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شكل 41ـ10

ب( آنگاه چوب را به صورت افقي به گيره بس��ته و مطابق 
شكل، بَِر 45 درجه را از روي خط، برش داده و بَِر ديگر آنرا، 

به صورت 90 درجه بيندازيد )شكل 42�10(.

شكل 42ـ10

ج( ب��رش قطعه چوب فاق را، مطابق روش گفته ش��ده در 
ساخت فاق ساده انجام دهيد و آنرا توسط مغار يا اسكنه خارج 
نماييد. يك روي چوب را كه قباًل مشخص شده است، تحت 

زاويه ی 45 درجه برش دهيد.

د( ف��اق و زبان��ه را داخل يكديگر ج��ازده، و درز بين 45 
درجه آنرا كنترل نماييد )شكل 43�10(.

شكل 43ـ10

2ـ3ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال فاق و زبانه ی يك 
رو فارسي

اين اتص��ال، بيش��تر در كارهايی كه به ظراف��ت و زيبايی 
خاصی نياز دارند، به كار می رود.

اصول خط كش��ي اين اتصال ها، مانند اتصال فاق و زبانه ی 
س��اده اس��ت، با اين تفاوت كه يك بَِر زبانه و فاق آن، تحت 
زاويه ی 45 درجه خط كش��ي و برش مي شود و سر ديگر آن، 

90 درجه است )شكل 39�10(.

شكل 39ـ10

بنابراين، يك روي چوب فاق و زبانه را، به كمك گونيا، به 
صورت 45 درجه و مطابق شكل خط كشي نماييد. ضمناً با خط كش 
تيره دار، فقط بايد يك طرف ضخامت چوب و كله را به اندازه ی 
يك � س��وم ضخامت چوب خط كش��ي نماييد )شكل 40�10(.

شكل 40ـ10

پس از تهيه ی اره ظريف بُر، گونيا، خط كش تيره دار، متر و 
چكش چوبي و دو قطعه چوب به ابعاد 24×50×250 ميلی متر، 

مراحل زير را انجام دهيد. 

ال��ف( پس از خط كش��ی كامل اين اتص��ال، قطعه چوب 
زبانه را ب��ه گيره ببنديد؛ به طوري ك��ه ضخامت چوب كه به 
3 قس��مت مساوي تقس��يم شده طرف شما باش��د. آنگاه با اره 
ظريف بُر، يك طرف زبانه را كه كامل اس��ت، تا خط پاي كار 
)به اندازه ی عرض چوب( ب��رش دهيد و طرف ديگر آنرا كه 

45 درجه است، به صورت 45 ببريد )شكل 41�10(.
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شكل 41ـ10

ب( آنگاه چوب را به صورت افقي به گیره بس��ته و مطابق 
شکل، بَِر 45 درجه را از روي خط، برش داده و بَِر دیگر آنرا، 

به صورت 90 درجه بیندازید )شکل 42�10(.

شكل 42ـ10

ج( ب��رش قطعه چوب فاق را، مطابق روش گفته ش��ده در 
ساخت فاق ساده انجام دهید و آنرا توسط مغار یا اسکنه خارج 
نمایید. یك روي چوب را که قباًل مشخص شده است، تحت 

زاویه ی 45 درجه برش دهید.

د( ف��اق و زبان��ه را داخل یکدیگر ج��ازده، و درز بین 45 
درجه آنرا کنترل نمایید )شکل 43�10(.

شكل 43ـ10

2ـ3ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال فاق و زبانه ی يك 
رو فارسي

این اتص��ال، بیش��تر در کارهایی که به ظراف��ت و زیبایی 
خاصی نیاز دارند، به کار می رود.

اصول خط کش��ي این اتصال ها، مانند اتصال فاق و زبانه ی 
س��اده اس��ت، با این تفاوت که یك بَِر زبانه و فاق آن، تحت 
زاویه ی 45 درجه خط کش��ي و برش مي شود و سر دیگر آن، 

90 درجه است )شکل 39�10(.

شكل 39ـ10

بنابراین، یك روي چوب فاق و زبانه را، به کمك گونیا، به 
صورت 45 درجه و مطابق شکل خط کشي نمایید. ضمناً با خط کش 
تیره دار، فقط باید یك طرف ضخامت چوب و کله را به اندازه ی 
یك � س��وم ضخامت چوب خط کش��ي نمایید )شکل 40�10(.

شكل 40ـ10

پس از تهیه ی اره ظریف بُر، گونیا، خط کش تیره دار، متر و 
چکش چوبي و دو قطعه چوب به ابعاد 24×50×250 میلی متر، 

مراحل زیر را انجام دهید. 

ال��ف( پس از خط کش��ی کامل این اتص��ال، قطعه چوب 
زبانه را ب��ه گیره ببندید؛ به طوري ک��ه ضخامت چوب که به 
3 قس��مت مساوي تقس��یم شده طرف شما باش��د. آنگاه با اره 
ظریف بُر، یك طرف زبانه را که کامل اس��ت، تا خط پاي کار 
)به اندازه ی عرض چوب( ب��رش دهید و طرف دیگر آنرا که 

45 درجه است، به صورت 45 ببرید )شکل 41�10(.
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شكل 45ـ10

ز( چوب ها را برگردانده، و مش��ابه خطوط فارس��ي را، در 
قسمت پشت نيز ترسيم كنيد.

ح( با نوش��تن روي چوب ها، فاق و زبانه را از هم مشخص 
كنيد.

ط( به وسيله ی خط كش تيره دار دو سوزنه، كه مانند فاق و 
زبانه ی يك طرف فارس��ي آنرا در اندازه های 8 و 16 ميلي متر 
تنظيم كرديد، ضخامت هر دو چوب فاق و زبانه را به 3 قسمت 
مساوي تقسيم كنيد. اين خطوط را، از خط عرضي روي طرف 
نر چوب شروع كرده و تا سر چوب ادامه دهيد )شكل 46�10(.

شكل 46ـ10

در اين حالت، ضخامت فاق و زبانه به 3 قس��مت مس��اوي 
تقسيم شده است )شكل 47�10(.

3ـ3ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال فاق و زبانه ی 
دو رو فارسي

اين اتصال، بيشتر برای قطعاتی كه از هر دو طرف قابل ديد 
ب��وده و به ظرافت و زيبايی آن توجه می ش��ود، به كار می رود. 

برای ساختف مراحل زير را انجام دهيد:

ال��ف( دو قطعه چوب به ابعاد 24×50×250 ميلي متر آماده 
كنيد. 

ب( به وس��يله ی گونيای 90 درجه ی دقي��ق، چوب ها را از 
نظ��ر گونياي��ي كنترل ك��رده، يك رو و يك نر ه��ر دو قطعه 
چوب را عالمت گذاري كنيد )مانند اتصال فاق و زبانه ی ساده 

و يك طرفه فارسي(.

ج( روي يك قطعه چوب به فاصله ی 50 ميلي متر از طرف 
س��ر چوب، با گونيا يك خط عرضي بكشيد. اين كار را روي 

قطعه چوب ديگر نيز انجام دهيد.

د( خط كش��يده ش��ده بر روي چوب را، به وسيله ی گونيا 
دور كنيد؛ درس��ت مانن��د اتصال فاق و زبانه ی س��اده و يك 

طرف فارسي.

ه���( ه��ر دو طرف ه��ر دو چ��وب را به صورت فارس��ي 
خط كشي كنيد )شكل 44�10(.

و( خط هاي فارس��ي بايد از بي��رون و باال به طرف داخل و 
پايين كشيده شده باشد )شكل 45�10(.

شكل 44ـ10
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ل( فاق اين اتصال، ابتدا بايد مانند فاق س��اده ساخته شود، 
و س��پس دو طرف آنرا در حالی كه ب��ه صورت افقي به گيره 
بس��ته ايد، با توجه به خط فارس��ي كشيده ش��ده در دو طرف 

چوب، به صورت 45 درجه برش دهيد )شكل 49�10(.

شكل 49ـ10

م( فاق و زبانه، بايد با فش��ار دست يا ضربه ی آرام چكش 
جا برود )ش��كل 50�10(؛ چنانچه پ��س از جا زدن، بين اتصال 
درز ديده شد، بايد آنرا طبق شكل 51�10 اره كشي كنيد تا اين 

عيب برطرف شود.

شكل 50ـ10

شكل 51ـ10

شكل 47ـ10

ی( چوب زبان��ه را به طور عمودي به گيره ببنديد؛ طوری 
كه طرف ضخامت خط كشی شده، روبروي شما باشد. آنگاه با 
اره ظريف بُر، دو طرف زبانه را به صورت 45 درجه )با توجه به 
خط كشي فارسي دو طرف چوب( برش دهيد )شكل 48�10(.

شكل 48ـ10

ک( بَِر زبانه را نيز مانند فاق و زبانه ی يك طرف فارس��ي 
ببري��د؛ با اين تفاوت كه در اين اتص��ال، بَِر هر دو طرف زبانه 

بايد به صورت 45 درجه بيفتد.

 توجه: بَِر هر دو طرف زبانه، به شكل مثلث خواهد افتاد.
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4ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت ُكم و زبانه ی ساده، 
كوله دار و دو زبانه و كاربرد آنها

اين گروه اتصاالت، مش��ابه اتصاالت فاق و زبانه است، با 
اين تفاوت كه فاق آن، در س��ر چوب نيست؛ و به همين دليل، 

به ُكم و زبانه معروف شده اند.

1ـ4ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال ُكم و زبانه ی ساده

زبانه در اين اتصال، مشابه زبانه در اتصال فاق و زبانه است 
و  ساختمان  دارای  شد،  گفته  كه  دليلی  به  آن،  ُكِم  ولي 

روشی متفاوت است )شكل 52�10(.

شكل 52ـ10

ُكم، ممكن است به صورت دوطرفه )دو در( يا يك طرفه 
باشد؛ يعنی يا طول زبانه با عرض ُكم برابر است و از آن طرف 
ديده ش��ود، يا طول زبانه، مقداري از عمق ُكم كمتر است و از 
آن طرف ديده نمی ش��ود، و به صورت مخفي است. از طرفي، 
ُك��م و زبانه با توجه ب��ه محل كاربرد و نقش��ه ی اجرايي كار، 
مي تواند از نظر ابعاد قطعات چوبي كه قرار اس��ت ُكم يا زبانه 
شوند، داراي تنوع زيادي باشد؛ يعنی: ممكن است چوب ُكم 
بس��يار ضخيم تر و پهن تر از چوب زبانه باش��د؛ يا شايد زبانه ی 
ُكم مانند اتصال نيم نيم يك طرف باشد؛ و يا ابعاد زبانه نسبت 
به ُكم، به اندازه اي باش��د كه ديگر نياز ب��ه زبانه كردن نبوده و 
چ��وب زبانه با همان ضخامت، در داخل ُكم قرار گيرد. در هر 

صورت، اصول ساخت ُكم و زبانه با فرم هاي مختلف، تفاوتي 
با هم ندارند و در انواع مختلف ساخته مي شوند )شكل 53�10(.

شكل 53ـ10

به طور معمول، در ُكم و زبانه ی س��اده، عرض زبانه )طول 
كم( نبايد زياد باش��د؛ زيرا ممكن اس��ت پ��س از قرار گرفتن 
در محيطي خش��ك، محل اتصال ُش��ل ش��ود. از ُكم ساده در 
س��اخت كالف هاي )چهارچوب( در، صندلي ها و ... استفاده 
مي ش��ود. با توجه به توضيحات داده شده، اين اتصال را مطابق 

دستورالعمل زير بسازيد:

ال��ف( دو قطعه چوب به ابعاد 24×50×250 ميلي متر آماده 
كنيد.

ب( به وسيله ی گونياي 90 درجه ی كاماًل سالم و دقيق، چوب ها 
را از نظ��ر گونيايي، آزمايش كرده و يك رو و يك ضخامت 
)نر( از هر چوبی را كه س��الم تر اس��ت، عالمت گذاري كنيد.

ج( روي چوب زبانه، به فاصله ی 40 ميلي متر از سر چوب 
)به كمك گونيا( يك خط عرضي ترسيم كنيد )شكل 54�10(. 

 توجه: در س��اخت ُك��م يك طرفه،  بايد ط��ول زبانه را 
10 ميلي مت��ر از ع��رض چوب كمتر گرف��ت، زيرا عمق ُكم 
در چوبي كه به عرض 50 ميلي متر اس��ت، برابر 40 ميلي متر 

مي باشد.
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شكل 54ـ10

د( خط عرضي را دور كنيد؛ يعني روي چهار طرف چوب 
انتقال دهيد.

ه�( وس��ط چوب ُكم را پي��دا ك��رده روي ضخامت آن، 
به فاصل��ه ی 25 ميلي متر از هر طرف وس��ط چوب، يك خط 

عرضي بكشيد )شكل 55�10(.

شكل 55ـ10

 توجـه: فاصله ی بين خطوط كش��يده شده، 50 ميلي متر 
و برابر عرض زبانه است. در مورد ُكم هاي يك طرفه همين 
دو خط عرضي بر روي يك نر چوب ُكم كافي اس��ت، ولي 
براي ُكم هاي دوطرفه )دو در(، بايد اين خطوط را دور كنيد؛ 

يعني به چهار طرف چوب انتقال دهيد.

و( خط كش تيره دار را براي اندازه ی 8 ميلي متر تنظيم كنيد 
و قباًل روي يك چوب متفرق��ه آزمايش نماييد تا از دقت آن 

مطمئن شويد.

ز( به وس��يله ی خط كش تي��ره دار، درحالي كه كلگی آنرا 
ب��ه طرف عالمت خورده تكيه داده اي��د، خطي بين حد فاصل 
دو خط عرضي چوب ُكم بكش��يد؛ يعن��ي يك خط طولي به 

فاصله ی 8 ميلي متر از لبه ی چوب رسم كنيد )شكل 56�10(.

شكل 56ـ10

ح( ب��دون تغيي��ر دادن اندازه ی خط كش تي��ره دار، خطي 
بر س��ه طرف چوب زبانه بكش��يد؛ يعني از خط عرضي شروع 
كرده، به طرف سر زبانه و سپس تا ضخامت طرف ديگر ادامه 

دهيد.

ط( س��پس باي��د خط كش تي��ره دار را براي ان��دازه ی 16 
ميلي مت��ر تنظيم ك��رده و به موازات خطوطي ك��ه روي ُكم و 
زبانه كش��يديد، خط هاي ديگري بكشيد تا ضخامت چوب به 

سه قسمت مساوي 8 ميلي متري تقسيم شود )شكل 57�10(.

شكل 57ـ10
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شكل 54ـ10

د( خط عرضي را دور کنید؛ یعني روي چهار طرف چوب 
انتقال دهید.

