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 هدف کلی

انتظار می رود که پروژه های پیشنهادی را بسازد

توانایی اجرای پروژۀ پایان دوره

  هدف های رفتاری: فراگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود: 

1ــ کابینت سادهٔ چوبی با درهای بدون قاب را بسازد. 
2ــ کابینت سادٔه چوبی با درهای قاب دار را بسازد. 

3ــ کابینت چوبی کشودار را بسازد. 
4ــ کابینت چوبی پایه دار را بسازد. 

5ــ کابینت چوبی بدون پایه را بسازد. 
6ــ اصول حفاظت و ایمنی در کار را رعایت کند. 

ساعت آموزش 

جمععملینظری

4545ــ

واحد کار هشتم
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1ــ ابزارهای دستی صنایع چوب چه کاربردی در ساخت کابینت دارند؟ 
2ــ ابزار دستی برقی مورد مصرف در ساخت کابینت را نام ببرید. 

3ــ خطرات احتمالی کار با ماشین های عمومی صنایع چوب را شرح دهید. 
4ــ در ساخت کابینت چوبی، ابتدا کدام یک از دستگاه های زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟ 

ب( سنباده الف( پرس       
د( اتصال بیسکویتی  ج( ارٔه پانل بر       

5ــ درمونتاژکابینتچوبیشببندکجانصبمیشود؟ 
6ــ از اتصال بیسکویتی در ساخت چه قسمت هایی از کابینت چوبی می توان استفاده کرد؟ 

7ــ برای اتصال قطعات )MDF( به یکدیگر از چه پیچی استفاده می شود؟ 
8ــ اتصال الیت و کاربرد آن را شرح دهید. 

پیش آزمون )8(
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8 ــ پروژه های پیشنهادی 

نظر عملی کامالً رعایت گردد.
در فصل 6 اصول ساخت انواع کابینت چوبی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت و با این اصول و روش ها آشنا شدید. 
در این بخش نیز به صورت عملی با روش ساخت پروژه های 
پیشنهادی آشنا می شوید و شناخت و یادگیری شما عمق  بیش تری 

خواهد یافت. 

نهایی  کیفیت  کنترل  اصول  شناسایی  ــ   8 3ــ 
کابینت ساخته شده 

از نظر کنترل کیفیت کابینت ساخته شده موارد زیر حائز 
اهمیت است: 

1ــ کنترل ابعاد و اندازٔه کابینت ساخته شده؛ 
2ــ کنترل دویدگی کابینت؛ 
3ــ کنترل پیچیدگی کابینت؛ 
4ــ کنترل درز اتصاالت؛ 

5ــ کنترل صحت مونتاژ و تمیزی کار؛ 
6ــ کنترل نصب و جاسازی کشو )جعبه(؛ 

7ــ کنترل لقی و روانی کشو؛ 
8ــ یک سان بودن درز و فاصلٔه در جعبه با بدنٔه جعبه؛ 

9ــ نصب اصولی و صحیح در، کابینت چوبی؛ 
10ــ کنترل درز بین در و بدنه های کابینت چوبی؛ 

11ــ نصب پاخور یا پایٔه کابینت چوبی؛ 
12ــ نصب صحیح پشت بند؛ 
13ــ کنترل نصب یراق آالت؛ 

14ــ کنترل لبه چسبانی صفحات. 
موارد ذکرشده می تواند با توجه به نوع کابینت ساخته شده 

متفاوت و متنوع باشد.
لذا با اجرای پروژه های پیشنهادی ارائه شده، پس از پایان 
هر پروژه، جدول کنترل کیفیت کار ساخته شده را تهیه و آن را به 

کمک مربی محترم کارگاه ارزیابی کنید. 

1ــ 8 ــ شناسایی اصول حفاظت و ایمنی در کار 
اکنون که به پایان آموزش مهارت کابینت چوبی درجٔه 2 
رسیدیم، انتظار می رود که با توجه به آموخته های قبلی در زمینٔه 
ساخت  جریان  در  کارگاهی،  تجهیزات  و  ماشین ها  به کارگیری 
پروژه های کارگاهی اصول ایمنی و حفاظتی حین کار را رعایت 

نمایید.
حادثه خبر نمی کند، بنابراین به خاطر داشته باشیم که یک 
لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی  به همراه خواهد داشت. به طور 

کلی اصول ایمنی مربوطه را به اختصار یادآوری می کنیم: 
اطمینان  دستگاه ها  برق  سیستم  درستی  و  از صحت  1ــ 

حاصل کنید.
مربوطه  حفاظ های  و  دستگاه  تیغٔه  محکم بودن  از  2ــ 

مطمئن شوید. 
با  کار  برای  حفاظتی  و  کمکی  وسایل  از  حتماً  3ــ 

ماشین آالت استفاده نمایید. 
استفاده  کارگاه  در  فردی  حفاظتی  وسایل  از  حتماً  4ــ 

کنید.
5ــ سیستم تهویٔه مناسب در کارگاه نصب کنید.

از سالمتی  مراقبت  و  بار  جابه جایی صحیح  و  6ــ حمل 
ستون فقرات و اعضای بدن بسیار حائز اهمیت است.
7ــ رعایت نظم و مراقبت انضباطی کارگاه. 

انواع  مونتاژ  و  ــ شناسایی اصول ساخت   8 2ــ 
کابینت  ساده

در  را  چوبی  کابینت  که  است  شده  سعی  بخش  این  در 
قاب دار،  در  ساده،  در  با  کابینت چوبی  نظیر  مختلف،  طرح های 

کشودار، پایه دار و بدون پایه معرفی کنیم.
 پروژه های پیشنهادی در قالب پنج طرح ارائه می شود تا 
نظر  و  آموزشی  محیط  در  موجود  امکانات  به  توجه  با  را،  آن ها 
مربیان محترم کارگاه، بسازید به طوری که اهداف آموزشی آن ها از 
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 4ــ 8 پروژۀ پیشنهادی ساخت زیرتلفنی  
)زمان 24 ساعت(

طرح پیشنهادی دارای یک کشو و یک طبقه است )شکل 
1ــ 8(.

مراحل کار: 
ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی با پوشیدن لباس کار 

مناسب، اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید: 
1ــ با توجه به شکل )2ــ 8( اندازه ها را در فهرست مواد 

برآورد کنید تا اندازٔه برش قطعات به دست آید. 

شکل 1ــ 8 زیر تلفنی

این طرح با تکنیک ساخت آسان و اتصاالت الیت قابلیت 
مونتاژ و جداشدن قطعات از همدیگر را دارد. 

مواد و وسایل مورد نیاز: 
روکش دار،  چوب  خرده  تخته  یا   )MDF( صفحٔه  1ــ 

مطابق  با اندازه های نقشه؛
2ــ امکان به کارگیری ماشین های موجود در کارگاه؛

3ــ مته قطر 15 و قطر 7 میلی متر؛
4ــ الیت میله ای 12 عدد؛

5ــ ریل کشوی مکانیکی یک جفت؛
6ــ پیچ دستی 60 سانتی متری 4 عدد؛

7ــ پیچ )MDF(؛
8ــ پیچ گوشتی؛

شکل 2ــ 8 سه نمای زیر تلفنی

2ــ در شکل )3ــ 8( برش پیشانی از کابینت نشان داده 
شده است.

