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 هدف کلی

کسب مهارت ساخت و به کارگیری انواع شابلون

توانایی ساخت و به کارگیری انواع شابلون در کابینت چوبی

  هدف های رفتاری: فراگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود: 

1ــ کاربرد انواع شابلون را توضیح دهد. 
2ــ شابلون های کنترل کننده  را به کار گیرد. 
3ــ شابلون های تسریع کننده را به کار گیرد. 
4ــ شابلون های حفاظتی را به کار گیرد. 
5ــ شابلون های کنترل کننده را بسازد. 
6ــ شابلون های تسریع کننده را بسازد. 
7ــ شابلون های حفاظتی را بسازد. 

8ــ شابلون های کنترل کننده را بسازد.
9ــ شابلون های مونتاژ یا فیکسچر را به کار گیرد. 

10ــ اهمیت و لزوم استفاده از انواع شابلون ها را بیان کند.

ساعت آموزش 

جمععملینظری

٤١٦٢٠

واحد کار سوم



   81  

1ــ شابلون چیست؟ 
2ــ الگو چیست؟ 

3ــ کاربرد وسیلٔه حفاظتی در شکل )1ــ3( را توضیح دهید. 

پیش آزمون )٣(

شکل ١ــ3

شکل ٢ــ3

شکل 3ــ3

بیان  را  به کارگیری شابلون در شکل )2ــ3(  از  4ــ هدف 
کنید. 

5 ــ چند نوع شابلون  خط کشی را می شناسید؟ آن ها را نام 
ببرید. 

را  چوبی(  )میخ  دوبل  یک  قطر  بخواهید  چنان چه  ــ   6
اندازه گیری کنید از چه وسیله ای استفاده می کنید؟ 

در  وسیله ای  چه  از  منحنی  خطوط  کشیدن  برای  7ــ 
نقشه کشی استفاده می کنید؟ )شکل 3ــ3(



  82  

8 ــ اگر بخواهید یک پایٔه میز سم آهویی را ترسیم کنید از چه وسیله ای استفاده می کنید؟ 
9ــ برای تهیٔه الگوی خط کشی یا شابلون از چه موادی استفاده می کنند؟ 

10ــ اگر بخواهید چوب نازکی را با ماشین ارٔه نواری برش دهید، بدون این که دست خودرا )برای رعایت مسائل حفاظتی( 
به اره نزدیک کنید، از چه وسیله ای استفاده می کنید؟ شکل آن را با دست آزاد روی کاغذ ترسیم کنید. 

11ــ آیا برای رنده کردن با ماشین رنده،  شابلون یا وسیلٔه حفاظتی خاصی وجود دارد؟ 
12ــ کاربرد وسیله های حفاظتی نشان داده شده در شکل چیست؟ )شکل های 4 ــ3 و 5ــ3(

شکل 5 ــ3شکل ٤ــ3
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3ــ توانایی ساخت و به کارگیری انواع شابلون

1ــ1ــ3ــ شابلون های تسریع کننده
این نوع شابلون، مانند شابلون های خط کشی، جهت تسریع 
سری سازی  کارهای  در  سهولت  باعث  و  می شوند  استفاده  کار 

)تولید انبوه( می گردند. 
اشکال  از  ترکیبی  که  مذکور،  شابلون های  ساخت  برای 
)با بزرگ کردن  یا میلی متری  از کاغذ شطرنجی  هندسی هستند، 
قطعات  شابلون   می توانید  برابر(  مقیاس  به  شطرنجی  خانه های 

قوس دار را تهیه نمایید )شکل 8ــ3(. 

را  اصولی  رعایت  چوب  صنایع  در  کاری  هر  به  اقدام 
می طلبد که برای شخص جنبٔه حفاظتی و ایمنی دارد، یا از ایجاد 
تولید جلوگیری می نماید و سرعت عمل و کیفیت و  به  خسارت 

راندمان را بیش تر می کند. 
در  تسریع کننده  و  حفاظتی  وسایل  جمله  از  شابلون ها 
به کار گیری، ضریب  کار هستند که الزم است، ضمن شناخت و 

اطمینان آن ها را، در کار باال ببرید )شکل 6ــ3(.

شکل ٦ــ3

1ــ3ــ آشنایی با کاربرد انواع شابلون  
و  طرح ها  و  محصوالت  تنوع  به دلیل  چوب،  صنایع  در 
نقشه های ساخت در زمینٔه مبلمان، دکوراسیون، کابینت و در و 
پنجره و غیره به استفاده از انواع شابلون، که متنوع و متعدد نیز 

هستند، نیازمندیم )شکل 7ــ3(. 

شکل 7ــ3

شکل 8 ــ3

جدول شطرنجی

T خط کش

نمایید.  رسم  را  شطرنجی  خانه های   T خط کش  با  ابتدا 
سپس، با توجه به نقشٔه کار مورد نظر طرح را به صفحٔه شطرنجی 
متناسب  شطرنجی  خانه های  ابعاد  با  طرح  انتقال  دهید.  انتقال 

است. خانٔه شطرنجی را روی نقشه کار اصلی رسم نمایید. 
را  خانه ها  است  شده  رسم  دهم  یک  مقیاس  با  نقشه  اگر 
به  تا  برابر خانه های طرح اصلی رسم کنید  در کاغذ شطرنجی ده 
مقیاس  1/1، یعنی اندازٔه واقعی برسد. به این ترتیب طرح روی 

کاغذ شطرنجی انتقال می یابد  )شکل 9ــ3(. 
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به صورت نقطه یابی موقعیت ها را عالمت بگذارید و به کمک 
پیستوله )شکل 10ــ3( نقاط را به یکدیگر وصل کنید. 

شکل 9ــ3

شکل ١٠ــ3

پس از تهیٔه شابلون کاغذی، آن را روی صفحات مصنوعی 
مانند فیبر یا سه الیی بچسبانید و فرم اصلی آن را برش بزنید. با 
به کارگیری پیستوله، شکل ترسیم شده  یکنواخت و دقیق خواهد 

بود )شکل 11ــ3(. 
با به کارگیری شابلون، قطعات مشابه یکدیگر و یک اندازه 
به دست خواهد آمد. مثاًل برای ساخت تاج در کابینت )قید باالیی( 
می شود.  تهیه  پالستیکی  شابلون  ابتدا  )12ــ3(،  شکل  مطابق 

سپس از روی آن نمونٔه چوبی را می سازند. 

شکل ١١ــ3

شکل ١٢ــ3

شکل ١3ــ3

قوس های  آوردن  به دست  برای  قوس دار،  قطعات  در 
یکسان و مشابه، نظیر پشتی صندلی )شکل 13ــ3( اقدام منحصر 
به فرد ساخت شابلون است. و بدون شابلون این کار غیر ممکن 

نیست.
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انبوه  تولید  برای  خط کشی  شابلون های  که  آن جایی  از 
را  دقت الزم  شابلون  در ساخت  است  لذا الزم  می روند،  به کار 
به کار گرفت تا خطای احتمالی در مونتاژ تولیدات صورت نگیرد. 

بنابراین، جزیی ترین خطاها قابل چشم پوشی نیست.
کارهای  در  دوبل  اتصال  شابلون  )14ــ3(  شکل  در   
در  شابلون ها  اساسی ترین  از  یکی  که  می بینید  را  صفحه ای 

کابینت سازی است. 

ابتکار عمل و خالقیت، الزمٔه ساخت شابلون برای فعالیت 
کارگاهی است. در ماشین های صنایع چوب تعدادی حفاظ روی 
دستگاه ها نصب شده است که خطرات را کاهش می دهد، اما کافی 
جهت  حفاظتی  و  کمکی  شابلون های  از  که  است  نیاز  و  نیست 
تیغه در ماشین اره مجموعه ای شکل  از کنار  عبور دادن چوب 

)15ــ3( استفاده شود.
در شکل )16ــ3( حفاظ اره روی تیغه ای را پوشانده ولی 
به دلیل باریک بودن قطعات برش خورده نیاز است که از شابلون 

کمکی، نشان داده شده در شکل، استفاده نمایید. 

شکل ١٤ــ3

2ــ1ــ3ــ شابلون های حفاظتی 
این نوع شابلون ها به منظور حفاظت کارگر از صدمات احتمالی 

ناشی از برخورد انگشتان دست با تیغٔه ماشین ها به کار می رود.
نوع شابلون های حفاظتی با توجه به نوع فعالیت کارگاهی 

و نوع ماشینی که مورد استفاده قرار می گیرد، متفاوت است.

شکل ١5ــ3 شابلون های حفاظتی در اره گرد

شکل ١٦ــ3 شابلون حفاظتی هدایت چوب از کناره اره گرد

اندازه و ابعاد شابلون کمکی در شکل نشان داده شده است. 
در ماشین اره گرد مجموعه ای خطر پس زدن چوب وجود 

دارد.
 لذا با استفاده از شابلون های حفاظتی )نشان داده شده در 
شکل 17ــ3( می توانید ضمن مهار قطعه چوب بریده شده، ایمنی 
الزم را جهت برش قطعات به دست آورید. این شابلون  حفاظتی 

شکل ١7ــ3 گیره های مغناطیسی جهت جلوگیری از پس زدن قطعه کار
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فلزی دستگاه  گونیای  به  که  است  مغناطیسی  گیرٔه  واقع یک  در 
 یا روی صفحٔه ماشین می چسبد و به سهولت قابل نصب و جدا 

شدن است.
 شکل )18ــ3(، کاربرد شابلون هدایت قطعه چوب را از 
نشان می دهد.  گلویی،  نیم گرد  ایجاد شیار  اره گرد، جهت  روی 
قسمت انتهایی شابلون به حالت پله ای است و مانع از عقب رفتن 

قطعٔه کار می گردد.

