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فصل 
2

ترسیم اتصال های موردنیاز 

در ساخت کابینت ساده

هدف هاى رفتارى: فراگیرنده پس از پایان این فصل، قادر خواهد بود:

1ـ ترسیم اتصال هاى گوشه اى ثابت کابینت ساده را شناسایی کند. 

2ـ ترسیم اتصال هاى گوشه اى جداشدنی کابینت را شناسایی کند. 

3ـ ترسیم اتصال هاى گوشه اى قطعات با حرکت کشویی را شناسایی کند. 

4ـ اصول ترسیم قطعات با پیچ و مهرۀ فلزى را شناسایی کند. 
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با ىکدىگر مرتبط شده و  به دو قطعه ای  که در گوشٔه کار 
به صورت ىک قطعه درآمده باشند، اتصال گوشه اى می گوىند. 

دو قطعٔه اتصال مى توانند با هم زاوىٔه 90، کمتر از 90 ىا 
بیشتر از 90 درجه داشته باشند، مانند اتصال گوشٔه قاب  ها، کشو ها 
و … در اتصال گوشه اى گاهى نیز دو قطعه، نسبت به لبٔه کار هم 
سطح نیستند و ىک قطعه مقدارى پاىین تر از دىگرى قرار می گیرد، 

مانند اتصال قید به پاىٔه میز، ىا قید به پاىٔه صندلى ىا مبل و ... . 

ـ اتصال هاى گوشه اى قطعات کابىنت ساده  1 ـ٢

 اىن گروه اتصاالت، دارای تنوع زىادی است که شرح و 
ترسیم آنها، به قرار زىر است:

ـ  ٢ــ قلىف هاى زبانه  کوتاه: براى اتصال قلیف،  1 ــ1ـ
مى توان دو سطح اتصال را با فرز و البته به صورت موضعى کنشکاف 
زد و به وسیلٔه زبانٔه جدا، هر دو قطعه را به هم چسباند. در نتیجه، 
بود  به صورت خط چین خواهد  مانند دوبل،  زبانه ها،  اىن  ترسیم 

)شکل 1 ــ٢(. 

توجه: اىن اتصال، در گوشٔه صفحات کابینت ساده نیز 
به کار مى رود )شکل 2 ــ٢(.

براى  )سراسرى(:  بلند  زبانه   قلىف هاى  ـ  ٢ــ  2 ــ1ـ
اتصال صفحات کابینت ساده به ىکدىگر، طول قطعات مورد اتصال 
را کنشکاف زده و زبانه را به طور کامل درون آن قرار می دهند و 

می چسبانند.
زبانه در مقطع، برش خورده و باىد هاشور زده شود. جنس 
اىن زبانه ها از چوب، سه الىى ىا مواد مصنوعى است )شکل هاى 

3 ــ٢ و 4ــ٢(.

شکل 1ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم برش اتصال قلىف: الف( 4 عدد قلىف زبانه کوتاه به عرض 
24 و طول 50 مىلى متر )در برش نماى روبه رو(، و ب( نمای از چپ همىن اتصال 

شکل 2ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم برش اتصال قلىف زبانه کوتاه در گوشۀ صفحات چوبى: 
4 زبانه به عرض 30 و طول 56 مىلى متر 

حداکثر عمق طول فرز خورده
فرز خورده 

شکل 3ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم اتصال قلىف زبانه بلند مخفى در صفحات چوبى: زبانه 
از سه الىى روکشى 20*5 مىلى متری )برش در نما و از چپ(

 زبانه قلىف کوتاه

الف ب

٢ـ تواناىى ترسىم اتصال هاى مورد نىاز در ساخت کابىنت ساده

زبانه قلىف50*24*4
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3ــ1ــ٢ــ قلىف با زبانۀ گونىاىى: با زبانٔه پیش ساختٔه 
ماىر، می توان صفحات را به صورت گونیاىى به هم اتصال داد.اىن 

اتصال، هم به صورت زبانه بلند و هم زبانه کوتاه به کار می رود.
در شکل 5  ــ٢ــ الف، طرىقٔه ترسیم اىن اتصال نشان داده 

شده است.
توجه: زبانٔه پیش ساختٔه ماىر )به صورت گونیاىی(، چند تکه 
نیز بوده که نمونٔه آن در شکل 5  ــ٢  ــ ب، به همراه سه نمای ساده ای 

از آن نشان داده شده است.
با  نیز، سه نمای اتصال قلیف  نکته: در شکل 5  ــ٢ــ ج 
را  میلى متر(   3*17( مصنوعى  مواد  از  سراسرى  گونیاىى  زبانٔه 

مشاهده کنید. 

شکل 4ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم اتصال قلىف زبانه بلند در گوشۀ صفحات چوبى: زبانۀ، 
از چند الىى روکشی 20*5 مىلی متری

الف(

گونىاىی  زبانۀ  با  قلىف  اتصال  مجسم  تصوىر  ب( 
چند  تکه، به همراه سه نمای الزم.

ج(

شکل 5 ــ٢

)  ماىر (
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اىن  تزرىقی:  مواد  با  گوشه اى  قلىف  4 ــ1ــ٢ــ 
اتصال، با تزرىق مواد پلی  آمید به دست می آىد. در شکل 6ــ2، 

برش اىن اتصال به همراه سه نمای آن نشان داده شده است. 

شکل 6 ــ٢

5   ــ1ــ٢ــ مىخ چوبی ىا دوبل : دوبل ها در برش دىده 
نمى شوند، بنابراىن باىد ىا به   صورت خط چین و ىا به  صورت ساده 
با خط محور ترسیم شوند )شکل هاى7 ــ2 و 8   ــ2(. طول دوبل 
در ضخامت صفحات، حداکثر 11 و در طول صفحات، حدود 21 

میلى متر است.
کابینت  تمام صفحات  در  می توان  را  اتصال  اىن  توجه: 

مورد استفاده قرار داد. 

