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پودمان اول: اتصاالت چوبی و صفحه ای

پودمان 1

اتصاالت چوبی و صفحه ای

اوليه پس از  انتخاب مواد  نهايي كابينت توليد شده بسيار حائز اهميت است.  اوليه در كيفيت  انتخاب و آماده سازي 
نقشه خواني و تشخيص آن از نظر طرح و رنگ پيشنهادي صورت مي گيرد. با توجه به كيفيت ساخت و متناسب با كاربرد 
كابينت و همچنين اطالع از ابعاد و اندازه هاي استاندارد، مواد اوليه مورد نياز انتخاب مي شود، سپس با انتخاب اتصال 

مناسب كابينت مورد نظر ساخته خواهد شد. 
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آیا تا به حال پی برده اید

 بهترين مواد اوليه براي ساخت كابينت آشپزخانه داراي چه ويژگي هايي است؟
 آيا مي توانيد انواع اتصاالت چوبي را در ساخت كابينت نام ببريد؟ 

 دو اتصال چوبی دوبل و زبانه بيسکوئيتی را با هم مقايسه كنيد.
 چوب ماسيو در كجای كابينت آشپزخانه به كار می رود؟

 ابزارهای دستی و برقی مورد استفاده در ساخت كابينت را نام ببريد.
 كابينت را غير از چوب و فراورده هاي چوبي از چه موادي مي توان ساخت؟

هدف از اين واحد يادگيری، بررسی دسته بندی انواع اتصاالت مناسب براي ساخت كابينت آشپزخانه است. 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام اين واحد يادگيری، هنرجويان قادر خواهند بود كه صفحات فشردۀ چوبي را به عنوان مواد اوليه 
برای ساخت كابينت آشپزخانه، با توجه به طرح و نقشه، و اتصاالت موردنياز آماده سازی نموده و استفاده كنند. 

واحد یادگیری 1 

شایستگی ساخت اتصاالت 
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مهم ترين عامل در استحکام و پايداری انواع سازه های چوبی، اتصاالت آنها است؛ كه اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فنی ساخته شود، طول عمر محصول نيز به مراتب افزايش خواهد يافت.

و  می آيد  حساب  به  چوبی  محصوالت  ساخت  و  طراحی  در  بخش  اساسی ترين  اتصاالت  چوب  صنايع  در 
مهم ترين عامل در استحکام و پايداری انواع محصوالت چوبی است، همچنين با توجه به اهميت كار از نظر 
زيبايی، كارايی و جنبه اقتصادی، نوع اتصال موردنظر را بايد انتخاب نمود. در صنايع چوب اتصاالت را می توان 

به دو دسته تقسيم كرد.
الف( اتصاالت چوبی

ب( اتصاالت صفحه ای

آشنایی با اتصاالت

الف( اتصاالت چوبی

طراحی و ساخت اتصاالت چوبی و صفحه ای

از اين اتصاالت جهت بند و بست دو يا چند قطعه چوب به يکديگر استفاده می شود. در نمودار شماره 1 به 
انواع اتصاالت چوبی اشاره شده است. برای ساخت اتصاالت چوبی بايد وسايل مورد استفاده در ساخت اين 

اتصاالت را شناخت. )شکل 1(
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شكل 1ـ انواع اتصاالت چوبی

براي ساخت اتصاالت، ابتدا بايد با كارهاي دستي آشنا شده و مهارت هاي اره كشي، رنده كاري، چوبسا كاري، 
مغاركاري، سنباده زني و..... را تمرين كنيد. در شکل2 تعدادي از اين ابزارها را مشاهده مي كنيد.

اتصاالت چوبی

درز سازه

دوبل 

نشانه ای 

زيگزاگی

قليف

نيم و نيم

سربه سر

فاق و زبانه ساده 

نيم و نيم 

طول گوه ای

...