شکل ١8ــ3 شابلون کمکی برای هدایت قطعه چوب روی اره گرد

در شکل )19ــ3(، نمونٔه چوبی شابلون را می بینید که ابعاد 
و اندازٔه آن نیز داده شده است. این نمونه را در کارگاه بسازید و 
لزوم  موقع  در  تا  دهید  قرار  رنده  و کف  گرد  اره  مجاور دستگاه 

به کار گرفته شود. 

شکل ١9ــ3 نمونۀ چوبی شابلون کمکی اره گرد و کف رند

تخته هایی که از کناره ها گونیایی نیستند برای برش طولی 
استفاده  20ــ3(  شکل  )مطابق  کشویی  شابلون   از  باید  آن ها 

نمود.

شکل ٢٠ــ3 نمونۀ چوبی شابلون کمکی اره گرد و کف رند

در این شابلون قسمت عرضی تخته )سر چوب( که صاف 
بریده شده است، به قسمت گوه ای شکل شابلون تکیه داده می شود 
و این شابلون با حرکت کشویی موازی با تیغٔه اره، برش طولی از 

کنار ٔه تخته را امکان پذیر می سازد. 
نشان  شابلون   از  می توان  مثلثی(  )مقطع  وتری  برش  برای 

داده شده در شکل )21ــ3( استفاده نمود.

شکل٢١ــ3 شابلون برش وتری چوب با اره گرد

این برش با چوب های چهار تراش شده )مقطع مربع( و با 
ارٔه گرد میزی صورت می گیرد. 

در این شابلون، که شیار ناودانی با مقطع v شکل است، 
قطعٔه چوب به صورت وتری برش می خورد. این شابلون روی میز 
ثابت می شود و اره از وسط آن باال می آید تا از پس زدن و بلند 
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از  و  کند  جلوگیری  کمکی،  شانه های  توسط  چوب  قطعٔه  کردن 
قسمت باال قطعٔه چوب را مهار نماید. 

برای فاق و زبانه کردن قطعات چوبی در کارگاه، می توان 
از ماشین اره  گرد استفاده نمود.

این کار  زیرا  نمی شود.  توصیه  کمکی  قطعٔه  بدون  ولی 
عالوه بر داشتن خطرات احتمالی قطعات را دقیق و تمیز برش 

نمی زند.
پیشنهادی  شابلون  از  می توان  )22ــ3(  شکل  مطابق  لذا 

استفاده نمود. 

شکل٢٢ــ3 شابلون جهت ایجاد فاق در سر چوب

در شکل )23ــ3( شابلونی جهت برش قطعات گوه ای شکل 
پیشنهاد شده است و با آن می توانید گوه های تند یا کند را ایجاد 

نمایید. 

شکل ٢3ــ3 شابلون برش قطعات گوه ای شکل

2ــ3ــ دستورالعمل کارگاهی ساخت شابلون 
حفاظتی                      زمان 6 ساعت

وسایل مورد نیاز: 
1ــ تختٔه چوب راش به ابعاد

1 عدد     125×120×350 میلی متر  
2ــ تختٔه چوب راش به ابعاد 

1 عدد    125×120×280 میلی متر  
1 دستگاه    3ــ ارٔه عمود بر دستی برقی  
2 برگ      4ــ کاغذ شطرنجی  
1 عدد        5ــ مداد  
1 عدد    6ــ خط کش فلزی مدرج  

7ــ ماشین های اره نواری، کف رنده، گندگی و غیر آن ها 
1 عدد  8ــ پیچ دستی به طور 30 سانتی متر 

9ــ چوب سای و سوهان 
مراحل انجام کار: 

اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید: 
شکل  مطابق  رنده  کف  ماشین  برای  کمکی  شابلون  1ــ 
)24ــ3( مورد نظر است. اندازه های داده شده را یادداشت نمایید. 

2ــ تخته چوب راش 125×120×350 میلی متر را مطابق 
شکل انجام داده و سپس دو راهه بزنید. ابتدا با خط کش تیره دار 

خط کشی الزم را انجام دهید. 

شکل ٢٤ــ3 شابلون کشی ماشین کف رند
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3ــ با ماشین اره نواری یا ارٔه دستی برش دو راهه را انجام 
دهید. 

برای  را  میلی متر   280×120×125 چوب  قطعٔه  4ــ 
ساخت دستٔه شابلون تهیه نمایید و شکل مورد نظر را روی کاغذ 
شطرنجی ترسیم کنید. سپس، آن را روی قطعٔه چوب انتقال دهید 

تا شکل )25ــ3( ساخته شود.

شکل ٢5ــ3 دسته شابلون

 5ــ به  کمک چوب سای و سوهان سطوح آن را پرداخت 
نمایید. 

6ــ دستٔه ساخته  شده را روی صفحٔه شابلون بچسبانید و 
با پیچ دستی محکم کنید. 

نازک  قطعات  رندیدن  در  را  شما  شده،  ساخته  شابلون 
)26ــ3(  در شکل  آن چه  مطابق  را  شابلون  کرد.  کمک خواهد 

نشان داده شده است به کار بگیرید. 

شکل ٢٦ــ3

تخته پیش دهنده قطعات کوتاه

طریقه رندیدن قطعات کوتاه بوسیله تخته پیش دهنده

اغلب در کارگاه کابینت از ماشین اره گرد و ماشین فرز 
از  نمونه  چند  حالت  این  در  می شود.  استفاده  دستی  اورفرز  یا 
شابلون های کمکی حفاظتی برای ماشین فرز نشان داده می شود. 
شکل های )27ــ3( و )28ــ3( دو حالت فرز زدن افقی و 
عمودی صفحٔه چوبی را نشان می دهند که برای پیش گیری از پس 

زدن احتمالی قطعه  کار از شانه های کمکی استفاده می شود. 

شکل ٢7ــ3 شانه های حفاظتی به   صورت افقی

شکل ٢8ــ3 شانه های حفاظتی به صورت عمودی

بسته  زاویه دار  صورت  به  این که  به دلیل  کمکی  شانه های 
می شوند، مانع پس زدن قطعٔه کار به سمت عقب یا باال می  گردند. 
ایجاد  یا  کردن  اغلب جهت کنشکاف  اورفرز  از دستگاه 
شکل  می شود.  استفاده  کابینت  سطح  روی  مناسب  افزارهای 
اورفرز  دستگاه  با  فرزکاری  برای  شابلون  یک  نمونٔه  )29ــ3( 

دستی را نشان می دهد.
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در شکل )30ــ3( با دوقطعه چوب ساده می توان از پس 
زدن چوب به هنگام فرز زدن جلوگیری کرد. 

شکل ٢9ــ3 شابلون تسریع کننده و حفاظتی اورفرز

شکل 3٠ــ3 شابلون کمکی و حفاظتی جهت فرزکردن قطعات کوچک

3ــ1ــ3ــ شابلون های کنترل کننده 
گرفته  کار  به  مواردی  در  بیش تر  شابلون ها  از  دسته  این 
می شوند که اندازه های قطعٔه کار آن ها باید کنترل شود. در کارهای 
شابلون  از  است  الزم  ابعاد،  کنترل صحت  جهت  شده  خراطی 
وقتی یک طرح جهت  استفاده کرد.  اندازه  کنترل  کمکی جهت 
خراطی ترسیم می شود، در واقع حاشیٔه طرح شابلون کنترل اندازٔه 

آن است )شکل 31ــ3(. 
کارگاه  در  که  اندازه  کنترل  شابلون های  از  دیگر  یکی 
کوچک کابینت سازی استفاده می شود، به کارگیری از یک قطعه 

چوب و قرار دادن آن در سرمتٔه دریل دستی برقی است.

از این شابلون جهت تنظیم عمق سوراخ در دریل هایی که 
میلٔه تنظیم عمق سوراخ ندارند استفاده می شود.

برای  باشد  سانتی متر   9 مته  طول  اگر  )32ــ3(  در شکل 
دست یابی به عمق سوراخ 2 سانتی متر کافی است از تکه چوبی به 
طول 7 سانتی متر استفاده کنید، به طوری که در جهت طولی چوب 

را سوراخ نموده تا 2 سانتی متر از طول مته بیرون باشد. 

شکل 3١ــ3 شابلون کنترل ابعاد خراطی همراه با نمونۀ خراطی شده
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برای کنترل دویدگی کابینت یا کشو )جعبه( و غیره، الزم 
جای  و  بگیریم  را  کار  مقابل  گوشٔه  تا  گوشه  اندازٔه  متر  با  است 
تا  کنیم  جابه جا  اندازه ای  به  مونتاژ  مرحلٔه  در  را  پیچ دستی ها 

دویدگی کار )ناگونیایی( گرفته شود.
اندازٔه گوشه  به  برای راحتی کار می توان یک تکه چوب 
تا گوشٔه کار )وتر( تهیه نمود و موقع مونتاژ در موقعیت وتر قرار 
با جابجایی فک  باید  را  فاصله  باشد  زیاد  و  فاصله کم  اگر  داد. 