مواد تزرىقى پلى آمىد 

دوبل چوبى 

)راش( 

شکل 7 ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم دوبل با خط چىن و اندازۀ استاندارد 

شکل 8    ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم دوبل ساده شده با خط محور
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شکل 9ــ٢، دو نمای برش خوردٔه اتصال دوبلی را نشان 
می دهد که در آن، 4 دوبل به قطر 10 و به طول 40 میلی متر به کار 

رفته است.

در شکل 10ــ٢، نحوهٔ ترسیم سه نما و تصوىر مجسم اتصال 
که  فارسی  رو  دو  گوشه ای  11ــ2،  در شکل  و  ساده  گوشه ای 
برای چوب های توپُر )ماسیو(مورد استفاده قرار می گیرند، نشان 

داده شده است.

شکل 9ــ٢

شکل 10ــ٢

شکل 11ــ٢

دوبل،  اتصال  برای  الزم  نماهای  ترسیم  نحؤه  نکته: 
با درز  با درز ساده در شکل 12ــ٢،  قاب  استفاده در  به منظور 
در شکل 14ــ٢  پاىه  به  قید  اتصال  و  در شکل 13ــ٢،  فارسی 

نشان داده شده است.

ـ ٢  ــ تصوىر مجسم اتصال دوبل ها درز ساده  شکل 12ـ

شکل 13ـ٢ــ طرىقۀ رسم گوشۀ درهاى قاب و تنکه با دوبل در سه نما و تصوىر مجسم 

شکل 14ــ٢ــ طرىقۀ رسم گوشه اى قىدها به پاىه جداى کابىنت ساده 
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شکل 17ــ٢ــ الف ــ در اىن اتصال، از 5 عدد دوبل گونىاىی به قطر 10 و طول 
30 مىلى متر استفاده شده است. 

دوبل گونىاى 

شکل 17ــ٢ــ ب

ـ ٢  ــ تصوىر مجسم اتصال دوبل با درز فارسى  شکل 15ـ

شکل 16ــ٢ــ ب ــ روش ساخت اتصال قاب فارسی، به وسىلۀ دوبل زن ماشىنى 

شکل 16ــ٢ــ الف ــ روش ساخت اتصال قاب ساده، به وسىلۀ دوبل زن ماشىنى

مشاهده  15ــ2  شکل  در  که  همانطور  البته  توجه1: 
می کنید، می توان از دوبل های با طول متفاوت نیز استفاده کرد.

ـ الف و ب، روش ساخت  توجه ٢: در شکل های 16ــ ٢ـ 
اتصال قاب، توسط ماشین دوبل زن را مشاهده می کنید.

6ــ1ــ٢ــ دوبل گونىاىى: در اىن اتصال، از دوبل هاىی 
استفاده می شود که به صورت گونیا هستند. در شکل 17ــ٢ــ الف، 
طرىقٔه ترسیم اىن اتصال در حالت برش، و در شکل 17ــ٢ــ ب، 

سه نما و تصوىر مجسم اىن اتصال، نشان داده شده است.

شابلونقطعه
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توجه: نحوهٔ ترسیم نمای مجسم اتصال دوبل گونیاىی برای 
قاب با درز فارسی، مطابق شکل 18ــ2 خواهد بود.

7ــ1ــ٢ــ قلىف با زبانۀ جدا: تصوىر سه نما و تصوىر 
مجسم اىن اتصال، در شکل 19ــ٢ نشان داده شده است.

امتداد سطح دو رو فارسى قرار  زبانٔه قلیف، در  توجه: 
گرفته است. 

8   ــ1ــ٢ــ قلىف با زبانۀ جدا، برش خورده به صورت 
شکل  در  اتصال،  اىن  مجسم  تصوىر  و  سه نما  تصوىر  مورب: 

20ــ٢نشان داده شده است.

ـ ٢ شکل 19 ـ

شکل 20 ــ٢ــ طرىقۀ رسم قلىف با زبانۀ جدا مورب اتصال قاب در کابىنت 

ـ ٢ شکل 18 ـ
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9ــ1ــ2ــ اتصال بىسکوىتى: از اتصال بیسکوىتی، 
می توان برای کلیٔه صفحات و قطعات استفاده کرد.

بدنه:  و  کف  صفحات  در  بىسکوىتی  اتصال  الف( 
محل  باىد  ابتدا  اتصال،  اىن  ساخت  برای  می دانید  که  همانطور 
زبانه ها را مشخص کرد )شکل 21ــ2ــ الف( و سپس با اىجاد شیار 

و جا زدن زبانه ها )شکل 21ــ2ــ ب( قطعات را به هم چسباند.
توجه: برای استحکام بیشتر اتصال کف به بدنه، می توان 

از پیچ هم استفاده کرد. 

الف( طرىقۀ رسم سه نما با تعىىن فاصلۀ استاندارد زبانه ها. 

ب(  تصوىر مجسم اتصال بىسکوىتى با مشخص کردن محل پىچ ها.

ـ ٢   شکل21 ـ

ب( اتصال بىسکوىتی در صفحات کف به وادار: در 
شکل 22ــ2 سه نمای اىن اتصال، نشان داده شده است.

ـ ٢   شکل 22 ـ
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برای جعبۀ کشو: همانطور که  بىسکوىتى  ج( اتصال 
به  را  بدنه ها  باىد  ابتدا  است،  شده  داده  نشان  23ــ2  شکل  در 
در، اتصال )بیسکوىتی( داد و سپس صفحٔه دکوری )پالک( را به 

پیچ، نصب نمود. 

هـ( اتصال بىسکوىتى در صفحات طبقه به بدنه: در 
شکل 25ــ2،رسم سه نماى اىن اتصال به همراه تصوىر نشان داده 

شده است.