ه�( وس��ط چوب ُکم را پی��دا ک��رده روي ضخامت آن، 
به فاصل��ه ی 25 میلي متر از هر طرف وس��ط چوب، یك خط 

عرضي بکشید )شکل 55�10(.

شكل 55ـ10

ــيده شده، 50 ميلي متر   توجـه: فاصله ی بين خطوط كش
و برابر عرض زبانه است. در مورد ُكم هاي يک طرفه همين 
ــت، ولي  دو خط عرضي بر روي يک نر چوب ُكم كافي اس
براي ُكم هاي دوطرفه )دو در(، بايد اين خطوط را دور كنيد؛ 

يعني به چهار طرف چوب انتقال دهيد.

و( خط کش تیره دار را براي اندازه ی 8 میلي متر تنظیم کنید 
و قباًل روي یك چوب متفرق��ه آزمایش نمایید تا از دقت آن 

مطمئن شوید.

ز( به وس��یله ی خط کش تی��ره دار، درحالي که کلگی آنرا 
ب��ه طرف عالمت خورده تکیه داده ای��د، خطي بین حد فاصل 
دو خط عرضي چوب ُکم بکش��ید؛ یعن��ي یك خط طولي به 

فاصله ی 8 میلي متر از لبه ی چوب رسم کنید )شکل 56�10(.

شكل 56ـ10

ح( ب��دون تغیی��ر دادن اندازه ی خط کش تی��ره دار، خطي 
بر س��ه طرف چوب زبانه بکش��ید؛ یعني از خط عرضي شروع 
کرده، به طرف سر زبانه و سپس تا ضخامت طرف دیگر ادامه 

دهید.

ط( س��پس بای��د خط کش تی��ره دار را براي ان��دازه ی 16 
میلي مت��ر تنظیم ک��رده و به موازات خطوطي ک��ه روي ُکم و 
زبانه کش��یدید، خط هاي دیگري بکشید تا ضخامت چوب به 

سه قسمت مساوي 8 میلي متري تقسیم شود )شکل 57�10(.

شكل 57ـ10

ی( چنانچ��ه از خط ک��ش تی��ره دار دو تیره یا دو س��وزنه 
استفاده کنید، مي توانید در یك مرحله، هر دو اندازه را تنظیم 

کرده و بکشید )شکل 58�10(.

شكل 58ـ10

ك( چوبي را که براي زبانه خط کش��ي ک��رده بودید، به 
گیره ببندید و براي برش، یك اره ظریف بُر انتخاب کنید.

ل( ب��راي به دس��ت آوردن زبانه، دو برش عم��ودي بزنید. 
دق��ت کنید که خوراك اره را در هر دو برش، از طرف بیرون 
درنظر بگیرید تا زبانه از 8 میلي متر نازك تر نشود. دو برش را، 
تا خ��ط عرضي ادامه دهید؛ یعني طول برش، برابر 40 میلي متر 

شود          )شکل 59�10(.

شكل 59ـ10

م( قطع��ه چوب را از گیره باز ک��رده، به طور افقي، داخل 
گیره ببندید و س��پس بَِر زبانه را ببرید. بَ��ِر دیگر زبانه را نیز به 

همی��ن ترتیب ببرید. بهتر اس��ت اره را 5 درجه به طرف داخل 
مای��ل بگیرید تا زبانه پ��س از جا رفتن در داخ��ل ُکم، کاماًل 

جفت شده و درز اتصال معلوم نشود )شکل 60�10(.

شكل 60ـ10

ن( دق��ت کنید ک��ه هنگام برش، اره بی��ش از اندازه پایین 
نرود در غیر اینصورت، مقداري از زبانه بریده ش��ده و ضعیف 

مي شود.

س( یك اسکنه یا مغار 8 میلي متري که مناسب عرض ُکم 
است، انتخاب کنید )شکل 61�10(.

شكل 61ـ10

ع( براي ُکم کندن، چوب را با یك چوب کمکي و پیچ دستي، 
به گیره ی میز کار محکم کنید. فراموش نکنید که در ُکم هاي 
دوطرفه، از زیر س��ري نیز باید اس��تفاده کرد )شکل 62�10(.
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ی( چنانچ��ه از خط ك��ش تي��ره دار دو تيره يا دو س��وزنه 
استفاده كنيد، مي توانيد در يك مرحله، هر دو اندازه را تنظيم 

كرده و بكشيد )شكل 58�10(.

شكل 58ـ10

ک( چوبي را كه براي زبانه خط كش��ي ك��رده بوديد، به 
گيره ببنديد و براي برش، يك اره ظريف بُر انتخاب كنيد.

ل( ب��راي به دس��ت آوردن زبانه، دو برش عم��ودي بزنيد. 
دق��ت كنيد كه خوراک اره را در هر دو برش، از طرف بيرون 
درنظر بگيريد تا زبانه از 8 ميلي متر نازک تر نشود. دو برش را، 
تا خ��ط عرضي ادامه دهيد؛ يعني طول برش، برابر 40 ميلي متر 

شود          )شكل 59�10(.

شكل 59ـ10

م( قطع��ه چوب را از گيره باز ك��رده، به طور افقي، داخل 
گيره ببنديد و س��پس بَِر زبانه را ببريد. بَ��ِر ديگر زبانه را نيز به 

همي��ن ترتيب ببريد. بهتر اس��ت اره را 5 درجه به طرف داخل 
ماي��ل بگيريد تا زبانه پ��س از جا رفتن در داخ��ل ُكم، كاماًل 

جفت شده و درز اتصال معلوم نشود )شكل 60�10(.

شكل 60ـ10

ن( دق��ت كنيد ك��ه هنگام برش، اره بي��ش از اندازه پايين 
نرود در غير اينصورت، مقداري از زبانه بريده ش��ده و ضعيف 

مي شود.

س( يك اسكنه يا مغار 8 ميلي متري كه مناسب عرض ُكم 
است، انتخاب كنيد )شكل 61�10(.

شكل 61ـ10

ع( براي ُكم كندن، چوب را با يك چوب كمكي و پيچ دستي، 
به گيره ی ميز كار محكم كنيد. فراموش نكنيد كه در ُكم هاي 
دوطرفه، از زير س��ري نيز بايد اس��تفاده كرد )شكل 62�10(.
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ق( اي��ن كار را همين طور تكرار كنيد ت��ا چوب در عمق 
40 ميلي متر خالي ش��ود. براي اطمين��ان از دقت عمل خود، از 
عمق س��نج كوليس اس��تفاده كرده و عمق ُكم را اندازه گيري 

كنيد)شكل 65�10(.

 توجـه: كف ُكم بايد در سرتاس��ر، كاماًل صاف باش��د. 
عمق ُكم نيز بايد 1 تا 2 ميلي متر از طول زبانه بيشتر باشد تا 

اتصال، پس از درهم جا رفتن، درز نداشته باشد.

شكل 65ـ10

ر( باي��د زبانه را در داخ��ل ُكم جا بزني��د. چنانچه مراحل 
خط كش��ي و ساخت اتصال، با دقت انجام گرفته باشد، زبانه با 
ضربه ی آرام چكش داخل ُكم جا خواهد رفت؛ و اگر پس از 
جا زدن ُكم، مشاهده شد كه بين اتصال، درز وجود دارد، بايد 

كمي به عمق ُكم اضافه كنيد )شكل 66�10(.

شكل 66ـ10

شكل 62ـ10

ف( در ابتدا، مغار را به طور عمودي و 2 ميلي متر جلوتر از 
خط قرار داده و با چكش، ضربه ی آرامي به مغار وارد كنيد تا 
مغار حدود 2 تا 3 ميلي متر در چوب فرو رود )شكل 63�10(.

شكل 63ـ10

ض( مغ��ار را كمي جلوتر از مح��ل اول به طور مايل قرار 
داده و ضرب��ه اي وارد كني��د تا چوب حد فاص��ل دو ضربه ی 
مغار، خارج ش��ود؛ س��پس مغار را برگردانده به محل ضربه ی 
اول ببري��د و ضربه اي محكم تر از ضرب��ه ی اول وارد كنيد؛ به 
دليل اينكه جاي مغار باز ش��ده، مغ��ار راحت تر در چوب فرو 

مي رود )شكل 64�10(.

شكل 64ـ10
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ق( ای��ن کار را همین طور تکرار کنید ت��ا چوب در عمق 
40 میلي متر خالي ش��ود. براي اطمین��ان از دقت عمل خود، از 
عمق س��نج کولیس اس��تفاده کرده و عمق ُکم را اندازه گیري 

کنید)شکل 65�10(.

ــد.  ــر، كاماًل صاف باش  توجـه: كف ُكم بايد در سرتاس
عمق ُكم نيز بايد 1 تا 2 ميلي متر از طول زبانه بيشتر باشد تا 

اتصال، پس از درهم جا رفتن، درز نداشته باشد.

شكل 65ـ10

ر( بای��د زبانه را در داخ��ل ُکم جا بزنی��د. چنانچه مراحل 
خط کش��ي و ساخت اتصال، با دقت انجام گرفته باشد، زبانه با 
ضربه ی آرام چکش داخل ُکم جا خواهد رفت؛ و اگر پس از 
جا زدن ُکم، مشاهده شد که بین اتصال، درز وجود دارد، باید 

کمي به عمق ُکم اضافه کنید )شکل 66�10(.

شكل 66ـ10

شكل 62ـ10

ف( در ابتدا، مغار را به طور عمودي و 2 میلي متر جلوتر از 
خط قرار داده و با چکش، ضربه ی آرامي به مغار وارد کنید تا 
مغار حدود 2 تا 3 میلي متر در چوب فرو رود )شکل 63�10(.

شكل 63ـ10

ض( مغ��ار را کمي جلوتر از مح��ل اول به طور مایل قرار 
داده و ضرب��ه اي وارد کنی��د تا چوب حد فاص��ل دو ضربه ی 
مغار، خارج ش��ود؛ س��پس مغار را برگردانده به محل ضربه ی 
اول ببری��د و ضربه اي محکم تر از ضرب��ه ی اول وارد کنید؛ به 
دلیل اینکه جاي مغار باز ش��ده، مغ��ار راحت تر در چوب فرو 

مي رود )شکل 64�10(.

شكل 64ـ10
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شكل 68ـ10

 نكته: از آنجايي كه ُكم اتصال، يك طرفه مي باش��د، طول 
زبانه را بايد 10 ميلي متر كمتر درنظر بگيريد.

ج( روي چوب ُكم، به فاصله ی 50 ميلي متر از سر چوب، 
يك خط عرضي بكشيد )شكل 69�10(.

شكل 69ـ10

د( خط كش تيره دار را به ان��دازه ی 8 ميلي متر تنظيم كنيد 
و قباًل روي ي��ك قطعه چوب متفرقه آن��را آزمايش نماييد تا 

مطمئن شويد كه اندازه ی آن دقيق است.

ه�( با خط كش تيره دار، در س��ه طرف چوب زبانه، خطی 
بكشيد كه از خط عرضي روی نر چوب شروع شده، از قسمت 

2ـ4ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال ُكم و زبانه ی كوله دار

در م��واردي كه عرض زبانه )طول ُكم( زياد اس��ت و پس 
از خش��ك ش��دن )قرار گرفتن در محيطي خشك تر از محيط 
قبلي( ممكن است در محل اتصال ُشل شود، حدود يك � سوم 
تا يك � چهارم عرض آنرا به فرم هاي مختلف كوله مي دهند؛ 
يعني طبق ش��كل 67�10 آنرا فرم دار مي سازند. در واقع در اثر 
كاس��ته شدن از عرض ُكم، مقدار خشك شدن زبانه و احتمال 

ُشل شدن اتصال نيز كم مي شود.

همانطور كه قسمتي از زبانه به كوله تبديل مي شود، مقابل 
آن در ُكم نيز، بايد قس��متی متناسب با كوله ساخته شود كه به 

آن ُكم بچه مي گويند.

شكل 67ـ10

برای ساخت اين اتصال، طبق مراحل زير عمل نماييد:

الف( دو قطعه چوب به ابعاد 24 × 50 × 250 ميلي متر تهيه 
نم��وده و پس از گونيايي ك��ردن كامل آن، يك رو و يك نر 

آنرا عالمت گذاري كنيد.
ب( از س��ر قطعه چوبي كه براي زبانه درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت، به فاصله ی 40 ميلي متر يك خط عرضي ترسيم كرده، 

آن خط را دور تا دور چوب ادامه دهيد )شكل 68�10(.
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ح( به وس��يله ی گوني��اي 90 درجه، درحالي ك��ه گونيا را 
ب��ه طرف عالمت خورده ی چوب تكي��ه داده ايد، يك خط به 

فاصله ی 15 ميلي متر از سر چوب بكشيد )شكل 72�10(.

شكل 72ـ10

ط( ب��ا ي��ك اره ظريف بُر تيز و با چپ و راس��ت صحيح، 
چ��وب زبانه را مانند ُكم و زبانه ی س��اده ببريد و زبانه را آماده 

نماييد )شكل 73�10(.

شكل 73ـ10

ی( خط كش تيره دار را به اندازه  ي 15 ميلي متر تنظيم كنيد 
)شكل 74�10(؛ سپس خطي به فاصله ی 15 ميلي متر به موازات 
لبه، روي چوب زبانه ترس��يم كنيد، تا عرض كوله روي چوب 

زبانه مشخص شود.

س��ر زبانه عبور می كند و به خط عرضي ضخامت طرف ديگر 
می رسد )شكل 70�10(. 

و( بدون بر هم زدن اندازه ی خط كش تيره دار، خطي روي 
چوب ُكم بكش��يد كه حد فاصل خط عرضي روي نر تا س��ر 

چوب باشد.

شكل 70ـ10

ز( خط كش تيره دار را به اندازه ی 16 ميلي متر تنظيم كرده 
و ب��ه م��وازات خط قبل��ي، روي ُكم و زبانه خط��وط ديگري 
بكش��يد تا ضخامت چوب هاي زبانه و ُكم به 3 قسمت مساوي 

تقسيم شود )شكل 71�10(.

شكل 71ـ10
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شكل 68ـ10

ــد، طول   نکته: از آنجايي كه ُكم اتصال، يک طرفه مي باش
زبانه را بايد 10 ميلي متر كمتر درنظر بگيريد.

ج( روي چوب ُکم، به فاصله ی 50 میلي متر از سر چوب، 
یك خط عرضي بکشید )شکل 69�10(.

شكل 69ـ10

د( خط کش تیره دار را به ان��دازه ی 8 میلي متر تنظیم کنید 
و قباًل روي ی��ك قطعه چوب متفرقه آن��را آزمایش نمایید تا 

مطمئن شوید که اندازه ی آن دقیق است.