گیره ها اصالح نمود. 
4ــ1ــ3ــ شابلون های مونتاژ یا فیکسچر 

در مرحلٔه مونتاژ، عالوه بر گیره های دستی و تنگ دستی، 
اغلب موارد به تجهیزاتی نیاز دارید که قطعات کار را برای مدتی 

ثابت نگه دارد تا بتوانید عملیاتی بر روی آن صورت دهید.
در شکل )33ــ3( نمونٔه فیکسچر جهت گونیا نگه داشتن 
افقی قطعات یک قاب نشان داده شده است. در قاب سازی لزوم 

به کارگیری این ابزار بسیار محسوس است.

شکل 3٢ــ3 سوراخ دریل قطعۀ کنترل اندازۀ عمق

شکل 33ــ3 فیکسچر جهت مونتاژ قاب به حالت افقی

در شکل )34ــ3(، نمونٔه فیکسچر جهت گونیای قطعات 
به حالت عمودی نشان داده شده است.

شکل 3٤ــ3 فیکسچر جهت مونتاژ قاب به حالت عمودی

برای مونتاژ کردن قاب می توانید با ساخت یک کالف که 
به کارگیری گیره های فنری )نشان داده  با  بر بگیرد و  قاب را در 
با دقت و سهولت انجام  شده در شکل 35ــ3( عمل مونتاژ را 

دهید. 



   ۹۱  

برای مونتاژ پانل های عمودی که با زاوئه پخ ۴۵ درجه در 
(۳۶ــ۳)  شکل  نمونٔه  از  می توانيد  می شوند  گرفته  به کار  کار  کنج 

استفاده کنيد. 

۲ــ خط کش و مداد 
۳ــ چکش فلزی ۱ عدد و ميخ ۳ سانتی متری 

۳ عدد        به تعداد     
۲ عدد  ۴ــ پيچ دستی ۳۰ سانتی متری   

۵ ــ لقمه زيرسری (MDF ضايعاتی برای زير گونيا) 
 (MDF) ۶ــ گونيای برراستی از صفحٔه

۱ عدد        به ابعاد ۱۶×۱۶۰×۹۰۰ ميلی متر  
مراحل کار: 

اقدامات زير را به ترتيب انجام دهيد: 
دقيق  کامًال  آن  ابعاد  که  کار،  شابلون  نمونه  يک  ابتدا  ۱ــ 

باشد، مطابق شکل (۳۷ــ۳) تهيه کنيد. 

شکل ٣٥ــ٣ مونتاژ قاب

شکل ٣٦ــ٣ مونتاژ پانل های عمودی

۳ــ۳ــ دستورالعمل کارگاهی ساخت شابلون 
چند ضلعی                          زمان ۶ ساعت

وسايل مورد نياز: 
۱ــ صفحٔه (MDF) به ابعاد

۲ عدد       ۱۶×۱۵۰×۱۵۰ ميلی متر   

شکل ٣٧ــ٣ ثابت کردن شابلون روی صفحه

 ۱۵ ضلع  به  مربع  مقطع  با   (MDF) از  صفحه ا ی  ۲ــ 
ثابت  آن  روی  ميخ  عدد   ۲ با  را  شابلون  کنيد.  تهيه  سانتی متر 

نماييد. 
۳ــ با ماشين اره گرد و به کمک يک شابلون بسيار ساده، 

اين کار را می توانيد انجام دهيد. 
 (MDF) ابتدا ارتفاع تيغٔه اره را به اندازٔه ضخامت صفحٔه
قطعه   ۲ کمک  به  سپس،  ۳۸ــ۳)،  شکل  (مطابق  بياوريد  باال 
کنيد و در دو  انتخاب  ضخامت (MDF) های اصلی  (MDF) به 
عرض  با   (MDF) صفحٔه  که  به طوری  دهيد،  قرار  دستگاه  سر 
مناسب روی آن دو قطعه قرار گيرد و لبٔه صفحه را مماس با تيغٔه 

اره تنظيم نماييد (شکل ۳۸ــ۳). 
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شما  و  است  خالی   )MDF( زیر صفحٔه  این صورت  در 
می توانید با مماس کردن شابلون با لبٔه )MDF( شابلون و قطعه کار 

را از کنار اره گرد عبور دهید )شکل 39ــ3(

پس از برش های الزم می توان میخ را جدا کرد و شابلون 
را روی صفحٔه )MDF( بعدی محکم نمود )شکل های 41ــ3 و 

42ــ3(. 

شکل 38ــ3 تنظیم ارتفاع تیغۀ اره

شکل 39ــ3 قراردادن دوعدد زیرسری برای ساخت گونیا

و صاف  دقیق  برش های  و سریع  پنج حرکت ساده  با  4ــ 
نشان  را  خورده  برش  نمونٔه  )40ــ3(  شکل  آورید.  به دست  را 

می دهد.

شکل ٤٠ــ3 مماس کردن به گونیا و انجام دادن برش

شکل ٤١ــ3 شابلون و قطعه  کار برش خورده

شکل ٤٢ــ3 جداکردن شابلون از قطعۀ کار

تحویل  انبار  به  را  وسایل  ابزار  کار  پایان  از  پس  ــ   5
دهید. 

6ــ محل کار را نظافت کنید. 
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1ــ شابلون چیست؟ انواع آن را نام ببرید. 
2ــ منظور از شابلون های تسریع کنندٔه کار چیست؟ دو نمونه را مثال بزنید. 
3ــ کاربرد دو نمونه از شابلون های حفاظتی ماشین ارٔه گرد را شرح دهید. 

4ــ شابلون های حفاظتی چیست؟ دو نمونه مثال بزنید. 
5ــ منظور از شابلون های کنترل کننده  چیست؟ مثالی بزنید. 

6ــ هدف از به کارگیری شابلون های مونتاژ یا فیکسچر چیست؟ 
7ــ دو عدد شابلون در شکل های )43ــ3 و 44ــ3( نشان داده شده است؛ به نظر شما کاربرد آن ها در صنایع چوب  چیست؟

  آزمون پایانی ) 3 (

شکل ٤٤ــ3شکل ٤3ــ3

8ــ در شکل )45ــ3( از چه شابلونی استفاده شده و محاسن استفادٔه از آن را بنویسد. 
9ــ برای عمل رندیدن ضخامت یک لنگه در به وسیلٔه ماشین رنده در شکل )46ــ3( از چه نوع فیکسچری استفاده شده 

است؟ کاربرد و محاسن استفاده از آن را بنویسید. 

شکل ٤٦ــ3شکل ٤5ــ3
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 هدف کلی

ساخت اتصال های ثابت در کابینت چوبی

توانایی ساخت اتصال های ثابت در کابینت چوبی

  هدف های رفتاری: فراگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود: 

1ــ خط کشی اتصال های گوشه ای یک سطحی را انجام دهد. 
2ــ اتصال گوشه ای یک سطحی را بسازد. 

3ــ انواع اتصال گوشه ای فاق و زبانه )ساده، یک روفارسی، دورو فارسی( را بسازد. 
4ــ انواع اتصال گوشه ای فارسی قلیف با زبانٔه سرخود و جدا را بسازد. 

5ــ اتصال گوشه ای فارسی با دوبل را بسازد. 
6ــ انواع اتصال گوشه ای کم و زبانه )ساده، دوزبانه ای، کوله( را بسازد. 

7ــ اتصال های گوشه ای یک سطحی را بسازد. 
8ــ اتصال های گوشه ای دو سطحی را بسازد. 

9ــ اتصال گوشه ای انگشتی را بسازد. 
10ــ اصول اتصال گوشه ای دم چلچله )ساده، یک رو مخفی( را بیان کند.

 11ــ اصول انواع اتصال گوشه ای قلیف )ساده، زبانه بلند و فارسی زبانه بلند( را بیان کند. 
12ــ اصول اتصال های قطعات چوبی با پیچ های مخصوص را بیان کند. 

ساعت آموزش 

جمععملینظری

8٤٠٤8

واحد کار چهارم
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1ــ به  نظر شما اتصال دم چلچله با تخته  خرده  چوب محکم تر است یا با چوب ماسیو؟ چرا؟ 
2ــ در کدام یک از اتصاالت زیر دوبل به کار برده نمی شود؟ 

الف( اتصال بدنه به سقف 
ب( اتصال کام به زبانه 

ج( اتصال پاسنگ
د( اتصال فارسی 

3ــ چرا در اتصال گوشه ای )MDF(، باید از پیچ مخصوص آن استفاده نمود؟ 
4ــ اتصال نیم نیم را تعریف کنید. 
5ــ پنج نوع اتصال را نام ببرید. 

6ــ برای ساخت جعبه قوی ترین نوع اتصال کدام است؟ انواع آن را نام ببرید. 

پیش آزمون )4 (
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4 ــ توانایی ساخت اتصاالت ثابت در کابینت ساده 

ساخت  و  خط کشی  اصول  با  آشنایی  1ــ4ــ 
اتصاالت گوشه ای یک سطحی 

به طور کلی برای مونتاژ قطعات کار به همدیگر، از اتصاالت 
کار  این  که  می شود.  استفاده  نظر  مورد  زاویٔه  تحت  گوشه ای، 
اتصال هر قطعه ای در گوشٔه اتصال قطعٔه دیگر را ممکن می نماید. 

