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ساخت میز آرایش )دراور(

پودمان 3سيم و اتصاالت آن        

 ساخت ميز آرایش )دراور(
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واحد یادگیری 1  
شایستگی طراحي و ساخت میز آرایش

آیا تا به حال پی برده اید؟ 
میز آرايش  )دراور(  مناسب چه ويژگی هايی بايد داشته باشد؟

در ساخت میز آرايش )دراور( از چه مواد و وسايلی می توان استفاده کرد؟
کاربرد دراور در اتاق خواب چیست؟

براي ساخت دراور از چه ريل هايي مي توان استفاده کرد؟
ساخت میز آرايش  از صفحات فشرده چوبي و از چوب ماسیو چه تفاوت هايي با هم دارند؟ 

 مناسب ترين ابعاد برای ساخت میز آرايش )دراور( چیست؟

استاندارد  عملکرد: 
پــس از اتمــام اين واحد يادگیری هنرجويان قادر خواهند بود که از صفحات فشــرده چوبي به عنوان  مواد اولیه  
برای ســاخت میز آرايش که يكي از اجزاي مبلمان خواب مي باشــد، با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده و 

استفاده کنند. 
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ساخت میز آرایش )دراور(

1ـ عنوان پروژه ساخت میز آرایش )دراور(

شکل ۱                                                               شکل ۲                                                                شکل ۳

                             شکل 4                                                                                                  شکل 5 

2ـ  تعریف پروژه
میز آرايش وســیله ای ضروری در کنار ســاير وسايل 
مبلمان اتاق خواب اســت. ابعاد و اندازه میز آرايش بايد 
استاندارد بوده و مطابق با اصول ارگونومی طراحی شود. 
همچنین به دلیل استقرار آينه روی اين میز بايد آن را 

به صورت ايمن در محل خود قرار داد. در ساخت پروژه 
میز آرايش از صفحات ام دی اف مالمینه، اتصاالت الیت 

و ريل سه مرحله ای ساچمه ای استفاده می شود.

3ـ  هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(
هدف اصلی پروژه: کســب مهارت شايستگی طراحی، 

.MDF ساخت و مونتاژ دراور با الیت و پیچ های
ســاير اهداف: کاربرد کلیه مواد، ابزار و تجهیزات مورد 

نیاز برای ســاخت میز آرايش ـ آموزش ســوراخكاری 
محل الیت ـ آموزش نصب پشت بند ـ آموزش ساخت 

کشو با الیت، آموزش نصب ريل تلسكوپی و ....
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4ـ ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

نگرش:  دقت و سرعت عمل در ساخت كار عملي كارگاهي

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

مي توان به کار گروهی ، آموزش ديگران ، فناوری اطالعات و ساير شايستگي هاي غیر فني
ارتباطات ، تفكر سیستمی ،تفكر خالق اشاره نمود.

6ـ نقشه ایزومتریک
نقشــه ايزومتريک پروژه به کمک نرم افزارهايي مثل اتوکد کشیده مي شــود و البته می توان هم زمان در محیط 

اسكچاپ نیز طراحی کرد.

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

 شکل 6 

پوشیدن لباس کار و استفاده از عینک و گوشي ايمني و استفاده از لوازم کمكي، نظافت و تمیز کردن محیط کار 
و جمع آوری همة ابزارها و تحويل به انبار.

نكات ايمنی

نكات زيست محیطی

5ـ  شایستگی های غیرفنی
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ساخت میز آرایش )دراور(

7ـ نقشه سه نما

8ـ   نقشه انفجاری

سه نمای میز آرايش را با نرم افزار اتوکد در منزل ترسیم و به هنرآموز تحويل دهید.
 شکل 7 

 شکل 8 

فعالیت

B

C C

A A

B
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9ـ   نقشه برش و دیتیل
نقشه برش و ديتیل دوبعدی

 شکل ۱0                                                                                               شکل 9 
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ساخت میز آرایش )دراور(