شکل 23ــ٢

روى  دکورى  صفحۀ 
در جعبه کشو در جعبه

زبانۀ بىسکوىتى 

بدنۀ جعبه 

شکل 24ــ٢

فاصله تا گوشه داخلى 

شکل 25ــ٢

د( اتصال بىسکوىتى در صفحات سقف با بدنه: نقشٔه 
اىن اتصال، در شکل 24ــ2 نشان داده شده است. 
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اىن  و( اتصال بىسکوىتى براى گوشه هاى قاب در: 
اتصال، دارای دو نوع متداول زىر است: 

 اتصال بیسکوىتى قاب در با درز ساده، که سه نما و تصوىر 
مجسم آن، در شکل 26ــ2 آمده است.

برای  اتصال شانه ای،  10ــ1ــ2ــ اتصال شانه اى: 
و  اندازٔه مختلف  در سه  کابینت هاى ساده،  درهای  قاب  ساخت 
توسط ماشین های مخصوص، ساخته مى شوند. در شکل 28ــ2، 

اىن اتصال، ترسیم شده است.

شکل 26ــ٢

شکل 27ــ٢

ـ ٢  ــ تصوىر مجسم اتصال شانه اى،به عنوان  مثال در ردىف )3(: طول  شکل28 ـ
L برابر با t،15 برابر 6/2 و b برابر با 1/2 مىلی متر است. 

 اتصال بیسکوىتى قاب در با درز فارسى که سه نما و تصوىر 
مجسم آن، در شکل 27ــ2 نشان داده شده است.
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شکل 29 ــ٢

ـ ٢  ــ تصوىر اتصال کُم و زبانه در گوشۀ قاب، و تصوىر مجسم انفجارى قطعات اتصال. شکل30 ـ

زبانه

دگمه چوبى 

خزىنه ها پىچ 
کُم 

11ــ1ــ2ــ کُم و زبانه همراه پىچ: نحؤه ترسیم اىن 
اتصال، در شکل 30ــ2 نشان داده شده است. 

توجه: ابعاد بر حسب mm است.

در شکل 29ــ2، سه نمای اىن اتصال نشان داده شده است.
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12ــ1ــ2ــ گرات )فرنگ(: اىن اتصال، برای طبقات 
و وادار کابینت های از جنس چوب )ماسیو( مورد استفاده قرار 
پاىین  درز  با  اتصال  اىن  ترسیم  طرىقٔه  31ــ2  می گیرد.در شکل 

)الف( و درز باال )ب(، و تصوىر مجسم ىک گرات با درز پاىین 
نشان داده شده است.

طرفه،  دو  گرات  صفحه اى  اتصال  ترسیم  طرىقٔه  توجه: 
مطابق شکل 32ــ2 می باشد. 

13ــ1ــ2ــ گوشه اى پشت بند: پشت بندها دو وظیفٔه 
مهم به عهده دارند:الف( پشت کابینت را از هر جهت محفوظ 
نگاه داشته و از ورود گرد و خاک به آن جلوگیرى مى کنند،  و ب( 

کابینت را در حالت گونیاىى قرار مى دهند. 
پشت بندها را اغلب از ورقه هاى سبک مثل سه الىى، فیبر 
5mm، صفحات روکشى 8mm، صفحات فشردٔه چوبى  تخت 
10mm، چندالىى 8mm و ام. دی. اف 14mm انتخاب می کنند، 

که نسبت به بزرگى کابینت، ممکن است از صفحات ضخیم تر آنها 
نیز استفاده شود. 

ىادآوری: معموالً پشت بندها در داخل دو راهه ىا داخل 
کنشکاف لبٔه بدنٔه کابینت، با پیچ ىا منگنه نصب مى شوند )شکل هاى 

33ــ2 تا 37ــ2( 

ـ ٢   شکل31 ـ

)الف( )ب(

ـ ٢   شکل 32 ـ

ـ ٢  ــ تصوىر مجسم پشت بند، که داخل دو راهه ، با پىچ محکم مى شود.  شکل 33 ـ

پىچ  با  کنشکاف،  داخل  که  شده  راهه  دو  پشت بند  مجسم  تصوىر  ـ ٢  ــ  شکل34 ـ
محکم مى شود. 
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2ـ2ـ اتصال هاى جداشدنى قطعات کابىنت ساده

صفحات و قطعات کابینت را، به دو روش ثابت و جداشدنى 
مى توان به ىکدىگر اتصال داد؛ که براى انتقال کابینت هاى ساخته 

شده به جاى دىگر، از اتصاالت جداشدنى استفاده مى کنند. 
توجه: در روش استفاده از اتصال جدا شدنی، قطعات را 
داخل کارتن های مخصوص، بسته بندی کرده و در محل مورد نظر، 

مونتاژ و طبق نقشه تحوىل مى دهند. 
اتصال  ترسیم  طرىقٔه  جازدنی:  اتصال  1ــ2ــ٢ــ 
سقف  چوبى  صفحٔه  به  ماسیو  کالف  پیشانى  برش  در  جازدنى، 

کابینت در شکل 38ــ2 نشان داده شده است. 

ـ ٢  ــ طرىقۀ ترسىم پشت بند دو راهه شده  شکل  37 ـ
لبه  )با  بدنه  کنشکاف  داخل  که  چوبی(  چسبان  لبه  )با 

چسبان چوبی( در حالت تونشته، محکم شده است. 

ـ ٢  ــ طرىقۀ ترسىم پشت بند،  شکل 35ـ
که در دو راهه، با پىچ محکم شده است.

ـ ٢  ــ طرىقۀ ترسىم پشت بند که  شکل  36 ـ
داخل دو راهه، با منگنه محکم شده است. 