اتصاالت گوشه ای معمواًل دو نوع هستند:
الف( اتصاالت گوشه ای یک سطحی

 ب( اتصاالت گوشه ای دو سطحی 
هم  به  که  دوقطعه ای  گوشه ای یک سطحی  اتصاالت  در 
گوشٔه  مانند  می آورند،  به وجود  را  سطح  یک  می شوند  متصل 
به هم  تخته ای که  اتصاالت گوشه ای دوسطحی دو  قاب ها و در 
متصل می شوند دو سطح را به وجود می آورند، مانند اتصال بدنه 
به سقف و کف در کابینت و اتصال جلوی کشو به بدنه. اینک به 

شرح اتصاالت گوشه ای یک سطحی پرداخته می شود. 
1ــ1ــ4ــ اتصال گوشه ای نیم نیم ساده 

شکل 2ــ4 اتصال گوشه ای نیم نیم ساده را نشان می دهد، 
نصف  اندازٔه  به  قطعه چوب  سر  دو  است  مشخص  که  به طوری 
قطعه  دو  و  بریده می شود  ارتفاع عرض چوب  به  و  آن  ضخامت 
چوب تحت زاویٔه 90 درجه از دو سر به یکدیگر متصل می شوند 
و جهت گوشه های کالف ها یا قاب ها مورد استفاده قرار می گیرد 

)شکل 2ــ4(. 

آشنایی با اتصاالت مختلف چوبی و هم چنین طریقٔه ساخت 
آن ها به منظور ایجاد استحکام و ارتقای کیفیت کار ساخته شده 
امری ضروری است. به همین منظور الزم است متداول ترین آن ها 

مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
مشاهده  را  اتصال ها  این  از  یک سری  )1ــ4(  شکل  در 

می کنید.

شکل ١ــ٤ اتصاالت مختلف در صنایع چوب

خط کشی  به  اقدام  اتصاالت  ساخت  برای  مرحله  اولین 
نمونه  زیادی  تعداد  ساخت  به  که  مواردی  در  هم چنین،  است. 
جهت اتصال نیاز داشته باشیم می توان شابلون، از جنس سه الیی، 
طلق و غیر آن ها تهیه نمود. در این صورت عمل خط کشی سرعت 
می گیرد و دیگر به خط کشی جداگانٔه هر قطعه با وسایل اندازه گیری 
نیازی نیست. ذکر این نکته ضروری است که تعدادی از اتصاالت 
از  کابینت هایی  چنا ن چه  بنابراین،  است.  ماسیو  چوب  مختص 
تخته  خرده چوب  و   )MDF( مرکب، شامل فرآورده های  جنس 
ساخته شود اتصاالت محدودتری خواهند داشت. در این بخش 
کابینت سازی  در  استفاده  مورد  اتصاالت  مهم ترین  کلی  به طور 

بررسی و تشریح می گردد. 

شکل ٢ــ٤
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2ــ4ــ دستورالعمل کارگاهی ساخت اتصال 
نیم نیم ساده                  زمان 1/5 ساعت

ابزار و مواد الزم 
1ــ گونیا

2ــ خط کش تیره دار
3ــ متر 
4ــ مداد

5ــ ارٔه ظریف بر 
6ــ میز کار 

7ــ دو قطعه چوب 3×6×30 سانتی متر 
برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ لباس کار مناسب را بپوشید. 
2ــ برای ساخت این اتصال به دو قطعه چوب، که دارای 
ضخامت و عرض کاماًل مساوی هستند، نیاز دارید، یا این که یک 
قطعه چوب را، که طولش زیاد است به دو قسمت مساوی تقسیم 

کنید و مراحل بعدی را انجام دهید. )شکل 3ــ4(

5ــ فک خط کش تیره دار به اندازٔه نصف ضخامت چوب 
تکیه دهید.  بر روی یک سطح قطعه چوب  را  آن  و  کنید  تنظیم 
روی ضخامت  بر  که  پای خط عرضی،  از  را  سپس، خط کشی 
مشخص شده است، آغاز کنید. خط کشی را بر روی سر چوب و 

طرف مقابل ضخامت چوب ادامه دهید )شکل 5ــ4(. 

شکل 3ــ٤

شکل ٦ ــ٤

شکل 5 ــ٤

شکل ٤ــ٤

برای اتصال  3ــ گونیایی بودن دو سر قطعه چوبی را که 
نیم نیم در نظر گرفته اید، با گونیا کنترل نمایید. 

4ــ از لبٔه قطعات گونیایی شده به اندازٔه عرض چوب پایین 
بیایید و به وسیلٔه گونیای 90 درجه خط عرضی را بکشید و اندازٔه 

مذکور را دور تا دور چوب امتداد دهید )شکل 4ــ4(. 

چوب  قطعه  روی  بر  عینًا  را  خط کشی  عملیات  این  6ــ 
دیگری انجام دهید )شکل 6ــ4(. 
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7ــ قطعه چوب را به گیره ببندید و بریدن آن را به کمک 
ارٔه ظریف بر از روی قسمت ابتدای چوب و از روی خط، شروع 
کنید. اره را کمی زاویه دار روی سر چوب قرار دهید و به کمک 
پشت انگشت شصت یا انگشتان دست خود هدایت اره را کنترل 
کنید تا به وسیله ی اره شیار الزم ایجاد شود. برش باید به گونه ای 
باید قسمت اضافی آن خالی    باشد که خوراک اره از طرفی که 

شود، منظور گردد. 
روی ضخامت  بر  که  عرضی،  پای خط  تا  را  برش  ــ   8

چوب مشخص شده است، ادامه دهید )شکل 7ــ4(. 

چوب  قطعه  سر  روی  بر  را  برش  عملیات  عینًا  10ــ 
دیگری تکرار کنید. به منظور جلوگیری از اشتباه توصیه می شود 
قسمت هایی را که قرار است بریده شوند با هاشور مشخص کنید 

تا عملیات برش به دقت انجام گیرد. 
11ــ پس از اتمام برش، قطعات نیم نیم شده را )دو قسمت 
را کنترل  آن ها  بودن  قرار دهید و هم رو  برش خورده( روی هم 
دو  کردن  صاف  برای  چوب سای  از  نیاز،  صورت  در  و  نمایید 
سطح نیم نیم شده استفاده کنید تا سطح چوب متصل شده هم رو 
شود. هم چنین درز بین اتصال را هم کنترل و در صورت لزوم 
اره کشی کنید تا زاویٔه 90 درجه به طور کامل حاصل گردد )شکل 

9ــ4(. 

شکل 7ــ٤

شکل 9ــ٤

شکل ١٠ــ٤ شکل 8 ــ٤

9ــ سپس، قطعه چوب را به صورت افقی به گیره ببندید، 
باال قرار گیرد و  بریده شود،  باید  به طوری که قسمت اضافی که 
برش عرضی را از روی خط عرضی انجام دهید تا قسمت اضافی 
جدا  گردد. برای این که اتصال بهتر انجام شود الزم است کمی 
اره را به سمت داخل )حدودًا 5 درجه( زاویه دار بگیرید تا برش 

نیز کمی زاویه دار گردد )شکل 8ــ4(. 

2ــ1ــ4ــ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده 
این اتصال بیش ترین کاربرد را در ساخت سازه های چوبی 

دارد شکل )10ــ4( اتصال فاق و زبانه را نشان می دهد. 
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3ــ4ــ دسـتورالعمل سـاخت اتصـال فاق و 
زبانه ساده                          مدت زمان 1/5 ساعت

تجهیزات و مواد و ابزار الزم: 
1ــ خط کش تیره دار 

2ــ متر 
3ــ گونیا 

4ــ اّرٔه ظریف بر 
5 ــ دو قطعه چوب 3×6×30 سانتی متر 

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:
مجهز  ایمنی  وسایل  و  مناسب  کار  لباس  به  ابتدا  1ــ 

شوید. 
2ــ دو روی )سطح( قطعات چوبی را که می خواهید اتصال 
فاق و زبانه کنید خط )عجم١( بکشید به طوری که بعد از ساخت 

اتصال این سطوح مقابل هم قرار بگیرد )شکل 11ــ4(. 

شکل ١١ ــ٤

شکل ١٢ ــ٤

شکل ١3 ــ٤

١ــ در اصطالح نجاران، به خطی که برای نشان دادن روی کار کشیده می شود، عجم گفته می شود.

از آن جایی که معمواًل دو قطعه چوبی که دو سر آن فاق و 
زبانه خواهند شد عرض و ضخامت یکسان دارند الزم است از 
سر )لبه( هر یک از قطعات چوب که فاق و زبانه می شوند به اندازٔه 
عرض قطعات جدا کنید و عالمت گذاری نمایید. آن گاه به کمک 
این  به  نمایید.  خط کشی  را  چوب  دورتادور  درجه   90 گونیای 

3ــ فک خط کش تیره دار را به اندازٔه یک سوم ضخامت 
تخته تنظیم و آن را روی سطح چوب، که خط کشیده شده قرار 
دهید و بر روی ضخامت چوب از ابتدای خط عرضی تا انتهای 

خط عرضی ضلع مقابل امتداد دهید )شکل 13ــ4(

با تنظیم فک خط کش تیره دار )به اندازٔه دو سوم ضخامت 
چوب( و تکیه دادن آن بر روی سطح چوب مشخص شده، عین 
ترتیب  این  به  و  14ــ4(  )شکل  نمایید  تکرار  را  باال  عملیات 

ضخامت چوب به سه قسمت مساوی تقسیم می گردد. 