شکل 3ــ 8 برش پیشانی از زیرتلفنی
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کف  استقرار  هدایت،  ریل  کشو،  موقعیت  برش  این  در 
کشو و اتصاالت کابینت را به دقت مورد بررسی قرار دهید. 

3ــ برش عرضی کابینت )شکل 4ــ 8( نمای برش خوردٔه 
کابینت چوبی را از باال نشان می دهد. 

کشو به صورت یک باکس )جعبه( ساخته شده و توسط پایٔه 
صفحه ای به طبقٔه زیرین متصل شده است. به موقعیت دِر جعبه و 

عقب جعبه و اتصال کف کشو  )جعبه( دقت کنید. 
پیش نهاد شده است که روی در  بیش تر  زیبایی  برای  5ــ 
با شکل )6 ــ 8( طرحی از روکش کاری را  جعبٔه اصلی مطابق 

انجام دهید.

شکل 4ــ 8 برش عرضی 

و  کابینت  بدنه های  و  تکه  دو  جعبٔه  در  اتصال  موقعیت 
قرار  بررسی  مورد  را  کابینت  جعبه های  بدنٔه  قبیل  از  فاصله ها، 

دهید. 
ـ  8( توجه کنید. 4ــ در برش عمودی شکل )5  ـ

شکل 5 ــ 8 برش عمودی

شکل 6 ــ 8 طرح روکش معرق روِی دِر جعبه

مالحظه  را  اصلی  مواد  لیست  جدول  ـ  8(  )7ـ شکل  در 
می کنید.

شرحردیف
mm ابعاد برحسب

تعداد 
ضخامتعرضطول

٦٠٠١٨٠١٦٢بدنه )پایه ها(١

٦٠٠٢٠٠١٦١پشت بند )پایه عقب(٢

٤٠٠٣٦٠١٦١کف )طبقه(٣

٤٠٠٣٦٠١٦١سقف٤

٣٢٤١٠٠١٦٢بدنه٥

٣٦٨١٠٠١٦١عقب کشو٨

٣9٧9٥١٦١در بیرونی کشو٧

٢9٨٨٠١٦٢بدنه٨

٣١١٨٠١٦١بدنه جعبه )کشو(9

٣٤٣٨٠١٦١در داخلی کشو١٠

٣٣١٣٠٢٣١کف کشو١١

شکل 7 ــ 8 لیست مواد اصلی
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ابعاد موارد ذکر شده را که خود استخراج نمودید با لیست 
مطابقت دهید و نواقص احتمالی آن را برطرف نمایید. 

6ــ برای برش قطعات کابینت، ابتدا اندازه و ابعاد را مطابق 
با لیست مواد تنظیم نمایید و به گونه ای برش بزنید که کم ترین دور 

ریز را داشته باشید. 
7ــ به دلیل کوچک بودن ابعاد، می توانید این قطعات را از 

صفحات دور ریز شدهٔ در کارگاه نیز تهیه نمایید. 
8ــ برای برش قطعات، از دستگاه ارٔه مجموعه ای استفاده 

ـ  8(. 10ــ فاصلٔه شیار کنشکاف تا لبٔه قطعٔه کار باید حدود 8 نمایید )شکل 8  ـ
میلی متر باشد. توجه نمایید که اگر این فاصله کم تر انتخاب شود 
کشو مقاومت الزم را نخواهد داشت و لبه های باقیمانده پس از 

شیار کنشکاف با کم ترین فشاری خواهد شکست. 
11ــ در این کابینت از اتصاالت جداشدنی الیت استفاده 
قابلیت  و  به کارگیری  سهولت  داشتن  به دلیل  اتصال  این  نمایید. 

بازشدن مجدد، پیشنهاد می گردد.
اتصاالت الیت بسیار متنوع است لذا پیشنهاد می شود با 
راهنمای مربی محترم کارگاه مراحل نشان داده شده را متناسب با 

نوع یراقی که در آموزشگاه موجود است، انجام دهید. 
12ــ در شکل )11ــ 8( متناسب با قطر میلٔه الیت با ماشین 

شکل 8 ــ 8

شکل 1٠ ــ 8

شکل 11 ــ 8

شکل ٩ ــ 8

زدگی  بیرون  مقدار  که  باشد  به گونه ای  اره  ارتفاع  اندازٔه 
دندانه از سطح کار به اندازه ارتفاع دندانه در حدود 10 میلی متر 

باشد.
ـ  8(  ـ 8( برش بدنه های کابینت و در شکل )9ـ در شکل )8ـ 

برش صفحٔه کابینت نشان داده شده است. 

داده  اندازه های  با  مطابق  کشو،  بدنه های  برش  برای  9ــ 
شده اقدام نمایید و سپس کنشکاف برای قرار گرفتن کف کشو را 

مطابق با شکل )10ــ 8( انجام دهید. 
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کُم کن مته ای سوراخی به قطر 7 میلی متر ایجاد نمایید، به طوری که 
از لبٔه کار حدود 5 سانتی متر فاصله داشته باشد.

سوراخ کاری  و  خط کشی  به دقت  را  اتصاالت  محل 
نمایید.

مته ای مناسب با قطر کپسول را انتخاب کنید و با دستگاه 
دریل ستونی محل مورد نظر را سوراخ نمایید )شکل 12ــ 8(.

میلٔه الیت از یک سمت در رولپالک پالستیکی پیچ می شود 
و از یک سمت در داخل کپسولی قرار می گیرد که با پیچاندن آن 

به اندازه 90 درجه، میلٔه داخل کپسول قفل می شود. 
13ــ همان طور که در شکل )14ــ 8( می بینید، سوراخی 
به قطر 7 میلی متر در قسمت ضخامت صفحه، به عمق متناسب با 
طول میله، حدود 35 میلی متر ایجاد شده است. در قسمت سطح 
صفحه سوراخی به قطر 15 میلی متر و به عمق 14 میلی متر زده 

شده تا کپسول الیت داخل آن جاسازی شود. 
نشان   )8 )15ــ  شکل  در  الیت  کپسول  قرارگیری  محل 

داده شده است. 

شکل 12ــ 8

شکل 14ــ 8

توصیه می شود که قبل از اقدام روی قطعات اصلی یک 
و  فاصله ها  تا  دهید  انجام  آزمایشی  قطعٔه  روی  را  اتصال  نمونه 

اندازه های دقیق را به دست آورید )شکل 13ــ 8(. 

شکل 13ــ 8

شکل 15ــ 8

شکل  در  شده  تشکیل  قسمت  سه  از  که  الیت،  اتصال 
)14ــ 8( نشان داده شده است.