ـ ٢  ــ اتصال جازدنى شکل  38 ـ

2ــ2ــ2ــ اتصال فشاری:طرىقٔه ترسیم اتصال فشارى 
)دگمه اى( برای کالف ماسیو به صفحٔه چوبى کابینت ساده، در 

برش پیشانى، مطابق  شکل 39ــ2 خواهد بود. 
ـ ٢  ــ روش ترسىم اتصال فشارى.  شکل  39 ـ

3ــ2ــ2ــ اتصال با قفل و بست گوه اى: اىن اتصال، 
از سه جزء تشکیل می شود که جزء باالىى و پاىینى، به بدنه و تاج 
به  دىگر  جزِء  دو  لبه هاى  روى  وسطی،  جزء  و  شده  پیچ  کابینت 

صورت گوه اى جا زده و محکم مى شود )شکل 40ــ2(. 

ـ ٢  ــ طرىقۀ رسم اتصال با قفل و بست گوه اى. شکل  40 ـ
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پروفىل  با  پشت بند  گوشه اى  اتصال  4ــ2ــ2ــ 
نگه دارنده: مطابق شکل 41ــ2، اىن اتصال از سه پروفیل 

الف( براى بدنه،
ب( برای وادار، و

ج( نگه دارى پشت بند
تشکیل می شود.

نیز  اىن اتصال، امکان نصب از جلوی کار  برای  نکته: 
از وجود دارد. نصب  امکان  )با  نگه دارنده  پروفىل  با  پشت بند  ترسىم  نحوۀ  ـ ٢  ــ  شکل  41 ـ

جلوى کار(. 

ـ ٢  ــ طرىقۀ  ترسىم پشت بند روى وادار با استفاده از نبشى گونىاىى. شکل  42 ـ

5  ــ2ــ2ــ نبشی گونىاىی: طرىقٔه ترسیم اتصال پشت بند 
رونشسته با استفاده از نبشى گونیاىی، در شکل 42 ــ2 نشان داده 

شده است.
ىادآوری: نبشی ها را نیز مانند ساىر ىراق آالت، با پیچ به 

قطعه کار می بندند.

6   ــ2ــ2ــ اتصال گوشه اى ىراق جازدنى پىچ دار: 
ساده  کابینت  و صفحات  قطعات  سرىع  مونتاژ  براى  اتصال،  اىن 

به کار مى رود.
پیچی  زبانٔه  ىک  از  اتصال،  اىن  43ــ2  شکل  مطابق 
اتصال دهندٔه M6 و ىراق اتصال دهندٔه ذوزنقه اى تشکیل شده، 

که برای طبقه ها نیز مناسب می باشند.  

ـ ٢  ــ طرىقۀ ترسىم اتصال گوشه اى ىراق جازدنى پىچ دار، به همراه  شکل  43 ـ
تصوىر مجسم آن، برای درک بهتر 

 زبانۀ

 ب الف

 ج ج



ترسیم اتصاالت موردنیاز در ساخت کابینت

61

برای  استوانه اى:  مهرۀ   و  پىچ  اتصال  7ــ2ــ2ــ 
اتصال صفحات و قطعات کابنیت ساده به ىکدىگر، از اىن اتصال 
استفاده می شود. جنس پیچ، از فوالد آب کرم داده شده و جنس 
مهرٔه استوانه ای از مواد مصنوعى است. شکل 44  ــ2 تصوىر 
مجسم اىن پیچ  و مهره، و طرىقٔه ترسیم اىن اتصال را نشان می دهد.

ـ 2  ــ طرىقۀ ترسىم اتصال پىچ و مهرۀ استوانه اى در برش پىشانى شکل  44    ـ

محفظۀ  و  دنده شده  )مىلۀ  الىت  اتصال  8   ــ2ــ2ــ 
خارج از مرکز(: اىن اتصال، در انواع مختلفی ساخته مى شود 
کار  به  ىکدىگر،  به  کابینت  چوبى  صفحات  متصل کردن  براى  که 

مى روند )شکل45  ــ2(. 

ـ ٢  ــ روش ترسىم اتصال الىت با محفظه خارج از مرکز شکل  45    ـ

9ــ2ــ2ــ اتصال الىت دو مىله اى: در اىن اتصال، 
ىک طرف میله، پله تراشى شده و طرف دىگر، دنده شده است. به 
وسیلٔه ىک مهرٔه استوانه اى )f( با دندٔه داخلى M6، ضمن اتصال 
دو میلٔه مذکور به هم، طبقات کابینت نیز محکم مى شوند )شکل 

46  ــ2(.
a= محفظٔه خارج از مرکز 

b = میلٔه اتصال ىک سردنده 
ـ ٢  ــ اتصال الىت دو مىله اىf = مهرٔه استوانه  اى  شکل  46    ـ
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10ــ2ــ2ــ اتصال خارج از مرکز پىچى: اىن اتصال 
فوالدى، آب فلز کارى ىا آبکارى )برنج( شده و براى اتصال طبقه  به 
بدنه ىا وادار به کار مى رود. براى استحکام بیشتر و مونتاژ سرىع تر، 
اتصال، همراه با ىک قطعه دوبل به قطر 10 میلى متر )بدون چسب( 

انجام مى شود )شکل 47  ــ2(. 

ـ ٢  ــ اتصال خارج از مرکز پىچى، در برش پىشانى و افقى.  شکل  47    ـ

11ــ2ــ2ــ اتصال طبقه به بدنه ىا وادار کابىنت ها: 
زىر سرى هاى  دوبل،  قلیف،  اتصاالت  به وسیلٔه  اغلب  طبقه ها، 
کابینت ها  بدنٔه  به  زبانه دار  قطعات  و  گونیاىى  چوبى،  ىا  دگمه اى 

متصل مى شوند.

زىرسری  و  طبقه  اتصال  ترسیم  روش  48  ــ2،  شکل  در 
دندانه ای گرد نشان داده شده است. در اىن شکل: 

 a( زىر سرى افقى، و 
b( زىر سرى عمودى.

