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پودمان 1

طراحی و ساخت قابهای دکوری
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آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯽ ﺑﺮدهاﯾﺪ
برای شروع ساخت هر پروژه چوبی چه مراحلی را باید طی کرد؟
دانش و مهارت شما در ساخت اتصاالت چوبی تا چه حدی است؟
نقش اتصاالت در سازه های چوبی چیست؟
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ سازه های چوبی از چه نوع اتصالی ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ چوب ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اتصاالت داراي ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ باید باشد؟
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اتصاالت چوبی از ﭼﻪ ابزاری ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺲ از پايان اﯾﻦ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد با توجه به طرح موجود ،برای ساخت اتصاالت
از ﭼﻮب مناسب استفاده کنند و با استفاده از ﻧﻘشه های سه بعدی و فنی ،آنها را در کارهای مختلف چوبی
به كار ببرند.

طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی مبلمان مسکونی
برای ساخت هر پروژه ای از مبلمان مسکونی ،به نقشه هایی نياز است که مطابق استانداردهای ملی و بین المللی
تهیه شده باشد .نقشه های مورد نیاز برای ساخت هر پروژه عبارت اند از:
3ـ سه نما
1ـ تصویر مجسم با پرسپکتیو
4ـ انواع برش با توجه به سطح دشواری پروژه
2ـ نقشه انفجاری یا مونتاژ
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مراحل ساخت مبلمان مسکونی

شکل 1ـ مراحل ساخت مبلمان مسکونی

مواد اولیه مورد مصرف در مبلمان مسکونی
در ساخت مبلمان مسکونی ،پس از اینکه اندازة قطعات با دقت تعیین شد ،باید مواد اولیة مورد مصرف در هر
پروژه انتخاب شود؛ اين مواد اولیه عبارت اند از:
مواد اصلی مورد مصرف در ساخت مصنوعات چوبی عبارت اند از:
1ـ چوب
مهم ترین مادة اولیه در مبلمان مسکونی است که در انتخاب آن باید بسیار دقت کرد .با وجود اینکه محصوالت
چوبی را می توان تقریباً با هر نوع چوبی ساخت ،اما انتخاب چوب های با دوام ،محکم و با وزن مخصوص مزایای
زیادی دارند .این نوع چوب ها درمقابل فشارهای مکانیکی و استفادة نامناسبی که معموالً از صندلی ها می شود،
مقاوم هستند .لزوماً نیاز نیست که صندلی را فقط از یک گونه چوب ساخت؛ به خصوصكه بايد رنگ آمیزی
نيز بشود.
قبل از سفارش ،بايد نیازهایي را از قبیل نوع گونه ،رطوبت و کیفیت چوب را با دقت تعیین نمود.
الف) نوع چوب :برای انتخاب چوب ،بايد در مورد یک نوع گونة خاص چوب پرس وجو كنيد نه یک تیرة
وسیع؛ برای مثال دربارة افرای قندی ،نه فقط افرا .برای اینکه مطمئن شوید آنچه را كه نياز داريد به دست
خواهيد آورد.
پس از اینکه نوع گونه انتخاب شد ،با استفاده از ابزار مختلف ،عملیاتی مانند برشكاري ،رنده کاری ،سوراخکاری
و فرز کاری و ....را انجام دهيد.
فعالیت
کالسی

اسامی گیاه شناسی چوب ها را در کتاب همراه هنرجو مطالعه کنید.
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عملیات مورد نیاز بر روی آنها انجام می شود تا به اندازه و شکل مورد نیاز تبدیل شوند.
ب) رطوبت چوب (خشک کردن چوب) :الوارها در کوره یا در معرض هوای آزاد به صورت خشک شده و تر
فروخته می شود .چوب خشک شده در کوره معموالً مقاوم تر است .میزان درصد رطوبت این نوع چوب  8درصد
و رطوبت در معرض هوا ،در حدود  20درصد است .در حالی که الوار خشک شده در معرض هوا ،دارای درصد
رطوبت  12تا  20درصد می باشد .برای ساخت محصوالت چوبی معموالً درصد رطوبت چوب را  ۸درصد در
نظر می گیرند.
ج) کیفیت (درجه بندی) :مهم ترین عامل کیفی در چوب ،خشک بودن آن است و پس از آن ،مشخصات
ظاهری مانند یکنواختی رنگ در كل الوار يا تخته ،نداشتن گره و ترک های بزرگ که در رنگ کاری نهایی
تأثیر بسزایی دارند.
2ـ رنگ
محصوالت رنگ کاری را می توان براساس کیفیت های عمومي و درجات حفاظتی که ارائه می کنند به گروه های
قابل کنترل :موم ها ،روغن ها ،جالدهنده ها ،الک و الکل (شالک) ،الک ها ،رنگ های بر پایه آب و رنگ های
گیاهی دسته بندی کرد .جالب اينكه ،در میان همة اين گروه های رنگی ،یک نوع رنگ برتر وجود ندارد؛ به
عبارت ديگر رنگی که بر رنگ دیگر برتر باشد ،ممکن است نسبت به دیگری فاقد مطلوبیت باشد ،طوری که
باید در انتخاب یک رنگ حد میانه را رعایت نمود.
در مهم ترین موارد انتخاب رنگ ظاهر ،کاربرد و دوام آن مطرح است.
3ـ رویه کوبی
در انواع صندلی های تشک دار ،از جمله بعضی از صندلی های دسته دار و صندلی میزبان ،رویه کوبی کردن
صندلی ،راحتی فوق العاده ای برای پذیرایی از میهمانان حاصل می کنند .از این رو با رویه کوبی کردن صندلی
می توان نشیمن گاه گوناگونی با طرح های مختلف از اسفنج یا فوم مصنوعی که روی آنها را با پنبه پلی استر
و پارچه می پوشانند برای سبک های گوناگون صندلی رویه کوبی کرد.
4ـ شیشه
شیشه در شكل هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد :در ساخت لوازم تزیینی مانند گل ،تابلو و ،...در
ساختن ظروف آزمایشگاهی یا ظروف آشپزخانه مانند لیوان ،بطری و ،   ...و باالخره در ساختن شیشه های
مسطح که در دو نوع ساده و مشجر عرضه شده و مصارف مختلفی دارند که کاربرد عمدۀ آنها به عنوان در
و پنجره در کارهای ساختمانی است که به شکل های مختلف اعم از شیشه های شفاف ،نیمه شفاف و رنگی،
جاذب حرارت ،ایمن ،دو جداره ،سکوریت و  ...وجود دارند .همچنین در آینه سازی ،صنایع نشکن ،میزهای
شیشه ای ،انواع شیشه رومیزی ،ویترین سازی و مبلمان نيز کاربرد دارند.
براي توضیحات بیشتر در مورد رنگ کاری و رویه کوبی ،به کتاب «رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان» مراجعه
كنيد.
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واحد یادگیری 1

شایستگی طراحی و ساخت قاب عکس چوبی

آشنایی با اتصاالت چوبی
مهم ترین عامل در استحکام و پایداری انواع سازه های چوبی ،اتصاالت آنها است؛ که اگر اتصال مناسب و طبق
اصول فنی ساخته شود ،طول عمر محصول نیز به مراتب افزایش خواهد يافت (شکل .)2

شكل 2ـ نحوۀ اعمال نیرو روی انواع اتصاالت

براي ساخت اتصاالت ،ابتدا بايد با كارهاي دستي آشنا شده و مهارتهاي اره كشي ،رنده كاري ،چوبسا كاري،
مغاركاري ،سنباده زني و .....را تمرين كنيد .در شكل 3تعدادي از اين ابزارها را مشاهده مي كنيد.
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شكل 3ـ انواع ابزارهاي دستي

چکش چوبی
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برشکاری طولی
ابزار و وسایل مورد نیاز:
گونیا ،مداد ،خط کش تیره دار ،اره دم روباهی (دندانه رو به عقب) ،گیره و میزکار
مراحل انجام کار:
1ـ خط کشی :

الف) ابتدا خطي عرضی به فاصلة  5سانتی متر از يك سرچوب رسم کرده و آن را دور كنيد (خط را به دو نر و
يك روي ديگر قطعه چوب منتقل نماييد) .خط كشي را مي توانيد با خط كش تيرهدار انجام دهيد.
توجه :ضخامت چوب را «نر» و سطح پهن چوب را «رو» مي نامند.
ب) از سر دیگر چوب ،خطهايی طولی با فاصلة  1سانتی متر از یکدیگر و به موازات نر کار رسم کنید و تا خط
عرضی  5سانتی متري ادامه دهيد ،به طوري كه از آن عبور نکند (شکل .)4
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شكل 4ـ قطعه كار براي تمرين مهارت برش طولي

2ـ برشکاری طولی :

