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توضیح مختصري راجع به پروژه
کابینت سازي : نام پروژه 

ساعت 22: پروژه زمان انجام 
ــصرفی   ــواد مـ ــوع  : مـ ــفحات از نـ ــخامت  MDFصـ ــه ضـ ــاج    8، 3بـ ــرا ، تـ ــا افـ ــوب راش یـ ــر ، چـ ، MDFمیلمتـ

طبقه پین درجه  ،90دستگیره تک پیچ ، لوال گازر  ، لوال : یراق آالت  شامل 

، لوال ، دم چلچله ، فاق و زبانه ، پیچ وچسب اتصاالت از نوع دوبل بیسکویتی

: ساختار 

، یــک کــشو قــابی  ، یــک در معلــق  ، دو در کمــدي قــابی ایــن کابینــت داراي . طراحــی پــروژه بــه صــورت مــدرن اســت 

. و یک طبقه متحرك می باشد ) داشبوردي ( 

سـنگ از چـوب راش یـا    پا، mm8به ضخامت MDFقاب درها و در کشو از چوب راش یا افرا و تونیک درها و در کشو از    

ــرا  ــد\افـ ــشت بنـ ــخامت MDFاز پـ ــا ضـ ــت از  mm3بـ ــکلت کابینـ ــسمتهاي اسـ ــه قـ ــخامتMDFو بقیـ ــا ضـ بـ

mm16 می باشد .

کلیه شرکت کنندگان باید یک ساعت قبل از اجراي آزمون نقشه کار را مطالعه کرده و سئواالت خود را مطرح نمایند و پـس                         

. از مدت فوق به هیچ سئوالی پاسخ داده نمی شود 
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دستور العمل اجراي پروژه 
سانتی متر 15یا 10در هر . و پا سنگ به بد نه و لبه هاي فارسی آن از نوع دوبل بیسکویتی است اتصال اسکلت اصلی - 1

. یک دوبل زده شود 
. ساده کالف شود فاق و زبانه قاب درها و در کشو با اتصال -2
. در داخل شیار قرار می گیرد یمتر میل٣–MDFبد نه کشو شیار خورده و صفحه - 3
وضخامت mm60قاب درها و قاب در کشو با ساخت یک کالف از چوب راش یا افرا ابزار خورده با عرض ات قطع- 4

mm25 الزم به توضیح است شیار ایجاد شده روي . کالف می شوند فاق و زبانه با اتصال که در چهار گوشه . است
. قطعات قاب درها جهت قرار گیري تونیک نباید از بیرون دیده شود 

. می باشد mm8ورق پشت بند کابینت از باال به صورت کشویی در داخل کار قرار می گیرد که عمق شیار -5
. زده می شود mm10و به عمق mm9شیار داخل قاب درها به عرض - 6
. است mm8طرح راش یا افرا با ضخامت MDFتونیک درها و در کشو از - 7
از جلو و عقب بدنه اصلی نصب می شود و از جنس mm50با فاصله پین که از هر طرف دوپین طبقه متحرك با چهار-8

MDFmm16 می باشد.
. نصب می شود )گونیا (درجه 90: ازر و دوعدد لوالي با دوعدد  لوال گ) داشبوردي ( در معلق -9
. می باشد mm100محل نصب لوال گازر روي درها از طرفین - 10
تونشستگی نسبت به لبه هاي کار قرار می گیرد و با اتصال دوبل بیسکویتی به بدنه متصل می mm30پاسنگ با فاصله -11

.و لبه هاي آن فارسی می باشد پا سنگ دوبل بیسکویتی می باشدسر اتصاالت. گردد 
محل نصب دستگیره کشو در . از لبه قاب درها می باشد mm30از پائین و mm50محل نصب دستگیره -12