ه�( با خط کش تیره دار، در س��ه طرف چوب زبانه، خطی 
بکشید که از خط عرضي روی نر چوب شروع شده، از قسمت 

2ـ4ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال ُكم و زبانه ی كوله دار

در م��واردي که عرض زبانه )طول ُکم( زیاد اس��ت و پس 
از خش��ك ش��دن )قرار گرفتن در محیطي خشك تر از محیط 
قبلي( ممکن است در محل اتصال ُشل شود، حدود یك � سوم 
تا یك � چهارم عرض آنرا به فرم هاي مختلف کوله مي دهند؛ 
یعني طبق ش��کل 67�10 آنرا فرم دار مي سازند. در واقع در اثر 
کاس��ته شدن از عرض ُکم، مقدار خشك شدن زبانه و احتمال 

ُشل شدن اتصال نیز کم مي شود.

همانطور که قسمتي از زبانه به کوله تبدیل مي شود، مقابل 
آن در ُکم نیز، باید قس��متی متناسب با کوله ساخته شود که به 

آن ُکم بچه مي گویند.

شكل 67ـ10

برای ساخت این اتصال، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

الف( دو قطعه چوب به ابعاد 24 × 50 × 250 میلي متر تهیه 
نم��وده و پس از گونیایي ک��ردن کامل آن، یك رو و یك نر 

آنرا عالمت گذاري کنید.
ب( از س��ر قطعه چوبي که براي زبانه درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت، به فاصله ی 40 میلي متر یك خط عرضي ترسیم کرده، 

آن خط را دور تا دور چوب ادامه دهید )شکل 68�10(.

ح( به وس��یله ی گونی��اي 90 درجه، درحالي ک��ه گونیا را 
ب��ه طرف عالمت خورده ی چوب تکی��ه داده اید، یك خط به 

فاصله ی 15 میلي متر از سر چوب بکشید )شکل 72�10(.

شكل 72ـ10

ط( ب��ا ی��ك اره ظریف بُر تیز و با چپ و راس��ت صحیح، 
چ��وب زبانه را مانند ُکم و زبانه ی س��اده ببرید و زبانه را آماده 

نمایید )شکل 73�10(.

شكل 73ـ10

ی( خط کش تیره دار را به اندازه  ي 15 میلي متر تنظیم کنید 
)شکل 74�10(؛ سپس خطي به فاصله ی 15 میلي متر به موازات 
لبه، روي چوب زبانه ترس��یم کنید، تا عرض کوله روي چوب 

زبانه مشخص شود.

س��ر زبانه عبور می کند و به خط عرضي ضخامت طرف دیگر 
می رسد )شکل 70�10(. 

و( بدون بر هم زدن اندازه ی خط کش تیره دار، خطي روي 
چوب ُکم بکش��ید که حد فاصل خط عرضي روي نر تا س��ر 

چوب باشد.

شكل 70ـ10

ز( خط کش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر تنظیم کرده 
و ب��ه م��وازات خط قبل��ي، روي ُکم و زبانه خط��وط دیگري 
بکش��ید تا ضخامت چوب هاي زبانه و ُکم به 3 قسمت مساوي 

تقسیم شود )شکل 71�10(.

شكل 71ـ10
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كشيده شده برش دهيد؛ يعني 15 ميلي متر مانده تا انتهاي زبانه، 
آنرا ببريد و سپس اره را خارج كنيد )شكل 76�10(.

شكل 76ـ10

س( چ��وب زبانه را ب��ا زاويه ی تقريب��اً 45 درجه، به گيره 
ببندي��د؛ طوري كه ط��رف روي آن به ش��ما، و طرف انتهاي 

كوله ی زبانه، باال باشد.

ع( به وسيله ی اره، يك برش مورب طبق خط كشيده شده 
روي زبانه بزنيد تا كوله ی زبانه ساخته شود )شكل 77�10(.

شكل 77ـ10

ف( چ��وب ُك��م را ب��ا گيره و توس��ط پيچ دس��تي، به ميز 
كار ثابت كنيد. غير از آن قس��متي كه ب��ه عنوان ُكم بچه جدا 
كرده اي��د، بقيه ی ُكم را كه طول آن 35 ميلي متر اس��ت مانند 

شكل 74ـ10

ک( اي��ن خط را به س��ر چوب و همچنين به پش��ت زبانه 
منتقل كنيد )شكل 75�10(.

شكل 75ـ10

ل( روي چوب زبانه، با گونيا خطي عرضي به فاصله ی 15 
ميلي متر از پايين زبانه روي نر زبانه بكش��يد؛ سپس اين خطوط 
را با گونيا به روي زبانه انتقال داده و تا خط كوله ی زبانه ادامه 
دهيد. آنگاه قطر اين خط را رس��م كنيد به طوري كه اين خط 
از بيرون زبانه ش��روع ش��ده و به طرف داخل زبانه به سوي سر 

زبانه كشيده شود.

م( دوب��اره ب��راي بريدن كوله، زبانه را ب��ه طور عمودي به 
گيره ببنيديد؛ به طوري كه روي چوب به طرف شما باشد.

ن( به وس��يله ی اره ظريف بر، خط كول��ه را تا جايي كه خط 
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اتصال ُكم و زبانه ی س��اده به عمق 40 ميلي متر بكنيد )ش��كل 
 .)10�78

 يادآوری: كف كم بايد صاف و تميز باشد.

شكل 78ـ10

ض( ب��راي ايجاد ُكم بچه، كافي اس��ت كه مغ��ار 8 را در 
دست چپ گرفته، آنرا در قسمتي قرار دهيد كه 2 تا 3 ميلي متر 

از لبه ی ُكم فاصله دارد )شكل 79�10(.

شكل 79ـ10

ق( با كف دس��ت راس��ت، به مغار ضربه بزنيد تا به طرف 
داخل ُكم، ش��يب كوچكي ايجاد شود؛ س��پس به تدريج اين 
ش��يب را زياد كنيد تا زاوي��ه ی 45 درجه ايجاد ش��ده و تمام 

قسمت ُكم بچه كامل گردد )شكل 80�10(.

شكل 80ـ10

ر( ُكم و زبانه را كه بايد با فش��ار كم چكش جا برود و لق 
نباشد، در هم جا بزنيد. پس از اينكه جا زديد، آنرا گونيا كنيد 

)شكل 81�10(.

شكل 81ـ10

ش( چنانچه پس از جا زدن، متوجه ش��ديد كه بين اتصال، 
درز وجود دارد، در همان حالت گونيايي، آنرا اره كشي كنيد. 

به لبه  ی ُكم بچه و كوله نيز توجه داشته باشيد.

ت( در ش��كل 82�10، اتصال ُك��م و زبانه ی كوله دار را با 
كوله ی س��اده مش��اهده مي كنيد كه مراحل ساخت آن، مانند 
مراح��ل باال مي باش��د؛ و در صورت ل��زوم مي توانيد به عنوان 

تمرين بيشتر، اين اتصال را نيز بسازيد.

شكل 82ـ10
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کشیده شده برش دهید؛ یعني 15 میلي متر مانده تا انتهاي زبانه، 
آنرا ببرید و سپس اره را خارج کنید )شکل 76�10(.

شكل 76ـ10

س( چ��وب زبانه را ب��ا زاویه ی تقریب��اً 45 درجه، به گیره 
ببندی��د؛ طوري که ط��رف روي آن به ش��ما، و طرف انتهاي 

کوله ی زبانه، باال باشد.

ع( به وسیله ی اره، یك برش مورب طبق خط کشیده شده 
روي زبانه بزنید تا کوله ی زبانه ساخته شود )شکل 77�10(.

شكل 77ـ10

ف( چ��وب ُک��م را ب��ا گیره و توس��ط پیچ دس��تي، به میز 
کار ثابت کنید. غیر از آن قس��متي که ب��ه عنوان ُکم بچه جدا 
کرده ای��د، بقیه ی ُکم را که طول آن 35 میلي متر اس��ت مانند 

شكل 74ـ10

ك( ای��ن خط را به س��ر چوب و همچنین به پش��ت زبانه 
منتقل کنید )شکل 75�10(.

شكل 75ـ10

ل( روي چوب زبانه، با گونیا خطي عرضي به فاصله ی 15 
میلي متر از پایین زبانه روي نر زبانه بکش��ید؛ سپس این خطوط 
را با گونیا به روي زبانه انتقال داده و تا خط کوله ی زبانه ادامه 
دهید. آنگاه قطر این خط را رس��م کنید به طوري که این خط 
از بیرون زبانه ش��روع ش��ده و به طرف داخل زبانه به سوي سر 

زبانه کشیده شود.

م( دوب��اره ب��راي بریدن کوله، زبانه را ب��ه طور عمودي به 
گیره ببنیدید؛ به طوري که روي چوب به طرف شما باشد.

ن( به وس��یله ی اره ظریف بر، خط کول��ه را تا جایي که خط 

اتصال ُکم و زبانه ی س��اده به عمق 40 میلي متر بکنید )ش��کل 
 .)10�78

 یادآوری: کف کم باید صاف و تمیز باشد.

شكل 78ـ10

ض( ب��راي ایجاد ُکم بچه، کافي اس��ت که مغ��ار 8 را در 
دست چپ گرفته، آنرا در قسمتي قرار دهید که 2 تا 3 میلي متر 

از لبه ی ُکم فاصله دارد )شکل 79�10(.

شكل 79ـ10

ق( با کف دس��ت راس��ت، به مغار ضربه بزنید تا به طرف 
داخل ُکم، ش��یب کوچکي ایجاد شود؛ س��پس به تدریج این 
ش��یب را زیاد کنید تا زاوی��ه ی 45 درجه ایجاد ش��ده و تمام 

قسمت ُکم بچه کامل گردد )شکل 80�10(.

شكل 80ـ10

ر( ُکم و زبانه را که باید با فش��ار کم چکش جا برود و لق 
نباشد، در هم جا بزنید. پس از اینکه جا زدید، آنرا گونیا کنید 

)شکل 81�10(.

شكل 81ـ10

ش( چنانچه پس از جا زدن، متوجه ش��دید که بین اتصال، 
درز وجود دارد، در همان حالت گونیایي، آنرا اره کشي کنید. 

به لبه  ی ُکم بچه و کوله نیز توجه داشته باشید.

ت( در ش��کل 82�10، اتصال ُک��م و زبانه ی کوله دار را با 
کوله ی س��اده مش��اهده مي کنید که مراحل ساخت آن، مانند 
مراح��ل باال مي باش��د؛ و در صورت ل��زوم مي توانید به عنوان 

تمرین بیشتر، این اتصال را نیز بسازید.

شكل 82ـ10
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ع( به وسیله ی اره، یك برش مورب طبق خط کشیده شده 
روي زبانه بزنید تا کوله ی زبانه ساخته شود )شکل 77�10(.

شكل 77ـ10

ف( چ��وب ُک��م را ب��ا گیره و توس��ط پیچ دس��تي، به میز 
کار ثابت کنید. غیر از آن قس��متي که ب��ه عنوان ُکم بچه جدا 
کرده ای��د، بقیه ی ُکم را که طول آن 35 میلي متر اس��ت مانند 

شكل 74ـ10

ك( ای��ن خط را به س��ر چوب و همچنین به پش��ت زبانه 
منتقل کنید )شکل 75�10(.

شكل 75ـ10

ل( روي چوب زبانه، با گونیا خطي عرضي به فاصله ی 15 
میلي متر از پایین زبانه روي نر زبانه بکش��ید؛ سپس این خطوط 
را با گونیا به روي زبانه انتقال داده و تا خط کوله ی زبانه ادامه 
دهید. آنگاه قطر این خط را رس��م کنید به طوري که این خط 
از بیرون زبانه ش��روع ش��ده و به طرف داخل زبانه به سوي سر 

زبانه کشیده شود.

م( دوب��اره ب��راي بریدن کوله، زبانه را ب��ه طور عمودي به 
گیره ببنیدید؛ به طوري که روي چوب به طرف شما باشد.

ن( به وس��یله ی اره ظریف بر، خط کول��ه را تا جایي که خط 

اتصال ُکم و زبانه ی س��اده به عمق 40 میلي متر بکنید )ش��کل 
 .)10�78

 یادآوری: کف کم باید صاف و تمیز باشد.

شكل 78ـ10

ض( ب��راي ایجاد ُکم بچه، کافي اس��ت که مغ��ار 8 را در 
دست چپ گرفته، آنرا در قسمتي قرار دهید که 2 تا 3 میلي متر 

از لبه ی ُکم فاصله دارد )شکل 79�10(.

شكل 79ـ10

ق( با کف دس��ت راس��ت، به مغار ضربه بزنید تا به طرف 
داخل ُکم، ش��یب کوچکي ایجاد شود؛ س��پس به تدریج این 
ش��یب را زیاد کنید تا زاوی��ه ی 45 درجه ایجاد ش��ده و تمام 

قسمت ُکم بچه کامل گردد )شکل 80�10(.

شكل 80ـ10

ر( ُکم و زبانه را که باید با فش��ار کم چکش جا برود و لق 
نباشد، در هم جا بزنید. پس از اینکه جا زدید، آنرا گونیا کنید 

)شکل 81�10(.

شكل 81ـ10

ش( چنانچه پس از جا زدن، متوجه ش��دید که بین اتصال، 
درز وجود دارد، در همان حالت گونیایي، آنرا اره کشي کنید. 

به لبه  ی ُکم بچه و کوله نیز توجه داشته باشید.

ت( در ش��کل 82�10، اتصال ُک��م و زبانه ی کوله دار را با 
کوله ی س��اده مش��اهده مي کنید که مراحل ساخت آن، مانند 
مراح��ل باال مي باش��د؛ و در صورت ل��زوم مي توانید به عنوان 

تمرین بیشتر، این اتصال را نیز بسازید.

شكل 82ـ10
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ه�( خط كش تي��ره دار را براي فاصل��ه ی 7 ميلي متر تنظيم 
ك��رده و قباًل روي يك چوب متفرقه آزمايش كنيد و از دقت 

آن مطمئن شويد )شكل 85�10(.

شكل 85ـ10

و( كلگ��ی خط كش تيره دار را به ط��رف عالمت دار تكيه 
داده، روي ضخام��ت زبانه خطي بكش��يد ك��ه از خط عرضي 
ش��روع شده، از سر چوب می گذرد و تا طرف ديگر ضخامت 

ادامه می يابد )شكل 86�10(.

ز( همي��ن ان��دازه را روي چوب ُكم، ح��د فاصل دو خط 
عرضي ادامه دهيد؛ و دقت كنيد كه كلگی خط كش تيره دار، 

به طرف عالمت داِر چوب تكيه كند.

