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واحد یادگیری 4

طراحي و ساخت ميز پذیرایی

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯽ ﺑﺮدهاﯾﺪ
در مورد ابعاد استاندارد میز پذیرایی چه اطالعاتی دارید؟
نقش میز پذیرایی در زندگی روزمره چیست؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ میز پذیرایی داراي ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ هستند؟
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ میز پذیرایی از کدام اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ؟
برای ساخت میز پذیرایی از چه ماشین آالتی استفاده می شود؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺲ از پایان اﯾﻦ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي و با به
کار گیری ﭼﻮب مناسب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،میز پذیرایی چوبی بسازند و از آن استفاده کنند.
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مقدمه

میز پذیرایی که در ایران به میز جلو مبلي و میز عسلی معروف است ،یکی از اجزای مبلمان مسکونی به شمار
رفته و از یک صفحة رویی و پایه هایی که آن را نگه می دارند تشکیل شده است .این میز برای پذیرایی با
ارتفاعی مناسب برای استفادة راحت در هنگام نشستن مورد استفاده قرار می گیرد .میزهای عسلي بیشتر
به همراه صندلی یا مبل به کار می روند ،و اغلب دارای چهار پایه هستند اما بعضی از آنها ممکن است تنها یک
پایه در وسط و یا طراحی های دیگری نیز داشته باشند .میزهای عسلي سه پایه در قرون هجدهم و نوزدهم
میالدی در اروپا بسیار رواج داشته که برای گذاشتن شمع یا چای خوردن استفاده می شده اند.

شكل 1ـ میز كنار مبلي سه پایه

شكل 2ـ میز جلو مبلی چهار پایه

اگر برای منزل خود دنبال یک دکوراسیون مناسب
هستید ،انتخاب یک میز عسلي مناسب ،به اندازه خود
مبلمان اهمیت بااليي پيدا خواهد كرد؛ و از آنجایی
که این میزها یکی از کاربردی ترین لوازم منزل به
حساب می آیند ،در کنار زیبایی ،کاربردی بودن آن
نيز قابل اهميت خواهد بود.

شكل 3ـ انتخاب میز پذيرايي متناسب با کاربرد لوازم منزل

انواع میز پذيرايي
به دلیل تنوع در سلیقه ،این میزها از مواد اولیه متنوعی ساخته می شوند تا جوابگوي سالیق بيشتر افراد باشند؛
به طور مثال می توان از میز های شیشه ای ،چوبی و فلزی نام برد که در برخی مواقع نيز ترکیبی از آنها در تولید
محصول ديده می شود ،كه انتخاب هر کدام از این مدل ها به دکوراسیون اتاق نشیمن بستگی دارد.
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شكل 4ـ میز جلو مبلی با صفحه چوبی (مدل پیچک)

شكل  5ـ میز جلو مبلی بزرگ با صفحه شیشه ای (مدل کالسیک)

نكاتي دربارة انتخاب میز جلو مبلی
بزرگ یا کوچک بودن اتاق پذیرایی از مهم ترين
نكاتي است که در انتخاب ميز تأثیر فراوان دارد؛ و
از آنجایی که میز جلو مبلی يا میز عسلی در زمان
پذیرایی ،کاربرد زیادی پیدا می کند ،بنا بر اين در
زمان انتخاب باید به کاربردی بودن آنها توجه کرد؛
به عبارت ديگر در سالن های کوچک ،میز کوچک و در
سالن های بزرگ  ،میز بزرگ می تواند بهترین انتخاب
باشد.
شكل  6ـ انتخاب یک میز جلو مبلی بزرگ در یک سالن بزرگ

می توان از چند میز کوچک در کنار یکدیگر به عنوان میز جلو مبلی (ميز عسلي) استفاده كرد ،و در صورت
نیاز هر یک را به طور مجزا مورد استفاده قرار داد .برای مبلمان کالسیک یک میز جلو مبلی کالسیک می تواند
بهترین انتخاب باشد.

شكل 7ـ چند میز جلو مبلی کوچک در کنار یکدیگر
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میزهای جلو مبلی و عسلی اغلب در بين سرویس
مبلمان و یا در وسط آنها قرار می گیرد .البته نوع
محصول و چیدمان آن ،به سلیقة افراد نيز بستگی
دارد؛ اما طبیعی است که همة عالقه دارند دکوراسیون
منزلشان به روز باشد.