14ــ در قسمت پایه سوراخ مورد نظر را برای رولپالک 
آن را  نظر،  مورد  محل  لذا ضمن خط کشی  کنید.  ایجاد  اتصال 
سوراخ کاری  میلی متر   10 پالستیکی  رولپالک  قطر  با  متناسب 

کنید و مطابق شکل )16ــ 8(  رولپالک را جاسازی نمایید.
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تهیٔه قطعات و کنترل محل سوراخ کاری، قطعات  از  پس 
را روی میز کارگاه قرار دهید و آن ها را برای مونتاژ آماده نمایید 

)شکل 17ــ 8(. 

17ــ از ریل مکانیکی نشان داده شده در شکل )19ــ 8( 
استفاده نمایید.

شکل 16ــ 8

شکل 17ــ 8

15ــ برای مونتاژ بدنه های جعبه از پیچ استفاده نمایید. 
لذا  است.  شده  ایجاد  جعبه  بدنه های  در  کنشکاف  شیار 
ارتفاع عقب جعبه تا شیار کنشکاف است و فاصلٔه داده شده تا لبٔه 

قطعٔه کار، از باالی شیار کنشکاف است. 
 MDF 16ــ مطابق شکل)18ــ 8(، کف کشو را از جنس
یا سه الیی برش بزنید و داخل کنشکاف جاسازی نمایید و آن را از 
قسمت پشت کار با سه عدد پیچ روی عقب جعبه نصب نمایید. 

شکل 18ــ 8

شکل 1٩ــ 8

شکل 2٠ــ 8

این ریل در قسمت زیر بدنه های کشو قرار گرفته و نصب 
آن آسان تر است. 

وضعیت  در  را  کشو  کف  و  کشو  بغل   ،)8 )20ــ  شکل 
مونتاژ نشان می دهد.

صفحٔه روی کابینت نیز با آن مونتاژ شده است. این جعبه 
باید کشو را در داخل خود جای دهد. لذا ریل کشو روی بغل 

کشوی نشان داده شده نصب می شود. 
18ــ ریل هدایت کشو را روی بغل کشوی هدایت نصب 

نمایید. 
در  و  می گیرد  قرار  کابینت  روی  باال  از  جعبه  این  چون 
بدنه ها مهار می شود لذا قسمت زیر آن خالی است و کشو به صورت 

آویخته از آن نصب می شود.
را  هدایت  ریل   )8 و22ــ   8 )21ــ  شکل های  با  مطابق 
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نصب نمایید.
ندارد جلوی کار است و ریل  قید  دقت کنید قسمتی که 

کشو را با آن قسمت تنظیم نمایید. 

سپس با قراردادن کپسول ها در محفظٔه مورد نظر، میله ها 
را در داخل سوراخ جا دهید و کپسول را با پیچ گوشتی 90 درجه 

بچرخانید تا میله را محکم بگیرد. 
در شکل )24ــ 8( نمای مونتاژ کار نشان داده شده است. 
پس از نصب کشو شکل نهایی کار را در شکل )25ــ 8( مالحظه 

می کنید. 

شکل 21ــ 8

شکل 22ــ 8

شکل 25ــ 8شکل 23ــ 8

شکل 24ــ 8

ببندید  بدنه ها  الیت را روی  میلٔه  ابتدا  برای مونتاژ،  19ــ 
)شکل 23ــ8(. 
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ـ  8  ــ پروژۀ پیشنهادی ساخت میز  5  ـ
کامپیوتر              زمان: 24 ساعت

 
شده  داده  نشان  )26ــ8(  شکل  در  پیش نهادی  پروژٔه 

است.

1ــ ترسیم فنی در شکل )27ــ 8( به شما کمک خواهد 
کرد تا لیست مواد را تهیه و اندازٔه قطعات را برای برش برآورد 

کنید. 

شکل 26ــ 8 پروژه پیشنهادی میز کامپیوتر

و  قوس بری  شامل  پروژه  این  در  آموزشی  مهم  نکات 
اتصاالت گونیایی است که از نوع جداشدنی است. 

وسایل مورد نیاز: 
1ــ صفحات MDF مطابق با ابعاد و اندازه ها ی نقشٔه کار 

2ــ امکان به کارگیری ماشین های موجود در کارگاه 
3ــ بست گونیایی 

4ــ ریل کشوی مکانیکی 
5ــ پیچ گوشتی 

6ــ نوار لبه چسبان روکش 
7ــ اتو یا ماشین نوار لبه چسبان 

مراحل کار: 
ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، لباس کار مناسب 

بپوشید و اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید. 

شکل 27ــ 8 تصویر حجم میز با اندازه گیری

میز الزم  از صفحٔه  بخشی  به قوس داربودن  توجه  با  2ــ 
است که صفحه میز را به شکل مستطیل در نظر بگیرید و قطعات 
صفحه کی برد و صفحٔه ماوس را از محل دور ریز )قوس( به دست 

آورید )جهت صرفه جویی در مصرف مواد اولیه(. 
3ــ صفحٔه میز را، پس از قوس بری و پرداخت، به پشت 
بخوابانید و روی آن موقعیت قرارگیری بدنه ها را رسم کنید )شکل 

28ــ 8(. 
گونیاهای پالستیکی چهار سوراخ برای بستن دو عدد پیچ 

به صفحه و دو عدد پیچ به بدنه ها دارند. 

شکل 28ــ 8 خط کشی محل قرارگیری بدنه ها در زیر صفحۀ میز
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5ــ مطابق شکل )29ــ 8(، قسمت پشت گونیا را با خط 
ترسیم شده مماس قرار دهید و پیچ های مناسب خود را روی کار 
ببندید )پیچ ها را همراه با گونیاهای پالستیکی و متناسب با جنس 
صفحات مصرفی خریداری نمایید(. در انتخاب پیچ دقت نمایید تا 
طول آن با ضخامت صفحه و ضخامت گونیای پالستیکی متناسب 

باشد. 

اندازه های داده شده  با  کشوی کی برد و ماوس را مطابق 
در شکل )31ــ 8( از قسمت دور ریز صفحه میز تهیه نموده و با 

ریل های مکانیکی روی بدنه میز نصب نمایید. 
سقف  از  آویخته  کی برد  کشوی  که  باشید  داشته  توجه 
است بنابراین ریل کشو از نوع آویخته از سقف تهیه شود. شکل 

ـ  8(  )33ـ

شکل 2٩ــ 8

شکل 3٠ ــ 8

بدنه جای  به دلیل تونشستگی پاسنگ در زیر کابینت  6ــ 
کیس حالت برش گونیایی نشان داده شده در شکل )30ــ 8( را 
مطابق با اندازٔه داده شده در شکل )27ــ 8( برش بزنید و همانند 
شکل، گونیاهای مورد نظر را نصب نمایید. موقعیت پایٔه عقب میز 

را مطابق شکل ) 30ــ 8( نصب نمایید. 

شکل  مطابق  را  میز  جانبی  قسمت  در  طولی  طبقٔه  7ــ 
)31ــ8( در فاصلٔه 15 سانتی متری از زمین نصب نمایید. 

این طبقه به عنوان وادار افقی بین پایه های جانبی میز است 
و طبقٔه نشان داده شده در قسمت زیرین شکل )32ــ 8( مربوط به 

وادار افقی بین پایٔه عقب و بدنٔه کیس است.