. از باال و در وسط قید باالیی قاب در می باشد mm30) داشبوردي ( معلق 
. اتصال تاج به بدنه پیچ و چسب می باشد -13
. لبه چسبانی گردد AB3د با نوار لبه چسبان بایMDFلبه هاي صفحات -14
. رانس کار در اندازه هاي تمام شده یک میلمتر است تل- 15
. ریل چوبی کشو با پیچ به بدنه متصل گردد –16

. پروژه برعهده خود کار آموز است اجرايمراحلترتیبجهت اجراي مراحل کار محدودیت زمانی وجود ندارد انتخاب-17
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ارزشیابی 
26------------------------------------------------------------------------ابعاد ا صلی -1

20اسکلت بدنه –الف 

3تاج پروفیل –ب 

3پاسنگ –ج 

28-----------------------------------------------------------------------ابعاد فرعی -2

20درب –ا لف 

5درب بزرگ سمت چپ                 -1

5درب بزرگ سمت راست -2

5)                داشبورد ( درب  معلق -3

5زرگ کشو درب ب-4

8---------------------------کالف کشو  –ب 

10----------------------------------------------------) قبل از برش کاري ( عالمت گذاري -3

2-----------------) عدد 2( اتصال دم چلچله–ا لف 

8-----------------) عدد 16(اتصال فاق و زبانه –ب 

5-----------------------------------------) کنترل قبل از ساخت کالف اصلی ( اتصاالت بیسکویتی -4

) عدد 24(بدنه –الف 

) عدد 12( پاسنگ –ب 

. براي هر اتصال خراب یک نمره منفی در نظر گرفته شود
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ارزشیابی 
6---------------------------------------------------------------------------نصب یراق -5

6---------------------------------لوال گازر –الف 

1-------------------------------در جه 90لوال –ب 

2---------------------------------------دستگیره –ج 
22-------------------------------------------------------------------------------کیفیت -6

6----------------------------) ریگالژ(تنظیم درها –الف 
10---------------------------صاالت کیفیت ساخت ات–ب 
6------------------------------------زیبایی کار  –ج 
4----------------پرداخت کاري -1
2-------------نقش وجهت الیاف-2
1-------------------------------------------------------------------نصب طبقه متحرك -7
2-------------------------------------------------------------------------لبه چسبان -8

-----
امتیاز100
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ابعاد نهایی کار  

اندازه هاي تمام قاندازه هاي فو. کارآموزان قرار دهید در اختیار ) با طول بیشتر(و دربها را آماده –کشوجعبه –چوب قطعات همکاران محترم لطفاً: توجه 
)ساعت فقط زمان ساخت و مونتاژ کار می باشد 22(شده است 

طولتعداد شرح قطعات ردیف 
mm

عرض 
mm

ضخامت 
mm

مالحظات جنس مواد 

MDFپروفیل 1900تاج پیشانی 1

MDFپروفیل 2300تاج طرفین 2

186828016MDFصفحمه سقف 3

186828016MDFصفحه باالي کشو 4

186830016MDFصفحه پائین 5

190030016MDFبدنه سمت چپ 6

190030016MDFبدنه سمت راست 7

116828016MDFصفحه جدا کننده کشو 8

18928813MDFکابینت بند پشت 9

186526016MDFطبقه متحرك 10

ش چوب افرا یا را270644825کالف درب 11
چوب افرا یا راش 146019025کالف درب کشو 12
چوب افرا یا راش 146019025کالف درب معلق 13
چوب افرا یا راش 227015220بدنه کشو 14
چوب افرا یا راش 137313520پشت کشو 15
چوب افرا  یا  راش 141315020جلو کشو 16
چوب افرا یا راش 18406025پاسنگ جلو  17
چوب افرا یا راش 22706025پاسنگ طرفین 18
چوب افرا یا راش 22802015ریل کشو 19
13912703MDFکف کشو 20

26044658MDFتونیک دربها 21

1358888MDFتونیک درب کشو 22

1358888MDFتونیک درب معلق23