شكل  8ـ محل قرار گیری میز جلو مبلی (میز عسلی) در بين
سرویس مبلمان

در انتخاب میز عسلی و جلو مبلی برای خانه های کوچک ،بیشتر باید مدل های کاربردی را مد نظر قرار داد.
هم چنین از آنجایی که معموالً در منازل کوچک ،میز عسلی به دفعات جا به جا می شود و در صورت نیاز در
جلوی مبل ها قرار می گیرد ،پس باید به وزن آن نيز توجه کرد؛ يعني ميزها بايد سبك باشند تا در مواقع لزوم
بتوان به راحتی آنها را جا به جا کرد.
هنگام انتخاب نوع میز عسلی و جلو مبلی ،باید به اندازة سالن ،نو ِع مبلمان و حجمی که توسط آن اشغال
می شود و حتي مدت زمانی که بايد از میز ها استفاد شود ،توجه كرد.

اتصاالت چوبی در میز پذيرايي
متداول ترین اتصاالتی که در ساخت ميز پذيرايي کاربرد دارند به شرح زیر می باشد:
اتصال کام ( ٌکم) و زبانه
از اتصال کام و زبانه تحت زاویة  45درجه ،اغلب براي وصل كردن قيدها به پايه ها استفاده می شود .در این
نوع اتصال ،ساخت کام و زبانۀ مستطیل شکل یا گِرد معمول است.

شكل 9ـ اتصال زبانه زاویه دار

شكل10ـ اتصال و زبانه مخفی

اتصال میخ چوبی یا دوبل
به دلیل سرعت و سهولت ساخت ،از این اتصال به همراه چسب چوب ،برای قیدهای صفحه رویی میز جلو مبلی
استفاده می شود .برای افزایش سطح چسب و به منظور استحکام بیشتر ،مي توان از دوبل های شیاردار استفاده
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كرد ،زیرا این شیارها باعث هدایت چسب اضافی داخل سوراخ ،به بیرون و همچنین خروج حباب های محبوس
هوا از سوراخ پین خواهد شد.
اتصال انگشتی
اتصاالت پایه ها و قیدها با استفاده از بلوک سه گوش (نبشی) كه داراي اتصال انگشتي است ،باعث مقاوم سازی
خواهد شد.

شكل12ـ اتصال انگشتی نبشی (بلوک سه گوش)

شكل 11ـ اتصال دوبل (ميخ چوبي)

1ـ عنوان پروژه
میز عسلي با صفحه شیشه خور

2ـ تعریف پروژه
ميز عسلي كوچكي با صفحة رويي به ابعاد  480×480و ارتفاع کلی  436میلی متر است كه براي زيبايي
بيشتر ،در قسمت وسط صفحه رويي ،شيشه نصب مي گردد .جنس اين ميز از چوب (ماسيو) راش مي باشد و
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پايه هاي آن ،به كمك شابلون آماده مي شود .اتصاالت مورد استفاده ،كام و زبانه ،ميخ چوبي (دوبل) و اتصال
انگشتي است .صفحه رویی از  4عدد قید مجزا تشکیل شده که با اتصال دوبل به هم متصل می شوند .اتصال
پایه به قید های کالف ،فاق و زبانه است که برای استحکام بیشتر  4عدد نبشی با اتصال انگشتی ،به گوشه های
قیدهای کالف مونتاژ می شود .براي مونتاژ ،چسب سفيد نجاري (پلی وینیل استات) به کار می رود .در انتها لبه
داخلی صفحه میز با دستگاه اور فرز و تیغه دو راهه ،برای جای شیشه دو راهه زده می شود و لبه خارجی نیز
با انتخاب تيغه پروفیلی مناسب ،ابزار زده مي شود.

جلو مبلی
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3ـ هدف توانمندسازی (مهارتهای یادگیری)
هدف از این پروژه کسب مهارت شایستگی برای طراحی ،و کاربرد ماشین آالت مورد نیاز برای ساخت
قسمت های مختلف میز جلو مبلی ،از جمله برشکاری با دستگاه اره نواری ،مسطح کردن چوب با دستگاه
کف رند ،یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی ،آشنایی با دستگاه های جدید اتصال زنی (برای کام با
زاویه  45درجه)  ،سوراخ كاری محل اتصال میخ چوبی (دوبل) ،همچنین کار با ابزارهای دستی (چکش ،گیره
دستی ،چوبسا و سوهان) و دستی برقی (انواع دستگاه های سنباده ،دریل و دریل شارژی) می باشد.

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

پوشيدن لباس كار ،استفاده از عينك و گوشي ايمني ،استفاده از لوازم كمكي ،تميز كردن ماشین آالت،
جمع آوري ابزارها و تحویل آنها به انبار بسیار ضروری است.