الف) تیغه اره را روی خط سر چوب قرار داده و با تکیه بر انگشت شست ،برشکاری را شروع كنيد .پس از
ايجاد اثر برش ،انگشت را برداريد.
ب) با دو دست اره را گرفته و عمل برشکاری طولی را تا انتهای خط رسم شده طولی و تا خط عرضي 5
سانتی متري ادامه دهید .دقت كنيد که شیار برش ،از خط منحرف نشود.
برشکاری عرضی
ابزارهای مورد نیاز:
گونیای فارسی ،مداد یا خط کش تيره دار ،اره دم روباه یا ظریف بر (دندانه رو به جلو)
مراحل انجام کار:
1ـ روی نر قطعه کار مرحله قبل ،خط کشی 45درجه فارسی را با گونيا انجام دهيد.
2ـ قطعه کار را بین فکهای گیره ببنديد و با قرار دادن تیغه روی خط فارسی و هدایت مسیر برش با کمک
انگشت شست ،برش عرضي را شروع كنيد.
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3ـ با  2سانتی متر فاصله نسبت به برش عرضی قبل ،دوباره خط کشی تحت زاویه  45درجه را انجام داده و
مراحل 1و  2را تكرار كنيد .بديهي است كه يك برش پلكاني ايجاد خواهد شد.
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شكل 5ـ قطعه كار تمرين مهارت براي برش عرضي

اره کشی
ابزار های مورد نیاز:
گونیا ،پیچ دستی دو عدد ،اره ظریف بر و چکش
مراحل انجام کار:
1ـ قطعات فارسی شدة به دست آمده از قطعه کار مرحلة قبل را با پیچ دستی ،روی میز کار ببنديد.
توجه :براي جلوگيري از بريدن ميزكار ،نبايد قطعات را مستقيماً روي ميزكار بست؛ بنابراين الزم است كه
ابتدا روي ميزكار صفحهاي زائد قرار داد و سپس قطعات را با پيچ دستي روي آن محكم نمود.
2ـ به وسیلۀ گونیا ،دو قید فارسی شده را به صورت قائمه ،تنظیم كنيد.
3ـ تیغه اره را بین درز فارسی شدة دو قید قرار داده و برشكاري را شروع كنيد.
4ـ پس از يك بار اره كشي ،دو قطعه را توسط چكش به هم نزديك كنيد و عمل اره کشی را تا به دست
آمدن یک درز یکسان ادامه دهيد.
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شكل 6ـ قطعه كار تمرين مهارت براي اره كشي (درز اتصال فارسي)

رنده کاری (یک رو و یک نر)
ابزار های مورد استفاده:
رنده دستی ،بر راستی یا َس ّتاره و مداد (برای مشخص کردن ناهمواری های سطح)
مراحل انجام کار:
1ـ قطعه کار را طوري بين فک های گیره ببنديد که روی کار به سمت باال باشد.
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2ـ رنده دستی و مقدار بیرون زدگی تیغه از شکاف زیر کوله رنده را تنظيم كنيد.
3ـ به روش صحیح کنار میز کار بايستيد (پای چپ کمي جلوتر از پای راست ،و فاصلة بین دو پا به اندازة
عرض شانه).
4ـ رنده کاری را شروع كرده و سطح قطعه را به کمک خط کش یا برراستی كنترل نماييد و تا رسیدن به یک
سطح هموار و صاف ،كار را ادامه دهيد.
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شكل 7ـ قطعه كار تمرين مهارت براي رنده كاري
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هم ضخامت کردن (گندگی)
ابزار مورد نیاز:
گونیا ،خط کش تیره دار ،رنده دستی ،برراستی یا خط کش و مداد
مراحل انجام کار:
1ـ با استفاده از خط کش تیره دار ،و موازی با سطح رنده شده در مرحلة قبل ،خطی موازی رسم كنيد.
2ـ سطح ناهموار را به وسيلة رنده دستي ،تا خط رسم شده رنده كاري كنيد.
3ـ نر ديگر قطعه کار را مانند مرحلة قبل،
بهوسيلة خطکش تیرهدار خطکشی كنيد.
4ـ عمل رنده کاری را تکرار كنيد تا
قطعه کار به صورت چهار تراش در آید.
5ـ در تمام مراحل تسطیح و گندگی،
همواره باید به کمک گونیا ،سطوح
چهارگانة چوب کنترل شود و گونیایی
بودن دو سطح مجاور ارزیابی گردد.
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شكل   8ـ قطعه كار تمرين مهارت براي هم ضخامت كردن ،گونيايي هر دو سطح
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ساخت اتصال نیم نیم (طولی و گوشه ای)
ابزار های مورد نیاز:
مغار ،مداد ،خط کش تیره دار ،گونیا و چکش چوبی
مراحل انجام کار:
1ـ خط کشی محل اتصال

الف) از سر چوب به اندازة پهنای قطعه کار ،خطی موازی رسم كنيد.
ب) خط رسم شده را دور كنيد.
ج) ضخامت کار بايد به دو قسمت مساوی تقسیم
شود (هم سر چوب و هم نرهاي قطعه کار در محل
اتصال ،به صورت نصف ـ نصف تقسيم شود).
15

2ـ مغار کاری
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3ـ تسطیح کف و بدنة اتصال

15

الف) قسمت صاف مغار (پشت مغار) را کنار خط
عرضی اتصال قرار دهید و به صورت متوالی و در
امتداد خط عرضی به مغار ضربه بزنيد تا بافت چوب
در محل خط کشی عرضی جدا گردد.
ب) کنده کاری محل اتصال را در راه الیاف انجام
دهيد .سطح اتصال بايد به صورت الیه الیه برداشته
شود تا سطح مغارکاری به خط کف اتصال برسد.

50

الف) با پشت مغار ،کف اتصال را تسطیح كنيد.
ب) گونیایی بودن بدنة اتصال را کنترل نماييد.
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متقاطع (صلیبی)
 Tشکل
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ساخت اتصال
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شكل 9ـ قطعه كار تمرين مهارت براي ايجاد اتصال نيم ونيم

ساخت اتصال صلیبی
ابزارهای مورد نیاز:
اره ظریف بر ،گونیا ،مغار ،مداد و خط کش تیره دار
مراحل انجام کار:
1ـ خط کشی محل اتصال

الف) وسط قطعه کار را پیدا کرده و با مداد عالمت بزنيد.
ب) به اندازة نصف پهنای قطعه کار ،از هر دو طرف عالمت زده شده (وسط قطعه کار) ،خطی روی قطعه کار
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بکشید و آن را دور كنيد.
ج) با کمک خط کش تیره دار ،نر قطعه کار را به دو قسمت مساوی تقسیم نماييد.
د) محل اتصال را هاشور بزنيد.
50

2ـ برش دو طرف اتصال
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الف) کنار خط عرضی اتصال ،طوري برش بزنيد که اثر خط باقی بماند.
ب) توجه داشته باشید كه خوراک اره در قسمت دورریز اتصال قرارگیرد.
30

30
25

50

30

50

50

30

15

0

30

150

70
210

50

30

شكل 10ـ الف ـ قطعه كار تمرين مهارت براي برش اتصال شانه ای اتصال نیم و نیم  Tشکل

3ـ برش شانه ای

50

الف) با فاصله های  5میلیمتری ،برشهایی در محل اتصال بزنيد.
ب) با مغار ،دیواره های نازک بین برش شانه ای را از قطعه كار جدا كنيد.

4ـ تسطیح کف اتصال

الف) به کمک مغار ،کف اتصال را هموار و كام ً
ال صاف كنيد.

50

40

50

5

12

40

0
15

0

8

15

50
30

30

30

50

30

30

30

15
30

30

150

150

30

شكل 10ـ ب ـ اتصال نیم و نیم صلیبی

ساخت اتصال فاق و زبانه
ابزار های مورد استفاده:
خط  کش تیره دار ،گونیا ،مغار تخت یا اسکنه و اره ظریف بر
مراحل انجام کار:

30

50

50

1ـ خط کشی محل اتصال

الف) به اندازة پهنای قطعه کار ،روی هر دو سر قطعه كار خطوطی رسم كرده و آنها را دور كنيد.
ب) قسمت ن ِر محل اتصال فاق و زبانه را به سه قسمت مساوی تقسیم كرده و خطوط تقسیم را به کمک
خط کش تیره دار به سر قطعه و ن ِر دیگر ،انتقال دهيد.
11

50

2ـ برش فاق

الف) تیغه اره بايد در محل دور ریز اتصال قرار گرفته و کنار خط طولی را طوري برش بزنيد که اثر خط باقی
بماند.
ب) این عمل برای خط طولی دیگر فاق نیز تکرار شود .توجه داشته باشيد که خوراک اره در محل دور ریز
قرار گیرد.
ج) قطعه کار را به کمک پیچدستی روی میزکار محکم كنيد.
د) فاق را به وسیلة مغار تخت ،از دو طرف کندهکاری نماييد.