شکل 31ــ 8

شکل 32ــ 8

شکل 33ــ 8
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اندازٔه مناسب برای صفحٔه کی برد حدود 55 سانتی متر و 
اگر در میزهای کامپیوتر  برای ماوس حدود 22 سانتی متر است 
طول  بایستی  شود  طراحی  صفحه  یک  روی  کی برد  و  ماوس 
صفحه کی برد را حدود 65 سانتی متر در نظر بگیرید تا جای کافی 

برای پد یا بالشتک ماوس نیز باشد. 
مقیاس  با  می توانید  را  نقشه  در  شده  داده  ابعاد  و  اندازه 
مربی  راهنمایی  با  را  مقیاس  مبحث  لذا  نمایید  کوچک  متناسب 

خود انجام داده و اندازٔه دل خواه را به دست آورید. 
8ــ پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید. 

9ــ محل کار خود را تمیز نمایید. 

ـ  8  ــ پـروژۀ پیشـنهادی سـاخت کابینـت  6  ـ
پاتختی               زمان: 24 ساعت

 
برگه ای  لوالی  با  کابینتی  در  یک  دارای  پاتختی  کابینت 
خاصی است که دارای قابلیت بازشدن با زاویٔه 180 درجه است 
و یک محفظٔه خالی در باال دارد بدنه ها در این قسمت به صورت 
قوس نیم دایره ای برش خورده اند تا به ظرافت کار بیفزایند و در 

جابه جایی کابینت مفید باشند )شکل 34ــ 8(. 

مونتاژ قطعات کابینت در شکل )35ــ 8( نشان داده شده 
است. 

شکل 34ــ 8 پروژۀ پیشنهادی

شکل 35ــ 8 نقشۀ مونتاژ قطعات کابینت

لب  با زهوار چوبی  کابینت  که می بینید صفحٔه  همان طور 
چسبان شده است و بدنه های کابینت و سقف و کف نیز لبه چسبان 

چوبی شده اند. 
در شکل  که  است  طبقه  یک  با  کمد  یک  دارای  کابینت 

)36ــ 8( موقعیت قرارگیری طبقه نشان داده شده است. 

شکل 36ــ 8 موقعیت داخلی از بدنۀ کابینت

زهوار

طبقه

107mm

61
0m

m
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در شکل، فاصله ها و اندازه ها نشان داده شده است. لذا با 
توجه به شکل های )35ــ 8( و )36ــ 8( اندازه و ابعاد را به صورت 
لیست مواد تهیه نمایید تا در برش مواد اولیه به کار گرفته شود. 

وسایل مورد نیاز: 
نقشٔه  اندازه های  و  ابعاد  با  مطابق   )MDF( 1ــ صفحات 

کار 
2ــ امکان به کارگیری ماشین های موجود در کارگاه 

3ــ ارٔه عمودبر برقی دستی )اره چکشی( 
4ــ پیچ گوشتی 

5ــ دریل دستی برقی یا دریل شارژی 
6ــ نوار روکش لب چسبان 8 متر 

7ــ چکش فلزی 1 عدد 
8ــ لوال برگی 2 عدد 

9ــ میخ 3 سانتی به تعداد الزم 
10ــ پیچ MDF به تعداد الزم 

11ــ زیرسری طبقه 4 عدد 
12ــ چسب چوب به مقدار الزم 

13ــ پروفیل MDF  مطابق با اندازه های نقشٔه کار 
مراحل کار: 

ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، لباس کار مناسب 
بپوشید و اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید. 

ـ 8(  1ــ اندازه های داده شده در شکل های )35ــ 8( و )36ـ
را به دقت بررسی و سپس لیست مواد را تنظیم نمایید. 

کنترل  کارگاه  مربی  نظر  با  را  به دست آمده  ابعاد  و  اندازه 
کنید. 

2ــ شکل )37ــ 8(، خط کشی محل قوس در باال و پایین 
بدنٔه کابینت را نشان می دهد.

توجه کنید که فاصلٔه کنشکاف کف کمد تا لبٔه پایینی بدنٔه 
کابینت حدود 50 میلی متر است. 

فاصلٔه  میلی متر   5 حدود  مشخص شده  اندازٔه  به  توجه  با 
قوس  مرکزی  محور  از  و  بگیرید  نظر  در  را  کنشکاف  تا  قوس 

شعاع mm 107 را مشخص کنید.

در این صورت مرکز قوس از صفحه بیرون می افتد. لذا از 
صفحٔه کمکی قرار دهید و قوس مورد نظر را ترسیم نمایید. 

3ــ در باالی بدنٔه کابینت قوس مورد نظر،کنشکاف سقف 
کمد فاصلٔه بیش تری دارد. همان طور که در قسمت پایین ارتفاع 
قطاع دایره را 45 میلی متر در نظر گرفتید در این قسمت نیز همان 
ارتفاع را در نظر داشته باشید تا اندازٔه قوس در باال و پایین بدنه 

یک سان باشد. 
4ــ مطابق شکل )38ــ 8(، برای ایجاد کنشکاف سقف و 

کف قفسه و طبقٔه آن اقدام نمایید.

شکل 37ــ 8 

شکل 38ــ 8 

  3mm ضخامت  به  نیز  کابینت  بند  پشت  که  کنید  توجه 
در  شده  داده  اندازه های  با  مطابق  و  باشد  کابینت  بدنٔه  جنس  از 

شکل های )35ــ 8 و 36ــ 8( تهیه نمایید. 
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پس از ایجاد کنشکاف ها محل قوس خط کشی شده را با 
ـ  8(  بزنید و آن را مطابق شکل )39ـ اره چکشی )عمودبر( برش 

پرداخت نمایید.

پرداخت کنید. )شکل 41ــ 8(

شکل 3٩ــ 8

شکل 41 ــ 8

شکل 42 ــ 8

شکل4٠ــ 8

نوار  اتو  از  استفاده  با  پرداخت محل قوس،  از  5ــ پس 
روکش را بچسبانید. از قسمت نوک صفحٔه اتو استفاده کنید تا 
یابد. پس از  انتقال  به روکش  در سطوح قوس دار حرارت الزم 
آن با چوب گرد استوانه ای )دسته چکش( بر روی سطح روکش 
)شکل  شود  وارد  روکش  چسباندن  برای  الزم  فشار  تا  بکشید 

ـ  8(.  40ـ

به کمک دستگاه رنده  لبه های روکش را که اضافه است 
لبه نوار روکش یا فرز دستی، تیغه رنده، لیسه و کاردک، پرداخت 
و هم سطح نمایید. سپس با سنبادٔه نرم محل مورد نظر را به آرامی 

6ــ قبل از مونتاژ کابینت الزم است محل قرارگیری خار 
طبقه یا زیرسری طبقه را سوراخ نمایید، زیرا پس از مونتاژ این 

عمل دشوار خواهد بود. )شکل 42ــ 8(

ولی  است.  میلی متر   5 حدود  اغلب  طبقه  خار  میلٔه  قطر 
شما متناسب با خار طبقٔه موجود در کارگاه، قطر آن را با کولیس 
اندازه گیری کنید و متٔه مناسب را انتخاب نمایید. مطابق با اصول 
با  و  چوب  چسب  با  را  قطعات  گرفته اید،  فرا  قبالً  که  مونتاژ، 
ـ  8(  استفاده از پیچ دستی مونتاژ نمایید. برای مونتاژ به شکل )35ـ

توجه کنید.
پس از مونتاژ، پشت بند را درکنشکاف با چسب چوب و 
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8ــ پس از زهوارکوبی، محل قرارگیری صفحه روی بدنه پیچ مناسب نصب نمایید )شکل 43ــ 8(. 
را چسب زده و به کمک پیچ مونتاژ نمایید )شکل 45ــ 8(. 