فاق مشخص خواهد شد  عمق  و  آن(  )ارتفاع  زبانه  طول  ترتیب 
)شکل 12ــ4(. 
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عملیات خط کشی مذکور را عینًا بر روی قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. 

نکته: با استفاده از خط کش تیره دار دو نیش )دو سوزنه( 
می توان در یک مرحله ضخامت چوب را به سه قسمت مساوی 
تقسیم نمود. برای این منظور کافی است فاصلٔه بین دو سوزن و 
فک خط کش تیره دار را به اندازٔه یک سوم ضخامت چوب تنظیم 

کنید )شکل 15ــ4(. 

شکل ١٤ــ٤

شکل ١5ــ٤

برای مشخص کردن محل فاق و زبانه  بهتر است برای زبانه 
و بخش فاق  را هاشور زد آن گاه توسط اره برش زده شود )شکل 

16ــ4(. 
4ــ قطعه چوب زبانه را به گیره ببندید و با ارٔه ظریف بر طول 

آن را برش دهید )شکل 17ــ4(. 

)به صورت  ضخامت  از  را  زبانه  چوب  قطعه  سپس  5ــ 
افقی( به گیره ببندید و بِر زبانه را برش دهید. بهتر است بِر زبانه 
را کمی زاویه دار )حدود پنج درجه( به سمت داخل ببرید )شکل 

18ــ4(.

شکل ١٦ــ٤

شکل ١7ــ٤

شکل ١8ــ٤
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6ــ قطعه چوب فاق را به گیره ببندید و دو برش طولی آن 
را تا خط عرضی بر روی ضخامت به طوری که خوراک اره از 

داخل فاق باشد،  انجام دهید )شکل 19ــ4(. 

شکل ١9ــ٤

7ــ قطعه  چوب فاق را بر روی میز کار قرار دهید و با پیچ 
دست آن را محکم نمایید. آن گاه جهت خالی کردن آن )فاق( توسط 

اسکنه یا مغار، با عرضی متناسب با عرض فاق، اقدام نمایید. 
نکته: در هنگام خالی کردن محل فاق باید توجه داشت 
که این عمل از دو طرف فاق صورت پذیرد تا از الشه شدن لبه یا 
را  زبانٔه ساخته شده  و  فاق  فاق جلوگیری شود.  انتهای شکاف 
داخل هم قرار دهید و با چکش پالستیکی )چوبی( آن ها را جفت 

نمایید )شکل 20ــ4(. 

شکل ٢٠ــ٤

به  را  ابزار  کنید؛ سپس  تمیز  را  و وسایل  کار  ــ محل   8
انبار تحویل دهید. 

3ــ1ــ4ــ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ یک رو فارسی 
زبانٔه  و  فاق  اتصال  همانند  اتصال  این  خط کشی  اصول 
آن تحت زاویٔه  فاق  و  زبانه  بِر  تفاوت که یک  این  با  ساده است؛ 
45 درجه خط کشی می شود و بِر دیگر آن همان 90 درجه است 

)شکل 21ــ4(.

شکل ٢١ــ٤

گونیا  وسیلٔه  به  را  زبانه  و  فاق  روی چوب  یک  بنابراین، 
با  ضمنًا  نمایید.  خط کشی  شکل(  )مطابق  درجه   45 به صورت 
به  خط کش تیره دار فقط یک طرف ضخامت چوب و سر آن را 
اندازٔه یک سوم ضخامت چوب خط کشی کنید )شکل 22ــ4(.

شکل ٢٢ــ٤

4ــ4ــ دسـتورالعمل سـاخت اتصال فاق و 
زمان 1/5 ساعت زبانۀیک رو فارسی   

مواد و ابزار الزم 
1ــ ارٔه ظریف بر 

2ــ گونیا 
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3ــ خط کش تیره دار 
4ــ متر 

5ــ دو قطعه چوب 3×6×30 سانتی متر 
6ــ چکش  چوبی 

1ــ قطعه چوب زبانه را به گیره ببندید. دقت کنید ضخامت 
چوب که به سه قسمت مساوی تقسیم شده است، طرف شما باشد. 
آن گاه با ارٔه ظریف بر یک بِر زبانه را که کامل است تا خط 
پایین )به اندازٔه عرض چوب( برش دهید و بِر دیگر آن را که 45 

درجه است با همان درجه برش دهید )شکل 23ــ4(. 

زاویٔه 45 درجه برش دهید. 
4ــ فاق و زبانه را داخل یکدیگر قرار دهید و درز بین 45 

درجه را کنترل نمایید. )شکل 25ــ4(

شکل ٢3ــ٤

2ــ سپس چوب را به صورت افقی به گیره بسته و مطابق 
شکل، بر 45 درجه را از روی خط برش دهید و بر دیگر آن را 

به صورت 90 درجه برش بزنید )شکل 24ــ4(. 

شکل ٢٤ــ٤

3ــ قطعه چوب فاق را )مطابق روش گفته شده در ساخت 
یا اسکنه خارج  انجام دهید و فاق آن را توسط مغار  فاق ساده( 
تحت  است،  شده  مشخص  قباًل  که  را،  روی چوب  یک  کنید. 

شکل ٢5ــ٤

5ــ پس از پایان کار، وسایل را به انبار تحویل دهید. 
6ــ محیط کار خود را نظافت کنید.  

از این اتصال برای جاهایی که یک طرف آن )مثل درهای 
قاب و تنکٔه کابینت( در معرض دید است استفاده می شود.

4ــ1ــ4ــ اتصال گوشه ای فاق و زبانه دو رو فارسی 
این اتصال دقیقًا مطابق اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی 
درجه  به صورت 45  زبانه  و  فاق  برهای  دو طرف  هر  از  و  است 

بریده می شود. 

5ــ4ــ دسـتورالعمل سـاخت اتصال فاق و 
زبانه دو رو فارسی    زمان 1/5 ساعت  

مواد و ابزار الزم: 
1ــ ارٔه ظریف بر 

2ــ گونیا 
3ــ خط کش تیره دار 



   ۱۰۳  

۴ــ متر 
۵ــ دو قطعه چوب ۳×۶×۳۰ سانتی متر

۶ــ چکش چوبی 
برای ساخت اين اتصال مراحل زير را انجام دهيد:

۱ــ هر دو روی قطعه چوب فاق و زبانه را به  صورت ۴۵ 
درجه خط کشی کنيد (شکل ۲۶ــ۴). 

عمليات  همانند  و  ببنديد  گيره  به  را  فاق  چوب  قطعه  ۴ــ 
سپس  آوريد.  در  را  فاق  دهيد و  انجام  را  آن  ساده   فاق  ساخت 
دو طرف فاق را (لبه های فاق) که به صورت ۴۵ درجه خط کشی 
(شکل  شود  حاصل  فارسی  طرف  دو  فاق  تا  ببريد  است  شده 

۲۹ــ۴).

شکل ٢٦ــ٤

شکل  مطابق  و  ببنديد  گيره  به  را  زبانه  چوب  قطعه  ۲ــ 
 ۴۵) مايل  به صورت  را  عمودی  برش  ظريف بر  ارٔه  با  (۲۷ــ۴) 

درجه) انجام دهيد. 

شکل ٢٧ــ٤

٣ــ سپس، آن را به صورت افقی در گيره ببنديد و َبرهای 
ببريد  خط کشی  مطابق  درجه)   ۴۵) فارسی  به صورت  را  زبانه 

(شکل ۲۸ــ۴). 

شکل ٢٨ــ٤

شکل ٢٩ــ٤

زبانٔه دو طرف فارسی را داخل هم قرار دهيد و با  فاق و 
و  آنها  بين  درجٔه   ۴۵ درز  و  کنيد  محکم  چوبی  چکش  يا  دست 
گونيايی بودن آن ها را کنترل کنيد و در صورت نياز با اره کشی درز 

بين  آنان را جفت نماييد (شکل ۳۰ــ۴). 

شکل ٣٠ــ٤
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5 ــ پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید. 
6ــ محیط کار خود را تمیز کنید. 

زبانۀ  با  قلیف  فارسی  گوشه ای  اتصال  5 ــ1ــ4ــ 
جداگانه 

این اتصال بیش تر برای گوشٔه قاب های کابینت کاربرد دارد 
و مانند اتصال فاق و زبانٔه دو طرف فارسی است، که به جای زبانٔه 
سر خود زبانه ای جداگانه از جنس چوب یا تخته چندال در آن قرار 
می گیرد. بنابراین، هر دو قطعه چوب به صورت فاق 45 درجه دو طرف 
فارسی در می آید و در محل فاق، زبانه جداگانه جاسازی می شود. 