10ـ جدول لیست برش
جدول 1ـ لیست برش میز آرايش به همراه آينه

ف
ردی

 
نام قطعه

کد
قطعه

 
جنس

 
رنگ

 
تعداد

مساحتابعاد قطعات به میلیمتر
مترمربع

سمت و متراژ 
نوارکاری

متراژطولعرضطول عرض ضخامت

بدنه 1
2164668310.77112.6رنگی1MDF)دیواره جانبی(

1164458960.40010.9رنگی2MDFسقف2
1164458960.40010.9سفید3MDFکف3
23266660.01220.5رنگی4MDFپاسنگ4
1162098880.19222.2سفید5MDFدرب کشو کوتاه5
3161298880.34226.1رنگی6MDFدرب کشو بلند6
2161184000.09010.8رنگی7MDFبغل کشو کوتاه7
6161584000.38012.4رنگی8MDFبغل کشو بلند8
1161188380.10010.8رنگی9MDFعقب کشو کوتاه9
3161588380.40012.5رنگی10MDFعقب  کشو بلند10

پشت بند ـ 11
187689120.70000.0سفید11MDFبصورت شیاری

کف کشو ـ 12
484008551.37000.0سفید12MDFبصورت شیاری

216808900.14223.9رنگی13MDFقید عمودی آینه13
216808000.13223.5رنگی14MDFقید افقی آینه14

جمع 
کل 

3.68مساحت کل صفحات 16 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(

0.01مساحت کل صفحات 32 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(
2.28مساحت کل صفحات 8 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(

26.6متراژ کل نوارکاری صفحات 16 میل )متر طول(
0.5متراژ کل نوارکاری صفحات 32 میل )متر طول(

توضیحات:
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 2میلیمتر ترسیم شده است.
کف و سقف داخل بدنه ها نصب می شود.

بادخور هر درب 3 میلیمتر در نظر گرفته شده است.
فاصله کنشكاف پشت بند از لبه بدنه، 2 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. 
فاصله کنشكاف کف کشو از لبه بدنه، 2 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. 

محل نصب بدنه کشوها  ، 2 سانتیمتر باالتر از لبه پایینی درب ها است.
کف کشو از 4 طرف داخل کنشكاف قرار می گیرد.

26 میلیمتر، پشت در پشت کشو از داخل به داخل کار کوچكتر است.
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11ـ  نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در صفحه

12ـ جدول یراق آالت

جدول 2ـ يراق آالت میز آرايش )دراور(

كاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالتردیف
مونتاژ

اوليه

كيسه 

یراق

كارتن 

محصول

اتصال بدنه و الیت۱
سقف 

■اتصال دو قطعه                

۲

پیچ خودرو تخت خزينه 
 چهارسو16×3/5
)پیچ ريل جديد(

نصب بدنه وکشو
نصب ريل سه 

تیكه
■

  روی بدنه     پیچ خودرو عدسی دوسو و چهارسو 5/8×۳8

میز و کشو ها
■اتصال دو قطعه

■حرکت کشوهانصب دستگیرهريل ساچمه ای 3مرحله ای4

■مونتاژ دستگیرهپیچ خودرو عدسی چهارسو 25 × 53/4

 شکل ۱۱ 
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ساخت میز آرایش )دراور(

ماشين آالتابزار دستی- برقیابزار های دستیمواد مصرفیردیف

1
 MDF

  16 میلی متر روکش رنگی

 اره گرد خط زن دريل برقیمتر نواری فلزی

سوراخ زندريل شارژیگونیا فلزیام دی اف 8 میلی متر2

لبه چسبان صاف دريل پايه دارپیچ گوشتی ريل سه مرحله ای ساچمه ای3

الیت زناره فارسی برچكش فلزیالیت4

چكش الستیكینوار لبه 2 میل )6 متر(5
ماشین سنگ سنباده 

رومیزي

میخ کوب بادیمته 3 معمولیپیچ ام دی اف 5 سانت ) 16 عدد(6

مته خزينه 3/5پیچ ام دی اف 3 سانت ) 4 عدد(7

مته 5 )برای سوراخ طبقات(پیچ خودرو عدسی چهارسو25×83/4

مته 8 )برای فیكس کردن بدنه ها(دستگیره 9

پروفیل آلومینیومي10

13ـ  جدول لیست مواد، ابزار و ماشین آالت
جدول3ـ لیست مواد، ابزار و ماشین آالت میز آرايش )دراور(