شکل 45 ــ 8شکل 43 ــ 8

شکل 46 ــ 8

شکل 44 ــ 8

دقت  سقف  و  در  پروفیل  زهوار  لبه چسبانی  برای  7ــ 
داشته باشید که مطابق شکل )35ــ 8( اندازه های داده شده بدون 

احتساب زهوار پروفیل است.
به  و  میلی متر  به ضخامت 10  را،  پروفیل  زهوار  بنابراین 
نصب  ـ   8(  )44ـ شکل  مطابق  و  تهیه  صفحه،  ضخامت  پهنای 

نمایید.

کاربرد میخ فقط برای ثابت نگه داشتن قطعه است تا چسب 
خشک شود، لذا توصیه می شود از فیبر و میخ استفاده نمایید تا 
پس از خشک شدن چسب میخ و فیبر از زهوار به راحتی کشیده 

شود. 

9ــ برای پوشش سطح پیچ ها از پولک مخصوص استفاده 
نمایید.

زهوار  چسب زدن  از  پس  است  بهتر  نیز  قسمت  این  در 
با میخ و تکه فیبر این عمل را انجام دهید تا پس از خشک شدن 

چسب میخ ها کشیده شود )شکل 46ــ 8(.

باید گوشه های زهوار  کابینت  برای زهوارکوبی در  10ــ 
همانند  و  بسازد  درجه  گوشه های 45  تا  کنید  فارسی  را  پروفیل 
روش قبلی آن را با چسب چوب و میخ و تکه فیبر نصب نمایید و 
پس از خشک شدن چسب میخ ها کشیده شود )شکل 47ــ 8(. 
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لوالی نشان داده شده در شکل )48ــ 8( ممکن است در 
دسترس شما نباشد.

در این صورت می توانید از انواع لوالهای کابینتی که در 
دسترس دارید استفاده نمایید. 

12ــ در کابینت تونشسته است لذا با نصب قطعه مناسب 
در زیر سقف کابینت، مانع از داخل رفتن بیش از حّد در گردد. 
13ــ با نصب شب بند می توانید از بازشدن خود به  خود 

در جلوگیری کنید. )شکل 50 ــ 8(

شکل 4٩ــ 8شکل 47ــ 8

شکل 5٠ ــ 8 شکل 48ــ 8

انتخاب کنید و آن را در وسط  11ــ دستگیرٔه مناسبی را 
ارتفاع در نصب نمایید )شکل 49ــ 8(. 

متفاوت  بودن  پیچ  دو  یا  پیچ  یک  به  بسته  دستگیره ها، 
هستند. برای راحت باز و بسته کردن در و زیاد خم نشدن بهتر 

است دستگیره را کمی باالتر از وسط در نصب نمایید. 

با استفاده از امکانات موجود در کارگاه، یک نوع شب بند 
موجود را روی کار نصب نمایید. 

14ــ در پایان، طبقٔه متحرک داخل کمد را در محل خود 
مستقر نمایید. )شکل 51 ــ 8(

15ــ پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید. 
16ــ محل کار خود را نظافت کنید. 
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7ـــ 8 ــ پـروژۀ پیشـنهادی سـاخت کابینت 
پایه دار

پروژٔه پیشنهادی شکل )52 ــ 8( دارای نکات آموزشی 
مفیدی است. 

هم چنین از نظر تکنیک ساخت کابینت پایه دار و ساخت 
کشو به صورت افقی و لوالکوبی درها و ساخت اتصال دم چلچله 

دارای اهمیت است. 
وسایل مورد نیاز: 

1ــ صفحات چوبی، مطابق با نقشٔه کار 
2ــ ماشین های صنایع چوب موجود در کارگاه 

3ــ چسب چوب 
4ــ چوب سای و سوهان 

داده شده در  اندازه های  با  مطابق  5ــ صفحٔه چند الیی، 
نقشه 

6ــ ارٔه عمودبر دستی برقی )ارٔه چکشی( 
مراحل کار: 

ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، لباس کار مناسب 
بپوشید و اقدامات زیر را انجام دهید: 

نمای  در  کابینت  از  برشی  نیم  ـ  8(  )53  ـ شکل  در  1ــ 
روبه رو نشان داده شده است.

شکل 51 ــ 8

شکل 53ــ8 نمای روبروی کابینت پایه دارشکل 52 ــ 8 پروژۀ پیشنهادی



   249  

مواد  لیست  جدول  در  و  کنترل  را  شده  داده  اندازه های 
برآورد کنید. 

2ــ در شکل )54 ــ 8( برش عمودی کابینت آمده است. 
ضمن بررسی موقعیت داخلی کابینت، و بست کشوها و اتصاالت 

را به دقت بررسی نمایید. 
به صورت گروهی مورد  را  بهتر، تصاویر  برای درک  3ــ 
بحث و بررسی قرار دهید و نتایج آن را با هنرآموز خود تجزیه و 

تحلیل کنید. 

کابینت،  قطعات  اتصاالت  بیش تر  شناخت  برای  5ــ 
جزئیات اتصاالت در شکل های )56 ــ 8( و )57 ــ 8( نشان داده 

شده است. 

شکل 54 ــ 8 برش عمودی از کابینت

ـ 8( نمای باالی کابینت به صورت برش  4ــ در شکل )55ـ 
نیمه نشان داده شده است. در این شکل موقعیت اتصال بدنه های 

کابینت و پشت بند به پایٔه کابینت را مالحظه می کنید. 

شکل 55 ــ 8 نمای باالی کابینت پایه دار

شکل 56 ــ 8 فایل اتصال دم چلچله در قید باالیی پایه

شکل 57 ــ 8 فایل اتصال دم چلچله در قید پایین پایه
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جلویی  قید  دم چلچله  اتصال  نحؤه   )8 ــ   56( 6ــ شکل 
ـ  8(  )61  ـ و در شکل  نشان می دهد  را  کابینت  بدنٔه  به  پایه  باالی 
داده  نشان  خط چین  است.  شده  داده  نشان  آن  مونتاژ  موقعیت 
شده در پایٔه عقب به کنشکاف و ضخامت پشت بند کابینت مربوط 

می شود. 
7ــ شکل )57  ــ 8( برش مقطع پایین پایه و اتصال دم چلچله 

قید پایینی کابینت به بدنٔه کابینت را نشان می دهد. 
ـ   8( موقعیت این برش نشان داده شده  8ــ در شکل )62  ـ

است، البته به صورت وارونه تا اتصاالت به خوبی دیده شوند. 
اتصال بدنه های کابینت به پایه، به صورت اتصال کنشکاف 

با زبانه جداست.
ـ   8( پایه با موقعیت کنشکاف خورده نشان  در شکل )58  ـ

داده شده است.

