه ها اندازه ها با نوار به ضخامت 
2 میل ترسیم شده است.
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11ـ نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در صفحه
با توجه به نرم افزار cut master چیدمان صفحات و برش قطعات مانند شكل زير در 2 ورق می باشد .

شکل 8

شکل 9
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12ـ جدول یراق آالت
جدول 2ـ يراق آالت تختخواب تاشو

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالت ردیف

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

م

اق
یر

سه 
کی

ن 
ارت

ک
ول

ص
مح

1
الیت کامل 

جهت نصب بدنه ها به 30
سقف و کف و طبقات

اتصال 
**دو قطعه 

جهت نصب قطعه 3پیچ ام دی اف 3 سانت ) 3 عدد(2
نگهدارنده در سقف 

اتصال 
*قطعات

اتصال جهت نصب لوال گازور4پیچ ام دی اف 1.5 سانت ) 4 عدد(3
*قطعات

نصب شده بر روی درب 2لوال گازور )2 عدد(4
جای بالش

اتصال 
قطعات

*

اتصال درب کمد ) کف تخت(2دستگیره خم )2 عدد( در صورت نیاز5
*قطعات

اتصال بر روی کف و بدنه 2جک تخت تاشو 16 میل )2 عدد(6
*قطعات

2ال تخت )2 عدد(7
نصب کمد تخت بر روی 
دیوار جهت نگهداشتن 

تخت

اتصال 
قطعات

*

2یراق U )2 عدد( در صورت نیاز 8
نصب بر روی بدنه برای 
نگهداشتن کالف فلزی 

تخت

اتصال 
قطعات

*

2کمربند )2 عدد(9
نصب روی کالف 

برای نگهداشتن تشک 
تختخواب

اتصال 
قطعات

*

اتصال نصب یراقها به کالف32پک پیچ و مهره )32 عدد( در صورت نیاز10
**قطعات

30بست دوبل) 30 عدد(11
 اتصال کالف فلزی 

روی کف تخت خواب 
تاشو) درب کمد(

اتصال 
قطعات

**

دوبل پالستیکی یا چوبی به طول 25میل12
 نصب روی بدنه برای 16)16 عدد(

طبقات ـ سقف و کف
اتصال 
قطعات

**

پایه متحرک زیر تخت )2 عدد( در صورت 13
روی کالف فلزی به 2استفاده از کالف جمع شونده

عنوان پایه
اتصال 
قطعات

*
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ماشین آالتابزار دستی ـ برقیابزار های دستیمواد مصرفیردیف

1

MDF  با روکش مالمینه به ضخامت 
 16 میلیمتر

 

 دور کن دریل برقی  متر نواری فلزی 

سوراخ زندریل بادی )نیوماتیک(گونیای فلزیتخته خرده چوب مالمینه 16 میلیمتر2
لبه چسبان صاف دریل شارژیخزینه دستیام دی اف 3 میلیمتر3
لبه چسبان منحنی آچار پیچ گوشتی 4 سو پیچ گوشتی نوار لبه 2 میلیمتر4
دستگاه CNCسری 4 سو شارژیچکش الستیکی5
پرس وکیوممته 8 الیت6
فرز لبه نوارمته 15 الیت7
پانل بر افقیمته خزینه 83/5
پانل بر عمودیمته 35 )برای لوال گازور(9

10
مته الماسه 7 میل برای 

الیت زندیوار
روبات بلند کننده صفحه11

13ـ جدول لیست مواد، ابزار و ماشین آالت
تذکر: در اين جدول لیســت تقريبا کاملی از ابزارها و ماشین ها برای راهنمايی آورده شده و ممكن است براساس 

هر پروژه تعدادی از آنها مورد استفاده قرار گیرد.

جدول 3ـ  مواد، ابزار و ماشین آالت تختخواب تاشو
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14ـ  نقشه فنی قطعات
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شکل 12

شکل 13
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شکل 14

شکل 14

شکل 15
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15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار
با يكی از نرم افزارهای طراحی مراحل گام به گام ساخت محصول طبق شماره های قطعات طراحی می گردد.

طراحي بانرم افزار اســكچاپ براي تخت دو نفره ثابت انجام شــده و باتوجه به تكرار مراحل از طراحي تخت تاشو 
صرف نظر کرديم.

شکل 16

شکل 17
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16ـ مراحل ساخت محصول
  تهیه مواد اولیه، آماده سازی و ماشین کاری قطعات، و 
نكات فنی به شرح زير می باشد)مراحل کار ممكن است 

با توجه به امكانات کارگاه يا شرکت متفاوت باشد(.
صفحات MDF در مكانی به نــام انبار يا در فضايی به 
نام Load Area قرار داده می شود که صفحات توسط 

نرم افزار به صورت کدبندی شناخته می شوند؛ سپس با 
توجه به کد صفحه مورد نظر توســط سیستم رباتیک 
حمل کننده برروی صفحه دستگاه برش تمام اتوماتیک 
پیشرفته ای قرار داده می شود تا طبق نقشه کار طراحی 

شده برش زده شوند.