14ـ  نقشه فنی قطعات

بدنه كار
 شکل ۱۲                               
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شکل ۱5ـ پاشنه كار

شکل ۱6ـ بدنه كشو بزرگ

شکل ۱7ـ در كشو بزرگ

 شکل ۱۳ـ سقف و كف                                                                                  شکل ۱4ـ پشت بند كار 
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ساخت میز آرایش )دراور(

شکل  ۱8ـ عقب كشو بزرگ

شکل  ۱9ـ بدنه كشوكوچک

شکل ۲0ـ عقب كشو كوچک

شکل ۲۱ـ درب كشوكوچک

شکل ۲۲ـ كف كشوكوچک
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هنرجويان بايد نقشه هاي صفحة قبل را با نرم افزار اتوکد در منزل به طور کامل ترسیم کنند و به هنرآموز تحويل 
دهند.

15ـ  طراحی میز آرایش )دراور( با نرم افزار اسکچاپ
باتوجه به آشنايي اولیه با نرم افزار گفته شده، مي توان پروژه میز آرايش را به ترتیب مراحل زير طراحي نمود.

1ـ اولین مرحله بعد از اجرای برنامه، تنظیم کردن واحد يا يكای اندازه گیری است که پايه بايد روی cm ،dm يا 
mm باشد تا نقشه کشی با واحد انتخاب شده  شروع شود.

دراور:
2ـ پس از قرار دادن نرم افزار در واحد اندازه گیری سانتي متر بايد ابزار های کاربردی را به محیط نرم افزار فراخوانی 

کرد.نمای کار را روی Top قرارداد و سپس شروع به ترسیم نمود.
3ـ مستطیل به ابعاد 470× 8368 میلیمتر را ترسیم، بايد آن  را Group کرده و به آن حجم 16میلیمتر بدهید.

 Group 4ـ پاشــنه کار ) که نقش ايجاد فاصله از زمین را دارد ( از زير و به اندازه70 × 70 میلیمتر ترســیم و
مي شود؛  سپس بايد به آن حجم 32 میلیمتر داده، و در آخر Group را بسته و توسط  ابزار  move   آن را  به 

سمت ديگر کپی کنید.

 شکل ۲۳                                                                                    شکل ۲4 

 شکل ۲5                                                                                     شکل ۲6 

 شکل ۲7                                                                                     شکل ۲8 

فعالیت
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ساخت میز آرایش )دراور(

5ـ کف کار ترسیم شده را به نمای پرسپكتیو برگشته و بدنه را ترسیم کنید.

بدنه:
6ـ ابتدا مقطع بدنه را از کنار پاشنه کار به  اندازه 32 ×470 میلیمتر ترسیم کنید.

7ـ بدنه بايد Group شده و حجم 85 میلیمتر را به سطح اعمال کرد و Group را بست. همچنین بايد به مقطع 
بدنه توسط pull یا push ارتفاع داده شود.

8ـ با استفاده از دستور کپی، بدنه به سمت ديگر کار کپی می شود تا ترسیم بدنه ها تمام شود.

9ـ از لبه باالی بدنه بايد 16میلی متر  پايین تر سمت سقف را مانند بدنه کپی کرد .
10ـ در مرحله بعدي طراحي  پشــت بند صورت مي گیرد. به همان ترتیب که در پاتختی شــرح داده شده ابتدا 

میلیمتر را انتخاب کرده از قسمت پشت به کف کار به اندازه16 میلیمتر عالمت گذاری کنید.

حتماً بايد يک ضلع کار گرفته شود نه  گوشه کار؛ در ضمن گزينة Guides در منوي View بايد فعال باشد.

شکل ۲9 

شکل ۳۲ 

 شکل ۳0                                                                                     شکل ۳۱ 

توجه
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11ـ اکنون بايد مستطیل روی کف کار را ترسیم کنید. الزم به يادآوري است که کف کار بايد اديت شده و سپس 
مستطیل را ترسیم کنید؛ و هم زمان نیز بايد به اندازه 8 میلیمتر به سمت داخل اکسترود يا Pull را اجرا کنید.