اتصاالت گوشه ای

L )فاق و زبانه، كم 
و زبانه، انگشتی(

 نيم  T )دم چلچلهـ 
و نيم و ...( 

متقاطع
)صليبی(

زاويه دار

طرح فرنگ

قليف

دوبل )ميخ چوبی(

اتصاالت عرضی

اتصاالت طولی
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شكل 2ـ انواع ابزارهاي دستي

گونيای متحرک

خط كش تيره دار

پيچ گوشتی چهارسو

رنده دو راهه

چكش

گيره G شكل

مغارهای تخت

دريل دستی شتر گلو

اّره دستی

اّره كمانی

متر

رنده بال كبوتری

تراز

چكش چوبی

اره پشت دار

رنده

ميخ

پيچپيچ گوشتی دو سو

پيچ

مته های نيش دار
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برش كاری طولی
ابزار و وسايل مورد نياز:

گونيا، مداد، خط كش تيره دار، اره دم روباهی )دندانه  رو به عقب(، گيره و ميزكار
مراحل انجام كار               

1ـ خط كشی :
الف( ابتدا خطي عرضی به فاصلة 5 سانتی متر از يك سرچوب رسم كرده 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 تيره دار انجام دهيد.
توجه: ضخامت چوب را »نر« و سطح پهن چوب را »رو« مي نامند.

ب( از سر ديگر چوب، خط هايی طولی با فاصلة 1 سانتی متر از يکديگر و به موازات نر كار رسم كنيد و تا خط 
عرضی 5 سانتی متري ادامه دهيد، به طوري كه از آن عبور نکند )شکل 3(.

شكل 3ـ قطعه كار براي تمرين مهارت برش طولي

 300 
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2ـ برش كاری طولی :
الف( تيغه اره را روی خط سر چوب قرار داده و با تکيه بر انگشت شست، برش كاری را شروع كنيد. پس از 

ايجاد اثر برش، انگشت را برداريد. 
ب( با دو دست اره را گرفته و عمل برش كاری طولی را تا انتهای خط رسم شده طولی و تا خط عرضي 5 

سانتی متري ادامه دهيد. دقت كنيد كه شيار برش، از خط منحرف نشود.

برش كاری عرضی
ابزارهای مورد نياز:

گونيای فارسی، مداد يا خط كش تيره دار، اره دم روباه يا ظريف بر )دندانه رو به جلو(
مراحل انجام كار:

1 روی نر قطعه كار مرحله قبل، خط كشی 45درجه فارسی را با گونيا انجام دهيد.
2 قطعه كار را بين فك های گيره ببنديد و با قرار دادن تيغه روی خط فارسی و هدايت مسير برش با كمك 

انگشت شست، برش عرضي را شروع كنيد.
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3 با 2 سانتی متر فاصله نسبت به برش عرضی قبل، دوباره خط كشی تحت زاويه 45 درجه را انجام داده و 
مراحل 1و 2 را تکرار كنيد. بديهي است كه يك برش پلکاني ايجاد خواهد شد.

شكل 5ـ قطعه كار تمرين مهارت براي اره كشي )درز اتصال فارسي(

 اره كشی
ابزار های مورد نياز:

گونيا، پيچ دستی دو عدد، اره ظريف بر و چکش
مراحل انجام كار:

1 قطعات فارسی شدۀ به دست آمده از قطعه كار مرحلة قبل را با پيچ دستی، روی ميز كار ببنديد.
توجه: براي جلوگيري از بريدن ميزكار، نبايد قطعات را مستقيماً روي ميزكار بست؛ بنابراين الزم است كه 

ابتدا روي ميزكار صفحه اي زائد قرار داد و سپس قطعات را با پيچ دستي روي آن محکم نمود.
2 به وسيلة گونيا، دو قيد فارسی شده را به صورت قائمه، تنظيم كنيد.