شکل 48    ــ٢  
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در شکل 49  ــ2، رسم اتصال زىرسری طبقات دندانه ای ماىل 
قابل تنظیم در ارتفاع مختلف را مشاهده می کنید. در اىن شکل: 

a( زىر سرى افقى جهت جابه جاىى طبقه، و 
b( زىر سرى عمودى که به بدنه پیچ مى شود.

 شکل 49  ــ٢ 

در شکل 50  ــ2 نیز، تصوىر مجسم دو نوع اتصال باال را 
مشاهده می کنید.

 شکل 50  ــ٢ 

12ــ2ــ2ــ اتصال )زىر سرى( طبقۀ کابىنت ساده: 
در اىن اتصال، از ىک ىا چند زبانٔه مفتولی استفاده می شود. در 
واقع با جاسازى اىن زبانه ها روى بدنه، می توان طبقه را در کابینت، 

مستقر نمود. در شکل 51  ــ2، روش ترسیم اتصال زبانٔه مفتولى 
در برش پیشانى و طولى و همچنین تصاوىر مجسم آن جهت تجسم 

بهتر، نشان داده شده است.

 شکل 51  ــ٢ 
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مطابق شکل 52  ــ2، می توان از زبانه های مفتولی، که متناسب 
با عرض بدنه ها، دارای طول های متفاوتی هستند، استفاده نمود. 

شکل 52 ــ٢ــ تصوىر مجسم کابىنت و طبقه با زىر سرى زبانه دار مفتولى و انواع آن. 

الف( تصوىر مجسم طبقه و زىرسرى مفتولى.

ب( تصوىر مجسم کابىنت و طبقه با زىر سرى زبانه دار مفتولى و انواع آن 

جاى مىله هاى طبقه 

طبقه در امتداد افقى، 
مىله را در برمى گىرد. 

شکاف در ضخامِت دو سِر طبقه

3ـ2ـ قطعات با حرکت کشوىى

فیبر،  مانند  کابینت هاى ساده  نازک داخل  قطعات کشوىى 
سه الىى، شیشٔه نازک، کف جعبه ها و … معموالً داخل کنشکاف 
مانند  ضخیم  کشوىى  قطعات  حرکت  اما  مى شوند؛  داده  حرکت 
صفحات فشردٔه چوبى ضخیم  ، درهاى شیشه اى ضخیم، درهاى 
کشوىى از صفحات ام. دى. اف )MDF(، جعبه هاى کشوىى و ... 

با نصب رىل و غلتک امکان پذىر خواهد بود. 
جلوگیرى  براى  معموالً  کشوىى:  درهاى  1ــ3ــ2ــ 
استفاده  درهای کشوىی  از   ، کابینت  از  بیرون  اشغال فضاى  از 
می شود. برای فراهم کردن اىن نوع حرکت، باىد از رىل ىا غلتک 
هداىت درهاى کشوىى، که برای تعادل درها، در باال و پاىین در 

نصب می شوند کمک گرفت.
در شکل 53  ــ2، دو نمونه در کشوىى ىک لنگه: 

الف( روى کار )آوىخته(، و
 ب( داخل کار 
شکل 53ــ٢ــ درهاى کشوىى با رىل و غلتک )ىک لنگه(. نشان داده شده است. 

 الف

 ب
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2ــ3ــ2ــ درهاى کشوىى شىشه اى، که جای دستگىره، 
داخل شىشه تعبىه شده است: اىن درها به صورت آوىخته از سقف 
و ىا روی کف حرکت می کنند و داخل کنشکاف طرفین روى بدنه ها 
قرار مى گیرند. در وسط براى جلوگیرى از ورود گرد و غبار ماهوت 

چسبانده شده است )برش عرضى( )شکل 54ــ2(. 
شکل 54ــ٢ــ نصب درهاى کشوىى شىشه اى با دستگىره خوابىده 

3ــ3ــ2ــ درهاى کشوىى شىشه اى، داخل پروفىل 
فلزىِ سبکِ قاب مانند: قفل شدن شیشه ها در اىن روش، توسط 
دستگیره در وسط انجام مى گیرد. در واقع دِر سمت چپ، توسط 
زبانٔه فلزى استوانه اى که از قفل، بیرون زده می شود، در جای 

خود ثابت می ماند )شکل 55  ــ2ــ الف(.
در  داده شده  نشان  قفل  از  درهای کشوىی چوبی،  برای 

شکل 55ــ2ــ ب استفاده می شود.

ب( قفل  درهاى کشوىى مخصوص صفحات چوبى.الف( درهاى کشوىى شىشه اى همراه با قفل مخصوص.

شکل 55   ــ٢

از  پوششى  با  چندالىى  کشوىى  درهاى  4ــ3ــ2ــ 
براى  درها، فضاىى  گونه  اىن  باالِى  در  مواد مصنوعى فشرده: 
جابه جاىى در نظر گرفته شده است. در کف رىل پاىینی نیز،  براى 
اصطکاک کم تر، قشر ضخیمى از مواد مصنوعى چسبانده می شود 

)شکل 56ــ2(.
توجه: رىل مورد استفاده در اىن روش، اغلب از جنس 

فلزات سبک درنظر گرفته می شود. 

شکل 56 ــ٢
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5  ــ3ــ2ــ دِر کشوىى آوىخته: دِر کشوىى، در قسمت 
باال به محفظٔه قرقره پیچ شده و قرقره ىا بلبرىنگ، در را روى رىل 
حرکت مى دهد. در قسمت پاىین، دو اندازهٔ مختلف براى در کشوىى 

روى رىل داده شده است.  )شکل 57ــ2(.
شده  مشخص  استاندارد،  اندازه های  نقشه،  در  توجه: 

است.
ىادآوری: مقیاس نقشه 1:1 است. 