3ـ برش زبانه

الف) خطوط طولی را که در راه الیاف قرار دارند ،تا خط عرضی اتصال ببريد.
ب) پس از برش طولي دو طرف زبانه ،خطوط عرضی را به کمک اره ظریف بر ،کام ً
ال گونیايي برش بزنيد.
30

50
10

50

10

50

17

30

17

10
50
50

17

10
50
10

100

17

50
50

10
30

شكل 11ـ قطعه كار تمرين مهارت براي ساخت اتصال فاق و زبانه

ساخت اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی
ابزارهای مورد استفاده:
مغار یا اسکنه ،گونیا و خط کش تیره دار ،اره ظریف بر ،پیچ دستی و چکش چوبی
مراحل انجام کار:

1ـ خط کشی:

روی آن می کشند که
الف) خط عجم را رسم كنيد (پس از رنده كردن يك روي كار ،خطی شبیه به
نشانگر بدون عيب بودن آن سطح قطعه کار است .خط عجم را روی «نر» قطعه کار هم رسم می کنند .که در
این صورت ،یعنی آن قطعه کار ،یک رو و یک نر شده است).
ب) نام قطعة تشكيل دهندة اتصال را روی قطعه کار بنويسيد (نام فاق و زبانه روی قطعه كار ثبت شود).
ج) به اندازة پهنای قطعه کار ،روي هر دو سر قطعات ،خطوطي ترسيم كرده و آنها را دور كنيد.
د) ن ِر قسمت اتصال را به سه قسمت مساوی تقسیم نماييد.
هـ) خط مورب  45درجه را بهوسیلة گونیا ،طوری رسم كنيد که قسمتهاي فارسی اتصال ،روبروی هم قرار گیرند.
12

پودمان :1طراحی و ساخت قابهای دکوری

ز) قسمت های دور ریز را هاشور بزنيد.

2ـ برش فاق:

الف) خطوط طولی فاق را برش بزنيد؛ با توجه به اینکه خوراک اره در قسمت دورریز اتصال قرار گیرد.
ب) به کمک مغار ،فاق را ايجاد كنيد و توجه داشته باشيد كه اين كار ،از دو طرف انجام شود.
ج) با اره ظریف بر ،بخش مورب  45درجه (فارسی) را برش بزنيد.

3ـ برش زبانه:

الف) قطعه کار را به صورت زاویهدار داخل گیرة میزکار ببنديد؛ سپس بخش دور ریز فارسی را به صورت طولی
برش بزنيد.
ب) با اره ظریف بر ،خط مورب روی زبانه را که به شکل یک مثلث است ،ببريد.
ج) طرف ديگر اتصال را ،مانند فاق و زبانة ساده برش بزنيد (به اتصال فاق و زبانه ،قسم 
ت «برش زبانه» مراجعه كنيد).
30

50
45°
10
50

10

10

100
45°
10

50

30

ساخت عصا

50

شكل 12ـ قطعه كار تمرين مهارت براي ساخت اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی

شكل 13ـ عصاي چوبي

13

ابزارهای مورد نیاز:
خط کش ،بر راستی ،رنده دستی ،سوهان ،چوبسا ،سنباده لعل ،لیسه پرداخت ،شابلون دسته عصا ،مته کام ( ٌکم)
کن افقی و مته قطر 15میلیمتر ،دوبل آج دار به قطر 15میلیمتر ،گیره و تنگ دستی و وسایل رنگ کاری
مراحل انجام کار:
1ـ خط کشی:

الف) مقطع پایین عصا را  ،2و مقطع باالی آن را  3سانتيمتر در نظر گرفته ،و به کمک یک خط کش فلزی
بلند یا برراستی ،خطوط اریب را رسم كنيد (مث ً
ال اگر قطعه چوب موجود  30 × 30میلی متر است 5 ،میلیمتر
از دو سر قاعدۀ پایین عالمت گذاری نموده و با خط کش ،خطی از باال به پایین رسم کنید).
ب) مقاطع باال و پایین عصا را به وسیله یک چند ضلعی منتظم خط کشی کرده و رئوس اضالع را به یکدیگر
متصل نماييد.
2ـ رنده کاری:

قطعه کار را به گیرة میزکار بسته و رنده کاری را شروع كنيد.
توجه :براي کاهش آثار فشار فک گیره ،قطعه كار را با چند اليه كاغذ يا پارچه بپوشانيد.
3ـ ساخت دسته عصا:

خطوط منحني دورتا دور دسته عصا را طبق شابلون (از پيش ساخته شده) به قطعه کار با ابعاد 150 × 70
ميليمتر منتقل كنید و با چوبسا و سوهان اضافات پيرامون آن را حذف كنيد تا شكل دسته كامل شود .لبه
کار به جز محل اتصال دسته با ميلة عصا را به فاصلة  8میلیمتر پخ بزنيد.
4ـ ساخت اتصال:

پس از مرکز یابی محل اتصال ،با متة  ،15سوراخی به عمق  3سانتی متر بزنيد ،و يك دوبل به طول 5/5
سانتی متر ببريد (هنگام سوراخکاری لولة عصا ،از شابلون نگه دارندة استوانه استفاده كنید).

5ـ مونتاژ و چسب کاری:

برای محکم نگه داشتن عصا ،از تنگ دستی استفاده كنيد ،و در صورت نیاز ،وسط لولة عصا را با ریسمان یا
سیم به تنگ دستی محکم نماييد.

  6ـ پرداخت نهایی و رنگ:

پس از لیسه كردن محل اتصال و سنباده کاری کل بدنه و دسته ،ابتدا سیلر و یک مرحله بتونه بزنيد و سپس
از رنگ شفاف (با همرنگی یا بدون همرنگی) استفاده كنید.
مراحل تبدیل لولة عصا از حالت چهار تراش به منشور ناقص و سپس مخروط ناقص ،در شکل زیر نشان داده
شده است.

14
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1ـ عنوان پروژه
قاب عكس چوبی

2ـ تعریف پروژه
اين قاب عكس از جنس چوب است و در ابعاد  380×270×24میلی متر ساخته مي شود .سطح مقطع قطعات
اين قاب  45×24میلی متر است و براي آموزش انواع اتصاالت ،هر گوشه كار با يك نوع اتصال چوبي ساخته
شده است .که در اشکال زیر نمونه هایی از اتصاالت را مشاهده می کنید.

15

3ـ هدف توانمندسازی (مهارتهای یادگیری)
هدف اصلي اين پروژه ،کسب مهارت شایستگی برای طراحی ،انتخاب صحیح و اصولی انواع اتصاالت و ساخت
اتصاالت چوبي برای سازه ها و مصنوعات چوبی است.
اهداف فرعي اين پروژه ،کار کردن با ابزارهای دستی و ابزارهای دستی برقی مناسب و مورد نیاز برای ساخت
قاب چوبی ،از جمله اره عمودبر ،مغار ،چکش ،اره ظریف بر و ...ميباشد.

4ـ مسايل مربوط به ایمنی و توجهات زیستمحیطی و نگرشی
نگرش :دقت ،سرعت و کیفیت در ساخت پروژه ،هنگام کارکردن و در پايان کار.

16
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5ـ شایستگیهای غیرفنی
شایستگی های غیرفنی
اخالق حرفه ای

در انجام كار گروهی مسئولیت پذیر باشید.

یادگیری مادام العمر

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.

نوآوری و كارآفرینی

در انجام فعالیت كارگاهی خالق و كارآفرین باشید.

مدیریت منابع

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی كنید.

سایر شایستگی های غیر فنی

می توان به كار گروهی ،آموزش دیگران ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،تفكر
سیستمي و تفكر خالق اشاره نمود.

6ـ نقشه ایزومتریک

ایزومتریک جلوی قاب

ایزومتریک پشت قاب

17

7ـ نقشه سه نما

270

10
10

45

180

45
290

380

8
8
24

فعالیت
علمی

نقشه های ایزومتریک و سه نما و نقشه های فنی قاب عكس را با رعایت اصول نقشه کشی ،با وسایل
نقشه کشی و همچنین به کمک نرم افزار ترسیم و به هنرآموز خود تحویل دهید( .برای تمامی پروژه های
این کتاب نقشه کشی با وسایل نقشه کشی دستی و همچنین با نرم افزارهای مرتبط با کتاب بایدتوسط
هنرجویان انجام گیرد).

8ـ نقشه انفجاری
2ـ الف

1ـ الف
1ـ ب

18
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9ـ نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز

)E-E (1:4
)A (1:1

G

)B (1:1

H
E

E
A

B

)G-G (1:4

)H-H (1:4

C

D
F

F
H

G

)F-F (1:4
)C (1:1

)D (1:1
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)E-E (1:2
G

)G-G (1:2

H

E

E

F

F
H

G

)H-H (1:2

)F-F (1:2

10ـ جدول لیست برش قطعات
برای ساخت قاب عكس ،ابتدا باید لیست قطعات را آماده نموده ،از روی آن نام ،تعداد و ابعاد قطعات مورد نیاز
را به دست آورد و از این طریق ،مقدار مواد اولیه اصلی از هر جنس را برآورد نمود .از طرفی با داشتن قیمت
اجناس مصرف شده ميتوان هزینة آن را در صورت لزوم برآورد کرد.
20
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ابعاد قطعات به
روش
میلیمتر
برآورد
تعداد
ضخامت عرض طول ابعاد (متر) (مترمربع) (مترمکعب)

ردیف

نام قطعه

کد
قطعه

جنس

1

قید طولی قاب

1

چوب راش

2

2

قید عرضی قاب

2

چوب راش

2

طول

مساحت

حجم

24

45

 380حجمی

ـ

ـ

0/00082

24

45

 270حجمی

ـ

ـ

0/00058

طول کل  ...........................با ضخامت  .......میل  5 +درصد دور ریز
جمع
کل

مساحت کل  ......................با ضخامت  .......میل  10 +درصد دور ریز
حجم کل چوب راش با ضخامت  24میلی متر  30 +درصد دور ریز