9ــ متناسب با اندازٔه قلیف، کنشکاف مورد نظر را ایجاد 
با استفاده از تنگ دستی و چسب چوب بدنه را بین دو  کنید و 

پایه مونتاژ نمایید. 
از  پس  و  باشد  نداشته  دویدگی  کار  که  کنید  دقت  10ــ 

بستن تنگ، کار پیچیده نشود )شکل 59  ــ 8(. 

شکل 58 ــ 8 پایه باکنشکاف

کابینت  باالی  نمای  با  ـ   8(  )55   ـ شکل  در  اتصال  این 
)قلیف(  کنشکاف  زبانٔه  اندازٔه  است.  شده  داده  نشان  به خوبی 
اندازه ها  مواد،  لیست  در جدول  است.    میلی متر 6×20×750 

داده شده است. 

شکل 5٩ ــ 8 مونتاژ بدنه به پایه

عقبی  و  جلویی  قیدهای  با  کابینت  بدنه های  اتصال  11ــ 
و   )8 ــ   56( شکل های  در  که  است  دم چلچله  نوع  از  کابینت 

)57  ــ 8( نشان داده شده است. 
طبق اندازه های داده شده در شکل و طبق اصول ساخت 

اتصال انجام می شود. 
گرفته اید،  فرا  که  اتصال،  به روش ساخت  توجه  با  12ــ 

اتصاالت مورد نظر را ایجاد کنید. 
برای خط کشی خطوط اتصال، مطابق شکل )60  ــ 8(، از 

گونیای تاشو استفاده کنید. 
)پرسپکتیو  مونتاژ  چگونگی  ـ 8(  )61 ـ شکل  13ــ 

انفجاری( قید جلویی به بدنٔه کابینت را نشان می دهد. 
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14ــ بدنٔه کابینت با اتصال کنشکاف و قلیف زبانه جدا به 
به طوری که سر اتصال کنشکاف  پایٔه کابینت متصل شده است، 
در بدنٔه کابینت و پایه دیده نمی شود، زیرا شیار کنشکاف تا سر پایه 

امتداد پیدا نکرده است. 
15ــ شکل )62ــ 8( اتصال دم چلچله قید عرضی به بدنٔه 

کابینت را نشان می دهد.
این شکل به صورت وارونه نشان داده شده است تا موقعیت 

اتصال از قسمت زیر کابینت به خوبی دیده شود. 

شکل  در  شده  داده  نشان  داخلی  عرضی  قیدهای  16ــ 
)63ــ 8( به منظور نگه داشتن طبقات داخل کابینت است. انتهای 
به  انگشتی است. همانند شکل )64ــ 8(  زبانٔه  به صورت  قیدها 

شکل6٠ ــ 8 خط کشی خطوط اتصال دم چلچله با گونیای تاشو

شکل61 ــ 8 اتصال دم چلچله قید عرضی به بدنۀ کابینت

شکل 62 ــ 8 موقعیت اتصال دم چلچله قید عرضی عقب به بدنۀ
کابینت که در حالت وارونه نشان داده شده است

شکل 63 ــ 8 موقعیت قیدهای عرضی داخلی در کابینت پایه دار
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اندازٔه لبٔه کنشکاف ایجاد شده در ضخامت پایٔه پشت )D/3( از 
عرض قید کم و باقی ماندٔه عرض را به سه قسمت مساوی تقسیم 
نشان  ارتفاع  به اندازٔه  آید.  به دست  انگشتی  زبانٔه  تا عرض  کنید 
داده شده در شکل )64 ــ 8( باید لبٔه قید از پایٔه کابینت دو راهه 

گردد. 

 )8 )65ــ  شکل  در  پایه  کنشکاف  شیار  ایجاد  موقعیت 
نشان داده شده است. 

شکل 64 ــ 8 خط کشی محل اتصال انگشتی قیدهای عرضی به بدنۀ کابینت

پایینی(  و کمد  باالیی  )کمد  برای نصب کف کمدها  ١٧ــ 
ابعاد 6×240×360 میلی متر  به  به دو طبقه از جنس چند الیی 

نیاز است.
برای جاسازی به قیدهای عرضی داخلی نیز نیاز است و 

اندازهٔ ابعاد آن در جدول لیست مواد داده شده است. 
18ــ شکل )64ــ8( اتصال انگشتی قید به بدنٔه کابینت را 

نشان می دهد.
بنابراین پس از ساخت زبانٔه اتصال یا مطابق شکل خطوط 
مورد نظر ترسیم می شود. قبل از نصب قیدها، از سمت داخل 
)شکل  نمایید  ایجاد  طبقه  قرارگیری  برای  را  الزم  راهٔه  دو 

ـ   8(.  64  ـ
بند کابینت، مطابق شکل )65ــ 8(  برای جاسازی پشت 
قرار  پایه ها  کنشکاف  داخل  بند  پشت  کابینت،  پایین  قسمت  از 

می گیرد و به حالت کشویی هدایت می شود.

شکل 65 ــ 8 جاسازی پشت بند کابینت

)شکل  است  آماده  کابینت  ساختمان  و  اسکلت  حال 
ـ   8(.  66ـ

شکل66 ــ 8 قطعات مونتاژ شدۀ کابینت

ـ  8(  19ــ جهت جاسازی و نصب طبقه، مطابق شکل )67ـ
دو راهٔه مورد نظر را از قبل در قیدهای عرضی ایجاد نمایید تا با 
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نصب چند الیی در داخل آن با سطوح قید عرضی کامالً هم سطح 
گردد. 

ابعاد   به  صفحه ای  از  را  کابینت  باالیی  کمد  در  22ــ 
20×150×300 میلی متر از جنس چوب تهیه کنید و قبل از برش 
قطر حدود 25  به  برگی سوراخی  مته  با  قطعه  در وسط  عرضی 

میلی متر ایجاد نمایید. 
ساده  لوالی  توسط  و  دهید  انجام  را  عرضی  برش  23ــ 
شکل  مطابق  است،  موجود  کارگاه  در  که  مناسبی  لوالی  هر  یا 

ـ  8( در کمد را نصب نمایید.  )70ـ

شکل 67 ــ 8 موقعیت قرارگیری طبقه در بین قیدهای عرضی

20ــ حال الزم است صفحٔه کابینت و درها و کشوها را 
بسازید و آن ها را روی کابینت نصب نمایید. 