شكل 86ـ10

زبانه ی  و  ُكم  اتصال  ساخت  دستورالعمل  3ـ4ـ10ـ 
دو زبانه

اين اتصال، برای سازه هايی كه دارای قيدهايی با ضخامت 
زياد اس��ت مورد استفاده قرار می گيرند. برای ساخت، مراحل 

زير را انجام دهيد:

ال��ف( دو قطعه چ��وب به ابع��اد 35 × 50 × 250 ميلي متر 
انتخاب كنيد.

ب( يك رو و يك نر سالم و گونيايي آنها را عالمت بزنيد.

ج( روی چوب زبانه، به فاصله ی 40 ميلي متر از س��ر، يك 
خط عرضي ترسيم كنيد )شكل 83�10(.

شكل 83ـ10

د( وس��ط چوب ُكم را به دست آوريد، و از هر دو طرف، 
25 ميلي متر جدا كرده يك خط عرضي بكش��يد. فاصله ی اين 
دو خط 50 ميلي متر بوده كه تا سر چوب از هر طرف، به طور 

مساوي فاصله دارد )شكل 84�10(.

شكل 84ـ10
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ه�( خط کش تی��ره دار را براي فاصل��ه ی 7 میلي متر تنظیم 
ک��رده و قباًل روي یك چوب متفرقه آزمایش کنید و از دقت 

آن مطمئن شوید )شکل 85�10(.

شكل 85ـ10

و( کلگ��ی خط کش تیره دار را به ط��رف عالمت دار تکیه 
داده، روي ضخام��ت زبانه خطي بکش��ید ک��ه از خط عرضي 
ش��روع شده، از سر چوب می گذرد و تا طرف دیگر ضخامت 

ادامه می یابد )شکل 86�10(.

ز( همی��ن ان��دازه را روي چوب ُکم، ح��د فاصل دو خط 
عرضي ادامه دهید؛ و دقت کنید که کلگی خط کش تیره دار، 

به طرف عالمت داِر چوب تکیه کند.

شكل 86ـ10

زبانه ی  و  ُكم  اتصال  ساخت  دستورالعمل  3ـ4ـ10ـ 
دو زبانه

این اتصال، برای سازه هایی که دارای قیدهایی با ضخامت 
زیاد اس��ت مورد استفاده قرار می گیرند. برای ساخت، مراحل 

زیر را انجام دهید:

ال��ف( دو قطعه چ��وب به ابع��اد 35 × 50 × 250 میلي متر 
انتخاب کنید.

ب( یك رو و یك نر سالم و گونیایي آنها را عالمت بزنید.

ج( روی چوب زبانه، به فاصله ی 40 میلي متر از س��ر، یك 
خط عرضي ترسیم کنید )شکل 83�10(.

شكل 83ـ10

د( وس��ط چوب ُکم را به دست آورید، و از هر دو طرف، 
25 میلي متر جدا کرده یك خط عرضي بکش��ید. فاصله ی این 
دو خط 50 میلي متر بوده که تا سر چوب از هر طرف، به طور 

مساوي فاصله دارد )شکل 84�10(.

شكل 84ـ10
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ه�( خط کش تی��ره دار را براي فاصل��ه ی 7 میلي متر تنظیم 
ک��رده و قباًل روي یك چوب متفرقه آزمایش کنید و از دقت 

آن مطمئن شوید )شکل 85�10(.

شكل 85ـ10

و( کلگ��ی خط کش تیره دار را به ط��رف عالمت دار تکیه 
داده، روي ضخام��ت زبانه خطي بکش��ید ک��ه از خط عرضي 
ش��روع شده، از سر چوب می گذرد و تا طرف دیگر ضخامت 

ادامه می یابد )شکل 86�10(.

ز( همی��ن ان��دازه را روي چوب ُکم، ح��د فاصل دو خط 
عرضي ادامه دهید؛ و دقت کنید که کلگی خط کش تیره دار، 

به طرف عالمت داِر چوب تکیه کند.

شكل 86ـ10

زبانه ی  و  ُكم  اتصال  ساخت  دستورالعمل  3ـ4ـ10ـ 
دو زبانه

این اتصال، برای سازه هایی که دارای قیدهایی با ضخامت 
زیاد اس��ت مورد استفاده قرار می گیرند. برای ساخت، مراحل 

زیر را انجام دهید:

ال��ف( دو قطعه چ��وب به ابع��اد 35 × 50 × 250 میلي متر 
انتخاب کنید.

ب( یك رو و یك نر سالم و گونیایي آنها را عالمت بزنید.

ج( روی چوب زبانه، به فاصله ی 40 میلي متر از س��ر، یك 
خط عرضي ترسیم کنید )شکل 83�10(.

شكل 83ـ10

د( وس��ط چوب ُکم را به دست آورید، و از هر دو طرف، 
25 میلي متر جدا کرده یك خط عرضي بکش��ید. فاصله ی این 
دو خط 50 میلي متر بوده که تا سر چوب از هر طرف، به طور 

مساوي فاصله دارد )شکل 84�10(.

شكل 84ـ10



تکنولوژی فرآورده های چوبی218

 یـادآوری: برش خوب، نياز به چوبس��ا كردن ندارد و 
دقت در كار، بسيار مهم می باشد.

شكل 89ـ10

ک( چ��وب زبان��ه را به طور افقي به گي��ره ببنديد و بَِر دو 
طرف را بيندازيد؛ در اين حالت، دو طرف زبانه بريده ش��ده و 

تنها قسمت وسط آن باقي مي ماند )شكل 90�10(.

شكل 90ـ10

ل( قسمت وسط، مانند فاق است و بايد با مغار خارج شود. 
براي اين كار، چوب را با پيچ دس��تي به ميز كار محكم كنيد و 
زير چوب زبانه، زير سري قرار دهيد و قسمت وسط را خارج 
كنيد؛ اين كار را از دو طرف انجام دهيد تا قس��مت وسط آن 

حالت كندگي پيدا نكند )شكل 91�10(.
م( چوب ُكم را با پيچ دس��تي ب��ه ميز كار محكم كنيد و به 
وس��يله ی مغار يا اسكنه ی 7 ميلي متری كه كاماًل تيز و آماده به 

ح( در ادامه، خط ك��ش تيره دار را به ترتيب در اندازه هاي 
14، 21 و 28 ميلی متر تنظيم كرده و به موازات خطوط اوليه ی 
ترسيم شده روي چوب هاي ُكم و زبانه خطوطی ترسيم نماييد؛ 
يعني با كشيدن چهار خط موازي، ضخامت چوب به 5 قسمت 

مساوي تقسيم مي شود )شكل های 87�10 و 88�10(.

شكل 87ـ10

 توجه: تمام خطوط، درحالي كه كلگی خط كش تيره دار به 
طرف عالمت خورده تكيه  دارد، كشيده شده است )شكل 88�10(.

شكل 88ـ10

ط( چوب زبانه را به طور عمودي، محكم به گيره ببنديد؛ 
طوري كه ضخامت آن به طرف شما باشد.

ی( با يك اره ظريف بر تيز، بايد روي زبانه چهار برش بزنيد 
)ش��كل 89�10(. اين برش ه��ا بايد كاماًل م��وازي هم و به طور 
عمودي انجام ش��ود؛ ضمن اينكه خ��وراک اره را بايد طوري 
درنظر بگيريد كه زبانه ها پس از بريدن، دقيقاً داراي ضخامت 7 
ميلي متر باشد و نازک يا كلفت نشود زيرا اصالح آن به سختي 

امكان پذير است.
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كار اس��ت، دو ُكم را در موازات هم )ش��كل 92�10( به عمق 
40 ميلي متر ايج��اد نماييد. دقت كنيد كه كف ُكم كاماًل تميز 

و صاف باشد.

 یادآوری: عمق ُكم را با كوليس آزمايش كنيد.

شكل 91ـ10

شكل 92ـ10

ن( ب��راي اينكه پ��س از جا زدن زبانه در ُك��م، درزی بين 
اتصال وجود نداشته باش��د، طول زبانه بايد 2 ميلي متر از عمق 

ُكم، كمتر در نظر گرفته شود.

س( زبانه بايد با ضربه ی نسبتاً آرام چكش در داخل ُكم جا 
رفته و ُشل نباشد؛ در صورت محكم جا زدن، احتمال شكستن 
ُكم وجود دارد و از آنجا كه دو زبانه داخل ُكم می شود، سطح 

تماس دو قطعه چوب با هم زياد است )شكل 93�10(.

ع( اگر پس از جا زدن زبانه در داخل ُكم، بين اتصال، درز 
مشاهده شد، به كمك اره كشي بايد آنرا از بين ببريد و با مغار  

نيز، مقدار بسيار كمی از عمق قسمت وسط زبانه بگيريد.

شكل 93ـ10
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زبانه هايي نيز كه به طور جداگانه ساخته شده اند، داخل ُكم ها 
جا زده می شوند )شكل 96�10(.

شكل 96ـ10

1ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال قليف سراسري

ب��رای س��اخت اي��ن اتص��ال، دو قطعه چ��وب )ب��ه ابعاد 
20×50×250 ميلی مت��ر(، گونيا، رنده كنش��كاف، يك قطعه 
چوب زبانه )به ابعاد 6 × 18 × 250 ميلي متر(، س��وهان، رنده و 
يك چكش الستيكي آماده كرده و مراحل زير را انجام دهيد:

الف( لباس كار مناسب بپوشيد.

ب( به وس��يله ی گوني��اي 90 درج��ه، چوب ه��ا را از نظر 
گونياي��ي آزمايش كرده و ي��ك رو و يك نر هر دو چوب را 

عالمت بزنيد.

ج( دو چوب را از طرف نر عالمت خورده روي يكديگر 
گذاش��ته و به طرف نور بگيري��د؛ چنانچه از بين آنها نور عبور 
نكرد، كاماًل صاف بوده و براي اتصال قليف مناسب می باشند           

)شكل 97�10(.

شكل 97ـ10

5ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت قليف سراسري و 
ُكم و زبانه ای و اتصال دوبل و كاربرد آنها

اتصال قليف، مي تواند جزء اتصاالت عرضي به شمار آيد 
كه ممكن است داراي زبانه ی سرخود يا جدا باشد؛ كه خود زبانه 
جدا، در دو نوع زبانه ی در راه و بي راه چوب س��اخته می شود.

اتصال قليف، مي تواند يك اتصال سطحي گوشه اي باشد 
)ش��كل 94�10( و يا يك اتصال عرضی، كه با آن می توان دو 

صفحه را به يكديگر اتصال داد.

شكل 94ـ10

اين اتصال، از نظر نوع زبانه، دارای دو نوع زير است:

الف( اتصال قليف سراسري: در اين اتصال، سرتاسر قطعه 
چوب، به فاق و زبانه تبديل مي شود؛ كه اگر اتصال از نوع زبانه 
جدا باشد، هر دو چوب فاق می شود )شكل 95�10(، و اگر از 
نوع زبانه سر خود باشد، يك چوب فاق و ديگري زبانه مي شود. 
كاربرد اين اتصال، در س��اخت صفحات چوبي پهن ماس��يو، 
صفحات نئوپان يا در گوش��ه هاي كابيت و جعبه ها مي باش��د.

شكل 95ـ10

ب( اتصـال قليف ُكم و زبانه ای: در اين اتصال، بايد زبانه 
به صورت جداگانه س��اخته  شود. در واقع در سرتاسر چوب و 
در فواص��ل مختلف، ُكم هايی در هر دو چوب كنده ش��ده و 
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ط( چ��وب ديگ��ر را نيز به ترتي��ب باال كنش��كاف بزنيد              
)شكل 99�10(.

شكل 99ـ10

ی( ب��راي س��اختن زبانه، بايد چوب به ابع��اد 6×18×250 
ميلي متر را به كار گيريد )شكل 100�10(. 

 توجه: عرض 18 ميلی متر، براي اين است كه مجموع عمق 
دو كنش��كاف روي هم 20 ميلي متر اس��ت كه طبق استاندارد، 

برای زبانه بايد 2 ميلي متر از آن كم كرد.

شكل 100ـ10

ک( به وس��يله ی س��وهان نرم، تيزي لبه هاي چوب زبانه را 
بگيريد.

ل( چوب زبانه را در كنش��كاف يكي از چوب ها جا بزنيد؛ 
طوري كه با ضربه ی آرام چكش جا برود. اگر فشار زياد باشد 

احتمال شكستن كنشكاف وجود دارد.

د( يك رنده كنشكاف با عرض تيغه ی 6 ميلي متر انتخاب، 
و تيغه ی آن��را كنترل كنيد؛ درصورت نياز، آنرا تيز و آماده به 

كار نماييد.

ه�( گونياي رنده كنش��كاف را طوري تنظي��م كنيد كه با 
تيغه، 7 ميلي متر فاصله داش��ته باش��د و سپس روي يك چوب 
متفرق��ه، آنرا امتحان كنيد تا از دقت آن مطمئن ش��ويد؛ يعني 
بايد به فاصله ی 7 ميلي متر از لبه ی كار، يك كنش��كاف ايجاد 

شود )شكل 98�10(.

شكل 98ـ10

و( گوني��اي جانب��ي مربوط به عم��ق كنش��كاف را نيز به 
اندازه ی  10 ميلي متر تنظيم كنيد.

ز( يك��ي از چوب ها را به گيره ببندي��د؛ طوري كه طرف 
ضخامت )نر( عالمت خورده به طرف باال بوده و روي عالمت 

خورده ی آن در طرف راست قرار گيرد.

ح( رنده كنش��كاف را برداشته و  با تكيه دادن گونيای آن 
ب��ه طرف عالمت خورده به آرامي، نر چ��وب را رنده كنيد تا 
پوش��ال ظريفي بردارد. كار را همين طور ادامه دهيد تا تيغه به 
عمق 10 ميلي متر برسد؛ يعني عمق كنشكاف دقيقاً 10 ميلي متر 

شود. مي توانيد به وسيله ی كوليس، عمق را آزمايش كنيد.
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م( چوب اول را كه به صورت زبانه درآمده، برداريد و در 
چوب دوم كه به صورت فاق است جاسازي كنيد، طوري كه 
هي��چ درزي بين دو چوب نباش��د. توجه كنيد كه عالمت هاي 

روي هر دو چوب، به يك طرف باشد.

ن( اگر تنظيم رنده كنش��كاف دقيق باش��د، اتصال با دقت 
بس��يار بااليي س��اخته خواهد ش��د در غير اينصورت، ممكن 
اس��ت بين دو چوب، اختالف س��طحی به وجود  آيد كه بايد 

به وسيله ی رنده پرداخت آنرا برطرف كنيد )شكل 101�10(.