شکل 18                                                                                              شکل 19

                      شکل 20                                                                                               شکل 21

16-1: برش کاری
در اين مرحله با توجه به طراحی انجام شده در قسمت 
طراحی ، نقشه برش )CUT( که توسط نرم افزار  ايجاد 
شده در سیستم باز می شود و سیستم برش توسط ربات 
حمل کننده صفحه مورد نظر را برداشته و برش قطعات 

را به صورت تكی يا در بعضی موارد که تعداد ســفارش 
از يک محصول بیشــتر باشد به صورت چندتايی برش 

می زند .   
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در دستگاه برش سیستم لیبل زن )برچسب( وجود دارد 
کــه پس از برش صفحات، بــرای هر قطعه برش خورده 
برچسبی چاپ می کند که شامل نام قطعه و کار مورد نظر 
می باشــد. کارگر اپراتور اين برچسب ها را روی صفحات 

برش خورده قرار می دهد تا در مســیر تولید، با استفاده 
از بارکدخوان، ســوراخكاری يا ديگــر مراحل به صورت 

اتوماتیک انجام گیرد.

شکل 22                                                                                             شکل 23

با توجه به نوع برش و ابعاد قطعات دستگاه های مختلفی وجود دارد؛ از آن جمله دستگاه پنل بر عمودی يا افقی

شکل 24                                                                                            شکل 25

شکل 26                                                                                            شکل 27

16-2: نوارکاری
پس از برش قطعات با توجه به اينكه کدام سمت طول 
يا عرض لبه چســبانی می شــود و تعداد آنها، با توجه 
به برچســب و بارکد روی قطعه )که توسط بارکدخوان 
 PVC دســتگاه خوانده می شود( به سمت نوارچسبانی

صــاف زن يــا منحنــی زن هدايت می شــود. در اين 
دستگاه ها نوار PVC با چســب هايی به شكل گرانول، 
گرما و فشــار به لبه های صفحات چسبانده می شوند . 

اين دستگاه ها نیز کیفیت و ابعاد مختلفی دارند . 



134

شکل 28                                                                                              شکل 29
16-3: سوراخ کاری

در مرحله ســوراخ کاری، با توجه به نقشه کار و طراحی 
انجام شــده، صفحات به دستگاه CNC  تک محوره يا 
5 محوره هدايت می شــوند. در اين دستگاه ها با توجه 
به طراحی انجام شده برای اتصاالت الیت و کنشكاف و 

لوال گازور، توســط مته ها و تیغه اره موجود در دستگاه 
CNC، ســوراخ ها و شــیارهای موجود ايجاد شــده و 

قطعات به خط مونتاژ فرستاده می شود. 

شکل 34                                                                                              شکل 35

شکل 30                                                                                              شکل 31

شکل 32                                                                                              شکل 33
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17ـ مونتاژ محصول
بعــد از ســوراخ کاری و انجام عملیات اتصال ســازی، 
قطعــات را بايد بــا توجه به نوع کار، به قســمت های 
مختلــف مونتاژ که در گروه های چند نفری تشــكیل 
شده، فرستاد. تیم مونتاژ، شامل 2 تا 4 نفر است که بنا 
به نوع تختخواب هريک وظیفه ای به عهده دارند؛ مثاًل 
مونتاژ کردن کالف فلزی تختخواب، مونتاژ کالف کمد 

تختخواب و . . . . 
مراحل مونتاژ تختخواب يک نفره تاشو، به شرح زير است: 

به منظور صدمه نديدن صفحات، بايد مونتاژ روی پارچه  يا 
کارتن ويا پالستیک ضخیم صاف انجام شود.  

بايد 2 بدنه را روی زمین قرارداد و قسمت اول اتصال الیت 
را با چكش، در ســوراخ های مخصوص آن جا زد؛ سپس 
قســمت دوم اتصال يعنی میله پیچی را توسط ابزارهای 
دستی يا دستی ماشــینی در مكان خود قرار داده و بعد 
اتصاالت الیت را در محل خود جاسازی کنید. شكل های 

36 تا 40

شکل 39                                                                                              شکل 40

با توجه به نقشه کار  بايد سقف و کف، و ديگر قطعات را در محل خود قرار داده و به کمک پیچ گوشتی دستی يا 
شارژی، قسمت سوم اتصال الیت را در محل خود محكم کنید. شكل های 41 تا 47