نکته

0/00
0/00
0/0018

به این نکات ،در قسمت جمع کل جدول لیست برش توجه شود:
* جلوی طول کل ،باید جمع طول قطعاتی مانند زهوار آماده ،به عالوه دور ریز آن (در این کتاب  5درصد
برآورد مي گردد) برحسب متر ،آورده شود .در این پروژه چون قطعه ای مانند زهوار نداریم جمع آن 0
آورده شده است.
* جلوی مساحت کل ،باید جمع مساحت قطعاتی مانند تخته الیه یا  MDFبه عالوه دور ریز آن (در این
کتاب  10درصد برآورد مي گردد) بر حسب مترمربع ،آورده شود .در این پروژه چون قطعه ای مانند تخته
الیه یا  MDFنداریم جمع آن  0آورده شده است.
*جلوی حجم کل ،باید جمع کل حجم قطعاتی مانند چوب به عالوه دور ریز آن (در این کتاب  30درصد
برآورد مي گردد) بر حسب متر مکعب ،آورده شود .در این پروژه حجم کل دو قید طولی و دو قید عرضی
 0/00140مترمکعب شده است که  30درصد دورریز ( 0/00042مترمکعب) نیز به آن اضافه مي شود
و در نهایت ،حجم چوب مورد نیاز برای ساخت قاب چوبی  0/00182متر مکعب برآورد مي گردد که با
رند کردن تا چهار رقم اعشار ،عدد  0/0018در جدول نوشته شده است.
البته این جدول ،اندازه ها یا حجم دقیق مواد مورد نیاز را مشخص نخواهد كرد ،زيرا همان طور که در نقشه
و عکس مشاهده می کنید قطعات اغلب با ابعاد مستقیم نیستند و قوس و زاویه غیر از  90درجه دارند .باید
توجه داشت كه مواد خام اولیه را وقتی بخواهیم به اندازة مورد نیاز محاسبه كنيم ،مقداری از آن به علت
بریدن ،رندیدن ،سنباده زدن و  ...دور ریز خواهد شد که این دور ریزها در جمع كل در انتهاي جدول ليست
برش حساب می شوند.
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نکته

1ـ برای ساخت قاب عکس می توان از چوب های دیگر مانند نراد ،گردو ،افرا ،توسکا و  ....استفاده نمود.
2ـ برای زیبایی بیشتر قاب عکس ،مي توان از چوب تیره ،مثل گردو برای قیدهای طولی و چوب روشن
مثل افرا ،برای قیدهای عرضی استفاده کرد.

11ـ نقشه چیدمان یا جانمايی قطعات در الوار
ابتدا بايد بدانيد كه ابعاد تخته اي كه مي خواهيد برش بزنيد چقدر است؟ از رايج ترين تخته هاي موجود در
بازار ،چوب راش با ابعاد  3000×200×60میلی متر و چوب نراد با ابعاد  6000×200×63ميلي متر مي باشد
كه براي ساخت قاب چوبي باید  400ميلي متر ( 40سانتي متر) از طول تخته را برش بزنيد (برای رسیدن به
اندازه نهایی قطعات 2 ،سانتي متر بزرگ تر از اندازه نهایی برش بزنید تا بعدا ً بتوانید آنها را سایز کنید).
سپس در اتوكد يا برنامه مشابه ،يك مكعب مستطيل به ابعاد  400×200×63ميلي متر ترسيم كنيد و دو
عدد قید طولي و دو عدد قيد عرضي را در آن جانمايي كنيد؛ بدیهی است که بقیه قطعه به عنوان باقیمانده
مشخص مي شود تا در مواقع بعدی بتوان از آن استفاده نمود .با این نقشه در مصرف مواد اوليه صرفه جويي
مي شود و دورريز كمتري حاصل مي گردد.
تذکر :برای نقشه چیدمان کلیه پروژه های این کتاب ،از تخته با ابعاد  6000×200×63میلی متر استفاده
می شود که مطابق با نقشه هر پروژه مقدار مشخصی از طول آن بریده می شود.
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12ـ جدول یراقآالت
وضعیت
قرارگیری
مونتاژ اولیه

کیسه یراق

1

آويز فلزی

1

پشت و باالی قاب عكس

نگه داشتن قاب بر روي ديوار

کارتن محصول

ردیف

نام یراق آالت

تعداد

محل نصب

کاربرد

13ـ جدول لیست مواد ،ابزارها و ماشینآالت
ردیف

مواد مصرفی

ابزار های دستی

ابزار دستی ـ برقی

ماشين آالت

ماسك

فارسی بر

اره نواري

عدد

گوشي صداگير

اره عمودبر

رنده (كف رنده)

گرم

دستكش و كفش ايمني

دریل برقی

گندگي

4

متر نواری فلزی

دریل شارژی

5

گونیا فلزی

اورفرز

6

مداد

سمباده دیسکی (پولیش)

7

خط كش تيره دار

سمباده لرزان

8

چکش چوبی

9

اره ظريف بر پشت دار

10

مغار

11

رنده دستي

12

چوبسا

13

سوهان

14

پيچ دستي يا گيره تسمه اي

عنوان

مقدار

1

چوب راش

2

آويز فلزي

1

3

چسب چوب

40

واحد

 0/0018مترمكعب
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14ـ نقشه فنی قطعات
45

قطعه 1ـ الف) قید طولی اول :با ابعاد 380×45×24
میلی متر ،که يك سمت آن نيم و نيم فارسي و سمت
ديگر آن فاق و زبانه یک رو فارسی می باشد.

12

12

45

290

380

45

8

8

شکل15ـ نقشه فنی قيد طولي اول

8

8

45

قطعه 1ـ ب) قید طولی دوم :با ابعاد 380 × 45 × 24
میلی متر ،که دارای دو اتصال قلیف گوشه ای فارسي
شده و اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی می باشد.

10

10

290

380

45
45

شکل16ـ نقشه فنی قيد طولي دوم
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قطعه 2ـ الف) قید عرضی اول :با ابعاد  270× 45 × 24میلی متر ،که دارای دو اتصال نیم و نيم فارسی و
قليف گوشه اي فارسي شده می باشد.

270

45

45

180

12

4
10

شکل17ـ نقشه فنی قيد عرضي اول

قطعه 2ـ ب) قید عرضی دوم :با ابعاد  270 × 40 × 30میلی متر ،که دارای دو اتصال فاق و زبانة يك رو
فارسی و دو رو فارسي می باشد.

45

180

45

270

8
8

شکل 18ـ نقشه فنی قيد عرضي دوم

15ـ آموزش طراحی محصول با نرمافزار
برنامه  Sketchupرا باز کنید .اولین مرحله بعد از اجرای برنامه ،تنظیم کردن واحد یا یکای اندازه گیری است.
برای تنظيمات واحد اندازه گيری بايد از نوار ابزار باالی صفحه ،روی گزينه  Model infoکلیک نموده و بعد
25

از باز شدن پنجره به سمت چپ نوار قسمت پايين روی گزينه  Unitکلیک کنید و در قسمت باالی پنجره،
روی  Formatواحد اندازه گیری را روی میلی متر و رقم اعشار را هم روی  0تنظیم نمایید.
نکته

1ـ بعد از طراحی ،هر یک از قطعات آن را  groupکنید تا هنگام مونتاژ کار ،با مشکلی مواجه نشوید.
2ـ بعد از هر بار فرمان اجرا کردن ،مراحل را  saveکنید.
1ـ قید طولی اول
الف) طراحی اتصال نیم و نیم یک رو فارسی:
ابتدا حجم کلی چوب را بر اساس نقشه فنی ،طراحی
کرده و خطوط مربوط به زوایا را با ابزار  lineروی
آن ترسیم کنید ،سپس به کمک ابزار pull/ push
به عمق  12mmاتصال مورد نظر را ایجاد کنید.
(شکل )19

شکل  19ـ ترسیم حجم کلی پایه ،ترسیم خطوط شیب روی
پایه و حذف قسمت اضافی

ب) طراحی اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی  :ابتدا سر دیگر قید طولی را به سه قسمت مساوی تقسیم
کنید؛ در یک سمت ،خطی به موازات سطح مقطع و در سر دیگر خط فارسی با زاویه  45درجه بسازید و
به کمک ابزار  pull / pushطرفین را به ترتیب به عمق  8mmبه سمت داخل بکشید تا مطابق شکل 20
اتصال ایجاد گردد؛ سپس کل قطعه را انتخاب کرده و با گزینه  make groupیکپارچه سازی نمایید و در
نهایت به کمک ابزار متریال ،چوب راش را به قطعه اضافه کنید.