12ـ اما براي ســقف کار، ابتدا بايد ضخامت خود ســقف را 32 میلیمتر نمود، زيرا از کف کار کپی شده و ضخامت 
آن 16میلیمتراست؛ بنابراين ابتدا بايد سقف را انتخاب نمود، Edit Group کرد و سپس حجم 16میلیمتر را به 

آن اضافه نمود.

13ـ اکنون بايد مانند کف کار، سقف را عالمت گذاری نموده، مستطیل را بكشید و در داخل شیار Pull ايجاد کنید.

14ـ قسمت بدنه نیز بايد به همین صورت عالمت گذاری شده و شیار را ايجاد کنید.
15ـ وقتی که شــیار بدنه تمام شــد بايد فیبر را ترسیم کنید؛ يعني بايد از لبه های داخل کار به اندازه عمق شیار 
توســط متر عالمت گذاری کرد و با ابزار  مســتطیل از گوشه تا گوشه قسمت های اندازه گذاری، مستطیلی ترسیم 
نموده و دابل کلیک کنید و آن را به Group تبديل نمائید. البته حجم 8 میلیمتر را نیز بايد داد، و به داخل شیار 

دستور Move  را اجرا کنید.

شکل ۳۳ 

شکل ۳4 

شکل ۳7 

 شکل ۳5                                                                                     شکل ۳6 
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ساخت میز آرایش )دراور(

16ـ براي کشیدن درها بايد نما را به اين شكل در حالت پرسپكتیو و ديد از جلو قرار داد:
بايد مستطیلي به اندازة 16× 150 میلیمتر مطابق شكل از لبه بدنه ترسیم و تبديل به Group کرد.

17ـ ســپس مستطیل به اندازه 208×1060 میلیمتر را از پايین آن ترسیم کرد، 3mm فاصله مابین آن را حفظ 
نمود و دوباره ترسیم کرد.

 شکل ۳8                                                                                     شکل ۳9 

 شکل 4۱                                                                                     شکل 4۲ 

شکل 40 



108

18ـ پس از کشیدن مقطع درها روی ديواره بايد به آنها حجم دهید. 

19ـ در مرحلة بعد بايد همه آنها را انتخاب و به بیرون Move کرد. اگر هدف فقط کشیدن نمای سر پرسپكتیو 
و نمای  ظاهری باشد که نیازی به کشیدن جعبه کشو نیست در غیر اين صورت بايد نمای بیرون کشیده شده و 

فضای داخلی کشو را  نیز ترسیم نمائید.

 شکل 46                                                                                     شکل 47 

 شکل 44                                                                                     شکل 45 

شکل 48 

شکل 4۳ 
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ساخت میز آرایش )دراور(

20ـ با توجه به شناخت ابزار بايد فضای داخلی کشو توسط هنرجو ترسیم و به Group تبديل شود.

16ـ مراحل ساخت محصول
برای ساخت میز آرايش بايد مراحل کاری زير را به ترتیب انجام دهید.

 شکل 49                                                                                     شکل 50 

 شکل 5۲                                                                                     شکل 5۳ 

 شکل 54                                                     شکل 55                                                       شکل 56 

شکل 5۱ 
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2-16 لبه چسبانی قطعات
 با دستگاه لبه چسبان موجود بايد تمام قطعات میز آرايش را که مطابق با نقشة فنی بريده شده، لبه چسبانی کرد.

 آيا اپراتوري دستگاه لبه چسباني را به عنوان يک شغل و حرفه مي شناسید؟ 

شیارزني روی قطعات
 براي استقرار کف کشو يا پشت بند )بسته به نقشة کار(، بايد با ماشین اره گرد میزي، شیارهايي با عمق و عرض 

مناسب روي بدنه هاي دراور و بدنه هاي کشو ايجاد کرد.