شکل 36                                              شکل 37                                               شکل 38
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در ادامه بدنه ســمت ديگر را بايد روی طبقات و ســقف و کف قرار داد و محكم نمود. در آخرين مرحله مونتاژ، بايد 
کالف پشت بند را به صورت کشويی در شیار خود قرار داده و از سقف، با پیچ يا میخ محكم کنید. شكل های 48 تا50

شکل 41                                                                                              شکل 42

شکل 43                                                     شکل 44                                                      شکل 45

شکل 46                                                                                              شکل 47

               شکل 48                                          شکل49                                                               شکل 50
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ادامه کار با مونتاژ کالف فلزی کف تختخواب اســت. در 
تختخواب يک نفره، کالف فلزی به صورت آماده موجود 
می باشد، که ممكن اســت کلیه يراق های آن از جمله 
قطعات گونیايی و اتصالU شكل به کالف جوش خورده 
باشد و يا در مرحله مونتاژ توسط کارگران به کالف پیچ 

شود )اين قطعات در کارخانه به صورت آماده است ولی  
به صورت کلی در بازار به شــكل باز عرضه می شود که 
بايد به کالف پیچ شود(. اين کالف فلزی، روی صفحه ای 
پیچ می شود که پس از بسته شدن، به عنوان دِر کمد در 

نمای تختخواب ديده می شود. شكل 51 تا 53

ولی در تختخواب های 2 نفره، به دلیل ابعاد بزرگی که دارند، قطعات را در محل نصب و مونتاژ می کنند. شكل 54 تا 58

صفحه کف تختخواب در انواع مختلف وجود دارد. در 
بازار صفحه ای از تخته خرده چوب قرار داده می شود 
ولــی در کارخانه قطعاتی از تختــه چنداليه طراحی 
شــده اســت که به جای کف، به صورت زوج داخل 
يراق های پالستیكی قرار گرفته و به کالف فلزی پیچ 

می شــوند. مزايای اســتفاده از اين قطعات نسبت به 
صفحه، در اين اســت که عالوه بــر کاهش وزن کلی 
تختخواب، به دلیل شــبكه ای شدن کف تختخواب و 
عبور جريان هوا، باعث عمر بیشــتر تشک و هوادهی 

آن خواهد شد. شكل 59 تا 62

              شکل 51                                                     شکل 52                                                            شکل 53

                                  شکل 54                                                                شکل 55                                                  شکل 56

                                         شکل 57                                                                                       شکل 58
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ـ زير ســقف کمد، تكه ای چوب يا MDF پیچ می شود 
که پس از بسته شدن کالف فلزی، آنرا با لبه بدنه همرو 

نگه می دارد.
ـ جک پمپی به قطر 16 میلیمتر، بايد روی بدنه و کالف 
فلزی متصل شود. قبل از اين کار، به دلیل قدرت بسیار 
زياد اين جک، بايد کالف کمد را توسط بست L شكل و 

پیچ و رول پالگ به ديوار محكم نمود.
بعد از  محكم کردن کالف کمد، بايد جک پمپی را که با 
يک تسمه فلزی مهار شده، به کالف فلزی متصل کرده 
و ســر ديگر آنرا روی تســمه ای که به بدنه وصل است 
قرارداده، پیچ های مربوطه را محكم کرد، و سپس تسمه 

روی جک )که تحت فشار قراردارد( را خارج نمود. 

       شکل 63                                                   شکل 64                                                                   شکل 65 

                                                            شکل 59                                                      شکل 60

                                            شکل 61                                                                                        شکل 62
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اندازه و زاويه های نصب جک بر روی بدنه آورده شود.

شکل 66                                                                                                شکل 67

                                        شکل 68                                                                 شکل 69                                        شکل 70 

                        شکل 71                                                       شکل 72                                                       شکل 73 

ـ درِ کوچک جای بالشی را بايد توسط لوال گازور در محل خود بست، تشک را در جای خود قرار داد و درِ کمد را نیز متصل نمود.

در صورت لزوم، می توان جک پمپی تختخواب را تنظیم نمود.
 از چه لحاظ وچگونه می شود جک را تنظیم نمود. توضیح دهید.

نكته
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18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی
در مرحله کنترل کیفیت، کلیه عالئم و برچســب های موجود توســط مايعات رنگ بر و آب، کنده شــده و سطوح 

صفحات، توسط پارچه تمیز می گردد. در اين مرحله صحت اتصاالت نیز بازديد می شود.

 به طور معمول در کارخانه ها کلیه قطعات و يراق های تختخواب های تاشــو يكنفره و 2 نفره بازشــو در کارتن 
بسته بندی می شود و مرحله مونتاژ در محل نصب يعنی منزل خريدار انجام می گردد.

محصوالت ديگری نیز مشابه تخت های تاشو تولید می شود که مراحل تولید تمامی آنها تقريباً يكسان است. به تصاوير 
اين تختخواب ها توجه کنید.