شکل 57  ــ٢ــ نصب درهاى کشوىى آوىخته در برش طولى 

6   ــ3ــ2ــ در کشوىی آوىختۀ روکار: اىن درهاى 
حرکت  بلبرىنگ  توسط  و  رىل  داخل  باال،  از  آوىخته،  کشوىى 
پاىین، داخل رىل؛ که در واقع مانع جابه جاىى دِر  مى کند، و در 

قفسه نیز مى شود. 
توجه: مقیاس نقش 1:1 است )شکل 58 ــ2(.

شکل 58  ــ٢ــ درهاى کشوىى آوىخته در برش طولى و نماى روبه رو.
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کشوىى:  جعبه هاى  مکانىکی  هداىت  7ــ3ــ2ــ 
به طور کلى، برای هداىت مکانیکى جعبه، از غلتک ها، بلبرىنگ ها، 
قرقره ها، قطعات هداىت کنندٔه فلزى و از جنس مواد مصنوعى 
استفاده مى کنند. اىن هادى ها، باعث مى شوند که جعبه ها خیلى 
هداىت کننده ها،  اىن  نوع  برحسب  البته  که  کنند،  راحت حرکت 
ناچار مقدارى از فضاى مفید بین قطعات بدنه، سقف و بدنٔه جعبه 

ىا زىر جعبه، غیر قابل استفاده مى ماند. 
الف( هداىت کنندۀ غلتکی: طرىقٔه ترسیم اىن هداىت کننده 

)هداىت روى بدنٔه کابینت(، مطابق شکل 59ــ2 می باشد.

شکل 59 ــ٢

ب( هداىت کننده با رىل مواد مصنوعی: طرىقٔه ترسیم 
اىن هداىت کننده )هداىت، به صورت آوىخته و روى بدنٔه کابینت( 

مطابق شکل 60ــ2 است.

شکل 60 ــ٢

ج( هداىت کنندۀ غلتکی دو تاىی: هداىت کنندهٔ مکانیکى 
دارای  و  بوده  مصنوعى  مواد  از جنس  دوتاىى،  غلتک  با  ساده 
دارد  را  کیلو گرم   30 تا  بار   تحمل  که  است،  ضربه گیر  سیستم 
شکل  در  را  هداىت کننده  نوع  اىن  کابینت(.  بدنٔه  روى  )هداىت 

61  ــ2 مشاهده می کنید. 

شکل 61 ــ٢
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با رىل چوبی: قیدهاى زبانه داری  د( هداىت آوىخته، 
از چوب ماسیو، در زىر سقف کابینت پیچ شده، و هداىت جعبه، از 

طرىق شکاف بدنٔه جعبه صورت مى گیرد )شکل 62  ــ2(. 

شکل 62  ــ٢ــ نحوۀ هداىت کشو، روى قىدهاى دو راهه شده. 

هـ( هداىت آوىخته بارىل U شکل: پروفیل آلومینیومى 
U شکلی در زىر سقف کابینت پیچ شده، و بدنٔه جعبه، به وسیلٔه زهوار 

چوبى، داخل آن حرکت مى کند )شکل 63ــ2(. 

شکل 63 ــ٢

روش،  اىن  در  زىرسری:  ىا  طبقه  روی  هداىت  و( 
اصطکاک کم تر، از اوراق فیبر استخوانى )سخت( و مواد مصنوعى 

استفاده مى کنند )شکل 64ــ2(. مطابق شکل: 
الف( هداىت کشو روى صفحٔه کف کابینت،

ب( هداىت جعبه روى ورقه ای از جنس فیبر استخوانى ىا 
مواد مصنوعى با نصب قیدهاى نگاه دارنده، و 

ج( هداىت جعبه، به وسیلٔه لبٔه کف جعبه روى بدنه )داخل 
.)P.V.C رىل از مواد

شکل 64  ــ٢ 

الف

ب

ج

دوبل گونىای قطر 8 مىلی متر
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ىادآوری 1: رسم اتصاالت مختلف جعبه هاى کشوىى 
کابىنت: اصوالً ساخت جعبه هاى کشوىى، هنگامی مطرح مى شود 
که بخواهند اجسام مختلف را داخل آنها قرار داده و به راحتی در 
اختیار بگیرند. عرض جعبه با B، طول ىا عمق آن با L، و ارتفاع 

آن با H نشان داده می شود )شکل 66ــ2(. 
بدنٔه  دِر جعبه،  از  عبارت اند  تشکیل دهندٔه جعبه،  قطعات 
جعبه، عقب جعبه و کف جعبه. مهم ترىن قطعٔه کشوها، دِر جعبه 
است که همیشه در معرض دىد بوده و مى توانند از چوب توپر، تختٔه 
خرده چوب، چند الىى و ... ساخته شوند. در ضمن، روى دِر 

جعبه، امکان نصب دستگیره نیز وجود دارد. 

شکل 66  ــ٢ 

1 ــ دِر جعبه 
2ــ بدنۀ جعبه 

3ــ عقب جعبه 
4ــ کف جعبه 

5ــ دستگىرۀ U شکل 

2 3 2 4

51

ىادآوری 2: اتصال دِر جعبه به بدنه: با اتصاالت چوبى 
مختلف، می توان در جعبه  را به بدنٔه جعبه متصل کرد. در شکل های 

67ــ2 و 68ــ2 تعدادی از اىن اتصاالت را مشاهده می کنید. 

 اتصال قلىف )کنشکاف و زبانه( 

شکل 67   ــ2ــ S = بدنه، V= دِر جعبه

اتصال دوبل اتصال دم چلچلۀ ىک رومخفى

ز( هداىت کشوهاىی از جنس مواد مصنوعی: در اىن 
روش، از رىل هاىی از جنس فلز سبک استفاده می شود )شکل 

65ــ2(.