نکته

اگر قرار است میز عسلی را در فضایی پر رفت و آمد و شلوغ قرار دهید حتماً به این مسئله توجه کنید
که میز نباید دارای لبه های تیز باشد ،زيرا ممکن است در هنگام عبور و مرور ،به افراد مختلف و به ویژه
کودکان آسیب برساند .برای چنین فضاهایی ،میزهایی با لبه های گرد یا زاویه دار ایده آل و مناسب هستند.
توجهات زيست محيطي :استفاده از مكندة مرکزی براي خروج گرد و غبار و ذرات چوب به خارج از محيط
كارگاه (شكل .)13
نگرش :دقت و سرعت و کیفیت در هنگام ساخت پروژه.

شكل 13ـ مکنده مرکزی
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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.
از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی كنید.

مدیریت منابع

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

شایستگی های غیر فنی

6ـ نقشه ایزومتریک

3

2

4

1

7ـ نقشة سه نما
فعالیت 
علمی

نقشه های زیر را با رعايت اصول نقشه كشي و به کمک نرم افزار اتوکد ،ترسیم و به هنرآموز خود
تحویل دهید.
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8ـ نقشة انفجاری
3

3
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1
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ـ نقشة برش و دیتیل قطعات مورد نیاز9
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10ـ جدول لیست برش قطعات
کد
ردیف نام قطعه
قطعه

جنس

ابعاد قطعات به میلی متر روش برآورد طول مساحت
تعداد
ابعاد
(متر) (مترمربع) (مترمکعب)
ضخامت عرض طول
حجم

1

پایه

چوب راش

4

25

81

420

حجمی

ـ

ـ

0/00345

2

قید كالف

چوب راش

4

25

60

410

حجمی

ـ

ـ

0/00246

3

قید صفحه

چوب راش

4

16

100

480

حجمی

ـ

ـ

0/00307

4

نبشی

چوب راش

4

30

35

170

حجمی

ـ

ـ

0/00071

جمع
کل

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

0/00

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

0/00

حجم کل چوب راش با ضخامت مختلف  30 +درصد دور ریز

11ـ نقشه چیدمان یا جا نمائی قطعات در الوار

نمای زیر تخته
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12ـ جدول يراق 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
مقدار

عنوان

ابزارهای دستی

واحد

ابزار دستی برقی

ماشين آالت

1

چوب راش

0/0125

مترمكعب ماسك

دریل برقی

اره نواري

2

شیشه  6میل

0/1

متر مربع گوشي صداگير

اره عمودبر

كف رند

3

چسب چوب

60

گرم

دستكش و كفش ايمني

فرز دستی

گندگي

4

میخ چوبی قطر 8

8

عدد

متر نواری فلزی

اور فرز

فرز میزی

5

گونیا فلزی

پولیش (سنباده گردان) کم کن

6

مداد

سنباده لرزان

7

خط كش تيره دار

فارسی بر

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

15

مته 8
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ماشین دوبل زن

ماشین کف رند

ماشین اره نواری

ماشین کام (کم) کن

ماشین گندگی
(ضخامت گیر)

ماشین فرز میزی

ماشین سنباده توپی

میز تراز برای پایه های صندلی

ایمنی

پانل بر افقی (خط زن)

اره فارسی بر

ماشین زبانه زن

ماشین سنباده دیسکی

ماشین سنباده نواری

تنگ پنوماتیکی میزی

قبل از کار کردن با هر دستگاهی ،باید با نحوة عملکرد آن آشنا شوید ،زیرا کار هر یک از دستگاه ها
متفاوت بوده ،و نکات ایمنی متفاوتی نسبت به هم دارند.
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14ـ نقشة فنی قطعات
1ـ پایه
به  4عدد پایه ،به ابعاد  420×81×25میلی متر نیاز است که به کمک شابلون آماده می شوند .روی پایه ها باید
کام اتصال را ایجاد کرد تا زبانه های دو طرف قید كالف ،در آنها جا زده شود.

شكل 14ـ نقشه فنی پایه به همراه اندازه گذاری

2ـ قید کالف
باید  4عدد قید کالف ،با ابعاد  410×60×25میلی متر را با برشکاری آماده کرد .این قیدها دارای اتصال زبانه
 45درجه هستند ،که با دستگاه زبانه زن ،برش داده می شود .قسمت داخل این قیدها را باید به وسیلة فرز
میزی ،ابزار مخصوص اتصال انگشتی زد.

شكل 15ـ پرسپکتیو قید اسکلت به همراه برش و اندازه گذاری
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3ـ قید صفحه
قید صفحه ،ابعادی برابر  480×100×16میلی متر دارد 4 .عدد از این قید با برشکاری آماده می شود که
گوشه های آن را باید با دستگاه اره فارسی بر ،با زاویة  45درجه برش داد .این قیدها با میخ چوبی (دوبل) به
یکدیگر متصل شده و قسمت دوراهة آن ،باید با دستگاه فرز میزی آماده گردد.