1ـ جهت رگالژ يا تنظیم جک توسط آچار آلن به مقدار يک میلیمتر پیچ تنظیم باد روی جک را باز کرده تا مقداری 
از گاز داخل جک خالی شود و دوباره محكم می گردد.

2ـ آزمون تنظیم جک:
قرار دادن تشک بر روی تخت بايد به نحوی باشد که کف تخت به همراه تشک با سطح زمین فاصله ای در حدود 50 

سانتی متر داشته باشد و همچنین در حالت رها شدن کف تخت به سمت باال حرکتی نداشته باشد.
3ـ تسمه های دور جک را بايستی در مكان مناسبی نگهداری نمود تا زمانی که احتیاج به حمل و نقل تخت تاشو 
داشــته باشیم حتماً جک ها بايد توسط تســمه مهار گردند چون قدرت جک ها بسیار زياد است که با باز کردن 

گونیاهای باالی کمد تخت احتمال ايجاد صدمات جبران ناپذير به فرد يا منزل وجود خواهد داشت.

شکل 74- تختخواب کاناپه شو )جمع شو(                          شکل 75

                                شکل 76-تختخواب 2 نفره بازشو                                  شکل 77

B

نكته

نكته
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واحد یادگیری 2  
شايستگی طراحي و ساخت تخت خواب ثابت دو نفره

آیا تا به حال پی برده اید؟ 
ـ تختخواب دونفره ثابت  چه ويژگی هايی بايد داشته باشد؟

ـ در ساخت تختخواب دونفره ثابت ازچه  مواد و وسايلی می توان استفاده کرد؟
ـ کاربرد تختخواب دونفره ثابت در اتاق خواب چیست؟

ـ براي ساخت تختخواب دونفره ثابت از چه يراق هايي مي توان استفاده کرد؟
ـ براي ساخت کالف  تختخواب دونفره ثابت از فريم فلزي يا چوبي استفاده مي شود؟ چه تفاوت هايي با هم دارند؟ 

استاندارد  عملکرد: 

پس از اتمام اين واحد يادگیری هنرجويان قادر خواهند بود که از صفحات فشرده چوبي به عنوان  مواد اولیه  برای 
ســاخت تختخواب دو نفره ثابت که يكي از اجزاي مبلمان خواب مي باشــد ، با توجه به طرح و نقشه، آماده سازی 

نموده و استفاده کنند. 
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شایستگی های غیر فنی
در انجام کار گروهی مسئولیت پذير باشید.اخالق حرفه اي

همیشه در حال ياد گرفتن باشید.يادگیري مادام العمر
در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کارآفرين باشید.نوآوري و کارآفريني

از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جويی کنید.مديريت منابع
می توان به کار گروهی، آموزش ديگران، فناوری اطالعات وارتباطات، تفكر ساير شايستگي هاي غیر فني

سیستمی، تفكر خالق اشاره نمود.

1ـ عنوان پروژه
ساخت تختخواب دو نفره ثابت

2ـ  تعریف پروژه
 MDF در اين پروژه مراحل ساخت تختخواب دو نفره ثابت به طول2120 میلیمتر و عرض 1870میلیمتر  از جنس

16mm با لبه چسبان PVC2mm  به همراه يراق و اتصال  الیت و دوبل  بیان شده است.

3ـ هدف توانمندسازی )مهارتهای یادگیری(
هدف اصلی پروژه: کسب مهارت شايستگی در طراحی و ساخت تختخواب های دو نفره ثابت

ســاير اهداف: کاربرد کلیه مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز ساخت تختخواب تاشو، آشنايی با يراق آالت مخصوص 
اين محصوالت 

4ـ مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
پوشیدن لباس کار و استفاده از عینک و گوشي ايمني و استفاده از لوازم کمكي هنگام کار با ماشین آالت و تمیز 

کردن و جمع آوري ابزارها و تحويل به انبار

استفاده از مكنده ها براي خروج گرد و غبار و ذرات به خارج از محیط کارگاه

نگرش: دقت و خالقیت
5ـ  شایستگی های غیرفنی

شکل 78

نكات ايمنی

نكات زيست محیطی
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6ـ  نقشه ایزومتریک 
نقشه ايزومتريک يا تصوير مجسم پروژه را می توان با نرم افزارهای 
 Sketch up يا Kitchen draw يا AutoCAD  طراحــی مانند
يا هر نرم افزار ديگری طراحی نمود. مرحله اول اين کار به ترتیب 
از بدنه ها و سقف و کف شروع شده و تا طراحی پشت بندی که در 
شیار کنشكاف يا دوراهه قرار داده می شود ادامه می يابد و با قرار 
دادن طبقات )با توجه به استقرار پشت بند( در محل خود خاتمه 
می يابد. البته طراحی کمد پايین)ســرتخت( که مكانی برای قرار 
دادن بالش است و نیز دِرکمد )کف تخت( در مرحله دوم طراحی 

انجام می پذيرد. 
7ـ  نقشه سه نما 

ترسیم نقشه سه نمای پروژه به همراه اندازه گذاری طبق تصاوير زير انجام می گیرد. 