3 تيغه اره را بين درز فارسی شدۀ دو قيد قرار داده و برشکاري را شروع كنيد.
٤ پس از يك بار اره كشي، دو قطعه را توسط چکش به هم نزديك كنيد و عمل اره كشی را تا به دست آمدن 

يك درز يکسان ادامه دهيد. 

شكل ٤ـ قطعه كار تمرين مهارت براي برش عرضي 
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 رنده كاری )يک رو و يک نر(
ابزار های مورد استفاده:

رنده دستی، بر راستی يا َسّتاره و مداد )برای مشخص كردن ناهمواری های سطح(
مراحل انجام كار:

1 قطعه كار را طوري بين فك های گيره ببنديد كه روی كار به سمت باال باشد.

10

250

70

3
0
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شكل 6ـ قطعه كار تمرين مهارت براي رنده كاري 

2 رنده دستی و مقدار بيرون زدگی تيغه از شکاف زير كوله رنده را تنظيم كنيد.
3 به روش صحيح كنار ميز كار بايستيد )پای چپ كمي جلوتر از پای راست، و فاصلة بين دو پا به اندازۀ 

عرض شانه(.
٤ رنده كاری را شروع كرده و سطح قطعه را به كمك خط كش يا برراستی كنترل نماييد و تا رسيدن به يك 

سطح هموار و صاف، كار را ادامه دهيد.

شكل 7  ـ قطعه كار تمرين مهارت براي هم ضخامت كردن، گونيايي هر دو سطح

 هم ضخامت كردن )گندگی(
ابزار مورد نياز:

گونيا، خط كش تيره دار، رنده دستی، برراستی يا خط كش و مداد
مراحل انجام كار:

1 با استفاده از خط كش تيره دار، و موازی با سطح رنده شده در مرحلة قبل، خطی موازی رسم كنيد.
2 سطح ناهموار را به وسيلة رنده دستي، تا خط رسم شده رنده كاري كنيد.

3 نر ديگر قطعه كار را مانند مرحلة قبل، 
به وسيلة خط كش تيره دار خط كشی كنيد.
تا  كنيد  تکرار  را  رنده كاری  عمل   ٤

قطعه كار به صورت چهار تراش در آيد.
گندگی،  و  تسطيح  مراحل  تمام  در   5
همواره بايد به كمك گونيا، سطوح چهارگانة 
چوب كنترل شود و گونيايی بودن دو سطح 

مجاور ارزيابی گردد.

50

300

3
0

90°

300

3
0



9

پودمان اول: اتصاالت چوبی و صفحه ای

 ساخت اتصال نيم نيم )طولی و گوشه ای(
ابزار های مورد نياز:

مغار، مداد، خط كش تيره دار، گونيا و چکش چوبی
مراحل انجام كار:

1 خط كشی محل اتصال
الف( از سر چوب به اندازۀ پهنای قطعه كار، خطی موازی رسم كنيد.

ب( خط رسم شده را دور كنيد.

شكل 8ـ قطعه كار تمرين مهارت براي ايجاد اتصال نيم ونيم 
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تقسيم  مساوی  قسمت  دو  به  بايد  كار  ضخامت  ج( 
شود )هم سر چوب و هم نرهاي قطعه كار در محل 

اتصال، به صورت نصف ـ نصف تقسيم شود(.
2 مغاركاری 

الف( قسمت صاف مغار )پشت مغار( را كنار خط عرضی 
اتصال قرار دهيد و به صورت متوالی و در امتداد خط 
محل  در  چوب  بافت  تا  بزنيد  ضربه  مغار  به  عرضی 

خط كشی عرضی جدا گردد.
ب( كنده كاری محل اتصال را در راه الياف انجام دهيد. 
سطح اتصال بايد به صورت اليه اليه برداشته شود تا 

سطح مغاركاری به خط كف اتصال برسد.
3 تسطيح كف و بدنة اتصال

الف( با پشت مغار، كف اتصال را تسطيح كنيد.
ب( گونيايی بودن بدنة اتصال را كنترل نماييد. 