اگر عمق يا عرض شیار، با ضخامت صفحه يا پشت بند دقیق و منطبق نباشد چه مشكلي پیش مي آيد؟

3-16 سوراخکاری و ساخت اتصاالت
عملیات سوراخ کاری را  برای تمام قطعاتی که نیاز به سوراخكاری دارند با مته اي به قطر 5-8 و10 و عمق مناسب 
اتصاالت انجام دهید. در سوراخ کاری برای اتصال الیت، از دستگاه های الیت زن استفاده می شود، ولی در کارگاه های 

کوچک، می توان از دستگاه الیت زن دستي يا از دستگاه کم کن و يا حتي دريل دستي برقي نیز استفاده کرد.

 شکل 6۲                                                     شکل 6۳                                                       شکل 64 

              شکل 59                                                  شکل 60                                                               شکل 6۱ 

شکل 57                                                                        شکل 58  

پرسش علمی

بحث کالسی

1-16 برش قطعات و شیارزنی توسط دستگاه دورکن
بر اساس نقشه کار، قطعات بدنه، کف و سقف کار برش داده شود. در صورت خرابی يا لب پريدگی لبه ورق ام دی اف  

بايد لبه ورق را از جهت عرض برش زد و آن را گونیا کرد. 
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اين کار، با اتصال الیت ســاخته و مونتاژ مي شــود، بنابراين پس از آماده شدن بدنه ها، سقف و کف، و البته قبل از 
مونتاژ بدنه ها مي توان  ريل ها را روي بدنه ها نصب کرد؛ اما هنرجويان مي توانند مانند ساخت کابینت ها ابتدا بدنه ها 

را مونتاژ کرده و سپس ريل ها را ببندند.

برای بســتن ريل ها به بدنه ها، روش های مختلفی وجود دارد، که اســتفاده از ريل بند بسیار متداول است. در اين 
روش، ابتدا بايد محل قرار گرفتن ريل ها را با کمک يک خط کش، عالمت گذاری کرد. اين عالمت بايد طوری زده 
شــود که ريل در زير آن قرار گیرد. سپس بايد ريل را داخل ريل بند قرار داد، دستگیره ريل بند را به جلوی بدنه 

چسباند و در محل عالمت گذاری شده قرار داد.

17ـ  مونتاژ محصول
بــرای مونتاژ قطعات میز آرايش)دراور(، بايد پس از نصب ريل ها روی بدنه های کار، کف کار را با اتصال الیت روی 
يكی از بدنه ها نصب کنید. سپس سقف را نیز در محل خود قرار داده و با الیت مونتاژ کنید. اکنون می توان پشت بند 
را در شــیار ايجاد شده قرار داد و به منظور مونتاژ نهايي کالف کار، بدنه دوم را توسط اتصال الیت به کف و سقف 

متصل کنید. در شكل هاي 71 تا 73 نحوه تكمیل و مونتاژ کالف بدنه میز آرايش نشان داده شده است.

                          شکل 65                                                                         شکل 66                                                     شکل 67           

              شکل 68                                                                   شکل 69                                                               شکل 70           
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براي جاسازي پشت بند که در اين پروژه 8 میلي متر ضخامت دارد بايد روي سقف، کف و بدنه ها شیاري به همین 
ضخامت ايجاد شود. 

هنگام مونتاژ بايد لبه هاي شــیار برهم منطبق باشند؛ و هنگام بستن و محكم کردن پیچ هاي الیت بايد نهايت 
دقت را به کار برد. 

 به نظر شما چرا براي ساخت میز آرايش از پشت بند  8 میلي متر استفاده شده است؟

در شكل 78 تا80 بدنه و سقف و کف مونتاژ شده ديده مي شود.

پس از آماده شدن بدنه دراور، بايد کشوهای آن را مونتاژ کرد.

                 شکل 7۱                                                                 شکل 7۲                                                           شکل 7۳           

شکل 74                                                             شکل 75                                                  شکل 76           

                  شکل 77                                                             شکل 78                                                  شکل 79           

شکل 80                                                             شکل 8۱                                                  شکل 8۲           

پرسش علمی

توجه
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 یادآوری:
 کشوها ، بايد متناسب با شكل قرار گیريشان که به صورت تو نشسته ، همرو يا بیرون نشسته باشند ، اندازه گیری 

شوند تا اندازه دقیق در جعبه مشخص گردد .
مراحل مونتاژ کشو: 

- دِر کشو با توجه به ابعاد به دست آمده، برش و لبه چسباني شود.
- جعبه داخل کشو بايد آماده و مونتاژ گردد.