به اندازه های  با توجه  برای ساخت صفحٔه روی کابینت، 
ـ  8( صفحٔه کابینت از  ـ  8( و )54  ـ داده شده در شکل های )53  ـ
طرفین و جلوی کار حدود 5 سانتی متر بیرون قرار می گیرد و از 

قسمت پشت با پشت بند همرو است. 
 21ــ برای زیبایی بیش تر، مطابق شکل )68 ــ 8( مقدار
5 سانتی متر اضافی را به صورت پخ دار ایجاد کنید، به طوری که 

لبٔه صفحه به اندازٔه یک سانتی متر سادگی داشته باشد.

شکل 68 ــ 8 صفحۀ کابینت

حال صفحه به صورت وارونه روی کابینت قرار می گیرد و 
مطابق شکل )69 ــ 8( با پیچ از قسمت زیر قید بسته می شود. 

شکل 6٩ ــ 8 بستن صفحۀ روی کابینت

شکل 7٠ ــ 8 نصب لوال در کمد

24ــ کمد پایینی به صورت افقی باز خواهد شد. لذا محل 
تهیٔه  از  )71ــ 8(، پس  مطابق شکل  متفاوت است.  لوال  نصب 
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در کف  را  در  لوالی  میلی متر  ابعاد 20×300×300  به  صفحه 
طبقه نصب نمایید. 

ـ  8( و آموخته های  25ــ برای ساخت کشو، همانند شکل )72ـ
قبلی خود، اقدام نمایید. هدایت کشو از نوع آویخته خواهد بود. 

شکل 71 ــ 8 لوالی در کمد افقی

شکل 72 ــ 8 نوع کشو جهت کابینت

روان تر باشد. کشو از نوع در دو تکه است و در کشوی کاذب روی 
آن نصب خواهد شد، که اندازه ها در لیست مواد داده شده است. 

شکل 73ــ 8 ریل هدایت در کابینت

نهایی خود نشان  در شکل )74ــ 8( کابینت در ساختار 
داده شده است. 

ـ  8(، قیدهای هدایت کشو )ریل کشو( به  مطابق شکل )73ـ
ابعاد 15×40×320 میلی متر را در بدنٔه کابینت و پشت پایه نصب 
کشو  جاسازی  و  حرکت  تا  بزنید  صابون  را  ریل  جلوی  شکل 74ــ 8نمایید. 
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لیست مواد مصرفی 
در جدول )1ــ 8( لیست مواد داده شده از چوب ماسیو و 
صفحات چند الیی استفاده شده است. با توجه به امکان کمبود 
مواد اولیه و ضرورت صرفه جویی در مصرف چوب می توانید از 

طبیعی  با روکش  تخته خرده چوب  نظیر  فشردٔه چوبی  صفحات 
استفاده کنید. در این صورت اندازه های داده شده را کنترل نمایید 

تا اثر کاهش ضخامت را در اندازه های دیگر منظور نمایید.

جنستعدادشرحردیف
ضخامت

mm ابعاد
طولعرض

٢٠٥٠١٠٠٠راش٤پایه١

٢٠٣١٠٧٥٠راش٢بدنه٢

٢٥٣9٠٥٠٠راش١صفحٔه کابینت٣

٢٥٦٥٣٨٤راش٢قید عرضی )زیر سقف(٤

٢٥٥٠٤٠٠راش١قید پایینی )پشت سقف(٥

٢٥٤٤٤٠٠راش١قید پایینی )جلوی کابینت(٦

٢٠٥٠٤٠٠راش٤قیدهای عرضی داخلی )زیر طبقه(٧

٢٠١٥٠١٥٠راش٢در کمد باالیی٨

٢٠٣٠٠٣٠٠راش١در کمد پایینی )باز شو افقی(9

٢٠١٠٠٣٠٠راش١در جعبٔه کاذب باالیی١٠

١٢٨٥٣٠٠راش١جلوی جعبٔه باالیی١١

١٢٨٥٣٠٠راش٢بدنه ی جعبٔه باالیی١٢

١٠٧٥٣٦٥راش١عقب جعبٔه باالیی١٣

٢٠١٥٠٣٠٠راش١در جعبٔه کاذب پایینی١٤

١٢١٠٠٢٦٥راش١جلوی جعبٔه پایینی١٥

١٢١٠٠٣١٠راش٢بدنٔه جعبٔه  پایینی١٦

١٠9٥٢٦٥راش١عقب جعبٔه پایینی ١٧

١٥٤٠٣٢٠راش٤ریل کشو١٨

٦٣٢٠٧١٠چند الیی١پشت بند کابینت١9

٦٢9٠٣١٠چند الیی٢کف کشو٢٠

٦٢٤٠٣٦٠چند الیی٢طبقٔه کابینت )کف کمد(٢١

٦٢٠٧٥٠چند الیی٤قلیف کنشکاف٢٢

جدول 1ــ 8
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8 ــ 8 ــ پروژۀ پیش نهادی ساخت کمد لباس 
طرح پیش نهادی در شکل )75ــ 8( دارای در دو لنگه برای 

کمد لباس و یک طرف طبقه بندی برای قراردادن لباس هاست.

9ــ میخ 3 سانتی متر 
10ــ پیچ لوال 

11ــ پیچ گوشتی 
مراحل کار: 

ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، لباس کار مناسب 
بپوشید و اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید: 

1ــ با توجه به شکل )76ــ 8( که نقشٔه مونتاژ یا پرسپکیتو 
و  کنید  برآورده  را  مواد  لیست  است،  داده  نشان  را  انفجاری 

صفحات را از جنس MDF یا چند الیی برش بزنید. 

شکل 75 ــ 8 پروژۀ پیشنهادی

نصب  با  که  است  واداری  دارای  راست  سمت  لنگٔه 
دستگیره روی آن، به ظاهر در سه لنگه را نشان می دهد، درحالی که 

در دو لنگه است. 
وسایل مورد نیاز: 

1ــ به کارگیری ماشین های صنایع چوب موجود در کارگاه 
در صورت نیاز

2ــ ارٔه عمودبر دستی برقی )ارٔه چکشی( 
3ــ نوار لبه چسبان 

4ــ ماشین لبه چسبان، اتو یا سشوار لبه چسبان 
5ــ دریل دستی برقی یا دریل شارژی 

6ــ چسب چوب 
7ــ لوال و دستگیره 
8ــ نوار لب چسبان 

شکل 76ــ 8 نقشۀ مونتاژ

2ــ لبٔه صفحات را با روکش لبه چسبانی کنید، لذا با توجه 
اضافی  لبه های  روکش  لبه چسبانی  از  پس   ،)8 )77ــ  به شکل 

آن را پرداخت نمایید. 

شکل 77ــ 8 پرداخت لبه های اضافی روکش لبه چسبان
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توجه کنید  
اگر صفحات را از MDF انتخاب کرده اید نوار لبه چسبان 
ــس صفحات را از چند  ــی انتخاب کنید و اگر جن را اتوی
ــبان را از روکش طبیعی  الیی انتخاب کردید نوار لب چس

در نظر بگیرید. 