 ساخت اتصال صليبی
ابزارهای مورد نياز:

اره ظريف بر، گونيا، مغار، مداد و خط كش تيره دار
مراحل انجام كار:

1 خط كشی محل اتصال
الف( وسط قطعه كار را پيدا كرده و با مداد عالمت بزنيد.

ب( به اندازۀ نصف پهنای قطعه كار، از هر دو طرف عالمت زده شده )وسط قطعه كار(، خطی روی قطعه كار 

ساخت اتصال 
نيم و نيم

گوشه ای

متقاطع )صليبی(

T شکل
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بکشيد و آن را دور كنيد.
ج( با كمك خط كش تيره دار، نر قطعه كار را به دو قسمت مساوی تقسيم نماييد. 

د( محل اتصال را  هاشور بزنيد.
2 برش دو طرف اتصال

الف( كنار خط عرضی اتصال، طوري برش بزنيد كه اثر خط باقی بماند.
ب( توجه داشته باشيد كه خوراک اره در قسمت دورريز اتصال قرارگيرد.

شكل 9ـ ب ـ اتصال نيم و نيم صليبی
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3 برش شانه ای 
الف( با فاصله های 5 ميلی متری، برش هايی در محل اتصال بزنيد.

ب( با مغار، ديواره های نازک بين برش شانه ای را از قطعه كار جدا كنيد.
٤ تسطيح كف اتصال

الف( به كمك مغار، كف اتصال را هموار و كاماًل صاف كنيد.

شكل 9ـ  الف ـ قطعه كار تمرين مهارت براي برش اتصال نيم و نيم T شكل
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 ساخت اتصال فاق و زبانه 
ابزار های مورد استفاده:

خط  كش تيره دار، گونيا، مغار تخت يا اسکنه و اره ظريف بر
مراحل انجام كار:

1 خط كشی محل اتصال
الف( به اندازۀ پهنای قطعه كار، روی هر دو سر قطعه كار خطوطی رسم كرده و آنها را دور كنيد.

ب( قسمت نِر محل اتصال فاق و زبانه را به سه قسمت مساوی تقسيم كرده و خطوط تقسيم را به كمك 
خط كش تيره دار به سر قطعه و نِر ديگر، انتقال دهيد.
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2 برش فاق
الف( تيغه اره بايد در محل دور ريز اتصال قرار گرفته و كنار خط طولی را طوري برش بزنيد كه اثر خط باقی بماند.
ب( اين عمل برای خط طولی ديگر فاق نيز تکرار شود. توجه داشته باشيد كه خوراک اره در محل دور ريز 

قرار گيرد.
ج( قطعه كار را به كمك پيچ دستی روی ميزكار محکم كنيد.
د( فاق را به وسيلة مغار تخت، از دو طرف كنده كاری نماييد.

3 برش زبانه
الف( خطوط طولی را كه در راه الياف قرار دارند، تا خط عرضی اتصال ببريد.

ب( پس از برش طولي دو طرف زبانه، خطوط عرضی را به كمك اره ظريف بر، كاماًل گونيايي برش بزنيد.
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شكل 10ـ قطعه كار تمرين مهارت براي ساخت اتصال فاق و زبانه

 ساخت اتصال فاق و زبانه يک رو فارسی 
ابزارهای مورد استفاده:

مغار يا اسکنه، گونيا و خط كش تيره دار، اره ظريف بر، پيچ دستی و چکش چوبی
مراحل انجام كار:

1 خط كشی:
الف( خط عجم را رسم كنيد )پس از رنده كردن يك روي كار، خطی شبيه به  روی آن می كشند كه 
نشانگر بدون عيب بودن آن سطح قطعه كار است. خط عجم را روی »نر« قطعه كار هم رسم می كنند كه در 

اين صورت، يعنی آن قطعه كار، يك رو و يك نر شده است(. 
ب( نام قطعة تشکيل دهندۀ اتصال را روی قطعه كار بنويسيد )نام فاق و زبانه روی قطعه كار ثبت شود(.