شكل 16ـ تصوير مجسم قید صفحه به همراه اندازه گذاری

4ـ نبشی (بلوک سه گوش)
نبشی (بلوک سه گوش)  ،دارای ابعاد  170×35×30میلی متر است که به شکل فاق ساخته می شود .این اتصال
را می توان به وسیلة دستگاه فرز میزی ایجاد کرد.

شكل 17ـ نقشه فنی نبشی (بلوک سه گوش)
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فعالیت 
علمی

نقشه های فنی را به کمک نرم افزار اتوکد ترسیم و آنها را تحلیل کنید.

15ـ آموزش طراحی محصول با نرمافزار
15ـ1ـ طراحی و ترسیم میز جلو مبلی (میز عسلی)
گام اول در ساخت مصنوعات چوبی ،طراحی
سازة مورد نظر با توجه به ابعاد استاندارد
و سلیقة افراد است ،که طراح با دست آزاد
نمونه هایی را طراحی می کند (شکل .)18

شكل 18ـ طراحی ابتدایی میز جلو مبلی (میز عسلی) با دست آزاد

سپس طراح به وسیلة نرم افزارهای طراحی ،نقشة اجرایی کار ،پرسپکتیو ،سه نما و برش طرح پذیرفته شده را
ترسیم کرده و ارایه می دهد .طراح باید تک تک قطعات یک سازه را به طور جداگانه ترسیم و اتصاالت مورد
نظر را با اندازة دقیق عالمت گذاری کند و قسمت هایی را که نا مفهوم و پیچیده هستند ،در برش نشان دهد.
15ـ2ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار Sketh Up
طراحی پايه ميز عسلي
برای طراحی پایه میز عسلي ،مطابق دستور العمل هایی که در باالی هرتصویر آمده ،عمل كنيد :
حجم کلی پایه را  420×90×25طراحی كنيد (شکل.)19

شكل 19ـ حجم كلي پايه
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خطوط مربوط به پایه را با استفاده از  lineو  arcترسیم نماييد (شکل.)20
با استفاده از ابزار  push/pullبه خطوط ترسیمی حجم دهيد (شکل.)21

شكل 20ـ طراحي پايه

شكل 21ـ حجم دادن به پايه

اتصاالت مربوط به کام را ترسیم كنيد
(شکل.)22

شكل 22ـ ترسيم اتصاالت

طراحی قيد كالف
حجم کلی مربوط به قید كالف را 410×60×25
طبق طرح ،طراحی كنيد (شکل .)23

شكل 23ـ طراحي قيد جانبي
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 lineترسیم كنيد (شکل.)24
خطوط مربوط به اتصاالت شانه ای و زبانه را با ابزار
با استفاده از ابزار push/pull
به خطوط ترسیمی حجم دهيد (شکل.)25

شكل 24ـ ترسيم اتصاالت شانه اي

شكل 25ـ حجم دادن به اتصال شانه اي

طراحی نبشي ميزعسلي
نبشی را طبق طرح صندلی و مطابق با توضیحات باال ترسیم نمایید؛ سپس چون پایه های ميز عسلي به صورت
گوشه ای قرار گرفته اند با استفاده از ابزار rotate
که یکی از ابزارهای مورد نیاز برای چرخش طبق زوایا
می باشد ،استفاده نموده و پایه ميز عسلي را  45درجه بچرخانيد (شکل.)26
پایه در حالت گوشه ای و با زاویه  45درجه قرار گرفته است (شکل.)27

شكل 26ـ چرخش پايه
نکته

80

شكل 27ـ پايه با زاويه  45درجه

در این مرحله ،از پایهها و قیدها به تعداد مورد نیاز کپی تهیه کرده و قطعات را بهوسیله ابزار
بههم نزدیک كنيد (شکل.)28
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شكل 28ـ اتصال قيد به پايه

پایه های ميز عسلي را به صورت انفجاری طراحی كنيد (شکل.)29
قطعات را به حالت مونتاژ شده سرهم نماييد   (شکل.)30

شكل 29ـ طرح انفجاري

شكل30ـ مونتاژ كامل

طراحی قيد صفحه ميز عسلي
اكنون بايد صفحه میز به ابعاد  480   × 480میلیمتر
را طراحي كنيد .برای این كار ابتدا خطوط و محیط
خارجی صفحه را مطابق شکل ترسیم نماييد
(شکل.)31