شكل 101ـ10

س( از آنجاي��ي كه اين اتصال، تمرين كار اس��ت، نيازی 
به چسباندن دو قطعه نيس��ت، ولی در صورت لزوم، می توانيد 
آنها را به وس��يله ی چس��ب چوب به يكديگر بچسبانيد )شكل 

.)10�102

شكل 102ـ10

ع( چنانچه به اتصالي بس��يار محكم نياز باش��د مي توانيد از 
چوب بي راه به عنوان زبانه اس��تفاده كنيد كه بس��يار محكم تر 
خواهد شد. در ضمن، از س��ه اليي نيز مي توانيد براي اين كار 

استفاده كنيد.
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شكل 103ـ10

ه�( خط كش تيره دار را به اندازه ی 13 ميلي متر تنظيم كرده 
و ب��ا تكي��ه دادن كلگی آن به همان ط��رف، خطي به موازات 
خط قبلي به فاصله ی 6 ميلي متر بكشيد. اين كار را روي چوب 
ديگر نيز انجام دهيد. بدين ترتيب، ضخامت چوب به 3 قسمت 

تقسيم شده است.

و( يكي از چوب  ها را داخل گيره ببنديد و آنرا طبق شكل 
104�10 كنش��كاف بزنيد. برای درز ش��دن اتصال، بهتر است 
عمق كنشكاف 1 تا 2 ميلی متر، بيشتر از ارتفاع زبانه گود شود 

)عمق كنشكاف: 12 ميلی متر؛ ارتفاع زبانه: 10 ميلی متر(. 

شكل 104ـ10

ز( رن��ده دو راهه را طوري تنظي��م كنيد كه عرض و عمق 
آن، به ترتيب 7 و 10 ميلي متر باشد.

ح( با رنده  دو راهه، ه��ر دو طرف چوب را دو راهه كنيد 
ت��ا زبانه ی طول��ي آن به ضخام��ت 6 ميلي متر ب��ه وجود آيد                  

)شكل 105�10(.

2ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال قليف زبانه سِر 
خود

الف( دو قطعه چوب به ابعاد 20×60×250 ميلي متر آماده كنيد.

ب( به وسيله ی يك گونياي 90 درجه ی دقيق، چوب ها را 
از نظر گونيايي آزمايش كرده و يك رو و يك نر س��الم تر هر 

دو چوب را عالمت بزنيد.

ج( دو چوب را از طرف نر عالمت خورده، روي يكديگر 
گذاشته و به طرف نور بگيريد؛ اگر از بين آنها نور عبور نكند 
چوب ها كاماًل درز بوده و براي س��اخت اتصال قليف مناسب 

هستند )شكل 102�10(.

شكل 102ـ10

د( به وسيله ی خط كش تيره داری كه به اندازه ی 7 ميلي متر 
تنظي��م كرده ايد، خط��ي طولي روي نر هر دو چوب بكش��يد             

)شكل 103�10(.
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ک( زبانه بايد با فشار كمي در داخل قليف جاسازي شود 
)ش��كل 108�10(؛ در غير اينص��ورت، بايد مجدداً چوب را به 
گيره بسته و با رنده دوراهه، زبانه را نازک تر كنيد. دقت داشته 

باشيد كه زبانه به صورت يك طرفه نازک نشود.

شكل 108ـ10

ل( چنانچه پس از درهم رفتن اتصال، متوجه شديد كه بين 
دو قطعه چوب اختالف س��طح وجود دارد،. آنرا با رنده آهني 

كاماًل تيز و كم تيغ از بين ببريد )شكل 109�10(.

شكل 109ـ10

م( در صورت لزوم و براي تكرار بيش��تر، و همچنين ايجاد 
تنوع در كار، می توانيد لبه هاي اتصال را پخ يا پروفيل بزنيد كه 
در ش��كل 110�10، اتصال س��اده، پخ دار و پروفيل زده، نشان 

داده شده است.

شكل 105ـ10

ط(  لبه هاي تيز زبانه را به وس��يله ی س��نباده برطرف كنيد 
)شكل 106�10(.

شكل 106ـ10

ی( به وس��يله ی كولي��س، می تواني��د عمق كنش��كاف را 
اندازه گي��ري كنيد )ش��كل 107�10( و پ��س از اينكه مطمئن 
ش��ديد عمق آن مناسب است، آنرا داخل گيره ببنديد و چوب 
دوم را ب��ا ضربه ی بس��يار آرام چكش، به داخل چوب اول جا 

بزنيد.

شكل 107ـ10
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ك( زبانه باید با فشار کمي در داخل قلیف جاسازي شود 
)ش��کل 108�10(؛ در غیر اینص��ورت، باید مجدداً چوب را به 
گیره بسته و با رنده دوراهه، زبانه را نازك تر کنید. دقت داشته 

باشید که زبانه به صورت یك طرفه نازك نشود.

شكل 108ـ10

ل( چنانچه پس از درهم رفتن اتصال، متوجه شدید که بین 
دو قطعه چوب اختالف س��طح وجود دارد،. آنرا با رنده آهني 

کاماًل تیز و کم تیغ از بین ببرید )شکل 109�10(.

شكل 109ـ10

م( در صورت لزوم و براي تکرار بیش��تر، و همچنین ایجاد 
تنوع در کار، می توانید لبه هاي اتصال را پخ یا پروفیل بزنید که 
در ش��کل 110�10، اتصال س��اده، پخ دار و پروفیل زده، نشان 

داده شده است.

شكل 105ـ10

ط(  لبه هاي تیز زبانه را به وس��یله ی س��نباده برطرف کنید 
)شکل 106�10(.

شكل 106ـ10

ی( به وس��یله ی کولی��س، می توانی��د عمق کنش��کاف را 
اندازه گی��ري کنید )ش��کل 107�10( و پ��س از اینکه مطمئن 
ش��دید عمق آن مناسب است، آنرا داخل گیره ببندید و چوب 
دوم را ب��ا ضربه ی بس��یار آرام چکش، به داخل چوب اول جا 

بزنید.

شكل 107ـ10

شكل 110ـ10
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شكل 110ـ10
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برای ساخت اين اتصال، مانند مراحل زير عمل كنيد:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 ميلی متر(، 
گوني��ا خط كش تيره دار، چكش، س��نبه، دريل و 3 عدد دوبل 

آماده كنيد.

ب( لباس كار مناسب بپوشيد.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بي��ن آنها را كنترل و در صورت لزوم رن��ده نماييد تا كاماًل به 

يكديگر چسبيده و نوري از بين درز آنها عبور نكند.

د( به وس��يله ی متر يا گونيا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنيد 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 ميلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري كنيد )شكل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقيقاً در كنار هم بگذاريد، به طوري 
ك��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بيرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��يله ی گونيا، سه خط 
عرضي طبق تقس��يم بندي كه انجام شد، بكشيد و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهيد )شكل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

اين اتصال، امروزه بيش��ترين كاربرد را در توليدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دليل اس��تحكام زي��ادی ك��ه دارد، در توليدات 
صفحه اي بسيار مناسب است )شكل هاي 111�10 و 112�10(. 
اي��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جايگزين اتصال قليف 

و ُكم و زبانه كرد. 

در اين اتص��ال، همانطور كه از نامش پيداس��ت، از دوبل 
يا به عبارت ديگر ميخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود كه در داخل 

سوراخي هم قطر آن محكم مي شود.

 مي��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نيز مي باش��د. براي افزايش سطح چس��ب و به منظور استحكام 
بيش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شياردار مي س��ازند كه اين 
ش��يارها، باعث هدايت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بيرون 

نيز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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برای ساخت این اتصال، مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 میلی متر(، 
گونی��ا خط کش تیره دار، چکش، س��نبه، دریل و 3 عدد دوبل 

آماده کنید.

ب( لباس کار مناسب بپوشید.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بی��ن آنها را کنترل و در صورت لزوم رن��ده نمایید تا کاماًل به 

یکدیگر چسبیده و نوري از بین درز آنها عبور نکند.

د( به وس��یله ی متر یا گونیا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنید 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 میلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري کنید )شکل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقیقاً در کنار هم بگذارید، به طوري 
ک��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بیرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��یله ی گونیا، سه خط 
عرضي طبق تقس��یم بندي که انجام شد، بکشید و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهید )شکل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

این اتصال، امروزه بیش��ترین کاربرد را در تولیدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دلیل اس��تحکام زی��ادی ک��ه دارد، در تولیدات 
صفحه اي بسیار مناسب است )شکل هاي 111�10 و 112�10(. 
ای��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جایگزین اتصال قلیف 

و ُکم و زبانه کرد. 

در این اتص��ال، همانطور که از نامش پیداس��ت، از دوبل 
یا به عبارت دیگر میخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود که در داخل 

سوراخي هم قطر آن محکم مي شود.

 می��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نیز مي باش��د. براي افزایش سطح چس��ب و به منظور استحکام 
بیش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شیاردار مي س��ازند که این 
ش��یارها، باعث هدایت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بیرون 

نیز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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برای ساخت این اتصال، مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 میلی متر(، 
گونی��ا خط کش تیره دار، چکش، س��نبه، دریل و 3 عدد دوبل 

آماده کنید.

ب( لباس کار مناسب بپوشید.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بی��ن آنها را کنترل و در صورت لزوم رن��ده نمایید تا کاماًل به 

یکدیگر چسبیده و نوري از بین درز آنها عبور نکند.

د( به وس��یله ی متر یا گونیا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنید 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 میلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري کنید )شکل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقیقاً در کنار هم بگذارید، به طوري 
ک��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بیرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��یله ی گونیا، سه خط 
عرضي طبق تقس��یم بندي که انجام شد، بکشید و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهید )شکل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

این اتصال، امروزه بیش��ترین کاربرد را در تولیدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دلیل اس��تحکام زی��ادی ک��ه دارد، در تولیدات 
صفحه اي بسیار مناسب است )شکل هاي 111�10 و 112�10(. 
ای��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جایگزین اتصال قلیف 

و ُکم و زبانه کرد. 

در این اتص��ال، همانطور که از نامش پیداس��ت، از دوبل 
یا به عبارت دیگر میخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود که در داخل 

سوراخي هم قطر آن محکم مي شود.

 می��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نیز مي باش��د. براي افزایش سطح چس��ب و به منظور استحکام 
بیش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شیاردار مي س��ازند که این 
ش��یارها، باعث هدایت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بیرون 

نیز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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برای ساخت این اتصال، مانند مراحل زیر عمل کنید:

ال��ف( دو قطعه چوب )به ابع��اد 20 × 50×250 میلی متر(، 
گونی��ا خط کش تیره دار، چکش، س��نبه، دریل و 3 عدد دوبل 

آماده کنید.

ب( لباس کار مناسب بپوشید.

ج( دو قطع��ه چوب را از طرف نر روي هم گذاش��ته، درز 
بی��ن آنها را کنترل و در صورت لزوم رن��ده نمایید تا کاماًل به 

یکدیگر چسبیده و نوري از بین درز آنها عبور نکند.

د( به وس��یله ی متر یا گونیا، وسط نَِر چوب را عالمت بزنید 
و از مح��ل عالمت خورده، به فاصل��ه ی 75 میلي متر به چپ و 

راست دوباره عالمت گذاري کنید )شکل 113�10(.

شكل 113ـ10

ه�( دو قطعه چوب را دقیقاً در کنار هم بگذارید، به طوري 
ک��ه دو روي عالمت خورده به ط��رف بیرون، و دو نر عالمت 
خورده به طرف باال باش��د؛ سپس به وس��یله ی گونیا، سه خط 
عرضي طبق تقس��یم بندي که انجام شد، بکشید و خط را روي 

هر دو چوب انتقال دهید )شکل 114�10(.

شكل 114ـ10

3ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت  اتصال دوبل

این اتصال، امروزه بیش��ترین کاربرد را در تولیدات چوبي 
داش��ته و ب��ه دلیل اس��تحکام زی��ادی ک��ه دارد، در تولیدات 
صفحه اي بسیار مناسب است )شکل هاي 111�10 و 112�10(. 
ای��ن اتصال را در بعضي موارد مي توان جایگزین اتصال قلیف 

و ُکم و زبانه کرد. 

در این اتص��ال، همانطور که از نامش پیداس��ت، از دوبل 
یا به عبارت دیگر میخ چوبي اس��تفاده مي ش��ود که در داخل 

سوراخي هم قطر آن محکم مي شود.

 می��خ چوبي، ب��ا اندازه هاي مختلف به ص��ورت آماده در 
بازار به فروش مي رس��د و البته قابل س��اخت به صورت دستي 
نیز مي باش��د. براي افزایش سطح چس��ب و به منظور استحکام 
بیش��تر، س��طح خارجي دوبل ها را شیاردار مي س��ازند که این 
ش��یارها، باعث هدایت چس��ب اضافي داخل سوراخ به بیرون 

نیز مي شود.

شكل 111ـ10

شكل 112ـ10
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و( خط كش تيره دار را به اندازه ی 10 ميلي متر تنظيم كنيد و 
روي يك چوب هم ضخامت با چوب اصلي، امتحان كنيد؛ به 

طوري كه خط، كاماًل وسط ضخامت باشد )شكل 115�10(.

شكل 115ـ10

ز(  با تكيه دادن كلگی خط كش تيره دار به طرف عالمت 
خورده، روي خطوط عرضي، خطي به طول حدود 10 ميلي متر 
بكشيد كه تقريباً عالمتی مانند )+( ايجاد مي شود؛ محل تقاطع 
دو خط، مركز س��وراخ دوبل مي باشد. اين عمل بايد روي هر 

دو قطعه چوب انجام گيرد.

ح( چوب را طوري به گيره ببنديد كه طرف اندازه گذاري 
شده ی آن رو به باال باشد و كاماًل افقي قرار گيرد.

ط( محل تقاطع )مركز س��وراخ( را به وسيله ی سنبه نشان يا 
ي��ك ميخ بزرگ عالمت گذاري كنيد تا نيش مته دقيقاً در آن 

قرار گرفته و از محل خود منحرف نشود )شكل 116�10(.

شكل 116ـ10

ی( به وس��يله ی دريل و مته ی 8 بسته ش��ده روی آن، تمام 
قس��مت هاي سنبه نش��ان خورده را س��وراخ هايي ب��ه عمق 25 
ميلي مت��ر بزنيد )ش��كل 117�10(. پس از س��وراخ كردن يك 

چوب، مي توانيد عمق سوراخ را كنترل كنيد. 

 توجـه: دريل را به طور كامالً  عمودي بگيريد تا چوب ها 
كج سوراخ نشوند.

 

شكل 117ـ10

ک( پ��س از اينك��ه تمام س��وراخ ها درس��ت زده ش��د، 
به وسيله ی مته خزينه، سر آنها را خزينه كنيد )شكل 118�10(.

شكل 118ـ10
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ل( 3 ع��دد دوب��ل 8 ميلي متر و ب��ه ط��ول 48 ميلي متر )2 
ميلي متر كمتر از مجموع دو س��وراخ( را به صورت پخ خورده 

آماده كنيد )شكل 119�10(.