ج( به اندازۀ پهنای قطعه كار، روي هر دو سر قطعات، خطوطي ترسيم كرده و آنها را دور كنيد.
د( نِر قسمت اتصال را به سه قسمت مساوی تقسيم نماييد.

هـ( خط مورب 45 درجه را به وسيلة گونيا، طوری رسم كنيد كه قسمت هاي فارسی اتصال، روبروی هم قرار گيرند.
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شكل 11ـ قطعه كار تمرين مهارت براي ساخت اتصال فاق و زبانه يک رو فارسی

ز( قسمت های دور ريز را  هاشور بزنيد. 
2 برش فاق:

الف( خطوط طولی فاق را برش بزنيد؛ با توجه به اينکه خوراک اره در قسمت دورريز اتصال قرار گيرد.
ب( به كمك مغار، فاق را ايجاد كنيد و توجه داشته باشيد كه اين كار، از دو طرف انجام شود.

ج( با اره ظريف بر، بخش مورب 45 درجه )فارسی( را برش بزنيد.
3 برش زبانه:

الف( قطعه كار را به صورت زاويه دار داخل گيرۀ ميزكار ببنديد؛ سپس بخش دور ريز فارسی را به صورت طولی 
برش بزنيد. 

ب( با اره ظريف بر، خط مورب روی زبانه را كه به شکل يك مثلث است، ببريد.
ج( طرف ديگر اتصال را، مانند فاق و زبانة ساده برش بزنيد )به اتصال فاق و زبانه، قسمت  »برش زبانه« مراجعه كنيد(.

شكل 12ـ عصاي چوبي
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 ساخت عصا 
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پودمان اول: اتصاالت چوبی و صفحه ای

ابزارهای مورد نياز: 
خط كش، بر راستی، رنده دستی، سوهان، چوبسا، سنباده لعل، ليسه پرداخت، شابلون دسته عصا، مته كام )ُكم( كن 

افقی و مته قطر 15ميلی متر، دوبل آج دار به قطر 15ميلی متر، گيره و تنگ دستی و وسايل رنگ كاری
مراحل انجام كار:

1 خط كشی:
الف( مقطع پايين عصا را 2 و مقطع باالی آن را 3 سانتي متر در نظر گرفته و به كمك يك خط كش فلزی بلند 
يا برراستی، خطوط اريب را رسم كنيد )مثاًل اگر قطعه چوب موجود 30 × 30 ميلی متر است، 5 ميلی متر از 

دو سر قاعدۀ پايين عالمت گذاری نموده و با خط كش، خطی از باال به پايين رسم كنيد(.
ب( مقاطع باال و پايين عصا را به وسيله يك چند ضلعی منتظم خط كشی كرده و رئوس اضالع را به يکديگر 

متصل نماييد.
2 رنده كاری:

قطعه كار را به گيرۀ ميزكار بسته و رنده كاری را شروع كنيد.
توجه: براي كاهش آثار فشار فك گيره، قطعه كار را با چند اليه كاغذ يا پارچه بپوشانيد.

3 ساخت دسته عصا: 
خطوط منحني دورتا دور دسته عصا را طبق شابلون )از پيش ساخته شده( به قطعه كار با ابعاد 70 × 150 
ميلي متر منتقل كنيد و با چوبسا و سوهان اضافات پيرامون آن را حذف كنيد تا شکل دسته كامل شود. لبه 

كار به جز محل اتصال دسته با ميلة عصا را به فاصلة 8 ميلی متر پخ بزنيد.
٤ ساخت اتصال: 

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

5 مونتاژ و چسب كاری:
برای محکم نگه داشتن عصا، از تنگ دستی استفاده كنيد و در صورت نياز، وسط لولة عصا را با ريسمان يا 

سيم به تنگ دستی محکم نماييد.
6 پرداخت نهايی و رنگ:

پس از ليسه كردن محل اتصال و سنباده كاری كل بدنه و دسته، ابتدا سيلر و يك مرحله بتونه بزنيد و سپس 
از رنگ شفاف )با همرنگی يا بدون همرنگی( استفاده كنيد.