- ريل ها بايد نصب شوند.
-کشوی آماده شده بايدروی بدنه دراور در محل قسمت ثابت ريل قرار گیرد.

نحوة ســاخت کشو در سیســتم تولید کارخانه اي )صنعتي ( با روش ســاخت آموزشي متفاوت است .که نوع 
صنعتي آن در کتاب مبل کودك و نوجوان پودمان دوم: ساخت جا کتابي کودك و همچنین در ساخت پاتختی 

به طور کامل توضیح داده شد.

 یادآوری: 
جعبه کشــو از نظر جنس، نوع هدايت ، اتصاالت و نیز وضعیت نصب کف جعبه و عقب جعبه به بدنه جعبه و . . . 

بسیار متنوع است .

 براي بستن دقیق ريل هاي سه تیكه حتماً از ريل بند مناسب استفاده کنید.

 بیشتر بدانیم:
  از نظر روش ساخت ممكن است در جعبه دو تكه ساخته شود؛ يعنی جعبه کشو به صورت ساده ساخته و نصب 
و جاســازی شــود ، آن گاه در جعبه نهايی ) اصلی( روی در جعبه کاذب )داخلی ( نصب گردد. در مونتاژ کشوهاي 

پروژة پاتختي به اين موضوع پرداخته شده است.
با توجه به مونتاژ کار و سپس ساخت کشوهای میزآرايش و نصب ريل ها هم اکنون بايد به مونتاژ نهايی يعنی نصب 
کشوها در محل خود اقدام کرد. در شكل هاي صفحه بعد نحوه قرار دادن کشوها توسط ريل های ساچمه ای نشان 

داده شده است. کشوها را به ترتیب از پايین به باال جا بزنید. شكل86 تا 91

           شکل 8۳                                                             شکل 84                                                     شکل 85           

نكته

توجه
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ابتدا يک طرف قیدها را به تعداد سه عدد بست نگهدارنده بزنید. آينه 4 میلیمتر را در دوراهه ايجاد شده به آرامی 
قرار داده و با احتیاط کامل سه عدد بست زيری را با پیچ ببنديد. سپس لبه های بست ها را با فشار دست به سمت 

آينه فشار داده تا آينه را محكم گرفته و نگه دارد. شكل 95 تا 97

مراحل نصب آینه میز آرایش
باتوجه به اهمیت آينه و کاربرد فراواني که دارد بايد به نكات زير توجه خاص نمود:

ـ آينه را مي توان به صورت جداگانه در کالف و قابي پروفیلي که پشت آن دو راهه دارد، نصب کرد و روي میز آرايش قرار  1
داد.از ام دی اف رنگی دو قطعه عمودی به ابعاد 80 ×900 میلیمتر و دو قطعه  افقی به ابعاد 80 ×800 میلیمتر بريده و دورتادور 
لبه ها را با دستگاه دور کن و يا اورفرز دستی به عمق 8 میلیمتر دوراهه بزنید تا آينه را در آن جاگذاری کنید. شكل 92 تا 94

شکل 86                                                             شکل 87                                                  شکل 88           

شکل 89                                                             شکل 90                                                  شکل 9۱           

شکل 9۲                                                             شکل 9۳                                                  شکل 94           
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دراور با آینه
2- آينه را با توجه به ابعاد مناســب و مورد نظر ) 90×90ســانتی متر ( بريده و روي قابي که با ام دي اف و اتصال 
گوشه اي پروانه اي و با لبه هاي فارسي شده ساخته مي شود باچسب سیلیكون )آکواريم( چسبانده و روي میز آرايش 

قرار داد. البته مي توان با پايه چوبي بلند به پشت بدنه میز پیچ کرد و ثابت نمود. شكل 101

پس از آماده شدن قاب آينه را روی دراور به صورت افقی يا عمودی با احتیاط قرار داده و از ايستايی آن اطمینان 
حاصل کنید. شكل 98 تا 100