شكل 119ـ10

م( توس��ط چكش چوبي، دوبل ها را در س��وراخ هاي يك 
چ��وب جا بزني��د )ش��كل 120�10(. از آنجايي ك��ه اين كار 
تمريني مي باش��د، نيازی به چس��ب زدن آنها نيس��ت ولي در 
كاربرد اتصال، داخل س��وراخ ها و نر چوب ها بايد چسب زده 

 شود.

شكل 120ـ10

ن( چ��وب دوبل خورده را به گيره بس��ته و چوب ديگر را 
با چك��ش چوبي يا الس��تيكی در داخل آن جا بزنيد )ش��كل 
121�10(. درصورتي كه مراحل س��اخت با دقت انجام ش��ده 
باش��د، درزها كاماًل جفت ش��ده و دو چوب، اختالف سطح 
نخواهند داشت. در غير اينصورت، اختالف سطح بسيار كم را 

مي توان مانند اتصال قليف، با رنده دستي برطرف كرد.

شكل 121ـ10
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شكل 124ـ10

د( تعداد دوبل ها )س��وراخ ها(، به طول قطعه چوب بستگي 
دارد و معم��والً س��وراخ اول و آخر بايد نس��بت به لبه ی كار، 
15 ميلي متر فاصله داش��ته باش��د؛ بنابراين از لبه ی باال و پايين 
كله ی چ��وب، 15 ميلي متر پايين آمده و خطي عمود بر خطي 
كه ضخامت را به دو قس��مت مساوي كرده است بكشيد )اين 
كار را مي توان با گونيا و يا خط كش تيره دار انجام داد(. بدين 

ترتيب مركز سوراخ هاي دوبل مشخص مي شود.

ه�( عيناً خط كش��ی باال را روي ضخامت )نر( قطعه چوب 
ديگ��ر انجام دهيد، تا مركز س��وراخ هاي دوب��ل، روي آن نيز 

مشخص شود.

و( به وسيله ی سنبه، مركز سوراخ هاي دوبل را نشانه گذاري 
نماييد )شكل 125�10(.

شكل 125ـ10

4ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال دوبل گوشه اي

مواد و ابزارآالت الزم برای س��اخت اين اتصال، عيناً مواد 
و ابزار ذكر شده در اتصال دوبل عرضي است.

براي ساخت اين اتصال مراحل زير را انجام دهيد:

شكل 122ـ10

الف( كله هاي دو قطعه چوب را كاماًل گونيايي كنيد.

ب(  يك قطعه چ��وب را به صورت افقي به طوري كه نر 
كار باال باشد به گيره بسته و قطعه چوب ديگر را روي آن قرار 
دهيد به طوري كه از طرفين كاماًل همرو باشد، و خطی عرضي 

روي نر آن بكشيد )123�10(.

شكل 123ـ10

ج( كل��ه ی چوب��ي كه به ص��ورت عمودي ق��رار گرفته و 
ضخام��ت چوبي كه به ص��ورت افقي مي باش��د را، به كمك 
خط كش تيره دار و يا با خط كش، به دو قسمت مساوي تقسيم 
كني��د. در واق��ع مركز س��وراخ دوبل روي اي��ن خطوط قرار 

مي گيرد )شكل 124�10(.
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شكل 124ـ10

د( تعداد دوبل ها )س��وراخ ها(، به طول قطعه چوب بستگي 
دارد و معم��والً س��وراخ اول و آخر باید نس��بت به لبه ی کار، 
15 میلي متر فاصله داش��ته باش��د؛ بنابراین از لبه ی باال و پایین 
کله ی چ��وب، 15 میلي متر پایین آمده و خطي عمود بر خطي 
که ضخامت را به دو قس��مت مساوي کرده است بکشید )این 
کار را مي توان با گونیا و یا خط کش تیره دار انجام داد(. بدین 

ترتیب مرکز سوراخ هاي دوبل مشخص مي شود.

ه�( عیناً خط کش��ی باال را روي ضخامت )نر( قطعه چوب 
دیگ��ر انجام دهید، تا مرکز س��وراخ هاي دوب��ل، روي آن نیز 

مشخص شود.

و( به وسیله ی سنبه، مرکز سوراخ هاي دوبل را نشانه گذاري 
نمایید )شکل 125�10(.

شكل 125ـ10

4ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال دوبل گوشه اي

مواد و ابزارآالت الزم برای س��اخت این اتصال، عیناً مواد 
و ابزار ذکر شده در اتصال دوبل عرضي است.

براي ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

شكل 122ـ10

الف( کله هاي دو قطعه چوب را کاماًل گونیایي کنید.

ب(  یك قطعه چ��وب را به صورت افقي به طوري که نر 
کار باال باشد به گیره بسته و قطعه چوب دیگر را روي آن قرار 
دهید به طوري که از طرفین کاماًل همرو باشد، و خطی عرضي 

روي نر آن بکشید )123�10(.

شكل 123ـ10

ج( کل��ه ی چوب��ي که به ص��ورت عمودي ق��رار گرفته و 
ضخام��ت چوبي که به ص��ورت افقي مي باش��د را، به کمك 
خط کش تیره دار و یا با خط کش، به دو قسمت مساوي تقسیم 
کنی��د. در واق��ع مرکز س��وراخ دوبل روي ای��ن خطوط قرار 

مي گیرد )شکل 124�10(.

ز( به کمك دریل دس��تي، که مته ی مناس��ب به آن بس��ته 
شده، س��وراخي به عمق 2 س��انتي متر بزنید )براي هر دو قطعه 
چ��وب(. قطر س��وراخ )قطر مت��ه( را به اندازه ی یك � س��وم 
ضخام��ت چوب درنظر بگیرید و عملیات س��وراخ کاري را به 
گون��ه اي انجام دهید که نیش مته در مرکز محل س��نبه باش��د 

)شکل 126�10(.

شكل 126ـ10

ح( قطعات میخ چوبي را متناسب با قطر سوراخ و به طول 2 
میلي متر کوتاه تر از عمق سوراخ )18 میلي متر براي هر سوراخ 
و مجموعاً، طول دوبل، 36 میلي متر باید باش��د( آماده نمایید. 
دو انتهاي میخ هاي چوبي آماده ش��ده را به کمك چوبس��ا پخ 

بزنید )شکل 127�10(. 

توجه: پخ زدن لبه هاي دوبل را مي توان به وس��یله ی مته ی 
مخصوص انجام داد.

شكل 127ـ10

ط( قطعه ای را که نَِر آن سوراخ کاری شده، به گیره ببندید 
و به وس��یله ی چکش، دو عدد میخ چوبی، داخل آن جا بزنید؛ 
س��پس قطعه ای را که کله ی آن سوراخ  کاری شده، روی آن 
ق��رار دهی��د، و با ضرب��ه ای آرام چکش، داخل ه��م جا بزنید 

)شکل 128�10(.

شكل 128ـ10
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شكل 124ـ10

د( تعداد دوبل ها )س��وراخ ها(، به طول قطعه چوب بستگي 
دارد و معم��والً س��وراخ اول و آخر باید نس��بت به لبه ی کار، 
15 میلي متر فاصله داش��ته باش��د؛ بنابراین از لبه ی باال و پایین 
کله ی چ��وب، 15 میلي متر پایین آمده و خطي عمود بر خطي 
که ضخامت را به دو قس��مت مساوي کرده است بکشید )این 
کار را مي توان با گونیا و یا خط کش تیره دار انجام داد(. بدین 

ترتیب مرکز سوراخ هاي دوبل مشخص مي شود.

ه�( عیناً خط کش��ی باال را روي ضخامت )نر( قطعه چوب 
دیگ��ر انجام دهید، تا مرکز س��وراخ هاي دوب��ل، روي آن نیز 

مشخص شود.

و( به وسیله ی سنبه، مرکز سوراخ هاي دوبل را نشانه گذاري 
نمایید )شکل 125�10(.

شكل 125ـ10

4ـ5ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال دوبل گوشه اي

مواد و ابزارآالت الزم برای س��اخت این اتصال، عیناً مواد 
و ابزار ذکر شده در اتصال دوبل عرضي است.

براي ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

شكل 122ـ10

الف( کله هاي دو قطعه چوب را کاماًل گونیایي کنید.

ب(  یك قطعه چ��وب را به صورت افقي به طوري که نر 
کار باال باشد به گیره بسته و قطعه چوب دیگر را روي آن قرار 
دهید به طوري که از طرفین کاماًل همرو باشد، و خطی عرضي 

روي نر آن بکشید )123�10(.

شكل 123ـ10

ج( کل��ه ی چوب��ي که به ص��ورت عمودي ق��رار گرفته و 
ضخام��ت چوبي که به ص��ورت افقي مي باش��د را، به کمك 
خط کش تیره دار و یا با خط کش، به دو قسمت مساوي تقسیم 
کنی��د. در واق��ع مرکز س��وراخ دوبل روي ای��ن خطوط قرار 

مي گیرد )شکل 124�10(.

ز( به کمك دریل دس��تي، که مته ی مناس��ب به آن بس��ته 
شده، س��وراخي به عمق 2 س��انتي متر بزنید )براي هر دو قطعه 
چ��وب(. قطر س��وراخ )قطر مت��ه( را به اندازه ی یك � س��وم 
ضخام��ت چوب درنظر بگیرید و عملیات س��وراخ کاري را به 
گون��ه اي انجام دهید که نیش مته در مرکز محل س��نبه باش��د 

)شکل 126�10(.

شكل 126ـ10

ح( قطعات میخ چوبي را متناسب با قطر سوراخ و به طول 2 
میلي متر کوتاه تر از عمق سوراخ )18 میلي متر براي هر سوراخ 
و مجموعاً، طول دوبل، 36 میلي متر باید باش��د( آماده نمایید. 
دو انتهاي میخ هاي چوبي آماده ش��ده را به کمك چوبس��ا پخ 

بزنید )شکل 127�10(. 

توجه: پخ زدن لبه هاي دوبل را مي توان به وس��یله ی مته ی 
مخصوص انجام داد.

شكل 127ـ10

ط( قطعه ای را که نَِر آن سوراخ کاری شده، به گیره ببندید 
و به وس��یله ی چکش، دو عدد میخ چوبی، داخل آن جا بزنید؛ 
س��پس قطعه ای را که کله ی آن سوراخ  کاری شده، روی آن 
ق��رار دهی��د، و با ضرب��ه ای آرام چکش، داخل ه��م جا بزنید 

)شکل 128�10(.

شكل 128ـ10
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ز( به كمك دريل دس��تي، كه مته ی مناس��ب به آن بس��ته 
شده، س��وراخي به عمق 2 س��انتي متر بزنيد )براي هر دو قطعه 
چ��وب(. قطر س��وراخ )قطر مت��ه( را به اندازه ی يك � س��وم 
ضخام��ت چوب درنظر بگيريد و عمليات س��وراخ كاري را به 
گون��ه اي انجام دهيد كه نيش مته در مركز محل س��نبه باش��د 

)شكل 126�10(.

شكل 126ـ10

ح( قطعات ميخ چوبي را متناسب با قطر سوراخ و به طول 2 
ميلي متر كوتاه تر از عمق سوراخ )18 ميلي متر براي هر سوراخ 
و مجموعاً، طول دوبل، 36 ميلي متر بايد باش��د( آماده نماييد. 
دو انتهاي ميخ هاي چوبي آماده ش��ده را به كمك چوبس��ا پخ 

بزنيد )شكل 127�10(. 

توجه: پخ زدن لبه هاي دوبل را مي توان به وس��يله ی مته ی 
مخصوص انجام داد.

شكل 127ـ10

ط( قطعه ای را كه نَِر آن سوراخ كاری شده، به گيره ببنديد 
و به وس��يله ی چكش، دو عدد ميخ چوبی، داخل آن جا بزنيد؛ 
س��پس قطعه ای را كه كله ی آن سوراخ  كاری شده، روی آن 
ق��رار دهي��د، و با ضرب��ه ای آرام چكش، داخل ه��م جا بزنيد 

)شكل 128�10(.

شكل 128ـ10
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6ـ10ـ اصول ساخت اتصال انگشتي و كاربرد آن

اتصال انگشتي، پس از ساخته شدن و در هم جا رفتن، شبيه 
انگشتان دو دست است كه در هم فرو رفته اند و نامگذاري آن، 
به همين دليل است. اين اتصال، از جمله اتصاالت گوشه اي دو 
س��طحي به ش��مار مي رود؛ و چنانچه دقيق و تميز ساخته شود 
اتصالي بسيار زيبا و محكم است كه در گوشه ی صندوق هاي 
زينتي، جعبه هاي ظريف و همچنين در س��اخت جعبه ها با ابعاد 

بزرگ تر مانند دراور و ... به كار می رود )شكل 129�10(.

شكل 129ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال انگشتی

ب��رای س��اخت اي��ن اتص��ال، دو قطعه چ��وب )ب��ه ابعاد 
20×90×200 ميلی مت��ر(، گوني��ا، اره ظريف بُ��ر، مغار و يك 

چكش آماده كرده، مانند مراحل زير اقدام نماييد:

الف( به وس��يله ی يك گونياي 90 درجه ی دقيق، چوب ها 
را از نظ��ر گونيايي كنترل ك��رده، يك رو  يك نَر هر كدام از 
چوب ها را عالمت بزنيد و دقت نماييد كه س��ر چوب ها، حتماً 

بايد گونيايي باشد )شكل 130�10(.

شكل 130ـ10

ب( ب��ه اندازه ی 20 ميلي متر از س��ر چوب فاصله داده و با 
گونيا، يك خط عرضي بكش��يد؛ به اين معني كه اين خط، به 
اندازه ی ضخامت چوب از سر آن فاصله دارد. اين خط را بايد 

به چهار طرف چوب منتقل كنيد )شكل 131�10(. 

 توجه: اين كار را برای هر دو چوب انجام دهيد.

شكل 131ـ10

ج( به وس��يله ی گونيا يا متر، عرض چوب را به 9 قس��مت 
مساوي تقس��يم كنيد؛ يعني عرض هر قسمت بايد 10 ميلي متر 
باشد. اين اندازه گذاري را روي هر دو چوب انجام دهيد. اگر 
تقسيمات، طوري بود كه عدد صحيح به دست نيامد، با روش 

تقسيم خط به كمك خط مورب، اين كار را انجام دهيد.

د( با گونياي 90 درجه، و باتوجه به تقسيم بندي هاي انجام 
شده، خط هايي بكشيد كه از خط عرضي شروع و به سر چوب 
ختم مي شود )شكل 132�10(. آنگاه اين خط ها را به سر چوب 
و در ادام��ه، به روي ديگر چوب منتقل كنيد. اين كار را روي 

هر دو قطعه چوب انجام دهيد. 