شکل 65  ــ٢ 
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  اتصال گرات 

شکل 68  ــ٢ــ S = بدنه، V = دِر جعبه، DO = صفحۀ اضافى

اتصال دم چلچلۀ ساده با دِر جعبۀ زهوار خوردهدِر جعبۀ زهوار خورده

همراه  به  انگشتى،  گوشه اى  اتصال  نیز  69ــ2  در شکل 
تصوىر مجسم آن نشان داده شده است.

شکل 69  ــ٢ 

در شکل 70ــ2، رسم اتصال گوشه اى دم چلچلٔه ساده 
را، که می توان برای اتصال بدنه ها به عقب جعبه نیز به کار برد، 

به همراه تصوىر مجسم آن نشان می دهد.  

شکل 70  ــ٢ 
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شکل 71ــ2 رسم اتصال گوشه اى دم چلچلهٔ  دو رو مخفى، 
مناسب برای اتصال بدنه ها به دِر جعبه را همراه تصوىر مجسم آن، 

نشان می دهد. 

شکل 71  ــ٢ 

در شکل 72ــ2، می توانید نحؤه رسم اتصال گوشه اى دم 
چلچله اى ىک رو مخفى را، که برای اتصال در به بدنه های جعبه 

مناسب است، به همراه تصوىر مجسم آن مشاهده کنید. 

شکل 72  ــ٢ 

اتصال گرات ىک رو مخفى با دوبل بدنه به در جعبه، همراه 
با تصوىر مجسم اتصال را، در شکل 73ــ2 مشاهده می کنید.

شکل 73  ــ٢ 
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گوشه اى  اتصال  رسم  74   ــ2،  شکل  در   :3 ىادآوری 
داده  نشان  واحدى،   6 تقسیمات  از  استفاده  با  ساده  دم چلچلٔه 

شده است. 

شکل 74  ــ٢ 

ىادآوری 4: رسم کامل جعبه در برش طولى، پیشانى و 
عرضی با مقیاس 1:1 ، در شکل 75   ــ2 نشان داده شده است.

شکل 75   ــ٢ 

برش طولى 

برش پىشانى

 برش عرضى 
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ىادآوری 5: در شکل 76  ــ2، رسم ىک جعبٔه کامل را 
در برش عرضی مشاهده می کنید.

شکل 76   ــ٢ 

 قىد استپ 

4ـ2ـ اتصاالت متنوع پىچى

در کابینت های سادٔه چوبی، اتصاالت پیچی متنوعی به کار 
می رود که مهم ترىن آنها، به شرح زىر است:

1ــ4ــ2ــ اتصال دوبل و پىچ خارج از مرکز: محل 
دوبل، برحسب مورد، در کف ىا در بدنٔه کابینت سوراخ شده، و 
هنگام  مى گردد.  تنظیم  در جاى خود  به وسیلٔه ىک خار،  سپس 
مصنوعى  مواد  از  که  محفظه اى  سوراخ  در  دوبل  سر  نصب، 
ساخته شده هداىت و با پیچ خارج از مرکز، بسته و محکم مى شود 

)شکل 77  ــ2(. 

شکل 77    ــ٢ ــ روش ترسىم اتصال دوبل پىچ خارج از مرکز در برش پىشانى و عرضى 

بر  عالوه  فلزى:  پىچ  با  قطعات  اتصال  2ــ4ــ2ــ 
فلزى  پیچ هاى  با  که  هستند  نیز  قطعاتی  چوبى،  پیچ  با  اتصاالت 

نصب مى شوند. 
اتصال پىچ و مهره، براى نصب پاسنگ قابل تنظىم: 
طرىقٔه، رسم پیچ و مهرٔه گونیاىى، براى جاسازى پاسنگ با ارتفاع 

قابل تنظیم، در شکل 78  ــ2 نشان داده شده است.

شکل 78  ــ٢

a: پوشش 
b: محفظۀ مهرۀ اتصال

c: زائدۀ نگه دارندۀ صفحۀ پوششى 
d: سرپوش پىچ 
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نصب  کابینت  کف  صفحٔه  زىر  مربوطه،  ىراق  نکته: 
مى گردد. ارتفاع پاسنگ متغیر و قید پوششى نیز، در نماى پاسنگ 

شکل 79 ــ2 نشان داده شده است.

شکل 79     ــ٢ــ پاسنگ با پىچ و مهرۀ قابل تنظىم

1 ــ مىلۀ دنده شده 
2ــ خار 

3ــ پاىه از مواد مصنوعى 
ـ   مهرۀ چهارگوش 4ـ

5 ــ شکاف براى پىچ کردن به قسمت باال
6ــ دگمۀ باالى پىچ از مواد مصنوعى 

7 ــ مىلۀ پىچ 

در شکل 80  ــ2، نحؤه رسم اىن پاسنگ برای کابینت های 
سنگین نشان داده شده است. به جزئیات قطعات توجه کنید. 

شکل 81  ــ2 نیز، طرىقٔه رسم پاسنگ کابینت با پیچ بلند و 
چوب توپر با قید پوشش از تختٔه خرده چوب )روکش شده(، براى 

کابینت هاى سنگین را نشان می دهد.

شکل 81   ــ٢ ــ نحوۀ ترسىم پاسنگ قابل تنظىم با پىچ بلند. 