شکل  20ـ اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی
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 2ـ قید طولی دوم
الف) اتصال قلیف گوشه ای فارسي :ابتدا حجم قطعه را براساس نقشه فنی ،و به کمک ابزار  rectangleو
 pull/pushترسیم و سطح مقطع آن را به موازات پهنای قید به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و به کمک
ابزار  lineخط فارسی را در هر دو سر قید ترسیم نمایید؛ سپس به کمک ابزار  pull/pushو مطابق شکل،
قسمت های اضافی را حذف کنید تا اتصال سر اول قید طولی ایجاد شود (شکل .) 21

شکل  21ـ اتصال قلیف گوشه ای فارسي

ب) اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی :ابتدا باید از دو لبه ضخامت قطعه موردنظر ،به کمک ابزار line

مستطیلی به ابعاد  8×45ترسيم نمایید و سپس به کمک ابزار الین عمل فارسی کردن را انجام داده و طبق
دستورالعمل قبل به حذف آن اقدام نمایید .با یکپارچه سازی و افزودن متریال چوب راش ،طراحی اتصال قید
طولی دوم به پایان می رسد (شکل .)22

شکل 22ـ اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی

27

3ـ قید عرضی اول
الف) اتصال نیم و نيم فارسی :طبق دستورالعمل شکل  20عمل کنید (شکل های 23و.)24

شکل  23ـ ترسیم خطوط اولیه اتصال نیم و نیم فارسی

شکل  24ـ اتصال نیم و نيم فارسی

ب) قليف گوشه اي فارسي :مطابق دستورالعمل مربوط به شکل  21عمل کنید (شکل .)25

شکل 25ـ قليف گوشه اي فارسي و قید عرضی اول

4ـ قید عرضی دوم
الف) اتصال فاق و زبانة يك رو فارسی :این قید را مطابق دستورالعمل های مربوط به شکل  20اجرا کنید.
ب) اتصال فاق و زبانة دو رو فارسي :این قید را مطابق دستورالعمل های مربوط به شکل  22اجرا نمایید.
28
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شکل 26ـ قید عرضی دوم

قلیف :برای ساخت قلیف کافی است یک مکعب به ابعاد  24×45×45ایجاد و ضمن یکپارچه سازی ،متریال
را به آن اضافه کنید (شکل .)27

شکل 27ـ قلیف

مونتاژ قاب چوبی  :برای مونتاژ قطعات ابتدا باید از یکپارچه بودن هر قطعه مطمئن شد و در ادامه ،به کمک
ابزار  moveلبه هر قطعه را به هم نزدیک کرد تا در جای خود قرار گیرند (شکل .)28

شکل 28ـ مونتاژ قاب چوبی
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16ـ مراحل ساخت محصول
1ـ تهیه و ساخت قاب چوبی
ابتدا تخته اي به ابعاد  400 × 95 × 24میلی متر آماده کنید و سپس از جهت طول 2 ،قطعه به پهناي
 45ميلي متر برش داده و هر کدام را از ضخامت نصف کنید .این قطعات را يك رو و يك نر كنيد (يعني يك
طرف از ضخامت و يك طرف از پهنا یا عرض را به كمك هنرآموز يا استاد كار ،با دستگاه كف رند صاف و گونيا
نماييد) ،سپس با گندگي و فارسی بر ،دو قطعه به ابعاد  380×45×24و دو قطعه به ابعاد  270×45×24آماده
نموده و نوع اتصاالت را در هر گوشة آنها نوشته ،خط کشی و سپس اندازه گذاری هر زاویه را مشخص كنيد.
الف) اتصال نیم و نیم فارسی :اتصال نیم و نیم از جمله ساده ترین اتصاالت صنایع چوب ،که دارای انواع
گوشه ای ،تی شکل و به عالوه (صلیبی) می باشد که در این مرحلة کار ،از اتصال نیم و نیم گوشه ای یک طرف
فارسی (تحت زاویه  45درجه) استفاده مي شود .بنابراین باید دو قطعه چوبی را که در زاویة این اتصال قرار
می گیرد ،عالمت زده ،سپس از دو سر قطعه چوب ،به اندازة عرض آنها ( 45میلی متر) پایین آمده ،به وسیلة
گونیای  90درجه خطی بکشید و سپس آن خط را دور کنید .در ادامة کار ،خط کش تیره دار را به اندازة 12
میلی متر (نصف ضخامت) تنظیم کنید و ضخامت قسمت خط کشی شده در چوب اول را ،به دو نیم تقسیم،
و سپس قسمت روی کار را تحت زاویة  45درجه عالمت بزنید.

الف) دور کردن خط با گونیا

ب) خط کشی با خط کش تیره دار

ج) عالمت زدن قسمت های برش

شكل 29

بعد از عالمت زدن ،به وسیلة اره ظریف بر پشت دار و در نظر گرفتن خوراک اره ،که باید در طرف دور ریز باشد،
عملیات برشکاری اتصال را انجام دهید.

شكل 30ـ عملیات برشکاری اتصال نیم و نیم یک رو فارسی
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ب) اتصال قلیف گوشه ای فارسی :اتصال قلیف ،می تواند جزء اتصاالت عرضی به  شمار آید که ممکن است
دارای زبانة سر خود یا جدا باشد؛ که زبانة جدا ،در دو نوع زبانة در راه و بی راه چوب ساخته می شود .اتصال
قلیف ،می تواند یک اتصال سطحی گوشه ای و یا یک اتصال عرضی باشد ،که با آن می توان دو قطعه چوب کم
عرض را به یکدیگر اتصال داد و قطعه چوبی با عرض بیشتر تهیه کرد.
در ابتدا باید مانند اتصال نیم و نیم ،از دو سر قطعه ،به اندازة عرض آنها پایین آمده و به وسیلة گونیای 90
درجه خطی بکشید و سپس آن خط را دور کنید .در ادامة کار ،خط کش تیره دار را به اندازة تقریبی 12
میلی متر (نصف ضخامت) تنظیم و ضخامت قسمت خط کشی شده در چوب اول را ،به دو نیم تقسیم کنید.
قسمت زبانة قلیف را  4میلی متر خط کشی کرده و با اره ظریف بر ،قسمت وسط را برش دهید .بعد از برش،
وسط گوشه های کار را تحت زاویه  45درجه برش بزنید.

الف) عالمت گذاری اتصال قلیف گوشه ای

ب) عمل برشکاری

ج)مونتاژ اولیة زاویه برای صحیح بودن و

شكل 31ـ عالمت گذاری اتصال قلیف

همرو بودن اتصال

ج) اتصال فاق و زبانة یک رو فارسی :اتصال یک رو فارسی نیز شبیه دو رو فارسی می باشد ،با این تفاوت
که یک طرف آن فارسی و یک طرف دیگر آن ساده است و بیشتر برای قطعاتی به کار مي رود که از یک طرف
قابل دید هستند .آموزش ساخت آن نیز مانند دو رو فارسی است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

شكل 32ـ چگونگی خط کشی و مونتاژ اتصال یک رو فارسی

د) اتصال فاق و زبانة دورو فارسی :این اتصال ،بیشتر برای قطعاتی به کار مي رود که از هر دو طرف قابل
دید بوده و به ظرافت و زیبایی آن توجه می شود.
31

ابتدا باید به وسیلة گونیای  90درجه ،چوب ها را از نظر گونیایی بودن کنترل کرده ،یک رو و یک نر هر قطعه
چوب (فاق و زبانه) را عالمت گذاری نمایید .سپس از ابتدای لبه ،به اندازة عرض کار اندازه گذاری کرده و با
گونیای  90درجه ،آن را دور کنید .اکنون خط کش تیره دار را به اندازة یک ـ سوم ضخامت چوب ( 8میلی متر)
تنظیم و آن را روی سطحی که عالمت گذاری شده قرار دهید و از ابتدای خط عرضی تا انتهای قطعه چوب،
خط بکشید ،که بدین ترتیب ،ضخامت چوب به  3قسمت مساوی تقسیم شده است .در ادامه دو روی چوب
فاق و زبانه را ،به کمک گونیا ،به صورت  45درجه خط کشی نمایید .برای جلوگیری از اشتباه ،محل فاق و
زبانه را با هاشور ،مشخص کنید.

شكل 33ـ اندازه گذاری و خط کشی اتصال قاق و زبانۀ دو رو فارسی

با اره ظريف بُر ،دو طرف زبانه را به صورت  45درجه (با توجه به خط كشي فارسي دو طرف چوب) برش دهيد؛
سپس ب َ ِر هر دو طرف زبانه را به صورت  45درجه ببرید .فاق این اتصال نیز ،ابتدا باید مانند فاق ساده ساخته
شود ،و سپس دو طرف آن را در حالی كه به صورت افقي به گيره بسته ايد ،با توجه به خط فارسي کشیده شده
در دو طرف چوب ،به صورت  45درجه برش دهيد.

شكل 34ـ برشکاری اتصال دو رو فارسی

فاق و زبانه ،باید با فشار دست یا ضربة آرام چکش جا
برود؛ اگر پس از جا زدن ،درز بین اتصال دیده شد،
باید آن را اره کشی کنید تا این عیب بر طرف گردد.

شكل  35ـ چگونگی اره کشی درز بین اتصال
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فعالیت
علمی

نقشه های اتصاالت فاق و زبانه یک رو و دو رو فارسی را با رعایت اصول نقشه کشی و به کمک نرم افزار
اسکچاپ به صورت جداگانه ترسیم و به هنرآموز خود تحویل دهید.

