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آشنايى با اتصاالت مختلف چوبى و همچنين وسايل و قطعات 
اتصال دهنده در ساخت مصنوعات چوبى، به منظور ايجاد استحکام 
و کيفيت کار ساخته شده امرى ضرورى است. جهت تأمين هدف 
ياد شده الزم است متداول ترين آن ها از جمله ميخ ها، پيچ هاى چوب، 
چسب و انواع اتصاالت چوبى مورد توجه و بررسى قرار گيرد. 

يک سرى اتصاالت را در شکل ۱ــ۷ مشاهده مى کنيد. 

هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 اتصال نيم نيم گوشه اى را با استفاده از ابزارهاى دستى و دستى ماشينى بسازد.

 اتصال فاق و زبانه طولى را با استفاده از ابزارهاى دستى و دستى ماشينى بسازد.
 اتصال انگشتى گوشه اى ساده را با استفاده از ابزارهاى دستى و دستى ماشينى بسازد.

 اتصال کنشکاف و قليف عرضى را با استفاده از ابزارهاى دستى و دستى ماشينى بسازد.
 اتصال عرضى با استفاده از ميخ چوبى (دوبل) را انجام دهد. 

 انواع سوزن هاى دوخت و ميخ و پيچ را انتخاب کرده به کار گيرد.
 ابزارهاى دوخت پنوماتيکى برقى و دستى ساده را انتخاب و با استفاده از سوزن هاى مناسب به کار گيرد. 

 قطعات چوبى را با استفاده از پيچ و مهره و ديگر اتصاالت به يک ديگر متصل کند.

۷فصلفصل
ساخت اتصاالتساخت اتصاالت

شکل ۱ــ۷ــ انواع اتصاالت
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۱ــ۷ــ اتصاالت نيم نيم گوشه اى
براى ساخت اتصال نيم نيم گوشه اى ساده:

ابعاد ۳۰×۶۰×۵۰۰  ۱ــ۱ــ۷ــ ابتدا قطعه ى چوبى به 
اصول  مطابق  برقى  دستى  يا  دستى  رنده  به وسيله ى  را  ميلى متر 

رنده کارى آماده کنيد (شکل ۲ــ۷).

شکل ۲ــ۷ــ چوب را رنده کنيد.

قطعه  روى  بر  ۳ــ۷  شکل  طبق  را  قراردادى  عالمت هاى 
چوب رنده شده مشخص کنيد. 

گونيا  به وسيله ى  را  شده  رنده  چوب  قطعه  ۲ــ۱ــ۷ــ 
خط کشى کرده به وسيله ى اره مناسب قطع کنيد (شکل هاى ۴ــ۷ 

و ۵  ــ۷). 

شکل ۳ــ۷ــ روى سطح رنده شده عالمت بگذاريد.

شکل ۴ــ۷ــ با گونيا خط بکشيد.

شکل ۵  ــ۷ــ محل خط کشى شده را ببريد.

مطابق  را  برش خورده  چوب  قطعه  دو  ۳ــ۱ــ۷ــ 
شکل هاى ۶  ــ۷ و ۷ــ۷ به وسيله ى متر و گونيا و خط کش تيره دار 
خط کشى کنيد. توجه داشته باشيد فک تيره دار را به اندازه ى نصف 
ضخامت چوب جهت خط کشى تنظيم کرده مطابق شکل ۸  ــ۷، 

عمل خط کشى را انجام دهيد تا به شکل ۹ــ۷ درآيد. 
۴ــ۱ــ۷ــ قطعات را به گيره ميز کار ببنديد و به وسيله ى 
اره (ترجيحًا اره ى دندانه ريز) قسمت هاى اضافى را ببريد و قطع 

کنيد (شکل ۱۰ــ۷).
در  اره۱  خوراک  که  دهيد  انجام  به نحوى  را  برش  عمل 

قسمت اضافى (هاشور خورده در شکل ۱۱ــ۷) منظور شود. 

١ــ به ضخامتی که چپ و راست دندانه اره هنگام برش ايجاد کند،خوراک اره اطالق می شود.
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شکل ۶  ــ۷ــ اندازه اتصال را روى چوب عالمت گذارى کنيد.

شکل ۷ــ۷ــ به وسيله گونيا چوب را خط کشى کنيد.

شکل ۸   ــ۷ــ به وسيله ى تيره دار محل اتصال را خط بکشيد.

شکل ۹ــ۷ــ چوب هاى خط کشى شده براى اتصال نيم و نيم

شکل ۱۰ــ۷ــ طريقه برش اتصال نيم و نيم

شکل ۱۱ــ۷ــ اتصال نيم و نيم

ابزارهای الزم:
 ــ متر     ــ خط کش فلزی    ــ رنده دستی يا دستی برقی    ــ تيره دار     ــ اره
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۲ــ۷ــ اتصال فاق و زبانه طولى ساده
براى ساخت يک اتصال فاق و زبانه طولى ساده؛ 

۱ــ۲ــ۷ــ  مطابق دستورالعمل رنده کارى، قطعه چوبى 
يا  دستى  رنده هاى  به وسيله ى  ۳۰×۶۰×۵۰۰   ميلى متر  ابعاد  به  را 
آن  روى  بر  را  قراردادى  عالمت هاى  و  بزنيد  رنده  برقى  دستى 

مشخص کنيد.  
۲ــ۲ــ۷ــ قطعه چوب آماده شده را به وسيله متر و گونيا از 
جهت طول به دو قسمت مساوى تقسيم کرده به کمک اره مناسب 

قطع کنيد (شکل هاى قبلى ۱۲ــ۷ و ۱۳ــ۷).
۳  ــ۲ــ۷ــ دو قطعه چوب را به کمک متر، گونيا و خط کش 

شکل ۱۳ــ۷ــ خط کشى اتصال فاق و زبانه با خط کش تيره دارشکل ۱۲ــ۷ــ قطعه چوب، هاشور قسمت هاى اضافى فاق و زبانه

تيره دار اندازه گيرى و خط کشى کنيد (شکل هاى ۱۳ــ۷ ، ۱۴ــ۷ و 
۱۵ــ۷).