التین  حروف  با  کابینت  قطعات   )8 )76ــ  شکل  در 
نامگذاری شده و در جدول )2ــ 8( اندازه و ابعاد آن ها داده شده 

است:
2ــ مطابق با اندازه و ابعاد داده شده صفحات تخته خرده 

چوب روکش شده را تهیه و آماده نمایید. 
3ــ برای اتصال قطعات از دوبل استفاده نمایید. در شکل 
)78ــ 8( مالحظه می کنید که با نصب زهوار چوبی )P(١ در بدنٔه 
کابینت، کف کمد روی آن قرار گرفته و با چسب و میخ نصب شده 

است. البته بهتر است شما آن ها را با پیچ ببندید. 
4ــ قبل از مونتاژ، محل قرارگیری وادار را خط کشی و 

فاصلٔه طبقات را مشخص نمایید. 

مطابق با اصول اتصاالت دوبل، خط کشی الزم را انجام 
دهید و با دوبل 8  میلی متر اتصاالت الزم را انجام دهید. 

١ــ جهت آشنایی با حروف اختصاری به شکل 76ــ8 مراجعه کنید. در آن جا قطعات با حروف نشان داده شده اند.

شکل  78ــ 8
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جدول 2ــ 8 لیست مواد

نام قطعهحروف
ضخامت

cm ابعاد
طولعرض

جنستعداد

A١/٦٥٣/٥١٥٠/٥٢بدنهFPY

B١/٦٥٣/٥٨٨/٣١کفFPY

C١/٦٥٣/٥١٣٤/9١وادارFPY

D١/٦٢٧/٥٥١/٥٤طبقهFPY

E١/٦٣/٨٥9/٢١چوب کمکیFPY

Fچوب١/٦٣/٨٥9/٢١پشت بند

Gچوب١/٦١٤٨٨/٣١پاخور

H١/٦٥٦9١/٥١سقفFPY

Iچوب با مقطع دایره٥٨/٥١ــ٣/٨میلٔه آویز

Jسه الیی٠/٣٥٠/٨١٢٥/٦١پشت بند در

K٠/٣١9/١١٢٥/٦١پشت بند درFPY

Lچوب١/٦٦/٣١٣٦/٢٤قید طولی در

M چوب١/٢١٢/٦١٢٣/٦١قید طولی ثابت

Nچوب١/٦٦/٣٤٨/٨٢قید عرضی در

Oچوب١/٦٦/٣١٧/١٢قید عرضی در

Pچوب١/٦٣/٨٥١/٥١زیر سری کف کمد
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را روی سطح صاف  کابینت  5ــ مطابق شکل )79ــ 8( 
را  کابینت  مناسب  دستی  تنگ  و  پیچ دستی  با  سپس  بخوابانید، 

مونتاژ نمایید. 

7ــ در شکل )81 ــ 8( نصب پشت بند کابینت به روش 
ساده نشان داده شده، که با استفاده از چسب چوب و میخ صورت 
گرفته است. بهتر است برای نصب از پیچ استفاده شود. پشت 
بند موجب ثبات ابعاد کابینت می گردد و دویدگی کار را می گیرد و 

کابینت را در حالت گونیایی نگه می دارد. 

شکل 7٩ــ 8

به  را  کابینت  طبقات،  وادار  و  بدنه ها  مونتاژ  از  پس  6 ــ 
حالت ایستاده نگه دارید و صفحٔه کابینت را روی آن قرار دهید و 
دوبل ها را جا بزنید. برای جارفتن دوبل ها می توانید با استفاده از 
چکش الستیکی ضربات نرمی را به آن ها وارد نمایید. البته بهتر 
است برای جلوگیری از جابه جایی قطعات در همان حالت شکل 

)80 ــ 8( تمام قسمت ها مونتاژ شود. 

شکل 8٠ ــ 8

شکل 81 ــ 8

شکل 82 ــ 8

 )G( قطعٔه  که  می بینید   )8 )76ــ  شکل  به  توجه  با  ــ   8
به صورت پاسنگ )پاخور( کابینت نصب شده است. برای ساخت 
ارٔه  کمک  به  و  دهید  انتقال  چوب  روی  آن را  طرح  باید  پاخور 

عمودبر، مطابق شکل )82 ــ 8( برش بزنید.
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 9ــ مطابق جدول لیست مواد قطعات قاب در را برش بزنید 
و کالف نمایید و برای نصب صفحٔه روی کالف از پیچ استفاده 
نمایید. قبل از نصب صفحٔه پشت در الزم است کالف در را دو 

راهه نمایید )شکل 83 ــ 8(.

شکل 83 ــ 8

شکل 84 ــ 8

و  تحویل دهید  انبار  به  را  کار وسایل  پایان  از  10ــ پس 
لوالی   )8 ــ   84( شکل  در  دهید.  انجام  را  کار  محل  نظافت 
مخصوصی نشان داده شده است که در تا زاویٔه 270 درجه باز 
استفاده  کارگاه  در  موجود  لوالهای  از  می توانید  شما  می شود. 

نمایید )84 ــ 8(.
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در پایان آموزش تئوری و عملی، الزم است از میزان مهارت های آموزش داده شده مطلع گردید. توصیه می شود با ساخت 
هر یک از پروژه های ارائه شده مطابق با نقشٔه کار داده شده کار عملی خود را ارزش یابی کنید. 

در جدول ارائه شده پروژٔه پیشنهادی ساخت کابینت مد نظر قرار گرفته است. شما هم در ساخت هر یک از پروژه ها جدولی 
مشابه را تنظیم نمایید و برای هر ردیف امتیاز کسب شده را منظور کنید. لیست ابعاد و اندازٔه پروژه با لیست مواد آن را مطابقت دهید 

و اندازه و ابعاد واقعی به دست آمده را در جدول زیر درج کنید. سپس اختالف اندازه را به دست آورید و به آن امتیاز دهید.

  آزمون پایانی ) ٨ (

طولعرضضخامتنام قطعهردیف
تلرانس٭ 
امتیاز کسب امتیازاندازه ها

شده
A٠/٥بدنه
B٠/٥کف
C٠/٥وادار
D٠/٥طبقه

E قید کمکی جهت
استحکام

٠/٥

F٠/٥پشت بند
G٠/٥پاخور
H٠/٥سقف
I٠/٥میلٔه آویز
J٠/٥پشت بند در
K٠/٥پشت بند در
L)٠/٥قید طولی در )بائو
M)٠/٥قید طول ثابت )نما
N٠/٥قید عرضی در
O٠/٥قید عرضی در
P٠/٥زیر سری کف کمد

ابعاد

٭ تلرانس ابزارها همان اختالف اندازه های کار ساخته شده با ابعاد داده شده در لیست مواد است.



  262  

امتیاز کسب شدهامتیاز )نمره(شرحردیف

٨اندازه و ابعاد١

٢انتخاب مواد اولیه٢

٢نداشتن دویدگی کار٣

٢گونیایی بودن در٤

٢ساخت اتصاالت٥

٢دقت در مونتاژ٦

٢نظم و انضباط کارگاهی٧

٢٠جمع٨

ــت که دارای معیارهای دیگر است و الزم است توسط هنرآموز محترم کارگاه  ــب با جدول زیر اس مبنای امتیاز دهی نهایی متناس
تکمیل گردد. 
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