1ــ پىچ بلند پاسنگ 
2ــ فالنش در زىر کف پىچ شده 

3ــ گونىاى واسطۀ اتصال پاسنگ 
به پىچ و مهره 

4ــ پوشش روى پىچ 

شکل 80     ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم پاسنگ با پىچ بلند قابل تنظىم

a: پىچ قابل تنظىم پاسنگ 
b:  فالنش در زىر پىچ 

c: گونىاى واسطۀ  اتصال پاسنگ به پىچ و مهره 
d: پوشش روى پىچ 
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موّرب  صورت  به  پىچ  اتصال  رسم  3ــ4ــ2ــ 
بدنٔه  به  مختلف  صفحات  اتصال  براى  تازگی  به  شابلون:  با 
کار،  اىن  می کنند.  استفاده  روش  اىن  از  ىکدىگر،  به  کابینت 

براى سرعت دادن به ساخت کابینت طراحى شده است )شکل 
82ــ2(. در شکل 83ــ2 عملیات سوراخ کارى اتصال، نشان 

داده شده است.

شکل 82 ــ٢  

مانع مته 

 شکل 83 ــ٢ــ عملىات سوراخ کارى اتصال مورّب با پىچ به وسىلۀ شابلون مربوط 

A
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5  ـ2ـ اتصاالت ماشىنى براى صفحات کابىنت

براى اتصال سرىع صفحات کابینت، لبٔه آنها را به وسیلٔه فرز، 
ابزار می زنند. ابزارها، ىا سراسرى )مانند قلیف زبانه سر خود ىا 

زبانه جدا( هستند و ىا کوتاه )مانند بیسکوىتى و دوبل(.
رو  دو  سراسرى  سرخود  زبانه  قلىف  ـ  5  ــ2ــ  1ـ
فارسى )دو زبانه(: روى لبٔه صفحات را، ابزاری می زنند مطابق 

آنچه در شکل 84ــ2 نشان داده شده است. 

شکل 84ــ٢  

رو  دو  سراسرى  جدای  زبانه  قلىف  ـ  5  ــ2ــ  2ـ
فارسی: برای ساخت اىن اتصال، باىد از ابزاری استفاده کرد که 
لبٔه صفحات را، مطابق آنچه در شکل 85ــ2 نشان می دهد، درآورد.
لبٔه صفحات،  فارسی کردن  از  البته می توان پس  توجه: 

توسط اره گرد نیز شیاری مطابق شکل اىجاد نمود.

شکل 85ــ٢  
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در شکل  دوبل:  و  بىسکوىتى  اتصال   ـ  5  ــ2ــ  3ـ
86ــ2 اتصال بیسکوىتی با سه حالت متفاوت نشان داده شده، و 
در شکل 87ــ2 نیز برش ىک اتصال دوبل و نمای مجسم آن را 

مشاهده می کنید. 

شکل 86ــ٢

شکل 87ــ٢ــ اتصال دوبل ماشىنى 

اتصال  ُتنُکه ای:  و  قاب  درهاى  اتصال  ـ  5  ــ2ــ  4ـ
قاب ها، اغلب به صورت فاق و زبانه، کام و زبانه، دوبل، قلیف و 
بیسکوىتى انجام مى گیرد. در ساخت اىن درها، تُنُکٔه چوبى، داخل 

کنشکاف ىا دو راهٔه قاب قرار مى گیرد. 
قاب  قید  با  تنکٔه چوبى،  و  قاب  اتصال  در شکل 88ــ2، 

ابزارخورده را مشاهده می کنید که کنشکاف آن، به  وسیلٔه ماشین 
استاندارد  اندازه های  می گردد.  اىجاد  ماده(  و  نر  )به صورت  فرز 

1 اىنچ است )شکل هاى 

2
3 و 

4
ضخامت قیدهاى قاب، به   ترتیب 

89ــ2 و 90ــ2(. 

شکل 88 ــ٢  

تنکه 

قىد عرضى کنشکاف جاى تنکه 

قىد طولى )با او( 
زبانۀ ) پاسار( 
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قىد عرضى )پاسار( 
شکل 90 ــ٢ ــ رسم برش عرضى قاب و تنکۀ دو راهه 

شده با زهوار پروفىل دو راهه شده.

قىد طولى کنشکاف زبانه قىد عرضى 

زهوار 

قاب 

تنکه ىا شىشه

3 اىنچ 
4

 پروفىل مناسب براى ضخامت 
پاسار بااو 

زبانه کنشکاف 

پروفىل مناسب براى ضخامت        اىنچ 

شکل 89 ــ٢ 

قىد طول )بااو(

 دو راهه 

1

2

اخالق حرهف ای چیست؟

ف یک حرهف قرار گیرد بسیار  اخالق حرهف ای، وژیگی اه و شایستگی اهی غیرفنی است هک اگر رد کنار شایستگی اهی فنی و رد ربشیپد اهدا

ر خواهد بود. هب عبارت د  یگر منظور از اخالق حرهف ای، رعایت اصول و موازین اخالقی رد ضمن کار است هک رد دستورات دینی رد  تأثیر   گذا

رابطه با چگونگی انجام مراحل یک حرهف، باید صورت پذرید.

..
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1ــ مطلوب است: 
الف( هر اتصال را با مقیاس 1:1 روى کاغذ A4 رسم کنید.

ب(  به نقشه های داده شده توجه کرده، مشخصات کامل آنها را کنار هر نقشه، دقیقًا بنوىسید. 
ج( کاربرد هر ىک را، در قسمت هاى مختلف کابینت ساده به طور مختصر بیان کنید. 

آزمون پایانی

دوبل چوبی راش
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2ــ انواع اتصاالت زىر را با مقیاس 1:1 روى کاغذ A4 ترسیم کرده وکاربرد هر ىک را در ساخت کابینت 
ساده، به اختصار بنوىسید.
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مطلوب است: ترسیم سه نما و تصوىر مجسم اتصال گوشه ای صفحات با قلیف زبانه سر خود دو طرف فارسى 
)°45( با اندازه گذارى کامل.

1 در 

5
توجه: به منظور تفهیم کامل مبحث مقیاس، مطلوب است: ترسیم سه نما و تصوىر مجسم آن با مقیاس 

.A3 کاغذ

پروژه