شکل 79

شکل 80
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9ـ نقشه برش و دیتیل

شکل 82

8ـ  نقشه انفجاری

شکل 81
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10ـ جدول لیست برش
جدول1ـ لیست برش کالف تختخواب دونفره ثابت

ف
ردی

 
نام قطعه

کد
قطعه

 
جنس

 
رنگ

 
تعداد

ابعاد قطعات به میلیمتر
مساحت
مترمربع

سمت و متراژ نوارکاری

متراژطولعرضطول عرض ضخامت

23229821201.26014.2رنگی1MDFبغل تخت1
116105818741.98011.9رنگی2MDFکلگی باال2
11623618100.43000.0سفید3MDFکلگی پایین3

4
کناره های 
کلگی باال

4MDF23211610900.25124.6رنگی

5
قید افقي 

کلگی پایین
5MDF13211818100.21011.8رنگی

6
قید ایستاده 
کلگی پایین

6MDF3161002680.08000.0رنگی

7
پاخور کلگی 

پایین
7MDF216321660.01200.1رنگی

8
زیر کفي 

عرضی
8MDF41620018101.45000.0سفید

9
زیر کفي 

طولی
9MDF21620021000.84000.0سفید

31661120043.67000.0سفید10MDFکف تخت10

11
صفحه رویه 
کوبی شده 

11MDF11656218341.03000.0سفید

ل 
ع ک

جم

10.44مساحت کل صفحات 16 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(
1.90مساحت کل صفحات 32 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(

2.0متراژ کل نوارکاری صفحات 16 میل )متر طول(
10.6متراژ کل نوارکاری صفحات 32 میل )متر طول(

دقت شود بغل تخت و کناره های کلگی باال و قید افقی کلگی پايین 32 میلیمتر ضخامت دارند که از دوبل کردن 
دو عدد صفحه 16 میلیمتر ساخته شده اند و براي همین در نقشه چیدمان، تعداد آنها دو برابر شده است.

برای ساخت اين تخت 4 ورق ابعاد 183*366  نیاز است و همه قطعات برای نقشه چیدمان از يک رنگ انتخاب 
شده اند.

نكته
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11ـ نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در صفحه
با توجه به نرم افزار cut master چیدمان صفحات و برش قطعات مانند شكل زير در 2 ورق می باشد.

شکل 83

شکل 84
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 ساخت تختخواب تاشو و ثابت

شکل 85

شکل 86
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12ـ جدول یراق آالت
جدول2ـ يراق آالت تختخواب دونفره ثابت

ف
کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالت ردی

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

م

اق
یر

سه 
کی

ن 
ارت

ک
ول

ص
مح

30الیت کامل 1
جهت نصب بدنه ها به سقف و 

کف و طبقات

اتصال 
دو 

قطعه 
**

*جهت نصب قطعه نگهدارنده3پیچ ام دی اف 3 سانت ) 3 عدد(2
*جهت نصب نبشي ال 4پیچ ام دی اف 1/5 سانت ) 4 عدد(3

4
پک پیچ و مهره )32 عدد( در صورت 

نیاز
نصب یراق ها به کالف32

**

30بست دوبل) 30 عدد(5
 اتصال کالف فلزی روی کف 
**تخت خواب تاشو) درب کمد(

6
دوبل پالستیکی یا چوبی به طول 

25میل)16 عدد(
16

 نصب روی بدنه برای طبقات – 
**سقف و کف

چهار گوشه تخت 2یراق ال شکل فلزي 7
اتصال 
*بدنه ها

*چرم یا پارچه رویه کوبي8
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ف
ماشین آالتابزار دستی- برقیابزار های دستیمواد مصرفیردی

1

MDF  با روکش مالمینه به ضخامت 
 16 میلیمتر          

 

 دور کن دریل برقی  متر نواری فلزی 

سوراخ زندریل بادی )نیوماتیک(گونیای فلزیتخته خرده چوب مالمینه 16 میلیمتر 2
لبه چسبان صاف دریل شارژیخزینه دستیام دی اف 3 میلیمتر 3

لبه چسبان منحنی آچار پیچ گوشتی 4 سو پیچ گوشتی نوار لبه 2 میلي متر4
فرز لبه نوارسری 4 سو شارژیچکش فلزیام دي اف خام5
پانل بر افقیچکش الستیکی6
پانل بر عمودیمته 8 الیت7
الیت زنمته 15 الیت8
روبات بلند کننده صفحهمته خزینه 93/5

13ـ جدول لیست مواد، ابزار و ماشین آالت
تذکر: در اين جدول لیســت تقريباً کاملی از ابزارها و ماشین ها برای راهنمايی آورده شده و ممكن است براساس 

هر پروژه تعدادی از آنها مورد استفاده قرار گیرد.