شكل 132ـ10
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6ـ10ـ اصول ساخت اتصال انگشتي و کاربرد آن

اتصال انگشتي، پس از ساخته شدن و در هم جا رفتن، شبیه 
انگشتان دو دست است که در هم فرو رفته اند و نامگذاري آن، 
به همین دلیل است. این اتصال، از جمله اتصاالت گوشه اي دو 
س��طحي به ش��مار مي رود؛ و چنانچه دقیق و تمیز ساخته شود 
اتصالي بسیار زیبا و محکم است که در گوشه ی صندوق هاي 
زینتي، جعبه هاي ظریف و همچنین در س��اخت جعبه ها با ابعاد 

بزرگ تر مانند دراور و ... به کار می رود )شکل 129�10(.

شكل 129ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال انگشتی

ب��رای س��اخت ای��ن اتص��ال، دو قطعه چ��وب )ب��ه ابعاد 
20×90×200 میلی مت��ر(، گونی��ا، اره ظریف بُ��ر، مغار و یك 

چکش آماده کرده، مانند مراحل زیر اقدام نمایید:

الف( به وس��یله ی یك گونیاي 90 درجه ی دقیق، چوب ها 
را از نظ��ر گونیایي کنترل ک��رده، یك رو  یك نَر هر کدام از 
چوب ها را عالمت بزنید و دقت نمایید که س��ر چوب ها، حتماً 

باید گونیایي باشد )شکل 130�10(.

شكل 130ـ10

ب( ب��ه اندازه ی 20 میلي متر از س��ر چوب فاصله داده و با 
گونیا، یك خط عرضي بکش��ید؛ به این معني که این خط، به 
اندازه ی ضخامت چوب از سر آن فاصله دارد. این خط را باید 

به چهار طرف چوب منتقل کنید )شکل 131�10(. 

 توجه: این کار را برای هر دو چوب انجام دهید.

شكل 131ـ10

ج( به وس��یله ی گونیا یا متر، عرض چوب را به 9 قس��مت 
مساوي تقس��یم کنید؛ یعني عرض هر قسمت باید 10 میلي متر 
باشد. این اندازه گذاري را روي هر دو چوب انجام دهید. اگر 
تقسیمات، طوري بود که عدد صحیح به دست نیامد، با روش 

تقسیم خط به کمك خط مورب، این کار را انجام دهید.

د( با گونیاي 90 درجه، و باتوجه به تقسیم بندي هاي انجام 
شده، خط هایي بکشید که از خط عرضي شروع و به سر چوب 
ختم مي شود )شکل 132�10(. آنگاه این خط ها را به سر چوب 
و در ادام��ه، به روي دیگر چوب منتقل کنید. این کار را روي 

هر دو قطعه چوب انجام دهید. 

شكل 132ـ10
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شكل 135ـ10

ط( چوب زبانه را به طور افقي به گيره بس��ته و قسمت اول 
را با يك برش عرضي از چوب جدا كنيد )شكل 136�10(.

شكل 136ـ10

ی( چ��وب را برگردانده، دوباره ب��ه گيره ببنديد، و طرف 
ديگر را نيز مانند طرف اول، ببريد )شكل 137�10(.

شكل 137ـ10

ه���( يكي از چوب ها را به عنوان فاق و ديگري را به عنوان 
زبانه درنظر گرفته و روي آنها بنويسيد.

و( قسمت هايي را كه بايد بريده شده و دور بيفتد، روي هر 
دو چوب هاشور بزنيد. روي چوب زبانه، از قسمت اول شروع 
كنيد و يك در ميان هاشور بزنيد و روي چوب فاق، از قسمت 
دوم ش��روع كرده و به ترتيب باال عمل نماييد. اين كار از بروز 
اش��تباه جلوگيري كرده و محل خوراک اره را نيز مش��خص 

خواهد كرد )شكل های 133�10 و 134�10(.

شكل 133ـ10ـ فاق.

شكل 134ـ10ـ زبانه.

ز( چوب زبانه را ب��ه طور عمودي به گيره ببنيديد؛ طوري 
كه روي آن به طرف شما باشد.

ح( ب��ا اره، برش هايي به طور عم��ودي و در كنار هر خط 
بزنيد؛ طوري كه خوراک اره از قس��مت دورريز گرفته شود. 
در واقع، عرض زبانه ها نبايد از 10 ميلي متر كمتر ش��ود )شكل 

.)10�135
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س( چوب زبانه را روی فاق گذاش��ته، به وسيله ی چكش 
چوبي يا الس��تيكی، ضربات آرامي به آن وارد كنيد )ش��كل 
140�10(؛ چنانچه به ضربات محكم نياز بود، اين كار را نكنيد. 

 توجـه: در صورت جا نرفتن ف��اق و زبانه در هم، با مغار 
و س��وهان، قسمت هاي زايد را برطرف كنيد تا اتصال، با فشار 
معمولي در هم جا برود و دقت كنيد كه عالمت هاي گونيايي 

روي هر دو چوب به طرف بيرون قرار گيرند.

شكل 140ـ10

ک( چ��وب فاق را نيز مانند چ��وب زبانه به گيره ببنديد و 
برش ه��ای الزم را باتوجه به اينكه خ��وراک اره بايد از طرف 

دور ريز باشد، بر روي آن انجام دهيد. )شكل 138�10(

شكل 138ـ10

ل( چوب زبانه را به وس��يله ی پيچ دستي به ميز كار ببنديد؛ 
زير آن بايد زير سري قرار دهيد.

م( به وسيله ی مغار، بايد سه قسمت وسط زبانه را به صورت 
يك در ميان و مانند فاق در آوريد )شكل 139�10(.

 توجـه: عملي��ات مغاركاری اين قس��مت را، از دو طرف 
انجام دهيد.

 

شكل 139ـ10

ن( چوب فاق را به وس��يله ی پيچ دس��تي به ميز كار ببنديد، 
چهار قسمت عالمت زده ی آنرا مانند چوب زبانه، درآوريد.
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شكل 142ـ10

ب( به وس��يله ی گوني��ا، ب��ه فاصل��ه ی 20 ميلي مت��ر )برابر 
ضخامت( از س��ر چوب، يك خط عرضي بكش��يد و اين خط 
را دور كنيد. اين كار را روي هر دو قطعه چوب انجام دهيد. 

 توجه: به وس��يله ی خط كش تيره دار نيز مي توانيد اين كار 
را انجام دهيد )شكل 143�10(.

شكل 143ـ10

ج( روي چ��وب زبانه، به فاصله ی 10 ميلي متر )برابر نصف 
ضخامت( از سر چوب، يك خط عرضي ديگر موازي با خط 

اول بكشيد.

د( س��ه برابر فاصله ی خط اول، يعني 60 ميلي متر، از س��ر 
چوب فاصله داده، يك خط عرضي ديگر موازي دو خط قبلي 

بكشيد )شكل 144�10(.

7ـ10ـ اصول ساخت اتصال دم چلچله و كاربرد آن

زبانه ی اتصال دم چلچله، تا حدي شبيه انتهاي دم پرنده اي 
ب��ه نام چلچله مي باش��د كه به همين دليل، ب��ه اين نام معروف 
ش��ده است. اين اتصال، مانند اتصال انگشتي، از نوع اتصاالت 
گوش��ه اي دو سطحي می باش��د، با اين تفاوت كه فقط از يك 
طرف قابل جاس��ازي اس��ت. اين اتصال، بس��يار محكم است 
و در جعبه هاي��ي كه حركت كش��ويي دارند كاربرد داش��ته و 
چنانچه جهت خارج شدن زبانه، عمود بر حركت كشو باشد، 
ب��ه هيچ وجه از محل خود خارج نمي ش��ود. اگ��ر اين اتصال، 
دقيق و تميز س��اخته شود، بسيار زيبا خواهد بود كه در ساخت 
جعبه ه��اي تزييني گران قيم��ت و جواهرات ني��ز كاربرد دارد 

)شكل 141�10(.

شكل 141ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال دم چلچله

پ��س از تهيه ی دو قطع��ه چوب )به ابع��اد 20×100×200 
ميلی متر(، اره ظريف بُر، گونيا بازشو، مغار، رنده، چكش و گونياي 
90 درجه، براي س��اخت اين اتصال مراحل زير را انجام دهيد:

الف( به وس��يله ی گونياي 90 درجه ی دقيق، چوب ها را از 
نظ��ر گونيايي بودن كنترل ك��رده و يك رو و يك نر هر يك 
از قطعات چوبي را عالمت بزنيد. گونيايي بودن قس��مت س��ر 

چوب بسيار اهميت دارد )شكل 142�10(.
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ز( قسمت هايي از زبانه را كه بايد پس از برش و مغار كاري 
دور بيفتد، عالمت بزنيد و مشخص كنيد.

ح( چ��وب زبانه را به گيره ببنديد، طوري كه روي آن، در 
حالت عمودي به طرف شما باشد.

ط( باتوج��ه به اينكه خوراک اره بايد از طرف دور ريز در 
نظر گرفته شود، زبانه ها را برش بزنيد.

 توجه: اره را با توجه به شكل زبانه، به صورت مورب ببريد 
)شكل 146�10(.

شكل 146ـ10

ی( چوب را به صورت افقي به گيره ببنديد و بَِر زبانه را ببريد.

ک( چ��وب را برگردان��ده، بَِر ديگر آنرا ني��ز برش دهيد                
)شكل 147�10(.

شكل 147ـ10

شكل 144ـ10

ه�( عرض چوب زبانه را به 10 قسمت مساوي تقسيم كنيد 
)يعني هر فاصله 10 ميلي متر(؛ زيرا بايد 3 زبانه ترس��يم كرده و 
بس��ازيد. اگر عرض زبانه، مقدار عددي بود كه به راحتي قابل 
تقسيم نبود، به روش تقسيم خط به كمك خط مورب عمل كنيد.

و( براي به دس��ت آوردن زبانه ها، از س��مت راست شروع 
كرده، اولين تقس��يمات روي خ��ط 10 ميلي متری را به دومين 
تقس��يمات روي خط 60 ميلي متر وص��ل كنيد. دوباره از روي 
همين نقط��ه )يعني فاصله ی دومی روي خ��ط 60 ميلي متری( 
به فاصله س��وم روي خط 10 ميلي متری، خطي وصل كنيد. در 
اي��ن هنگام، خواهيد ديد كه يك زبانه به وجود آمده اس��ت؛ 
به همين ترتيب، خطوط را به يكديگر وصل كنيد تا س��ه زبانه 

روي چوب ترسيم شود )شكل 145�10(.

شكل 145ـ10
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شكل 142ـ10

ب( به وس��یله ی گونی��ا، ب��ه فاصل��ه ی 20 میلي مت��ر )برابر 
ضخامت( از س��ر چوب، یك خط عرضي بکش��ید و این خط 
را دور کنید. این کار را روي هر دو قطعه چوب انجام دهید. 

 توجه: به وس��یله ی خط کش تیره دار نیز مي توانید این کار 
را انجام دهید )شکل 143�10(.

شكل 143ـ10

ج( روي چ��وب زبانه، به فاصله ی 10 میلي متر )برابر نصف 
ضخامت( از سر چوب، یك خط عرضي دیگر موازي با خط 

اول بکشید.

د( س��ه برابر فاصله ی خط اول، یعني 60 میلي متر، از س��ر 
چوب فاصله داده، یك خط عرضي دیگر موازي دو خط قبلي 

بکشید )شکل 144�10(.

7ـ10ـ اصول ساخت اتصال دم چلچله و کاربرد آن

زبانه ی اتصال دم چلچله، تا حدي شبیه انتهاي دم پرنده اي 
ب��ه نام چلچله مي باش��د که به همین دلیل، ب��ه این نام معروف 
ش��ده است. این اتصال، مانند اتصال انگشتي، از نوع اتصاالت 
گوش��ه اي دو سطحي می باش��د، با این تفاوت که فقط از یك 
طرف قابل جاس��ازي اس��ت. این اتصال، بس��یار محکم است 
و در جعبه های��ي که حرکت کش��ویي دارند کاربرد داش��ته و 
چنانچه جهت خارج شدن زبانه، عمود بر حرکت کشو باشد، 
ب��ه هیچ وجه از محل خود خارج نمي ش��ود. اگ��ر این اتصال، 
دقیق و تمیز س��اخته شود، بسیار زیبا خواهد بود که در ساخت 
جعبه ه��اي تزییني گران قیم��ت و جواهرات نی��ز کاربرد دارد 

)شکل 141�10(.

شكل 141ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال دم چلچله

پ��س از تهیه ی دو قطع��ه چوب )به ابع��اد 20×100×200 
میلی متر(، اره ظریف بُر، گونیا بازشو، مغار، رنده، چکش و گونیاي 
90 درجه، براي س��اخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

الف( به وس��یله ی گونیاي 90 درجه ی دقیق، چوب ها را از 
نظ��ر گونیایي بودن کنترل ک��رده و یك رو و یك نر هر یك 
از قطعات چوبي را عالمت بزنید. گونیایي بودن قس��مت س��ر 

چوب بسیار اهمیت دارد )شکل 142�10(.

ز( قسمت هایي از زبانه را که باید پس از برش و مغار کاري 
دور بیفتد، عالمت بزنید و مشخص کنید.

ح( چ��وب زبانه را به گیره ببندید، طوري که روي آن، در 
حالت عمودي به طرف شما باشد.

ط( باتوج��ه به اینکه خوراك اره باید از طرف دور ریز در 
نظر گرفته شود، زبانه ها را برش بزنید.

 توجه: اره را با توجه به شکل زبانه، به صورت مورب ببرید 
)شکل 146�10(.

شكل 146ـ10

ی( چوب را به صورت افقي به گیره ببندید و بَِر زبانه را ببرید.

ك( چ��وب را برگردان��ده، بَِر دیگر آنرا نی��ز برش دهید                
)شکل 147�10(.

شكل 147ـ10

شكل 144ـ10

ه�( عرض چوب زبانه را به 10 قسمت مساوي تقسیم کنید 
)یعني هر فاصله 10 میلي متر(؛ زیرا باید 3 زبانه ترس��یم کرده و 
بس��ازید. اگر عرض زبانه، مقدار عددي بود که به راحتي قابل 
تقسیم نبود، به روش تقسیم خط به کمك خط مورب عمل کنید.

و( براي به دس��ت آوردن زبانه ها، از س��مت راست شروع 
کرده، اولین تقس��یمات روي خ��ط 10 میلي متری را به دومین 
تقس��یمات روي خط 60 میلي متر وص��ل کنید. دوباره از روي 
همین نقط��ه )یعني فاصله ی دومی روي خ��ط 60 میلي متری( 
به فاصله س��وم روي خط 10 میلي متری، خطي وصل کنید. در 
ای��ن هنگام، خواهید دید که یك زبانه به وجود آمده اس��ت؛ 
به همین ترتیب، خطوط را به یکدیگر وصل کنید تا س��ه زبانه 

روي چوب ترسیم شود )شکل 145�10(.