مراحل تبديل لولة عصا از حالت چهار تراش به منشور ناقص و سپس مخروط ناقص، در شکل زير نشان داده 
شده است.

شكل 13ـ قطعه كار تمرين مهارت براي ساخت لولة عصاي چوبي
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 رحل قرآن چوبی 

طراحي و ساخت رحل قرآن

1ـ عنوان پروژه

رحل قرآن از يك قطعه چوب يك پارچه به ابعاد 30×150×360 ميلي متر ساخته می شود. در شروع كار، بايد 
قطعه را از ضخامت به دو قسمت مساوي تقسيم كرد. اين رحل، از دو تکه چوب مجزا ساخته نمی شود، بلکه 

با برش در ضخامت چوب و ايجاد مفصل در وسط آن، حالت تاشو رحل ايجاد می گردد.
 بر اساس اصول اندازه گيری، برای ساخت انواع رحل می توان از مفصل های 3، 5 و 7 قسمتی )در عرض رحل( 

استفاده نمود. 

2ـ تعریف پروژه

3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(

هدف از اين پروژه كسب مهارت شايستگی برای طراحی، و انتخاب صحيح و اصولی كار كردن با ابزارهای 
دستی برقی صنايع چوب و ابزارهای دستی مناسب برای ساخت رحل قرآن چوبی، از جمله اره عمود بر، مغار، 

چکش و ... می باشد.

نگرش: دقت و سرعت و كيفيت در ساخت پروژه، هنگام كار كردن و در پايان كار.

4ـ مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
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پودمان اول: اتصاالت چوبی و صفحه ای

شايستگی های غيرفنی

در انجام كار گروهی مسئوليت پذير باشيد.اخالق حرفه ای

هميشه در حال ياد گرفتن باشيد.يادگيری مادام العمر

در انجام فعاليت كارگاهی خالق و كارآفرين باشيد.نوآوری و كارآفرينی

از مواد اوليه استفادۀ بهينه نموده و صرفه جويی كنيد.مديريت منابع

می توان به كارگروهی، آموزش ديگران، فناوری اطالعات و ارتباطات، تفکر ساير شايستگی های غير فنی
سيستمی و تفکر خالق اشاره نمود.

5 ـ شایستگی های غیرفنی

6 ـ نقشه ایزومتریک رحل قرآن

توجه: نقشه رحل پيشنهادی است، هنرآموزان محترم می توانند نقشه و مدل ديگری را جايگزين نمايند.



16

باتوجه به اينکه رحل از يك قطعه چوب تشکيل شده و يك تکه می باشد، نقشه انفجاري ندارد.

7ـ نقشه سه نما

نقشه های زير را به كمك نرم افزار اتوكد، با رعايت اصول نقشه كشی، ترسيم و به هنرآموز خود تحويل   دهيد.
فعاليت 
علمی

8 ـ نقشه انفجاری 

150

99

127

60 20

30

360



17

پودمان اول: اتصاالت چوبی و صفحه ای

9ـ نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز

A

A

A-A (1:4)

B B

B-B (1:4)