جدول3ـ مواد، ابزار و ماشین آالت تختخواب دو نفره ثابت
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14ـ نقشه فنی قطعات

شکل 87
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شکل 88
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شکل 89
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15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار
با يكی از نرم افزارهای طراحی مراحل گام به گام ساخت محصول طبق شماره های قطعات طراحی می گردد.

طراحي تخت با نرم افزار اسكچاپ : طراحی را بايد از تاج تخت شروع کنید و به ترتیب مراحل زير انجام دهید:
                      

1ـ بايد مستطیلی به طول و عرض 1060×1874 میلی متر و در ضخامت mm  16 کشیده و آن را Group کنید.

شکل 90

شکل 91

شکل 92
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2ـ کنار تاج را بايد طبق شــكل به ابعاد 32×120 بكشــید، به اندازۀ 1090 ارتفاع داد و به طرف ديگر کپی کنید. 
هر قطعه ای را که می کشید بايد گروپ کنید.

ترسيم بدنه تخت 
3ـ مطابق شــكل بايد مقطعی به اندازه 32 ×300 روی تاج ترســیم کنید، سپس به آن طول 212 داد و به سمت 

ديگر کپی کنید.

4ـ برای سمت جلوی بدنه بايد طبق شكل، مستطیلی به اندازه 32×116 ترسیم و Group کنید، سپس از زير آن 
نیز مستطیلی به اندازه 16× 236 کشید و هر دوی آنها را به سمت ديگر بدنه Pull کنید. اکنون بايد پاشنه کار را 

نیز زيرمستطیل دوم کشیده و به آن طول 100 میلیمتر بدهید. شكل های 99 تا 102

شکل 93                                                         شکل 94                                                                   شکل 95

شکل 96                                                         شکل 97                                                                   شکل 98

شکل 99                                                                                                شکل 100

شکل 101                                                                                                شکل 102
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5ـ بعد از کشــیدن قســمت جلوی تخت و پاشنه کار، 
چارچوب کلی تخت تمام شده و بايد کشیدن کف کار 

را شروع کرد.
6ـ برای راحتی نقشه کشی می توان قسمت جلوی تخت 

را hide کرد و ديگر قسمت ها را به راحتی کشید. 
7ـ روی قطعات راســت کلیک کــرد و گزينه hide را 

انتخاب کنید. 

8ـ از يک قسمت بدنه به اندازه 599 میلی متر  مستطیل 
  210 mm به اندازه 16×200 کشیده و بايد به آن طول
داده قسمت گوشه و جلوی آنرا پخ) champher( کرد؛  
ســپس آن را به اندازه mm 580 به سمت ديگر کپی 
کنید. بعد از کشــیدن قید  طولی بايد قیدهای عرضی 

را ترسیم کنید. 

9ـ از جلوی تاج تخت، به اندازه mm 200 به سمت جلوی تخت، مستطیلی به اندازه 16×20 روی بدنه بكشید و 
آن را تا طرف ديگر بدنه حجم بدهید.

10ـ اين قید عرضی را بايد به فاصله mm 534 به جلوی تخت کپی کنید.

شکل 103                                                         شکل 104                                                                   شکل 105

شکل 106                                                                                                شکل 107

شکل 108   
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يادآوری: قســمت جلوی تخت که پنهان)hidden( کرده بوديم بايد دوباره unhide کنید تا جلوی تخت ظاهر 
شود.  در صورت ديده نشدن اين کلمه بايد روی منوی view گزينه Hidden Geometry را فعال کنید . 

11ـ مطابق شــكل، بايد با استفاده از معلومات و همچنین آشنايی با دستورات قبلی، کف تخت را به صورت سه 
تكه روی قید بكشید. شكل های 111 تا 115

شکل 109                               شکل 110

شکل 111                                                                                              شکل 112

شکل 113                                                                                                   شکل 114

شکل 115
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12ـ طراحی ساخت محصول پايان يافته و می توان حتی به صورت نمادين، تشک کار را نیز ترسیم نمود.   

16ـ  مراحل ساخت تختخواب دونفره ثابت
16-1: برشكاری 

طبق نقشــه و با استفاده از نرم افزار کات مستر يا ديگر نرم افزار های برش با  استفاده از دستگاه پانل بر يا دورکن 
اقدام به برش قطعات نمايید )شكل 117(.

16-2: نوارکاری
پس از برش کاری بايد قطعات را طبق عالمتی که از قبل مشــخص شــده به وسیله دستگاه لبه چسبان نوار کاری 

کنید )شكل  118 و 119(.