17ـ مونتاژ
برای مونتاژ قاب چوبی ،به چسب چوب و گیرة تسمه ای (گيره كمربندي) یا گیرۀ دستی (پیچ دستی) نیاز
است ،که قبل از عملیات مونتاژ ،باید آنها را آماده کنید.

الف) چسب چوب

ب) گیرة تسمه ای (گيره كمربندي)

ج) پيچ دستی

شكل 36

قسمت اتصاالت را چسب چوب زده و داخل هم جا بزنید.

شكل 37ـ چسب زدن اتصاالت قاب

در ادامه ،تمام زوایای چسب خورده را در جای خود نصب کرده ،و با گیرة تسمه ای ،محکم ببندید.

شكل 38ـ جا زدن اتصاالت در جای خود و بستن قاب با گیرة تسمه ای

33

بعد از محکم کردن گیرة تسمه ای ،دوئیدگی (گونیایی بودن) کار را کنترل نموده ،حدود  5ساعت صبر کنید
تا کار به خوبی خشک شود.

شكل 39ـ کنترل دوئیدگی و صحیح بودن قاب

بعد از خشک شدن کامل قاب ،باید آن را با دستگاه اورفرز و با تیغ پرداخت نیم گرد (برای گرد کردن لبه کار)
پرداخت کرد ،و با تیغ دو راهه (برای جاگذاری عکس و شیشه) قسمت داخلی قاب را دو راهه زد.

شكل 40ـ پرداخت با تیغ نیم گرد و به کمک دستگاه اورفرز دستی

شكل 41ـ دو راهه کردن با دستگاه اورفرز دستی و تیغ دو راهه

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی

1ـ ابعاد و اندازه ها را به دقت از روی نقشه کنترل کنید.
2ـ نوع اتصاالت چهار گوشه را از نظر درزگیری کنترل کنید.
3ـ نظافت و ظاهر قاب ساخته شده را بررسی کنید.
4ـ با توجه به انواع مختلف اتصاالت به کار رفته ،باید توجه نمود که چسب های استفاده شده بیرون نزده باشند،
زیرا هنگام رنگ کاری ،به صورت لکه نشان داده می شوند.
34
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واحد یادگیری 2

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ قاب دکوری (شلف دیواری)

انواع اتصاالت متداول در محصوالت چوبی
اتصاالت گوشه ای
یکی از کاربردهای اتصاالت گوشه ای ،ساخت قاب یا کالف است .در این اتصاالت ،دو سر قطعه چوب به اندازة
نصف ضخامت بریده شده و دو قطعه چوب ،تحت زاویه های مختلف به یکدیگر متصل می شوند.

انگشتی زبانه جدا

قلیف سراسری دم چلچله

کام و زبانه جدا

کام و زبانه ای

دوبل

انگشتی با تعداد زبانه زوج

شكل 42

35

اتصاالت عرضی
برای عریض کردن چوب هایی با عرض کمتر و تهیة صفحات چوبی ،مورد استفاده قرار می گیرد و دارای زبانة
سر خود یا جدا است؛ که «زبانة جدا» در دو نوع زبانة در راه و بیراه چوب ساخته می شود.

شكل 43ـ نحوه درز كردن اتصاالت عرضي
فکرکنید

به نظر شما اتصاالت طولی در چه نوع سازه هایی مورد استفاده قرار می گیرند؟

1ـ عنوان پروژه
قاب دکوری شش ضلعي

2ـ تعریف پروژه
در این پروژه مراحل طراحی و ساخت قاب دکوری شش ضلعي ارایه می گردد که از چوب راش یا چوب های
مناسب دیگر مثل نراد ،گردو ،افرا ،توسکا و  ....و در سه سايز بزرگ  420×364×120میلي متر ،متوسط
 360×312×90میلي متر و کوچک  300×260×60میلي متر ساخته خواهد شد .ابعاد قید های بزرگ
 ،210×120قید های متوسط  180×90و قید های کوچک  ،150×60و ضخامت تمامي قید ها  16ميلي متر
است.
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در ساخت قاب چوبی شش ضلعي تزیینی از اتصال ميخ چوبي (دوبل) استفاده شده است که می توان بر اساس
اصول اندازه گیری برای ساخت قاب چوبی تزیینی از اتصاالت مختلف نیز استفاده کرد.

3ـ هدف توانمند سازی (مهارت های یادگیری)
هدف از ارایه این پروژه ،کسب مهارت شایستگی برای طراحی ،انتخاب صحیح و اصولی مواد اولیه و اتصال
مناسب و مورد نیاز برای ساخت قسمت های مختلف یک سازه چوبی ،از جمله ساخت قاب عکس ،میز عسلي،
صندلی ،مبل و  ...و هم چنین آشنایی و کار کردن با ابزارهای دستی و دستی برقی صنایع چوب می باشد.

4ـ مسایل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
با توجه به این که کارهای چوبی دارای ضایعات زیادی بوده و ریختن و رها کردن این ضایعات در طبیعت
خسارت های جبران ناپذیری به بار می آورد ،بنابراین باید به دفع صحیح این ضایعات اقدام نمود؛ در ضمن
به دلیل گرد و غبار زیاد حاصله از عملیات ساخت ،حتماً باید هنگام کار از دستگاه مکنده استفاده کرد.
تحقیقکنید

گرد و غبار و خاک اره حاصل از برش چوب ،کجا می تواند کارایی داشته باشد؟
نگرش :دقت و سرعت و کیفیت در ساخت پروژه ،هنگام کار کردن و در پایان کار.

5ـ شایستگیهای غیر فنی
شایستگی های غیر فنی
اخالق حرفه ای

در انجام كار گروهی مسئولیت پذیر باشید.

یادگیری مادام العمر

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.

نوآوری و كارآفرینی

در انجام فعالیت كارگاهی خالق و كار آفرین باشید.

مدیریت منابع

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی كنید.

سایر شایستگی های غیر فنی

می توان به كار گروهی ،آموزش دیگران ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
تفكر سیستمی و تفكر خالق اشاره نمود.
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6ـ نقشه ایزومتریک

7ـ نقشه سه نما
فعالیت
علمی

نقشه های زیر را با رعایت اصول نقشه کشی به کمک نرم افزار اتوکد ترسیم کرده و به هنرآموز خود تحویل
دهید.
420

1ـ قاب شش ضلعی بزرگ

120

210

12
0°

364
16

7

38
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2ـ قاب شش ضلعی متوسط

360
90

180

12
0°

312
16

300

3ـ قاب شش ضلعی کوچک

150

60

12
0°

260
16
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8ـ نقشه انفجاری
به دلیل مشابهت نقشه های انفجاری باهم ،فقط نقشه انفجاری قاب شش ضلعی کوچک نشان داده شده است.

9ـ نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز
A

A

B

)B (1:1

صفحه برش ،از وسط سوراخ دوبل قاب شش ضلعی عبور کرده است؛ به همین دلیل در نقشه برش فقط
سوراخ های دوبل قاب کوچک نمایان است .برای گویا شدن تصویر میخ چوبی حذف شده است.
40

پودمان :1طراحی و ساخت قابهای دکوری

10ـ جدول لیست برش قطعات
ابعاد قطعات به
میلی متر
ضخامت عرض طول

روش
برآورد
ابعاد (متر) (مترمربع) (مترمکعب)

1

شش ضلعی بزرگ

1

چوب راش

6

16

210 120

حجمی

ـ

ـ

0/00242

2

شش ضلعی متوسط

2

چوب راش

6

16

90

180

حجمی

ـ

ـ

0/00156

3

شش ضلعی کوچک

3

چوب راش

6

16

60

150

حجمی

ـ

ـ

0/00086

ردیف

نام قطعه

کد
قطعه

جنس

تعداد

طول کل  ...........................با ضخامت  .......میل  5 +درصد دور ریز
جمع
کل

مساحت کل  ......................با ضخامت  .......میل  10 +درصد دور ریز
حجم کل چوب راش با ضخامت  16میلی متر  30 +درصد دور ریز

طول مساحت

حجم

0.00
0.00
0/0063

11ـ نقشه چیدمان یا جا نمایی قطعات در الوار
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12ـ جدول یراق آالت
وضعیت قرارگیری
مونتاژ اولیه

کیسه یراق

1

آویز فلزي

3

پشت قاب دكوري

نصب قاب به ديوار

کارتن محصول

ردیف

نام یراق آالت

تعداد

محل نصب

کاربرد

13ـ جدول لیست مواد ،ابزارها و ماشینآالت
ردیف

مواد مصرفی

ابزارهای دستی

ابزار دستی برقی

ماشين آالت

ماسك

فارسی بر

اره نواري

عدد

گوشي صداگير

اره عمود بر

كف رند

دستكش و كفش ايمني

دریل برقی

گندگي

متر نواری فلزی

دریل شارژی

کم کن

5

گونیا فلزی

اورفرز

6

مداد

سنباده دیسکی (پولیش)

7

خط كش تيره دار

سنباده لرزان

8

چکش چوبی

9

اره ظريف بر پشت دار

10

مغار

11

رنده دستي

12

چوبسا

13

سوهان

14

پيچ دستي يا گيره تسمه اي

عنوان

مقدار

واحد

1

چوب راش

2

آويز فلزي

3

3

چسب چوب

60

گرم

4

میخ چوبی سایز 8

36

عدد

42
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14ـ نقشه فنی قطعات
قید قاب های شش ضلعی ،دارای طول های  180 ،۲۱۰و  ،150عرض های  90 ،120و  60و ضخامت همه
قیدها  16میلی متر است که با اتصال دوبل و در زاویة  30درجه در مقطع عرضی ساخته می شود .برای اتصال
دوبل که در دو طرف قید ایجاد می شود ،باید در هر سمت قید ،دو سوراخ به قطر  8و عمق  9میلی متر ایجاد
کرد.