18

كاربردمحل نصبتعدادنام يراق آالترديف

وضعيت قرارگيری

يه
 اول

تاژ
مون

اق
 ير

سه
كي

ول
حص

م ن 
كارت

يراق ندارد1

11ـ نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در الوار

12ـ جدول یراق آالت

كد نام قطعهرديف
تعدادجنسقطعه

ابعاد قطعات به 
ميلی متر

روش 
برآورد 
ابعاد

حجممساحتطول

)مترمكعب()مترمربع()متر(طولعرضضخامت

0/00058ــحجمی230150360چوب راش1رحل )يك تکه(1

جمع 
كل 

0/00طول كل ........................... با ضخامت ....... ميل + 5 درصد دور ريز

0/00مساحت كل ...................... با ضخامت ....... ميل + 10 درصد دور ريز

0/000٤2 حجم كل چوب راش با ضخامت 30 ميلی متر + 30 درصد دور ريز

10ـ جدول لیست برش قطعات

360

63

200

370

150

30
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پودمان اول: اتصاالت چوبی و صفحه ای

رديف
مواد مصرفی

ماشين آالتابزار دستی ـ برقیابزار های دستی
واحدمقدارعنوان

اره نواريفارسی برماسكمترمکعب0/00042چوب راش  1

كف رنددريل برقیگوشي صداگير2

گندگيدريل شارژیدستکش و كفش ايمني3

اورفرزمتر نواری فلزی 4

سنباده ديسکی)پوليش(گونيا فلزی5

سنباده لرزانمداد6

خط كش تيره دار7

چکش چوبی8

اره كمانی )مشبك بری(9

مغار10

رنده دستي11

چوبسا12

سوهان13

پيچ دستي14

مته 1/5و 1510

13ـ جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آالت

14ـ نقشه فنی قطعات

به يك قطعه چوب خوش نقش به ابعاد 30×150×360 ميلی متر نياز است تا با ابزار الزم، سه مفصل در مقطع 
عرضی آن ايجاد شود. آنچه در شکل صفحه بعد مشاهده می كنيد، يکی از طرح های مناسب برای اين پروژه 

است، كه با توجه به زمان و سليقه، می توان از هر طرح ديگری استفاده نمود.
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 تهيه شابلون و ساخت رحل چوبی
قبل از ساخت، بايد شابلون رحل را با اندازۀ واقعی روی فيبر )ام دی اف( سه ميل ترسيم و آن را با اره عمود بر 

يا اره كمانی )در صورت امکان با اره مشبك بر( ببريد و آماده كنيد. 

شابلون قطعه 2ـ هر مربع 10×10 ميلی متر است.شابلون قطعه 1

شكل 1٤ـ نقشه فنی رحل قرآن

15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

با استفاده از نرم افزار اتوكد نقشه ايزو متريك و سه نمای رحل چوبی را طراحی كنيد.
تمرين

16ـ مراحل ساخت محصول
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پودمان اول: اتصاالت چوبی و صفحه ای

پس از آماده شدن شابلون، طرح آن را روی قطعه چوب آماده شده انتقال و عمليات برش كاری )دوربری( را 
با دستگاه اره عمود بر انجام دهيد.

شكل 15ـ تهية شابلون رحل چوبی به وسيلة اره عمود بر و اره كمانی )مويی(

شكل 17ـ عمليات برش كاری با شكل 16ـ انتقال طرح شابلون روی چوب
اره  عمودبر 

برای برش كاری طرح های وسط رحل، ابتدا بايد به وسيلة دريل و مته 10 ميلی متری، سوراخی در محل ايجاد 
كنيد و سپس عمليات برش كاری را انجام دهيد.

شكل 19ـ قرارگيری تيغه داخل سوراخ مته شكل 18ـ عمل سوراخ كاری وسط رحل با دريل دستی

پس از دوربری و فرم بری مطابق شابلون، بايد محل مفصل اتصاالت با توجه به طول رحل، به نسبت 2 به 3 
خط كشی شود؛ يعنی قطعه كار با طول 360 ميلی متر را بايد به دو قسمت 120 و 240 ميلی متری تقسيم 

نمود. بعد از اين تقسيم بندی، بايد عرض 99 ميلی متری رحل را به 3 قسمت مساوی تقسيم كرد.