شکل 118                                                                                                شکل 119

شکل 116

شکل 117
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پس از نوارکردن تمام قطعات آنها را  به بخش مونتاژ منتقل کرده ودر مرحله ابتدايی توســط ابزارهای مخصوصی 
اقدام به تمیز کاری آنها نمايید.

آيا تاکنون به اين ســؤال فكر کرده ايد که در کارخانه وشــرکت هاي بزرگ تولید محصوالت چوبي  جابه جايي 
مكانیزه چگونه و با چه وسیله اي انجام مي شود؟ 

16-3: سوراخ کاری
قطعات را طبق نقشــه های فنی توسط دستگاه دريل ستونی يا در صورت امكان توسط دستگاه سوراخ زن يا سی 

ان سی سوراخ کاری کنید. شكل 120 و 121

شکل 120                                                                                                شکل 121  

شکل 122

17ـ مونتاژ محصول
تاج تخت که از دو قسمت کالف و پشتي رويه کوبي شده 

تشكیل شده است به ترتیب مراحل زير مونتاژ مي شود.
1ـ قطعــات کالف به ابعاد 120×120×10900 میلیمتر 

را که به صورت دوبل لبه چسباني شده و به تعداد 9عدد 
سوراخ به قطر 8 و به عمق16 میلیمتر  ايجاد شده است ، 

آماده کنید. شكل 122

تحقیق کنید
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2- میله هاي الیت را داخل سوراخ ها جا زده و با پیچ گوشتي چهار سو مهره هاي الیت را به بدنه دوبل شده محكم 
کنید. شكل123و 124

3- به منظور  ايســتايي بهتر و اتصال دقیق تر در سوراخ هاي کالف پشتي تاج پین چوبي قطر 8میلیمتر جا زده و 
سپس اتصال الیت را محكم کنید. شكل 125 و 126

4- بدنه وکالف کامل  تاج را مونتاژ کنید. شكل 127 و 128

شکل 123                                      شکل 124  

شکل 125                                      شکل 126  

                                                     شکل 127                                                    شکل 128  
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5- به وسیله پیچ گوشتي چهارسو مهره هاي الیت را به سمت عقربه هاي ساعت چرخانده و اتصال را محكم کنید. 
شكل 129و 130

6- براي ســاخت کالف زير تشک را از ام دي اف خام 
به ابعــاد16×150×2100 میلیمتر بــه تعداد دو عدد 
که بــه صورت عمودي و مــوازي با بدنــه طولي قرار 
مي گیرند. آماده نموده و به فاصله مشــخص شــده در 

نقشــه شكل 125 شــكافي به طول 100میلیمتر و به 
عرض 16میلیمتر بوســیه اره عمودبر يا اورفرز دستي 
ويا در کارخانجات صنعتي به وسیله CNC ايجاد کنید. 

شكل های 131 تا 134

 شکل 134

شکل 129                                                                  شکل 130  

                شکل 131                                شکل132                                                                  شکل 133  
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7- تعداد چهار عدد ام دي اف به ابعاد  16×150×1810 میلیمتر را بريده و با فاصله  هاي مشخص شده در نقشه و شكل 
شماره 138و 139 شیار ايجاد کنید. اين قید ها به صورت افقي وموازي با تاج  تخت قرا مي گیرند. شكل 135 و136

8- قیدهاي افقي وعمودي را از شــیارهاي ايجاد شــده داخل هم قرار داده وکالف کنید. سپس لبه هاي قید ها را 
با اتصال الیت يا بوســیله اتصال گونیا به بدنه پیشاني پايین تخت به ابعاد 16×236×1160 میلیمتر  پیچ نموده و 

محكم کنید. شكل 138 و 139

 شکل 137

شکل 135                                                                                          شکل 136  

شکل 138                                                                                         شکل 139  
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9- بدنه هاي طولي تخت به ابعاد 32×300×2120 میلیمتر را به کالف زير تشــک و پیشــاني پايین تخت متصل 
کنید و پیچ ها را سفت ومحكم نمايید. شكل 141 و 142

10- براي استحكام بهتر وبیشتر پیشاني پايین تخت به 
رنگ سفید قیدي به ابعاد 32×116×1160 میلیمتر را 
) دوبل 16 میلیمتر (  کــه رنگ قهوه اي دارد  به بدنه 

طولي و گوشه هاي پیشاني با الیت ويا پیچ 30میلیمتري 
اتصال دهید. هر سه  طرف را مونتاژ کنید. شكل 143 

تا 146

 شکل 140

شکل 141                                                        شکل 142  

شکل 143                                                                                          شکل 144  
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11- به منظور زيبايي وجلوه بهتر و بیشــتر تخت براي 
قسمت تاج باالي تخت صفحه اي از ام دي اف 8 میلیمتر 
بــه ابعاد 16×500×1850 میلي متر را با اســفنجي به 
ضخامت 100میلیمتر پوشــانده و باپارچه يا چرم آنرا 