1ـ نقشه فنی قیدهای بزرگ
40

40

9

16

Ø8
*4

18

°
60

120

11

210
192

18

2ـ نقشه فنی قیدهای متوسط
90
30

162

30

16

16

18

Ø8
*4

نکته مهم

به دلیل ضخامت کم قیدها بهتر است مرکز سوراخ ها ،به جای وسط ضخامت که  9میلی متر است2 ،
میلی متر باالتر از مرکز (به سمت داخل شش ضلعی) یعنی در  7میلی متری نشانه گذاری شود در
نقشه های فنی این مورد مشخص است.

180

43

3ـ نقشه فنی قیدهای کوچک
60
20

16

18

Ø8
*4

°
60

20

132

150

15ـ آموزش طراحی محصول با نرمافزار
ابتدا برنامه  sketchupرا باز کنید .بعد از اجرای برنامه اولین مرحله ،تنظیم کردن واحد یا یکای اندازه گیری
است .برای تنظيمات واحد اندازه گیری بايد از نوار ابزار باالی صفحه ،روی گزينه  modelinfoکلیک نموده
و بعد از باز شدن پنجره به سمت چپ نوار قسمت پايين ،روی گزينه  unitکلیک کنید و در قسمت باالی
پنجره روی  ،formatواحد اندازه گیری را روی میلی متر انتخاب (رقم اعشار را نیز روی  0/0تنظیم) نمایید.
نکته

1ـ بعد از طراحی ،هریک از قطعات آن را  groupکنید تا هنگام مونتاژ کار با مشکلی مواجه نشوید.
2ـ بعد از هر بار فرمان اجرا کردن ،مراحل را  saveکنید.
ابتدا حجم کلی قیدها که ابعاد  210 ×120×16و  180 ×90×16و  150 ×60×16میلی متر دارد را طراحی
کنید؛ سپس خطوط مربوط به شیب پایه ها را طبق اندازه های فنی قطعات رسم کنید .مراحل طراحي ،مانند
روش طراحي قاب عکس در پروژه قبلي مي باشد.

16ـ مراحل ساخت محصول
تهیه و ساخت قطعات
برای ساخت قیدها  3قطعه چوب به عرض های  90 ،120و  60و ضخامت  16میلی متر آماده کنید و در
ادامة کار ،دستگاه فارسی بر را تحت زاویة  30درجه قرار داده و با توجه به طول قیدهای مورد نظر که به
ترتیب 180 ،۲۱۰و  150میلی متر می باشند ،اقدام به برشکاری نمایید.
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شكل 44ـ برش قیدهای شش ضلعی توسط دستگاه فارسی بر

برای ایجاد اتصال دوبل ،باید قسمت های تحت زاویه را توسط گونیا و خط کش تیره دار خط کشی کنید.

شكل 45ـ خط کشی و اندازه گذاری قیدها

برای سوراخکاری قطعات تحت زاویه نیاز به شابلونی دارید که به دستگاه کام کن ببندید و بتوانید سوراخکاری
را عمود بر ن َ ِر کار انجام دهید.

بعد از خط کشی ،متة  8را به دستگاه کم کن ببندید .عمق سوراخ (9میلی متر) را به وسیلة میلة تنظیم عمق،
تنظیم کنید و عملیات سوراخ کاری دوبل را با توجه به خط کشی انجام دهید.

شكل 46ـ عملیات سوراخ کاری اتصال دوبل

بعد از اتمام سوراخکاری همة قیدها ،میخهای چوبی را
به طول  16میلیمتر ( 2میلیمتر کمتر از عمق سوراخ)
برش زده و برای مونتاژ قاب آماده کنید .تمامی قیدها
بههمین روش آماده میشوند.
شكل 47ـ سوراخ کردن قید ها تحت زاویه

45

17ـ مونتاژ

برای مونتاژ قاب شش ضلعی ،به چسب چوب و گیره تسمه ای نیاز است که قبل از عملیات مونتاژ باید آنها
را آماده کنید.

ب) گیره تسمه ای

الف) چسب چوب

شكل 48

داخل سوراخ ها را چسب زده و دوبل ها را جا بزنید.

شكل 49ـ چسب زدن اتصال دوبل

سطح همة قیدها را چسب بزنید ،در جای خود نصب کنید و با گیرة تسمه ای محکم ببندید.

شكل  50ـ چسب زدن سطح قیدها و جا زدن میخ چوبی در محل اتصال
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شكل  51ـ جا زدن قیدها و بستن با گیره تسمه ای

بعد از اینکه گیرة تسمه ای را محکم کردید ،دوئیدگی (گونیایی) کار را گرفته و صبر کنید تا کار به خوبی
خشک شود.

شكل  52ـ کنترل دوئیدگی و صحیح بودن قاب های شش ضلعی ها

بعد از خشک شدن کامل قاب ها ،لبه های بیرون را با اورفرز داراي تیغ نیم گرد ابزار بزنيد ،و برای نصب
پشت بند ،با تیغ دو راهه پشت قاب ها را دوراهه بزنید.

شكل  53ـ پرداخت با تیغ نیم گرد به وسیلۀ دستگاه اورفرز دستی

شكل  54ـ دوراهه زدن كف قاب شش ضلعي

47

پس از ايجاد دوراهه و جا زدن فيبر پشت بند ،همان گونه كه در پايه دهم ،نوع چهارضلعي اين نوع شلف را به
ديوار نصب نموديد ،به روش نصب مخفي ،این شلف را نیز به دیوار نصب کنید.

شكل  55ـ مونتاژ نهایی و نصب شلف ها روی دیوار

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی
با توجه به اندازه های مختلف و کاربرد متفاوت هر یک از قاب ها می توان سه قطعه را داخل هم قرار داده و
داخل یک کارتن گذاشت تا بسته بندی و حمل آن راحت تر باشد.
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واحد یادگیری 3

طراحي و ساخت رحل قرآن
1ـ عنوان پروژه
رحل قرآن چوبی

2ـ تعریف پروژه
رحل قرآن از يك قطعه چوب يك پارچه به ابعاد  360×150×30ميلي متر ساخته می شود .در شروع كار ،باید
قطعه را از ضخامت به دو قسمت مساوي تقسيم کرد .این رحل ،از دو تکه چوب مجزا ساخته نمی شود ،بلکه
با برش در ضخامت چوب و ایجاد مفصل در وسط آن ،حالت تاشو رحل ایجاد می گردد.
بر اساس اصول اندازه گیری ،برای ساخت انواع رحل می توان از مفصل های  5 ،3و  7قسمتی (در عرض رحل)
استفاده نمود.

3ـ هدف توانمندسازی (مهارتهای یادگیری)
هدف از این پروژه کسب مهارت شایستگی برای طراحی ،و انتخاب صحیح و اصولی کار کردن با ابزارهای
دستی برقی صنایع چوب و ابزارهای دستی مناسب برای ساخت رحل قرآن چوبی ،از جمله اره عمود بر ،مغار،
چکش و  .....می باشد.
49

4ـ مسایل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
نگرش :دقت و سرعت و کیفیت در ساخت پروژه ،هنگام کار کردن و در پایان کار.

5ـ شایستگیهای غیرفنی
شایستگی های غیرفنی
اخالق حرفه ای

در انجام كار گروهی مسئولیت پذیر باشید.

یادگیری مادام العمر

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.

نوآوری و كارآفرینی

در انجام فعالیت كارگاهی خالق و كارآفرین باشید.

مدیریت منابع

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی كنید.

سایر شایستگی های غیر فنی

می توان به كار گروهی ،آموزش دیگران ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،تفكر
سیستمی و تفكر خالق اشاره نمود.

6ـ نقشه ایزومتریک رحل قرآن
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7ـ نقشه سه نما
150

30

20

360

60

99

127

فعالیت
علمی

نقشه های زیر را به کمک نرم افزار اتوکد ،با رعایت اصول نقشه کشی ،ترسیم و به هنرآموز خود
تحویل   دهید.