شكل 31ـ طراحي صفحه ميز
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سطح مقطع مربوط به صفحه میز را ترسیم کنید و تا حد امکان ابزار طراحی شده بر اساس فرم مورد استفاده
در کارگاه را انتخاب نمایید (شکل.)32
با استفاده از ابزار follow me
سطح مقطع کشیده شده را به حجم تبدیل كنيد (شکل.)33

شكل 32ـ انتخاب فرم ابزار دور صفحه

شكل 33ـ تبديل سطح مقطع به حجم

فرم نهایی صفحه در (شکل )34ديده مي شود.
پایه ميز عسلي و صفحه شیشه ای را به کمک ابزار  lineترسيم كنيد (شکل.)35

شكل 34ـ فرم نهايي صفحه

شكل 35ـ پايه و صفحه شيشه اي

طراحی کامل ميز عسلي ،از دو جهت در شكل هاي  36و  37ديده مي شود.

شكل 36ـ طراحي كامل
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شكل 37ـ طراحي كامل
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با استفاده از ابزار رنگ و انتخاب متریال
چوب ،میز را با طرح چوب رنگ كنيد
(شکل.)38

شكل 38ـ طرح كامل با رنگ چوب

دوباره با استفاده از ابزار رنگ و انتخاب
متریال شیشه ،ميز عسلي را کامل نموده
تا طراحی نهایی برای اجرای پروژه و
ساخت تکمیل گردد (شکل.)39

16ـ مراحل ساخت محصول

شكل39ـ طراحي نهايي

1ـ برشکاری و ساخت شابلون ساخت شابلون با توجه به ابعاد و اندازه های نقشة فنی محصول ،و با کمک
دستگاه اره نواری انجام می شود .برای برشکاری قیدهای میز با استفاده از گونیای ماشین ،باید فاصلة گونیا
از تیغه اره را  4میلی متر بیشتر از اندازة واقعی تنظیم کرده و طوری چوب را کنار گونیا قرار دهید که محل
تماس با گونیا کام ً
ال در شعاع دیدتان قرار گیرد.

شكل 40ـ وضعیت برش چوب قیدها

شكل 41ـ هدایت قيدها با چوب کمکی
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بعد از انجام عملیات برشکاری ،باید ماشین گندگی را آماده کرده و چوب خود را یک ضخامت کنید.
برای آماده کردن پایه ها در ابتدا باید شابلون پایه را طبق نقشة فنی و به وسیلة خط کش پیستوله ،خط کشی
کرده ،آن را با دستگاه اره نواری ببرید و با ابزار مناسب پرداخت کنید .پس از آماده شدن شابلون ،طرح آن را
روی چوب انتقال دهید ،و با دستگاه اره نواری ،قوس بری کنید.

شكل 42ـ آماده کردن الگوی پایه به وسیله پیستوله

شكل 43ـ انتقال الگوی پایه ميز عسلي ،از شابلون به روی
چوب

بعد از عملیات برشکاری ،شکل کلی پایه ها به دست می آید ،اما آثار ناشی از تیغه اره روی آنها وجود دارد که
برای از بین بردن این عیب ظاهری و ایجاد سطحی صاف ،باید آنها را پرداخت کنید .این عملیات را باید در
سه مرحلة چوبساکاری ،سوهان کاری و سنباده کاری انجام دهید.
بیشتربدانید

برای ساخت ميز عسلي می توان بر اساس سلیقة مشتری از مدل های مختلف پایه استفاده کرد ،که در
شکل زیر ،مدل های مختلفی به عنوان مثال آورده شده است.

5

4

3

2

1

شكل 44ـ مدل هاي مختلف پايه

گام اول ساخت هر نوع پایه ای ،طراحی آن پایه ،و سپس برشکاری و پرداخت است .برای آماده سازی
پایة شمارة  2باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد .آماده کردن چوب به ابعاد  8×8سانتی متر ،و انتقال
طرح شابلون به روی چوب.
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شكل 45ـ انتقال الگوی پایه ميز عسلي از روی شابلون به روی چوب

قوس بری یک طرف چوب پایه ،بر اساس طرح شابلون با دستگاه اره نواری.

شكل 46ـ قوس بری چوب :مرحله اول

توجه :فاصلة دست با تیغة اره باید حداقل  15سانتی متر باشد تا دست با تیغه برخورد نکند.
انتقال طرح شابلون روی طرف دوم چوب پایه ،و قوس بری آن.

شكل 47ـ خط کشی دوباره روی چوب

شكل 48ـ تنظيم اره نواري

شكل 49ـ قوس بری چوب :مرحلة دوم

پرداخت کاری پایه ،به وسیلة ابزارهای مناسب.