رويه کوبي کنید . البته اين قسمت بطور کامل در پايه 
12 آموزش داده مي شود. شما مي توانید از  قطعه رويه 

کوبي شده صرف نظر کنید. شكل 147 تا 149

 شکل 147

شکل 145                                                                                         شکل 146  
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12- صفحه رويه کوبي شــده را با پیچ هايي به طول 50 میلیمتر از پشــت واز چند نقطه به تاج اصلي پیچ کنید.
شكل 148و 149

13- قسمت رويه کوبي شده را در داخل کالف تاج تخت جا بزنید. شكل 150و 151

14- تاج آماده شده را به بدنه هاي طولي تخت با الیت اتصال داده و محكم کنید. شكل 152و 153

شکل 148                                                                                          شکل 149  

شکل 150                                              شکل 151  

شکل 152                                              شکل 153  
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15- باتوجه به اينكه تخت آماده شــده داراي فضاي باز 
بین کالف مي باشد و براي قرار گرفتن تشک دو نفره بزرگ 
يا دوتا يک نفره مناســب نخواهد بــود، براي رفع چنین 
اشــكالی از ســه تكه ام دي اف به ضخامت 8 میلیمتر و 

ابعاد 603×2004 میلیمتر بريده و درکنار هم روي کالف 
مشبک قرار دهید .براي سهولت در جابه جايي در قسمت 
باال و پايین اين صفحه ام دي اف ســوراخي به قطر 50 
میلیمتر بامته هالوژني ايجاد کنید. شكل های 154 تا 157

شکل 156                                                                                          شکل 157  

 شکل 154

 شکل 155
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16- پروژه تخت ثابت دونفره به طور کامل مونتاژ شد. شكل 158 و 159

17ـ نمونه ديگري از تخت ثابت يک نفره و دونفره را در شكل160 و 161 مشاهده مي کنید. 

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی
مانند آنچه که در 3 پودمان قبلی بیان شد، کنترل کیفیت و بسته بندی در اين پروژه نیز با دقت تمام انجام می شود.

شکل 158                                                                                        شکل 159  

شکل 160                                                                                        شکل 161  
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ارزشيابي شايستگي طراحي و  ساخت تخت تاشو وثابت
شرح کار: ـ طراحي تخت تاشو  و ثابت با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه هاي فني و اجرايي آنها 

ـ انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش و برش قطعات با استفاده از ماشین اره گرد خط زن                  
ـ لبه چسباني دستی و نیمه اتوماتیک

ـ سوراخ کاری محل اتصاالت و يراق آالت و شیارزني
_ مونتاژ آزمايشي

_ بسته بندي قطعات در داخل کارتن

استاندارد عملکرد: با استفاده از ماشین هاي برش و لبه چسبان و سوراخ زن و ساير ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملي تخت 
تاشو  و ثابت بسازد.

شاخص ها: ـ استفاده از ماشین هاي استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه
ـ برش قطعات به طور گونیايي و با اندازه دقیق طبق نقشه

ـ لبه چسباني قطعات بر اساس استاندارد ملي
ـ سوراخكاري و شیارزني به صورت دقیق طبق نقشه

ـ مونتاژ دقیق با توجه به نقشه
ـ بسته بندي قطعات در کارتن طبق استاندارد ملي

شرايط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
شرايط: 1ـ کارگاه مبلمان صفحه ای استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهويه کافي و فنداسیون مناسب براي نصب دستگاه و سیستم 

مكنده و نورکافي به انضمام لوازم ايمني و سیستم سرمايشي و گرمايشي ايمن
2- اسناد: نقشه  تخت تاشو  و ثابت

3- ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد خط زن - اره فارسي بر- ماشین لبه چسبان- سوراخ زن- دريل و پیچ گوشتي برقي - میزکار 
PVC 4- مواد: صفحات فشرده مصنوعي- يراق – پیچ- نوار

5- زمان: 5 ساعت 
ابزار و تجهيزات: ماشین اره گرد میزي- ماشین فرز- ماشین دريل ستوني- ماشین لبه چسبان اتوماتیک يا دستي- دستگاه فارسي بر- 

تنگ دستي – تنگ نیوماتیک

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

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله کاررديف

2طراحي و نقشه کشي و تهیه نقشه فني1
2برش کاري و شیارزني بر اساس نقشه فني2
1لبه چسباني قطعات3
1سوراخ کاري 4
2مونتاژ و بسته بندي5

شايستگي هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطي و نگرش:
1ـ مديريت مواد و تجهیزات

2ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، گوشي و کفش ايمني
3ـ خروج ضايعات مواد اولیه از محیط کار با مكنده ها

4ـ صرفه جويي و مطابقت با نقشه

2

*ميانگين نمرات