8ـ نقشه انفجاری
باتوجه به اينكه رحل از یک قطعه چوب تشکیل شده و يك تكه می باشد ،نقشه انفجاري ندارد.
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9ـ نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز

A

B

B

)A-A (1:4
A

)B-B (1:4
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10ـ جدول لیست برش قطعات
کد
قطعه

ردیف نام قطعه
1

رحل (یک تکه)

1

ابعاد قطعات به
روش
تعداد میلی متر
برآورد
ضخامت عرض طول ابعاد (متر)
طول

جنس
چوب راش

2

30

 360 150حجمی

طول کل  ...........................با ضخامت  .......میل  5 +درصد دور ریز
جمع
کل

حجم

مساحت

(مترمربع) (مترمکعب)

ـ

0/00058

ـ

0/00
0/00

مساحت کل  ......................با ضخامت  .......میل  10 +درصد دور ریز

0/00042

حجم کل چوب راش با ضخامت  30میلی متر  30 +درصد دور ریز

11ـ نقشه چیدمان یا جانمائی قطعات در الوار
150

358

30
63

370

200

12ـ جدول یراق آالت
وضعیت قرارگیری
مونتاژ اولیه

کیسه یراق

1

یراق ندارد

کارتن محصول

ردیف

نام یراق آالت

تعداد

محل نصب

کاربرد
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13ـ جدول لیست مواد ،ابزارها و ماشینآالت
ردیف

مواد مصرفی

ابزار های دستی

ابزار دستی ـ برقی

ماشين آالت

ماسك

فارسی بر

اره نواري

2

گوشي صداگير

دریل برقی

كف رند

3

دستكش و كفش ايمني

دریل شارژی

گندگي

4

متر نواری فلزی

اورفرز

5

گونیا فلزی

سنباده دیسکی(پولیش)

6

مداد

سنباده لرزان

7

خط كش تيره دار

8

چکش چوبی

9

اره کمانی (مشبک بری)

10

مغار

11

رنده دستي

12

چوبسا

13

سوهان

14

پيچ دستي

15

مته 1/5و 10

1

عنوان
چوب راش

مقدار

واحد

 0/00042مترمكعب

14ـ نقشه فنی قطعات
به یک قطعه چوب خوش نقش به ابعاد  360×150×30میلی متر نیاز است تا با ابزار الزم ،سه مفصل در مقطع
عرضی آن ایجاد شود .آنچه در شکل زیر مشاهده می کنید ،یکی از طرح های مناسب برای این پروژه است ،که
با توجه به زمان و سلیقه ،می توان از هر طرح دیگری استفاده نمود.
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شابلون قطعه 1

شابلون قطعه 2ـ هر مربع  10×10میلی متر است.
شکل  56ـ نقشه فنی رحل قرآن

15ـ آموزش طراحی محصول با نرمافزار
نکته

تمرین

1ـ بعد از طراحی هریک از قطعات ،آن را  groupنمایید تا هنگام مونتاژ کار ،مشکلی به وجود نیاید.
2ـ پس از هر بار فرمان اجرا کردن مراحل را  saveنمایید.

با استفاده از نرم افزار اسكچاپ مانند دو پروژه قبلي طراحي طرح چوبی را انجام دهيد.

16ـ مراحل ساخت محصول
ـ تهیه شابلون و ساخت رحل چوبی
قبل از ساخت ،باید شابلون رحل را با اندازة واقعی روی فیبر (ام دی اف) سه میل ترسیم و آن را با اره عمود بر
یا اره کمانی (در صورت امکان با اره مشبک بر) ببرید و آماده کنید.
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شكل  57ـ تهیة شابلون رحل چوبی به وسیلة اره عمود بر و اره کمانی (مویی)

پس از آماده شدن شابلون ،طرح آن را روی قطعه چوب آماده شده انتقال و عملیات برشکاری (دوربری) را با
دستگاه اره عمود بر انجام دهید.

شكل  59ـ عملیات برشکاری با
ار ه  عمودبر

شكل  58ـ انتقال طرح شابلون روی چوب

برای برشکاری طرح های وسط رحل ،ابتدا باید به وسیلة دریل و مته  10میلی متری ،سوراخی در محل ایجاد
کنید و سپس عملیات برشکاری را انجام دهید.

شكل  61ـ قرارگیری تیغه داخل سوراخ مته
نکته

شكل  60ـ عمل سوراخ کاری وسط رحل با دریل دستی

برای قرار دادن و خارج کردن اره عمود بر هنگام و در پایان برشکاری ،اره باید خاموش شود و تیغه
هیچگونه حرکتی نداشته باشد.
پس از دوربری و فرم بری مطابق شابلون ،باید محل مفصل اتصاالت با توجه به طول رحل ،به نسبت  2به 3
خط کشی شود؛ یعنی قطعه کار با طول  360میلی متر را باید به دو قسمت  120و  240میلی متری تقسیم
نمود .بعد از این تقسیم بندی ،باید عرض  99میلی متری رحل را به  3قسمت مساوی تقسیم کرد.
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شكل  62ـ تقسیم بندی خطوط عرضی رحل :پشت قطعه کار (سمت چپ) و جلو قطعه کار (سمت راست)
نکته

هنگام خط کشی ،جهت شیب مفصل را قبل از مغارکاری مشخص کنید .هنگام استفاده از مغار ها از
هنرآموز خود كمك بگيريد .در شكل زير انواع مغار ها را مشاهده مي كنيد.

شكل  63ـ انواع مغارها ،برای ساخت اتصاالت چوبي

برای مغارکاری و ایجاد مفصل ،باید قطعه کار را با گیره دستی (پیچ دستی) به میزکار ثابت کرده و با توجه به
جهت شیب مفصل ،مغارکاری را آغاز کرد.

شكل  66ـ مغار كاري به روش صحیح ،به جهت
پخ مغار توجه کنید

شكل  65ـ مغارکاری مفصل ها به صورت غلط

شكل 64ـ ثابت کردن رحل چوبی به
میز کار

به منظور برش میانی رحل (ال کردن) با ماشین اره نواری ،باید گونیای ماشین را برای برش  14میلی متر
ببندید ،و رحل را از دو سر ،تا لبة اتصال مفصل برش دهید.
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شكل  67ـ برش میانی رحل چوبی با دستگاه اره نواری

برای برش بین مفصل ها باید با دریل ستونی و مته  1/5میلی متری ،روی خط جداکنندة مفصل ها چند سوراخ
راه به در متوالی بزنید تا نوک اره عمود بر ،بتواند برش طولی را انجام دهد.

شكل  68ـ برش طولی مفصل با اره عمودبر

در مرحلة آخر باید مفصل ها و سطوح برش خورده با اره نواری را با چوبسا ،سوهان ،سنباده دیسکی و سنباده
دستی پرداخت کرد.

شكل  69ـ عملیات پرداخت به وسیله سنباده دستی و سنباده دیسکی

17ـ مونتاژ

شكل 70ـ رحل قرآن نهایی و رنگ شده
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رحل آماده شده را می توان پس از یک بار سیلر زدن ،بتونه کاری کرد و پس از سنباده کاری و دست دوم
سیلر ،آن را با کیلر یا پلی استر پوشش نهایی داد.

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی
شيب داخلي مفصل ها کنترل شود تا روان و راحت باز و بسته شود.

قرآن چوبی با الهام از هفت هنر معرق ،مشبک ،منبت ،قلمزنی ،حجاری ،تذهیب و فرش ساخته شده
است.
این قرآن که حدود  12کیلوگرم وزن دارد و دارای یک کیف منبت می باشد ،توسط هنرمند نگارگری
چوب آقای محسن فوالدی ساخته شده است.
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ارزشیابی شایستگی طراحی و ساخت قابهای دکوری
شرح کار:
ـ طراحی قاب های دکوری با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها
ـ انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش
ـ آماده سازی قطعات با استفاده از ماشین آالت
ـ انجام اتصاالت
ـ مونتاژ قطعات
استاندارد عملکرد:
با استفاده از ماشین های برش و لبه چسبان و سوراخ زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی قاب دکوری بسازد.
شاخص ها:
ـ استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه
ـ آماده سازی قطعات به طور دقیق طبق نقشه
ـ گونیایی کردن قطعات براساس استاندارد ملی
ـ ساخت اتصاالت گوشه قاب به صورت دقیق طبق نقشه
ـ مونتاژ دقیق با توجه به نقشه
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:
1ـ کارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد  16 × 12متر مربع دارای تهویه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نورکافی به انضمام
لوازم ایمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن
2ـ اسناد :نقشه انواع قاب دکوری
3ـ ابزار و تجهیزات :ماشین اره گرد ـ اره فارسی بر ـ ماشین کم کن ـ ماشین اره نواری ـ ماشین گندگی ـ سوراخ زن ـ دریل و پیچ گوشتی برقی ـ میز کار
4ـ مواد :چوب راش ـ پین چوبی ـ پیچ ـ چسب چوب
5ـ زمان 5 :ساعت
ابزار و تجهیزات:
ماشین اره گرد میزی ـ ماشین فرز ـ ماشین دریل ستونی ـ اره فارسی بر ـ تنگ دستی ـ ماشین کم کن ـ ماشین اره نواری ـ ماشین گندگی ـ سوراخ زن
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه فنی

2

2

انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش

1

3

آماده سازی قطعات با استفاده از ماشین آالت

1

4

انجام اتصاالت

2

5

مونتاژ قطعات

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ مدیریت مواد و تجهیزات2،ـ استفاده از لباس کار ،کاله ،ماسک ،عینک ،گوشی و کفش
ایمنی3 ،ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها4 ،ـ صرفه جویی و مطابقت با نقشه
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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