شكل  50ـ عمل پرداخت کاری با چوبسا ،رنده بال کبوتری و سوهان
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شكل  51ـ آماده شدن پایه ها برای ایجاد کام

تحقیق کنید

در مورد مدل ها و انواع پایه های ميز عسلي تحقیق کرده و با دوستان خود بحث کنید؟

2ـ پرداخت قطعات عمل پرداخت قطعات نیز به وسیلة دستگاه سنباده انجام می گیرد.
3ـ ساخت اتصاالت برای متصل شدن قطعات آماده شده به هم ،باید از اتصاالت چوبی استفاده کنید .قبل
از انجام هر گونه عملیاتی ،باید قطعات را اندازه گذاری و عالمت گذاری کرده و سپس اقدام به ساخت اتصال
نمایید تا از احتمال خطا و اشتباه کاسته شود.

شكل  52ـ اندازه گذاری به وسیلة گونیا

شكل  53ـ اندازه گذاری به وسیلة خط کش تیره دار

اتصال مورد استفاده برای پایه ها و قیدهای کالف ،اتصال کام و زبانه است و اتصال قیدهای صفحه به هم دیگر
و همچنین به قیدهای کالف ،اتصال دوبل (میخ چوبی) ،که با دستگاه کام کن نیمه اتوماتیک ایجاد می شود.
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شكل  54ـ کام کندن چوب با دستگاه کام کن نیمه اتوماتیك	

شكل  56ـ دستگاه دوبل زن

شكل  55ـ دستگاه کام کن نیمه اتوماتیک

شكل  57ـ دوبل زدن چوب با دستگاه دوبل نیمه اتوماتیک

اتصاالت مورد استفاده در قیدها اتصال زبانه است که با دستگاه زبانه زن اتوماتیک زده می شود .صفحة این
دستگاه ،تا  45درجه زاویه می گیرد.

شكل  58ـ دستگاه اتصال زن زبانه

شكل  59ـ اتصال کام تحت زاویة  45درجه

4ـ فرز کاری برای آماده سازی زهوار دور لبه و بلوک های سه گوش که اتصال انگشتی دارند ،از دستگاه
اورفرز با تیغ مخصوص ابزار و اتصال انگشتی (فینگر جوینت) استفاده می شود.
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شكل  60ـ ایجاد اتصال انگشتی با دستگاه فرز میزی و استفاده از دستگاه هدایت	

شكل  61ـ تیغ فرز مخصوص زهوار صفحه

 5ـ کنترل قطعات با شابلون بعد از پایان عملیات مختلف روی قطعات ،باید هر قطعه را توسط شابلون
مربوطه با دقت کنترل کنید.

17ـ مونتاژ محصول
مونتاژ همة قطعات را روی میز کار چیده ،وسایل و ابزار مونتاژ را آماده کنید.

شكل 62ـ قطعات آماده برای مونتاژ میز عسلي

قطعات پایه و قید جلو را روی میز کار قرار داده و یک طرف زبانه ها را طوری چسب بزنید که چسب از محل
اتصال بیرون نزند و همه جای آن از چسب مرطوب شود.

شكل  63ـ چسب زدن زبانه های قیدها
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با نوک قلم مو ،داخل کام کنده شدة پایه ها را به چسب آغشته کنید.

شكل  64ـ چسب زدن کام پایه ها

زبانه های چسب خورده شده را داخل کام ها فرو ببرید و با چکش الستیکی در محل کام ضربه بزنید تا زبانه ها
به طور کامل داخل کام ها بشوند .سر دیگر زبانه ها و داخل کام های دیگر را نیز چسب بزنید و پس از جا زدن
اتصال ،با چکش الستیکی زبانه ها را در کام ها داخل کنید و توجه داشته باشید که زبانه یا کام نشکند.

شكل  65ـ جا زدن زبانه ها و مراحل مونتاژ پایه ها و قیدهای جلو

پس از جا زدن قیدها و پایه ها به یکدیگر ،آنها را به وسیله تنگ پنوماتیک در جای خود محکم (فیکس) کنید.
اگر تنگ پنوماتیک در اختیار نبود ،عمل بستن را می توان به وسیلة گیرة دستی (پیچ دستی) انجام داد.

شكل  66ـ محکم کردن پایه ها و قیدها توسط تنگ پنوماتیک
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اگر هنگام مونتاژ کار ،چسب اضافه بیرون زد ،همان موقع آن را با کاردک تمیز کنید ،زیرا اگر چسب به همان
حالت خشک شود ،در مراحل رنگ کاری دچار مشکل خواهید شد.

شكل  67ـ تمیز کردن چسب اضافی با کاردک

وقتی میز مونتاژ شده را از داخل تنگ پنوماتیک در آوردید ،نبشی ها (بلوک سه گوش) را چسب زده و با چکش
فلزی در محل مورد نظر جا بزنید.