          شکل 95ـ قاب بدون آینه                                    شکل 96ـ قاب با آینه                                        شکل 97

شکل 98                                                             شکل 99                                                  شکل ۱00           

شکل ۱0۱           
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          شکل ۱0۲                                                       شکل ۱0۳                                                  شکل ۱04           

شکل ۱05                                                       شکل ۱06                                                      شکل ۱07             

شکل ۱08                                                       شکل ۱09                                                      شکل ۱۱0             

 تصاوير آينه ساخته شده با اتصال فارسي در شكل هاي 102 تا 104 را مشاهده مي کنید. در اين روش می توانید 
آينه با چسب سلیكون )آکواريوم( در دوراهه قاب محكم کنید.

3ـ آينة ) 70×70( را مي توان روي صفحة ام دي اف 16 میلي متر به ابعاد 85×85 چسبانده و به وسیله پروفیل آلومینیومي 
که در شكل هاي 105تا 110 مشاهده مي کنید به کف و سقف میز آرايش از پشت و از 4 نقطه پیچ نموده و ثابت کنید.

ـ
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ـ

پروژه تکمیل شده
میز آرايش )دراور( در شكل های 111 تا 113 ديده می شود.

 18ـ كنترل كیفیت و بسته بندي 
کنتــرل کیفیــت هــر محصــول بايــد مطابــق با 
اســتانداردهاي مورد نظــر مورد بررســي و تجزيه 
وتحلیــل قرار بگیرد. در اين پــروژه، موارد زير بايد 
مورد بررســي و تأيید قرار گرفته و ســپس عملیات 

گیرد: انجام  بسته بندي 
1ـکنترل نهايی اندازه های کار و مقايســه با نقشه

2ـکنترل استحكام اتصاالت بدنه های کشو و کف کشو
اتصاالت استحكام  3ـکنترل 

4ـکنترل فاصله بین کشوها و بدنه های کار 
5ـکنترل صحت حرکت ريل ها

لبه چسباني شده نوارهاي  کیفیت  6ـکنترل 
دستگیره ها استحكام  7ـکنترل 

8ـکنتــرل عدم تیز بــودن لبه آينــه و اطمینان از 
چسب محكم آن

ظاهري وضعیت  9ـکنترل 

شکل ۱۱۱                                                       شکل ۱۱۲                                                      شکل ۱۱۳             

                         شکل ۱۱4                                                                                                  شکل ۱۱5             

بسته بندی میزآرایش
امروزه به همان اندازه که طراحی محصول مهم اســت، 
طراحی بســته بندی مناسب نیز بســیار اهمیت دارد. 
بســته بندی  نه تنها حمل و نقــل راحتی دارد بلكه در 

هزينة حمل و نقل نیز صرفه جويی خواهد شد.
تصاوير زير بســته بندی انجام شده برای میز آرايش را 
نشان می دهد. برای جلوگیری از آسیب ديدن محصول 
در هنــگام حمل و نقل، بايد دور تــا دور داخل کارتن 
را يونولیت گذاشت، ضمناً برای گوشه ها از نبشی هايی 
از جنس کارتن  فشــرده استفاده می شود. همچنین در 
مواردی که در داخل جعبه، فضای خالی وجود داشــته 
باشــد ، براي پرکردن فضای خالی از يونولیت استفاده 
می شود. البته توصیه مي شود به منظور حفظ ايمني و 
جلوگیري از شكستن آينه آن را  بايد به طور جداگانه و 

خارج از بسته بندي به مشتري تحويل داد.
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ارزشیابي شایستگي طراحي و ساخت میز آرایش )دراور(

شرح كار: ـ طراحي میز آرايش ) دراور(  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 میز 
آرايش )دراور( 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

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرایط: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
2ـ اسناد: نقشه  میز آرايش ) دراور(

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

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

تنگ دستي ـ تنگ نیوماتیک

معيار شایستگي
*حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شایستگي، ۲ مي باشد.

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از ۳مرحله كارردیف

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

شایستگي هاي غير فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست 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