٦ ــ4ــ دستورالعمل ساخت اتصال فارسی 
قلیف با زبانۀ جداگانه     زمان 2 ساعت 

مواد و ابزار الزم 
1ــ دستگاه اره  گرد فارسی بر 

2ــ ارٔه مجموعه ای 
3ــ ارٔه ظریف بر 

4ــ دو قطعه چوب 
برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ یک قطعه چوب را، که چهار طرف آن رندیده و گندگی 
شده است، با استفاده از دستگاه ارٔه گرد فارسی بر تحت زاویٔه 45 

درجه برش دهید.
شده  فارسی  آن  سر  دو  که  چوب  قطعه  دو  ترتیب  این  به 
قطعه  دو  سر  ابتدای  می توانید  هم چنین،  می آید.  به دست  است 
با دستگاه مذکور تحت زاویٔه 45 درجه برش  چوب را جداگانه 

بزنید )شکل  31ــ4(. 
2ــ شابلون هدایت از کنار تیغٔه ارٔه گرد مجموعه ای قطعٔه 
زیر  به شرح  فاق درآورده شود،  آن  قرار است در  که  را،  چوبی 

تهیه نمایید: 
به   )MDF یا  چوب  خرده  )تخته  چندال  تخته   قطعه  یک 
ابعاد  به  چوبی  قطعه  و  کنید  آماده  را  سانتی متر   50×40 اندازٔه 
درجه   45 زاویٔه  تحت  آن،  سطح  روی  را  سانتی متر   30×2×2

بچسبانید )پیچ کنید( )شکل 32ــ4(.

گیرٔه تثبیت کننده قطعه چوب را بر روی سطح تختٔه مزبور 
پیچ کنید )شکل 33ــ4(. 

شکل 3١ــ٤

شکل 3٢ــ٤

شکل 33ــ٤
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در صورت نبود گیرٔه مزبور می توان از گیرٔه معمولی برای 
تثبیت قطعه چوب روی شابلون استفاده کرد. 

زاویٔه 45 درجه  که تحت  را،  ابتدای سر قطعه  چوب  3ــ 
بر  به گونه ای  بریده شده است و می خواهید درآن فاق ایجاد کنید، 
روی شابلون قرار دهید که طول آن بر روی چوب 45 درجٔه شابلون 
لبٔه پایین شابلون کاماًل مماس گردد  با  بچسبد و ابتدای سر چوب 
)شکل 33ــ4( و فک نگه دارندٔه گیرٔه تثبیت را بر روی قطعه چوب 
محکم نمایید )می توانید از پیچ دستی معمولی نیز استفاده کنید(. 

کم  مجموعه ای  ارٔه  گونیای  ارتفاع  که  آن جایی  از  4ــ 
به  را   )MDF( اف ام دی  یا  تخته خرده چوب  قطعه  یک  است 
تیغٔه اره را  تا  سطح گونیای فوق تکیه دهید. آن گاه فاصلٔه گونیا 
تیغٔه ارٔه مجموعه ای دقیقًا در  به گونه ای تنظیم کنید که ضخامت 

وسط ضخامت چوبی که فاق می شود قرار گیرد. 
5ــ ارتفاع تیغٔه ارٔه گرد را متناسب با عمق قلیف )حدود 

1/5 سانتی متر( تنظیم نمایید. 
شابلون یا فیکسچر تهیه شده را که قطعه چوب مورد اتصال 
در آن با گیره بسته شده، با تکیه بر گونیای دستگاه، از روی تیغٔه 
ارٔه گرد عبور دهید تا شیاری در وسط ضخامت کله چوب که 45 

درجه شده است به  وجود آید )شکل 34ــ4(.

7ــ با توجه به عمق شیار، برای هر دو قطعه که 30 میلی متر 
مجموعه ای  اره  با  )راه پود(  یا چوب  چند الیی  از صفحٔه  است، 

بریده و آماده نمایید. 
 2 حدود  باید  قلیف  عرض  که  باشید  داشته  توجه  البته 
باشد.  از مجموع عمق شیار در دو طرف قطعات کم تر  میلی متر 
این قلیف همان زبانٔه جداگانه است و طول آن کمی بیش تر از طول 
شیار )فاق( در نظر گرفته می شود تا پس از انجام اتصال بتوانید 

اضافٔه آن را برش دهید. 
8ــ داخل شیارها را چسب بزنید و زبانٔه جداگانه را داخل 
شیار بگذارید و آن ها را داخل هم قرار داده و با چکش پالستیکی 

محکم نمایید. 
در  و  کنترل  را  چوب  قطعه  دو  بین  درجٔه   45 درز  9ــ 
صورت نیاز با ارٔه ظریف بر نسبت به اصالح آن اقدام نمایید )شکل 

35ــ4(. 

شکل 3٤ــ٤

6ــ عینًا عملیات فوق را )در آوردن فاق یا شیار به وسیلٔه 
ارٔه مجموعه ای( برای قطعٔه دیگر که 45 درجه شده انجام دهید. 

شکل 35ــ٤

10ــ وسایل را به انبار تحویل دهید و محیط کار خود را 
تمیز نمایید. 

6ــ1ــ4ــ اتصال گوشه ای ُکم و زبانۀ ساده 
این اتصال همانند اتصال فاق و زبانٔه گوشه ای است با این 
تفاوت که در ضخامت و در راستای عرض چوب به جای فاق، ُکم 

)حفره( ایجاد می گردد. 
مخفی  به صورت های  و  دارد  مختلف  انواع  زبانه   و  ُکم 
)یک طرفه( و ساده )دوطرفه( ساخته می شوند )شکل های 36ــ4 

و 37ــ4(. 
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7ــ 4ــ دسـتورالعمل سـاخت ُکـم و زبانـۀ 
ساده                                                 زمان 2 ساعت

مواد و ابزار الزم 
1ــ خط کش تیره دار 

2ــ متر 
3ــ گونیا 

4ــ دریل دستی 
5ــ مغار 

6ــ دریل ستونی 
7ــ ارٔه ظریف بر 

8ــ سوهان 
9ــ ارٔه گرد مجموعه ای 

10ــ دستگاه فرز 
11ــ دو قطعه چوب 3×6×30 سانتی متر 

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:
باید  شوند  متصل  است  قرار  که  را  چوبی  قطعه  دو  1ــ 
دارای ضخامت و در صورت نیاز عرض یکسان باشند. در این 

صورت دو روی چوب را با عالمت ضربدر مشخص کنید. 
2ــ آن گاه طول ُکم را بر روی ضخامت چوبی که قرار است 

ُکم شود تعیین نمایید. این مقدار به اندازٔه عرض زبانه است. 
می توان برای اندازٔه طول کم، قطعٔه چوبی را که قرار است 
زبانه شود به طور عمودی بر روی نِر قطعٔه چوب دیگر قرار دهید و 
پس از هم رو کردن، خط عرضی باال و پایین آن را بکشید تا طول 
کم مشخص شود یا این که به وسیلٔه گونیا می توان به اندازٔه عرض 
زبانه بر روی نِر چوب دیگر آن را مشخص کرد )شکل 38ــ4(. 

شکل 3٦ــ٤ اتصال ُکم و زبانۀ مخفی )یک طرفه(

شکل 37ــ٤ اتصال ْکم و زبانۀ ساده )دو طرفه(

شکل 38ــ٤

یک سوم  اندازٔه  به  زبانه  ضخامت  که  آن جایی  از  3ــ 
طول  تیره دار،  خط کش  به کمک  پس  است  چوب  ضخامت 
مساوی  قسمت  سه  به  را  چوب  نر  روی  بر  کم  شدٔه  مشخص 
تقسیم کنید به این ترتیب محل ُکم که باید درآورده شود مشخص 

می گردد )شکل 39ــ4(. 
4ــ در خط کشی زبانه، عینًا همان مراحل زبانٔه ساده تکرار 
داشته  بخواهیم کم یک طرفه  که چنان چه  تفاوت  این  با  می شود، 
یک  چوب،  عرض  به  توجه  با  زبانه(،  )ارتفاع  زبانه  طول  باشیم 

سانتی متر کوتاه تر در نظر گرفته می شود. 
آن  باشد در  میلی متر  ُکم 50  اگر عرض چوب  مثال  برای 
صورت در ُکم یک طرفه عمق ُکم 40 میلی متر و طول زبانه هم 40 

میلی متر خواهد بود. 
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زبانه  )41ــ4( روش خط کشی  و  )40ــ4(  در شکل های 
نشان داده شده است.

و  شده  زبانٔه خط کشی  و  ُکم  قطعات  )42ــ4(  در شکل   
خط کش تیره دار و گونیا و متر نشان داده شده است.

شکل 39ــ٤

شکل ٤٠ــ٤ خط کشی طول زبانه

شکل ٤١ــ٤ تقسیم ضخامت به سه قسمت مساوی

شکل ٤٢ــ٤

شکل ٤3ــ٤

 5ــ برای درآوردن ُکم می توانید از اسکنه، دریل دستی یا 
دستگاه کم کنی و هم چنین از کم کن زنجیری استفاده نمایید. 

از  پس  کنید،  استفاده  دستی  دریل  از  بخواهید  چنان چه 
کاماًل  باید  را  مته  کم،  )عرض(  ضخامت  با  مناسب  متٔه  انتخاب 
عمود بر قطعه چوب قرار دهید و چندین سوراخ متوالی در طول 

کم تعبیه کنید )شکل 43ــ4(.

سپس به کمک مغار دیوارٔه ُکم را پرداخت نمایید )شکل 
44ــ4(.
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6ــ با استفاده از دستگاه دریل ستونی نیز می توان ُکم را 
درآورد، همان طوری که در شکل )45ــ4( مشخص شده است.