شكل  68ـ چسب زدن و جا زدن نبشی ها با چکش

اسکلت کامل میز را از نظر گونیا بودن گوشه ها ،نداشتن دوئیدگی ،و همچنین یکسان بودن قیدها و پایه ها،
به وسیلة متر و گونیا کنترل کنید.

شكل  69ـ کنترل دوئیدگی با متر
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بعد از پایان کار پایه ها و قیدها ،باید صفحة رویی میز را مونتاژ کنید .برای این کار ،میخ های چوبی (دوبل) را
چسب زده ،در جای خود قرار دهید و قاب را مونتاژ نمایید .برای بستن قاب ،از گیره های مختلفی می توانید
استفاده کنید.

شكل 70ـ چسب زدن و جا زدن دوبل ها (میخ چوبی)

شكل 71ـ مونتاژ قاب با روش های مختلف

شكل 72ـ گیره مخصوص بستن قاب

در مرحلة آخر باید زهوار دور لبة میز را با دقت به وسیلة ماشین فارسی بر برش بزنید و آنها را با چسب و
دستگاه میخکوب ،به چهار طرف میز بچسبانید.

شكل 73ـ اندازه گیری و برش زهوار دور میز عسلي
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شكل 74ـ چسب زدن و مونتاژ زهوار با چسب و دستگاه میخکوب

توجه :تمامی قسمت های میز عسلي را کنترل کنید و اگر ایراد عمده ای مشاهده نشد ،آن را پرداخت نهایی
کرده و برای رنگ آمیزی آماده نمایید.

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی
کنترل کیفیت هر محصولی باید مطابق با استانداردهاي موجود مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار بگيرد.
کنترل کیفی پروژة میز عسلي نیز بايد از نظر مطابقت اندازه ها با نقشه ،کیفیت سطح کار ،استحكام اتصاالت،
وضعيت ظاهري ،رنگ بدنه ،برش دقیق شیشه و  ....مورد بررسي و تاييد قرار گرفته ،وسپس بسته بندي گردد.
بسته بندی :امروزه به همان اندازه که طراحی محصول مهم است ،طراحی بسته بندی مناسب نیز بسیار
اهمیت دارد.

شكل 75ـ كنترل كيفيت

شكل 76ـ مراحل مختلف بسته بندی و آماده کردن محصول به منظور ارسال به مشتري
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نکته

برای جلوگیری از شکسته شدن شیشة رویی میز عسلي ،می توان آن را جدا گانه بسته بندی کرد.