بايد خاموش شود و تيغه  اره  پايان برش كاری،  اره عمود بر هنگام و در  برای قرار دادن و خارج كردن 
هيچ گونه حركتی نداشته باشد.

نكته
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برای مغاركاری و ايجاد مفصل، بايد قطعه كار را با گيره دستی )پيچ دستی( به ميزكار ثابت كرده و با توجه به 
جهت شيب مفصل، مغاركاری را آغاز كرد.

شكل 20ـ تقسيم بندی خطوط عرضی رحل: پشت قطعه كار )سمت چپ( و جلو قطعه كار )سمت راست(

از  مغار ها  از  استفاده  هنگام  كنيد.  مغاركاری مشخص  از  قبل  را  هنگام خط كشی، جهت شيب مفصل 
را مشاهده مي كنيد. مغار ها  انواع  زير  در شکل  بگيريد.  هنرآموز خود كمك 

شكل 21 ـ انواع مغارها، برای ساخت اتصاالت چوبي

به  كردن رحل چوبی  ثابت  شكل22ـ 
ميزكار

شكل 2٤ـ مغار كاري به روش صحيح، به جهت شكل 23ـ مغاركاری مفصل ها به صورت غلط
پخ مغار توجه كنيد 

بايد گونيای ماشين را برای برش 14 ميلی متر  اره نواری،  با ماشين  به منظور برش ميانی رحل )ال كردن( 
ببنديد، و رحل را از دو سر، تا لبة اتصال مفصل برش دهيد.

نكته
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پودمان اول: اتصاالت چوبی و صفحه ای

برای برش بين مفصل ها بايد با دريل ستونی و مته 1/5 ميلی متری، روی خط جداكنندۀ مفصل ها چند سوراخ 
راه به در )سوراخ كامل(پشت سر هم ايجاد كنيد. تا نوک اره عمود بر، بتواند برش طولی را انجام دهد.

شكل 25ـ برش ميانی رحل چوبی با دستگاه اره نواری

شكل 26ـ برش طولی مفصل با اره عمودبر

در مرحلة آخر بايد مفصل ها و سطوح برش خورده با اره نواری را با چوبسا، سوهان، سنباده ديسکی و سنباده 
دستی پرداخت كرد.

شكل 27 ـ عمليات پرداخت به وسيله سنباده دستی و سنباده ديسكی

17ـ مونتاژ

شكل 28ـ رحل قرآن نهايی و رنگ شده
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رحل آماده شده را می توان پس از يك بار سيلر زدن، بتونه كاری كرد و پس از سنباده كاری و دست دوم 
سيلر، آن را با كيلر يا پلی استر پوشش نهايی داد.

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

قرآن چوبی با الهام از هفت هنر معرق، مشبك، منبت، قلم زنی، حجاری، تذهيب و فرش ساخته شده 
است.

اين قرآن كه حدود 12 كيلوگرم وزن دارد و دارای يك كيف منبت می باشد، توسط هنرمند نگارگری 
چوب، آقای محسن فوالدی ساخته شده است.
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پودمان اول: اتصاالت چوبی و صفحه ای

جهت اتصال و مونتاژ صفحات فشرده چوبی )تخته فشرده چوب ـ تخته فيبر ـ تخته چند اليه( از اتصاالت 
صفحه ای استفاده می شود.
اين اتصاالت عبارت اند از:

1 اتصاالت جداشدنی )بازشدنی يا موقت(
2 اتصاالت جدانشدنی )بازنشدنی يا دائم(

از اين اتصاالت می توان برای ساخت انواع كابينت ها استفاده نمود.

انواع اتصاالت صفحه ای

 
       اتصال جدانشدنی           اتصال جداشدنی   

 
ساير چسب     زبانه دم چلچله           پيچ         اليت       گونيا فلزی       ساير                           دوبل        بيسكوئيتی 

       )ميخ چوبی(          

ب( اتصاالت  صفحه ای