توجه کنید 
ــوذ مته به داخل چوب  ــید که میزان نف مواظب باش
ــب بوده و آن را تنظیم نمایید.  این کار به  با عمق ُکم متناس

کمک پیچ تنظیم دریل ستونی امکان پذیر است. 

این که  از  با دستگاه کم کنی، پس  ُکم  برای درآوردن  7ــ 
گذاشتید،  دستگاه  میز  روی صفحٔه  بر  به طور خوابیده  را  چوب 
محل ُکم را که در ضخامت چوب مشخص شده است، به سمت 

متٔه کم کنی قرار دهید. 
ارتفاع میز را تنظیم کنید تا مته دقیقًا در محل عرض ُکم 
واقع شود، نه باالتر و نه پایین تر. میزان نفوذ متٔه داخل چوب را، 
سوراخ های  با  گاه  آن  کنید.  تنظیم  است  مناسب  کم  عمق  با  که 
متوالی در طول ُکم و نهایتًا با حرکت مته در طول آن، ُکم را ایجاد 

نمایید )شکل 47ــ4(. 

شکل ٤٤ــ٤

شکل ٤5ــ٤

پس از بستن متٔه مناسب در سه نظام دستگاه، قطعه  چوب 
دهید،  تکیه  آن  گونیای  به  و  بگذارید  دستگاه  صفحٔه  روی  را 
به طوری که با پایین آمدن مته بر روی ضخامت کار، در طی چند 
مرحله دقیقًا محل ُکم را سوراخ نماید. آن گاه گوشٔه کار را می توان 

با مغار پرداخت نمود )شکل 46ــ4(. 

شکل ٤٦ــ٤

شکل ٤7ــ٤
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در  که  با اصولی  مطابق  دیگر،  تختٔه  را در سر  زبانه  ــ   8
اتصال فاق و زبانه گفته شده است، درست کنید. 

توجه کنید
ــدازٔه عمق ُکم منهای 2 میلی متر  طول زبانه را به ان
)جهت چسب خوری مناسب( در نظر بگیرید. ضمنًا تهیٔه 
ــرد و هم چنین با  ــواری یا ارٔه گ ــتی، ارٔه ن ــه با ارٔه دس زبان

دستگاه فرز امکان پذیر است.

و  است  قائم  زوایای  دارای  زبانه  لبٔه  که  آن جایی  از  9ــ 
حفرٔه ُکم نیز در ابتدا و انتهای طول خود نیم گرد است، الزم است 
به وسیلٔه چوب سای لبه های آن را نیم گرد کنید تا هدایت زبانه به 

داخل ُکم امکان پذیر شود )شکل 48ــ4(. 

ضمنًا، طول کم نیز الزم است متناسب با آن در نظر گرفته 
شود )شکل 51 ــ4(. 

شکل 48ــ4

توجه کنید
ــتی  ــبیه تیغه فرز انگش نوعی مته وجود دارد که ش
ــه های کار را  ــکل 49ــ4( می تواند گوش بوده و مطابق )ش

چهارگوش در آورد.

10ــ چنان چه بخواهیم ابتدا و انتهای کم )پس از جاسازی 
زبانه در داخل کم( اصاًل مشاهده نگردد کافی است عرض زبانه از 
یک طرف یا دو طرف باال و پایین 0/5 تا 1 سانتی متر کوتاه شود 

)شکل 50 ــ4(.

شکل ٤9ــ٤

شکل 5٠ ــ٤
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11ــ لبه های زبانه را با چوب سای گرد کنید و آن را در 
داخل ُکم جاسازی نمایید )شکل 52ــ4(. 

شکل 5١ ــ٤

شکل 5٢ ــ٤

شکل 53 ــ٤

و  تحویل دهید  انبار  به  را  کار وسایل  پایان  از  12ــ پس 
محیط کار خود را تمیز کنید. 

7ــ1ــ4ــ اتصال گوشه ای کام و زبانه با کوله 
این  با  است،  ساده  زبانٔه  و  کام  اتصال  همانند  اتصال  این 
بنابراین قرینٔه زبانه،  تفاوت که زبانٔه آن به صورت کوله دار است. 

حفرٔه کم نیز به صورت پله ای )کوله دار( می باشد. 
شکل )53 ــ4( اتصال کام و زبانٔه کوله را نشان می دهد. 

8  ــ ٤ ــ دسـتورالعمل سـاخت اتصال کام و 
زبانه با کوله       زمان 2 ساعت

مواد و ابزار الزم 
  ابزارآالت و مواد گفته شده در اتصال ُکم و زبانٔه ساده 
1ــ مطابق شکل، دو قطعه چوبی را که باید اتصال گوشه ای 
کام و زبانه با کوله شوند پس از گونیا کردن، که دارای ضخامت و 
عرض یکسانی هستند دو روی آن را عالمت گذاری نمایید )شکل 

54 ــ4(.

شکل 5٤ ــ٤

از آن جایی که اتصال کام و زبانه یک طرفه صورت می گیرد، 
ارتفاع  باشد.  کم تر  یک سانتی متر  چوب  عرض  از  ُکم  عمق  باید 
به عرض  بسته  )البته  بود  اندازه خواهد  به همان  زبانه هم  )طول( 

چوب، عمق ُکم و طول زبانه می تواند کم تر هم باشد(. 
اصول خط کشی زبانه دقیقًا مطابق با زبانٔه معمولی است. 
بنابراین، پس از این که ضخامت چوب را به خط کش تیره دار به سه 
قسمت مساوی تقسیم کردید از باالی مقطع چوب زبانه )ضخامت 
چوب که باال نیز قرار می گیرد( به اندازٔه 1 تا 1/5 سانتی متر پایین تر 
بیاید و خط افقی را در مقطع آن بکشید تا خط کوله زبانه مشخص 

شود )شکل 55 ــ4(. 



   111  

2ــ عملیات ُبرش کاری زبانه را انجام دهید تا زبانه درست 
شود. 

کولٔه  )خط  زبانه  مقطع  روی  بر  که  را  آن گاه خط عرضی 
زبانه( کشیده اید بر روی طول زبانه و تا انتها ادامه دهید. این عمل 

را از جهت دیگر زبانه نیز انجام دهید )شکل 56 ــ4(.

باال  متر  میلی   15 تا   10 اندازٔه  به  زبانه  انتهای  از  سپس 
بیایید و خطی در جهت عرض زبانه بکشید تا خط طولی را قطع 

نماید )شکل 57 ــ4(.

شکل 55 ــ٤

10-15 mm

15-20 mm

شکل 5٦ ــ٤

شکل 57 ــ٤

شکل 58 ــ٤

نمایید  دقت  می آید.  به دست  نیز  زبانه  کولٔه  ترتیب  این  به 
اندازٔه مذکور با اندازٔه جای کوله که در محل ُکم خط کشیده اید 

متناسب باشد. 
3ــ قطعه چوب را به گیره ببندید و از روی خط باالی زبانه 
شروع به بریدن کنید تا به خط عرضی برسد. آن گاه خط عرضی را 

بریده تا زبانٔه کوله دار ساخته شود )شکل 58 ــ4(. 
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با  ُکم معمولی است،  نیز شبیه  ُکم کوله دار  4ــ در آوردن 
این تفاوت که ابتدای ُکم )از کلٔه چوب( به اندازٔه عرض کولٔه زبانه 
)10 تا 15 میلی متر( عمق دارد و بقیٔه ُکم نیز به اندازٔه طول زبانه 

)یک سانتی متر کم تر از عرض چوب( است. )شکل 59 ــ4(

5 ــ عملیات کم کنی را می توانید به وسیلٔه مته و با دستگاه 
دریل و یا ُکم کنی  انجام دهید. )شکل 62 ــ4(

در این صورت کافی است لبٔه بیرونی ُکم )از مقطع چوب( 
را به اندازٔه طول کوله )1 تا 1/5 سانتی متر( خالی نمایید. 

شکل 59 ــ٤

ظریف  دستی،  ارٔه  یا  اسکنه  با  می توان  را  ُکم  درآوردن 
جهت  دادید.  انجام  اسکنه  با  را  کم کنی  اگر  60ــ4(.  )شکل 
ــ4(،   61( شکل  مطابق  می توان،  ُکم  در  کوله  جای  درآوردن 
به شیار زدن آن اقدام کنید و برای درآوردن کامل آن از  نسبت 

اسکنه کمک بگیرید. 

شکل ٦٠ ــ٤

شکل ٦١ ــ٤

شکل ٦٢ ــ٤

را  آن ها  کوله دار  زبانٔه  و  ُکم  آماده سازی  از  پس  6ــ 
کنید  کنترل  را  آن ها  بین  درز  و  دهید  قرار  یکدیگر  داخل 

)شکل63 ــ4(. 
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می تواند  کوله دار(  زبانٔه  و  ُکم  )در  کوله  می شود  یادآوری 
45 درجه یا شیب دار به صورت قرینه باشد. کافی است که با مغار 
نسبت به درآوردن ُکم به صورت شیب دار اقدام کنید و کوله را در 

زبانه نیز 45 درجه ببرید )شکل 64 ــ4(.

8ــ1ــ4ــ اتصال ُکم و زبانه با دو زبانه 
از این اتصال در مواقعی که ضخامت چوب ها زیاد باشد 
و بخواهیم سطح اتصال افزایش یابد و در نتیجه استحکام اتصال 
)65 ــ4(  شکل  در  که  همان طور  می گردد،  استفاده  شود  بیش تر 
مشخص است در ضخامت چوب دوزبانه و دو ُکم وجود دارد. 