شكل 145ـ10
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ع( گونياي بازش��و را طبق زاويه ی شيب زبانه، تنظيم كرده 
و خطوط زبانه را روي سر چوب بكشيد )شكل 150�10(.

شكل 150ـ10

ف( با گوني��اي 90 درجه، خطوط را به طرف پايين منتقل 
كنيد تا خط عرضي )20 ميلي متر( را قطع كنند )شكل 151�10(.

شكل 151ـ10

ض( فاق خط كشي شده را به طور عمودي به گيره ببنديد، 
با اره ظريف بُر، خطوط را به طور عمودي برش بزنيد و هنگام 

برش، خوراک اره را درنظر بگيريد )شكل 152�10(.

ل( چوب زبانه را كه دو قسمت وسط آن باقي مانده است، 
به وس��يله ی پيچ دس��تي و قرار دادن زير س��ري، روی ميز كار 

محكم ببنديد.

م( يك مغار پخ دار به عرض قس��مت پايين، يعني قس��متي 
كه بايد خارج شود، انتخاب كرده و دقت كنيد كه تيز باشد.

ن( به وسيله ی مغار پخ دار، دو قسمت وسط را خارج كنيد؛ 
البته اين كار را، از دو طرف انجام دهيد )شكل 148�10(.

شكل 148ـ10

س( چوب فاق را به صورت عمودي به گيره ببنديد و زبانه ی 
بريده ش��ده را روي آن قرار داده، با سوزن خط كش، اندازه ها 
را ب��ا زدن عالمت، به روي فاق منتقل كنيد )ش��كل 149�10(.

شكل 149ـ10
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شكل 152ـ10

ق( چوب فاق را، طبق شكل 153�10، با پيچ دستي محكم 
ببنديد و با مغار، قس��مت هاي مش��خص ش��ده ی فاق را خارج 
كنيد. توجه داش��ته باشيد كه اين قسمت ها نيز بايد از دو طرف 

خارج شوند.

شكل 153ـ10

ر( فاق س��اخته ش��ده را به گيره بس��ته و ب��ا ضربه ی آرام 
چكش، زبانه را در آن،  جا بزنيد )شكل 154�10(.

شكل 154ـ10

ش( چنانچ��ه پ��س از جا زدن، اش��كالي در اتص��ال بود، 
به وسيله ی مغار و چوبسا آن را برطرف كنيد.
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ع( گونیاي بازش��و را طبق زاویه ی شیب زبانه، تنظیم کرده 
و خطوط زبانه را روي سر چوب بکشید )شکل 150�10(.

شكل 150ـ10

ف( با گونی��اي 90 درجه، خطوط را به طرف پایین منتقل 
کنید تا خط عرضي )20 میلي متر( را قطع کنند )شکل 151�10(.

شكل 151ـ10

ض( فاق خط کشي شده را به طور عمودي به گیره ببندید، 
با اره ظریف بُر، خطوط را به طور عمودي برش بزنید و هنگام 

برش، خوراك اره را درنظر بگیرید )شکل 152�10(.

ل( چوب زبانه را که دو قسمت وسط آن باقي مانده است، 
به وس��یله ی پیچ دس��تي و قرار دادن زیر س��ري، روی میز کار 

محکم ببندید.

م( یك مغار پخ دار به عرض قس��مت پایین، یعني قس��متي 
که باید خارج شود، انتخاب کرده و دقت کنید که تیز باشد.

ن( به وسیله ی مغار پخ دار، دو قسمت وسط را خارج کنید؛ 
البته این کار را، از دو طرف انجام دهید )شکل 148�10(.

شكل 148ـ10

س( چوب فاق را به صورت عمودي به گیره ببندید و زبانه ی 
بریده ش��ده را روي آن قرار داده، با سوزن خط کش، اندازه ها 
را ب��ا زدن عالمت، به روي فاق منتقل کنید )ش��کل 149�10(.

شكل 149ـ10

شكل 152ـ10

ق( چوب فاق را، طبق شکل 153�10، با پیچ دستي محکم 
ببندید و با مغار، قس��مت هاي مش��خص ش��ده ی فاق را خارج 
کنید. توجه داش��ته باشید که این قسمت ها نیز باید از دو طرف 

خارج شوند.

شكل 153ـ10

ر( فاق س��اخته ش��ده را به گیره بس��ته و ب��ا ضربه ی آرام 
چکش، زبانه را در آن،  جا بزنید )شکل 154�10(.

شكل 154ـ10

ش( چنانچ��ه پ��س از جا زدن، اش��کالي در اتص��ال بود، 
به وسیله ی مغار و چوبسا آن را برطرف کنید.
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8ـ10ـ اصول ساخت اتصال بيسكوئيتي و كاربرد آن

اين اتصال، كه اخيراً كاربرد فراوانی در ساخت مصنوعات 
چوبي پيدا كرده، شبيه اتصال قليف زبانه كوتاه است. زبانه هاي 
اين اتصال، از چوب فشرده ساخته شده كه در هنگام چسب زني 
و در اثر جذب رطوبت، واكشيده شده و ضخامت آن افزايش 
مي يابد؛ و بدين ترتيب است كه استحكام اتصال زياد می شود. 
براي انجام اين اتصال، از دس��تگاه مخصوصي كه داراي تيغه 
فرز  مخصوصی مي باش��د استفاده مي ش��ود )شكل 155�10(.

شكل 155ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال عرضی بيسكوئيتي

پس از تهيه ی زبانه، چس��ب، گونيا، پيچ دس��تي و دو قطعه 
چوب، مراحل زير را انجام دهيد:

الف( با اس��تفاده از گونياي معمولي، محل دقيق اتصال را 
خط كش��ي كنيد. ب��راي اين كار، دو قطعه چ��وب را كه از نر 
كاماًل گونيايي ش��ده اند، كنار يكديگر قرار داده و روي سطح 

آنها، خطي افقی ترسيم كنيد )شكل 156�10(.

شكل 156ـ10

ب( يك��ی از قطع��ه چوب ه��ا را روی ي��ك قطعه چوب 
كمكي قرار داده و به كمك پيچ دس��تی آنرا محكم كنيد. در 
اين حالت، لبه ی قطعه چوبي كه قرار اس��ت كنش��كاف شود، 

قدري داخل تر از چوب كمكي قرار گيرد.

ج( لبه ی گونياي دس��تگاه را طوري به نر چوب تكيه دهيد 
كه وس��ط دستگاه، روي خط كشيده شده در وسط محل زبانه 

)كنشكاف( باشد )شكل 157�10(.

شكل 157ـ10

د( دستگاه را روش��ن نماييد. با فشار دادن دستگاه و رو به 
جلو حركت دادن آن، عمل ش��يار زدن را انجام دهيد )ش��كل 

.)10�158

شكل 158ـ10

ه�( عمليات باال را، روي چوب ديگر نيز انجام دهيد.

و( زبانه ی بيسكوئيتي را، مطابق عمق و پهناي شيار انتخاب كنيد.
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8ـ10ـ اصول ساخت اتصال بیسکوئیتي و کاربرد آن

این اتصال، که اخیراً کاربرد فراوانی در ساخت مصنوعات 
چوبي پیدا کرده، شبیه اتصال قلیف زبانه کوتاه است. زبانه هاي 
این اتصال، از چوب فشرده ساخته شده که در هنگام چسب زني 
و در اثر جذب رطوبت، واکشیده شده و ضخامت آن افزایش 
مي یابد؛ و بدین ترتیب است که استحکام اتصال زیاد می شود. 
براي انجام این اتصال، از دس��تگاه مخصوصي که داراي تیغه 
فرز  مخصوصی مي باش��د استفاده مي ش��ود )شکل 155�10(.

شكل 155ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال عرضی بیسکوئیتي

پس از تهیه ی زبانه، چس��ب، گونیا، پیچ دس��تي و دو قطعه 
چوب، مراحل زیر را انجام دهید:

الف( با اس��تفاده از گونیاي معمولي، محل دقیق اتصال را 
خط کش��ي کنید. ب��راي این کار، دو قطعه چ��وب را که از نر 
کاماًل گونیایي ش��ده اند، کنار یکدیگر قرار داده و روي سطح 

آنها، خطي افقی ترسیم کنید )شکل 156�10(.

شكل 156ـ10

ب( یک��ی از قطع��ه چوب ه��ا را روی ی��ك قطعه چوب 
کمکي قرار داده و به کمك پیچ دس��تی آنرا محکم کنید. در 
این حالت، لبه ی قطعه چوبي که قرار اس��ت کنش��کاف شود، 

قدري داخل تر از چوب کمکي قرار گیرد.

ج( لبه ی گونیاي دس��تگاه را طوري به نر چوب تکیه دهید 
که وس��ط دستگاه، روي خط کشیده شده در وسط محل زبانه 

)کنشکاف( باشد )شکل 157�10(.

شكل 157ـ10

د( دستگاه را روش��ن نمایید. با فشار دادن دستگاه و رو به 
جلو حرکت دادن آن، عمل ش��یار زدن را انجام دهید )ش��کل 
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شكل 158ـ10

ه�( عملیات باال را، روي چوب دیگر نیز انجام دهید.

و( زبانه ی بیسکوئیتي را، مطابق عمق و پهناي شیار انتخاب کنید.
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و در اثر جذب رطوبت، واکشیده شده و ضخامت آن افزایش 
مي یابد؛ و بدین ترتیب است که استحکام اتصال زیاد می شود. 
براي انجام این اتصال، از دس��تگاه مخصوصي که داراي تیغه 
فرز  مخصوصی مي باش��د استفاده مي ش��ود )شکل 155�10(.

شكل 155ـ10

دستورالعمل ساخت اتصال عرضی بیسکوئیتي
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خط کش��ي کنید. ب��راي این کار، دو قطعه چ��وب را که از نر 
کاماًل گونیایي ش��ده اند، کنار یکدیگر قرار داده و روي سطح 
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شكل 156ـ10
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این حالت، لبه ی قطعه چوبي که قرار اس��ت کنش��کاف شود، 
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ز( با استفاده از قلم موي مناسب، داخل شيارها و سطح زبانه 
را به چسب آغشته كنيد )شكل 159�10(.

شكل 159ـ10

ح( زبانه ه��اي بيس��كوئيتي را داخل ش��يارها ق��رار داده و 
قطعات چوب را به وسيله ی پيچ دستي يا تنگ دستي به يكديگر 

محكم كنيد )شكل 160�10(.

شكل 160ـ10
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شكل 160ـ10

آزمون پايانی 10

1� مراحل ساخت اتصال نیم نیم صلیبي چه تشابهي با نیم نیم T شکل دارد؟

2� اتصال فاق و زبانه ی دو طرف فارسي، در کجا به کار مي رود؟

الف( جایي که از دو طرف دید داشته باشد.                                  ب( برای عریض کردن قطعه کار.

ج( جایي که استحکام زیاد الزم داشته باشد.                                  د( برای ساخت قید صندلی ها.

3� اتصال قلیف سراسري زبانه جدا، در چه صورتي محکم تر است؟

الف( درصورتي که زبانه ی آن در راه چوب باشد.

ب( زبانه ی آن بي راه باشد.

ج( زبانه ی آن از جنس چوب دیگر باشد.

د( زبانه و قلیف، از یك چوب باشند.

4� چرا در چوب هاي ضخیم، از اتصاالت ُکم و زبانه ی دوتایي )دو زبانه( استفاده مي کنند؟

ب( محکم تر است. الف( زبانه ی پهن لق مي شود. 

د( آسان تر است. ج( سطح چسب، بیشتر شده و لق نمي شود. 

5� در شکل زیر چه اتصالي نشان داده شده است؟

الف( اتصال دم چلچله ی یك طرف مخفي.                                   ب( اتصال انگشتي.

ج( اتصال دم چلچله ی ساده.                                                         د( اتصال قلیف ُکم و زبانه.

6� اتصال بیسکوئیتی،شبیه چه اتصالی است؟ توضیح دهید.

7� با اتصال بیسکوئیتی، چه گروه اتصاالتی را می توان ایجاد کرد؟

الف( اتصاالت دوسطحی                                                            ب( اتصاالت عرضی

ج( اتصاالت گوشه                                                                      د( همه ی گروه ها
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2� اتصال فاق و زبانه ی دو طرف فارسي، در کجا به کار مي رود؟

الف( جایي که از دو طرف دید داشته باشد.                                  ب( برای عریض کردن قطعه کار.

ج( جایي که استحکام زیاد الزم داشته باشد.                                  د( برای ساخت قید صندلی ها.

3� اتصال قلیف سراسري زبانه جدا، در چه صورتي محکم تر است؟

الف( درصورتي که زبانه ی آن در راه چوب باشد.

ب( زبانه ی آن بي راه باشد.

ج( زبانه ی آن از جنس چوب دیگر باشد.

د( زبانه و قلیف، از یك چوب باشند.

4� چرا در چوب هاي ضخیم، از اتصاالت ُکم و زبانه ی دوتایي )دو زبانه( استفاده مي کنند؟

ب( محکم تر است. الف( زبانه ی پهن لق مي شود. 

د( آسان تر است. ج( سطح چسب، بیشتر شده و لق نمي شود. 
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ج( اتصال دم چلچله ی ساده.                                                         د( اتصال قلیف ُکم و زبانه.

6� اتصال بیسکوئیتی،شبیه چه اتصالی است؟ توضیح دهید.

7� با اتصال بیسکوئیتی، چه گروه اتصاالتی را می توان ایجاد کرد؟

الف( اتصاالت دوسطحی                                                            ب( اتصاالت عرضی

ج( اتصاالت گوشه                                                                      د( همه ی گروه ها
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آزمون پایانی 10

1� مراحل ساخت اتصال نيم نيم صليبي چه تشابهي با نيم نيم T شكل دارد؟

2� اتصال فاق و زبانه ی دو طرف فارسي، در كجا به كار مي رود؟

الف( جايي كه از دو طرف ديد داشته باشد.                                  ب( برای عريض كردن قطعه كار.

ج( جايي كه استحكام زياد الزم داشته باشد.                                  د( برای ساخت قيد صندلی ها.

3� اتصال قليف سراسري زبانه جدا، در چه صورتي محكم تر است؟

الف( درصورتي كه زبانه ی آن در راه چوب باشد.

ب( زبانه ی آن بي راه باشد.

ج( زبانه ی آن از جنس چوب ديگر باشد.

د( زبانه و قليف، از يك چوب باشند.
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5� در شكل زير چه اتصالي نشان داده شده است؟
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