اعجاز قرآن:رابطه چوب و استخوان در قرآن
در قرآن اسرار فراوانی نهفته است و فقط کسی قادر به درک آنها ست که در قرآن تدبیر نماید؛ و آنچه در
زیر خواهید خواند تنها یک نمونه از آن است .خداوند می فرماید:
..
( َوضَ َر َب ل َ َنا َمث ًَل َون َسِ َي َخلْ َق ُه َق َ
ِيم * ُق ْل يُ ْحيِي َها الَّذِي أَن ْشَ َأ َها أَ َّو َل َم َّر ٍه َو ُه َو ب ِ ُك ِّل
ال َم ْن يُ ْحيِي الْع َِظا َم َوه َِي َرم ٌ
ون) [يس78 :ـ.]80
ِيم * الَّذِي َج َع َل ل َ ُك ْم م َِن الشَّ َج ِر ْالَ ْخضَ ِر ن ًَارا َفإِ َذا أَن ْ ُت ْم ِم ْن ُه تُوق ُِد َ
َخلْ ٍق َعل ٌ
ترجمه :برای ما مثالی می زند و آفرینش خود را فراموش می کند و می گوید :چه کسی می تواند این
استخوان هایی که پوسیده و فرسوده اند زنده گرداند * بگو :کسی آنها را زنده می گرداند که آنها را
نخستین بار آفریده است ،و او بس آگاه به همه آفریدگان است * آن کسی که از درخت سبز ،برای شما
آتش بیافریده است و شما با آن آتش روشن می کنید.
کسانی هستند که منکر احیای مردگان می باشند و می گویند که پس از مرگ ،استخوان ها تجزیه
می شوند و این پایان کار است .برای رد این ادعا به ذکر سه دلیل می پردازیم که دوتای اول آن اثباتی و
دلیل آخر یک کشف علمی جدید و حیرت آور است که اتفاقاً به درخت هم مربوط می شود.
دلیل اول :همه می دانیم که ساختن یک چیز از هیچ ،سخت تر از دوباره ساختن آن است .مهندسی که
برجی را از مواد اولیه می سازد بدون شک قادر است در صورت ویرانی آن برج ،دوباره آن را بسازد؛ و این
در قدرت انسان جایز است ،چه رسد به خدای انسان ...و خود خداوند نیز می فرماید:
( ُق ْل يُ ْحيِي َها الَّذِي أَن ْشَ َأ َها أَ َّو َل َم َّرهٍ) ترجمه( :بگو :کسی آنها را زنده می گرداند که آنها را نخستین بار
آفریده است).
دلیل دوم :دلیل دوم را خداوند از دنیای درختان آورده و می فرماید:
ترجمه( :آن کسی که از درخت سبز ،برای شما آتش بیافریده
(الَّذِي َج َع َل ل َ ُك ْم م َِن الشَّ َج ِر ْالَ ْخضَ ِر ن ًَارا)
است)
این یعنی اینکه آن کس که شرایطی به وجود آورد تا درخت پس از نابودی و تجزیه و دفن در خاک ،تبدیل
به نفت و گاز و زغال سنگ شود تا ما در گرمایش ،صنعت و حمل و نقل از آن استفاده کنیم و کسی که
این قوانین را که تضمین کننده برگشت زندگی به درخت در قالب انرژی را به وجود آورده است ،قادر است
شرایطی خلق کند که زندگی را بعد از فنا به بشر باز گرداند!
یک نکته باقی می ماند و این که چرا خداوند درخت را به استخوان ربط داده است؟ چرا در قرآن آمده
است :آن کس که درختان را زنده می کند استخوان ها را نیز قادر است زنده بکند؟ ارتباط این دو (درخت
و استخوان) در چیست؟
در نگاه اول شاید هیچ گونه ارتباطی را مشاهده نکنیم .تا اینکه متوجه شویم که بشر به اکتشافی عجیب
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رسیده است و اینجاست که دلیل سوم ظاهر می شود....
دلیل سوم :دانشمندان ایتالیایی دانشگاه فلورانس ،به روشی دست یافتند که با آن می توان از چوب
درخت ،استخوان ساخت .در این روش ،ماده ای به دست می آید که جایگزین استخوان های پوک شده و
آسیب دیده در اثر سرطان و حوادث می شود!!! دانشمندان به دنبال ساختن استخوان های جایگزین شده
هستند ،و دریافتند که چوب درختان برای ساختن این ماده بسیار مناسب است.
خانم آنا تامبیری رییس این تیم تحقیقاتی می گوید :ساختن استخوان از چوب با چند مرتبه گرما دادن
به چوب و فشردن آن و تغییر شیمیایی چوب با اضافه کردن کلسیم و فسفر به آن به دست می آید .به
این ترتیب ماده ای قوی با درجه تحمل باال ساخته می شود که می توان آن را به استخوان جوشاند .سپس
بر روی ساختمان داخلی این ماده کار می شود تا شبیه ساختمان داخلی استخوان شود .سوراخ ها و
روزنه های موجود در استخوان مصنوعی اجازه خواهند داد که رگ ها و اعصاب از درون آن عبور کنند و
قدرت این استخوان برای تحمل وزن بدن مناسب است.

عکس بزرگ شده از استخوان طبیعی (راست) و یک تکه چوب (چپ)

در چوب ،روزنه هایی مشاهده می شود که شباهت فراوانی به روزنه های استخوان دارد و این تشابه نظر
دانشمندان را به خود جلب کرده است!
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ارزشیابی طراحی و ساخت میز پذیرایی
شرح کار:
ـ طراحی میز پذیرایی با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها
ـ نقشه خوانی و انتخاب مواد اولیه طبق نقشه
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 صندلی آرایش 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 میز پذیرایی
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 :صفحات فشرده مصنوعی :یراق ـ پیچ ـ چسب چوب
5ـ زمان 5 :ساعت
ابزار و تجهیزات:
ماشین اره گرد میزی ـ ماشین فرز ـ ماشین دریل ستونی ـ دستگاه فارسی بر ـ تنگ دستی ـ ماشین کم کن ـ ماشین اره نواری ـ ماشین گندگی
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه کشی فنی

2

2

نقشه خوانی و انتخاب مواد اولیه طبق نقشه

1

3

آماده سازی قطعات با استفاده از ماشین آالت

1

4

ساخت اتصاالت

2

5

مونتاژ قطعات و بسته بندی

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ مدیریت مواد و تجهیزات
2ـ استفاده از لباس کار ،کاله ،ماسک ،عینک ،گوشی و کفش ایمنی
3ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها
4ـ صرفه جویی و مطابقت با نقشه
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.

2

*
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