شکل ٦3 ــ٤

شکل ٦٤ ــ٤

تمرین  شیب دار  به صورت  را  کوله دار  زبانٔه  و  کم  ساخت 
کنید. 

7ــ وسایل را به انبار تحویل دهید و محیط کار خود را 
تمیز کنید. 

شکل ٦5 ــ٤

9 ــ ٤ــ دسـتورالعمل سـاخت ُکم و زبانه با 
دوزبانه

 
مواد و ابزارآالت الزم 

1ــ ارٔه ظریف بر 
2ــ خط کش تیره دار 

3ــ متر
4ــ گونیا 
5ــ مغار 

6ــ دستگاه کم کنی 
7ــ دو قطعه چوب 

8 ــ دستگاه های ارٔه گرد و فرز 
برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ بعد از انتخاب کردن دو روی چوب و عالمت گذاری 
آن، از آن جایی که قرار است ُکم و زبانه یک طرفه باشد طول زبانه 
نظر  در  ُکم  چوب  عرض  از  کوتاه تر  سانتی متر  یک  اندازٔه  به  را 
بگیرید. مثاًل اگر عرض چوب ُکم 5 سانتی متر باشد طول زبانه 4 
سانتی متر منظور شود. بنابراین، از ابتدای سر چوب گونیا شده به 
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اندازٔه 4 سانتی متر پایین بیایید و به وسیلٔه گونیا خط را دور تا دور 
چوب انتقال دهید )شکل 66ــ4(.

بِر  ببندید. قسمت اول و پنجم  2ــ چوب زبانه را به گیره 
اره  شیارهای  با  بود. سپس  فاق آن خواهد  زبانه و قسمت سوم 
کار(  پای  عرضی  )تا خط  چهارم  و  اول  روی خط  بر  را  طولی 
ایجاد کنید. توجه داشته باشید که خوراک اره در قسمت بیرون 

در نظر گرفته شود )شکل 68ــ4(. 

شکل ٦٦ ــ٤

مساوی  قسمت  سه  به  را  چوب  ساده ضخامت  زبانٔه  در 
 5 به  باید  را  آن  ضخامت  دوتایی  زبانٔه  در  ولی  می کردیم  تقسیم 
پای  از  را  این 5 قسمت مساوی  و  نمود  تقسیم  قسمت مساوی 
مقابل  طرف  و  چوب  سر  ابتدای  و  ضخامت  در  عرضی  خط 
ضخامت ادامه داد. این کار را می توان با خط کش تیره دار انجام 
داد، به طوری که فاصلٔه فک خط کش تیره دار تا لبه میخ را، ابتدا 
 ضخامت جدا کرد و خط را تا طرف مقابل آن ادامه  ـــ    ١

٥  
به اندازٔه  

 تنظیم کنیدو خط را  ـــ    ٤
٥  
   و نهایتًا  ـــ    ٣

٥  
   ، ـــ    ٢

٥  
  به اندازٔه  داد، سپس 

انتقال دهید. به این ترتیب ضخامت به 5 قسمت مساوی تقسیم 
می شود )شکل 66 ــ4(.

برای خط کش ُکم، پس از مشخص کردن آن روی ضخامت 
چوب مورد نظر، که طول آن به اندازٔه عرض چوب زبانه است، 
دقیقًا مطابق با دستور باال، آن را با خط کش تیره دار به 5 قسمت 

مساوی تقسیم کنید )شکل 67 ــ4(. 

شکل ٦7 ــ٤

شکل ٦8 ــ٤

3ــ آنگاه در قسمت سوم، که فاق است، دو شیار طولی 
منظور  فاق  داخل  از  را  اره  خوراک  که  به طوری  کنید،  ایجاد 

کنید. 
4ــ قطعه چوب را به صورت افقی و از ضخامت به گیره 

ببندید و بِر زبانه از دو طرف را ببرید )شکل 6٩ ــ4(. 

شکل ٦9 ــ٤

5ــ سپس، قطعه چوب را از عرض آن روی سطح میز کار 
قرار دهید و آن را به گیره میز کار بسته و مطابق شکل ثابت نمایید 
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و عملیات درآوردن زبانه را )طبق اصولی که قباًل گفته شد.( انجام 
دهید )شکل 70ــ4(. 

8ــ در صورت نیاز، نسبت به گرد کردن گوشه های زبانه 
یا پرداخت آن اقدام کنید و در داخل کم جاسازی نمایید )شکل 

73ــ4(. 
شکل 7٠ــ٤

قرار  کم کنی  دستگاه  میز  روی  بر  را  ُکم  قطعه چوب  6ــ 
دهید و )مطابق با اصول گفته شده در اتصال ُکم و زبانٔه ساده و 
تنظیم عمق نفوذ مته( نسبت به کم کندن قسمت دوم و چهارم اقدام 

نمایید )شکل 71ــ4(.

شکل 7١ــ٤

توجه: ضخامت مته باید با عرض ُکم متناسب باشد. 
7ــ هم چنین عملیات کم کنی با مغار مناسب نیز امکان پذیر 

است )شکل 72ــ4(. 

شکل 7٢ــ٤

شکل 73 ــ٤

و  دهید  تحویل  انبار  به  را  وسایل  کار  پایان  از  پس  9ــ 
محیط کار خود را تمیز کنید. 

9 ــ1ــ4ــ اتصال گوشه ای دوبل ساده 
با  چوبی  میخ  کمک  با  چوب  قطعه  دو  اتصال  این  در 
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یکدیگر متصل می شوند. )شکل 74ــ4(. 

3ــ کلٔه چوبی را، که به صورت عمودی و ضخامت چوبی 
را که به صورت افقی قرار گرفته اند، به کمک خط کش تیره دار یا 

با خط کش به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.
قرار  این خطوط  روی  دوبل  سوراخ  مرکز  ترتیب  این  به 

می گیرد )شکل 76ــ4(. 

شکل 7٤ــ٤

10ــ ٤ــ دسـتورالعمل ساخت اتصال دوبل 
ساده     زمان 1/5 ساعت

مواد و ابزار الزم: 
1ــ گونیا 
2ــ متر 

3ــ خط کش تیره دار 
4ــ دریل 
5ــ چکش 
6ــ سنبه 

7ــ دو قطعه چوب 
8ــ دوبل )میخ چوبی( 

برای ساخت اتصال مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ ابتدا دو سر دو قطعه چوب را کاماًل گونیا می کنید. 

2ــ سپس یک قطعه چوب را به صورت افقی، به طوری که 
نِر کار باال باشد، به گیره ببندید و کلٔه قطعه چوب دیگر را روی آن 
قرار دهید به صورتی که از طرفین کاماًل هم رو باشد و خط عرضی 

را بر روی نر آن بکشید )شکل 75ــ4(. 

شکل 75ــ٤

شکل 7٦ــ٤

4ــ تعداد دوبل ها )سوراخ ها( به عرض قطعه  چوب بستگی 
دارد و معمواًل سوراخ اول و آخر نسبت به لبٔه کار 15 میلی متر 
پایینی کلٔه چوب 15 میلی متر  لبٔه باال و  باید از  فاصله دارد. لذا 
پایین بیایید و بر خطی که ضخامت را به دو قسمت مساوی تقسیم 
کرده است یک خط عمود بکشید )این کار را می توان با گونیا یا 
خط کش تیره دار انجام داد(. به این ترتیب مرکز سوراخ های دوبل 

مشخص می شود. 
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5ــ عینًا خط کش فوق را بر روی ضخامت )نر( قطعه چوب 
آن مشخص  بر روی  دوبل  مرکز سوراخ های  تا  دهید  قرار  دیگر 

شود )شکل 77ــ4(. 

که  دستی،  دریل  یا  کنی  ُکم  دستگاه  کمک  به  آن گاه  7ــ 
متٔه مناسب به آن وصل شده باشد، سوراخی به عمق 2 سانتی متر 

اعمال نمایید )برای هر دو قطعه چوب(.
ضمنًا قطر سوراخ )قطر مته( به اندازٔه یک سوم ضخامت 
چوب در نظر گرفته شود و عملیات سوراخ کاری به گونه ای باشد 
که نیش مته در مرکز نشانه گذاری شده به وسیلٔه سنبه، قرار گیرد 

)شکل 79ــ4(.

شکل 77ــ٤

6ــ به وسیلٔه سنبه مرکز سوراخ های دوبل را نشانه گذاری 
نمایید )شکل 78ــ4(. 

شکل 78ــ٤

شکل 79ــ٤

توجه کنید
ــده  ــیده ش ــوراخ ها )روی خط طولی کش مراکز س
ــرگار اندازه گیر نیز  ــد با پ ــوب( را می توانی ــط نر چ در وس

عالمت گذاری نمایید. 

8ــ قطعات میخ چوبی را متناسب با قطر سوراخ و به طول 
2 میلی متر کوتاه تر از عمق سوراخ )18 میلی متر برای هر سوراخ 

و 36 میلی متر برای تمام طول دوبل(، آماده نمایید. 
دو انتهای میخ های چوبی آماده شده را به کمک چوب سای 

پخ بزنید )شکل 80ــ4(.
ضمنًا لبه های دوبل را می توان به وسیلٔه متٔه مخصوص پخ زد.