گوشه  خط کشى،  عمل  هنگام  که  باشيد  داشته  توجه  ٭ 
خط کش تيره دار به سطح رنده شده و عالمت خورده قطعات تکيه 

داده شود.
۴  ــ۲ــ۷ــ قطعات خط کشى شده را به گيره ميز کار ببنديد 
و به وسيله ى اره دندانه ريز، عمل برش را براى فاق و زبانه به شرح 

زير انجام دهيد (شکل ۱۴ــ۷).
 فاق: قسمت اضافى فاق را به نحوى که خوراک اره از 
قسمت هاشور خورده منظور شود، برش دهيد (شکل هاى ۱۵ــ۷  

شکل ۱۵ــ۷ــ طريقه ى برش فاقشکل ۱۴ــ۷ــ طريقه ى استقرار قطعه درگير ميز کار و شروع برش
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و ۱۶ــ۷) و به وسيله ى اسکنه، با ضخامت مناسب قسمت اضافى 
فاق را خارج کنيد.  

٭ توجه داشته باشيد که عمل خارج کردن قسمت اضافى  
لبه  الشه شدن  از  عمل  اين  گيرد.  انجام  بايد  طرف  دو  از  فاق  در 

انتهاى شکاف فاق جلوگيرى مى کند. 
در  اره  خوراک  که  به طورى  را  زبانه  بر  دو  زبانه:   
قسمت هاشو ر خورده منظور شود، برش دهيد و قطع کنيد (شکل 

۱۷ــ۷).
به طور  اره  زبانه  بَر  قطع،  هنگام  که  باشيد  داشته  توجه  ٭ 
دقيق عمود بر سطح زبانه و سطح قطعه چوب واقع شود (شکل 

۱۸ــ۷).
يا  چوبى  چکش  به وسيله ى  را  زبانه  و  فاق  ۵  ــ۲ــ۷ــ 
خط کش  به وسيله ى  را  اتصال  سطح  و  بکوبيد  هم  در  پالستيکى 
(شکل هاى  کنيد  پرداخت  نياز،  صورت  در  کرده  کنترل  فلزى 

۱۹ــ۷ و ۲۰ــ۷).

شکل ۱۶ــ۷ــ صاف کردن انتهاى فاق

شکل ۱۷ــ۷ــ قطع کردن دوبر زبانه

شکل ۱۸ــ۷ــ زاويه برانداختن زبانه بايد مساوى ۹۰ درجه باشد.

شکل ۱۹ــ۷ــ طريقه متصل کردن فاق و زبانه

شکل ۲۰ــ۷ــ فاق و زبانه ساخته شده را کنترل کنيد.
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ساده،  طولى  زبانه  و  فاق  اتصال  باشيد  داشته  توجه  ٭ 
به صورت گوشه اى نيز قابل اجرا است (شکل هاى ۲۱ــ۷ ، ۲۲ــ۷ 

و ۲۳ــ۷). 

۳ــ۷ــ اتصال گوشه اى انگشتى ساده
براى ساخت اتصال گوشه اى انگشتى ساده:

۱ــ۳ــ۷ــ قطعه چوبى را به ابعاد ۲۰×۷۰×۵۰۰  ميلى متر 
مطابق اصول رنده کارى به وسيله رنده هاى دستى يا دستى برقى آماده 
کنيد؛ سپس آن را از طول به دو قسمت مساوى تقسيم کرده برش 

دهيد (شکل ۲۴ــ۷).

شکل ۲۱ــ۷ــ طريقه اتصال فاق و زبانه ى گوشه اى

شکل ۲۲ــ۷ــ طريقه ى کنترل اتصال گوشه اى

ابزارهاى الزم:
ــ خط کش تيره دار ــ متر   

ــ اره  ــ خط کش فلزى 
ــ مغار يا اسکنه ــ رنده دستى ــ برقى دستى 

ــ چکش چوبى يا پالستيکى ــ گونيا 

شکل ۲۳ــ۷ــ فاق و زبانه به صورت ساده و گوشه اى

شکل ۲۴ــ۷ــ قطعه چوب آماده شده
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۲ــ۳ــ۷ــ مقاطع قطعات بريده شده را به وسيله ى گونياى 
ساده ( ۹۰º) کنترل کرده در صورت گونيا نبودن آن ها را به وسيله رنده 

سر چوب يا چوبسا و سوهان، گونيا کنيد (شکل ۲۵ــ۷).

اندازه  فاق)،  زبانه (عمق  ارتفاع  تعيين  براى  ۳ــ۳ــ۷ــ 
ضخامت قطعات را در روى دو تخته به وسيله ى متر مشخص کنيد 
و به وسيله ى گونياى ساده در چهار سطح تخته ها خطوط را انتقال 

دهيد (شکل ۲۶ــ۷).

شکل ۲۵ــ۷ــ کنترل قطعه چوب آماده شده

شکل ۲۶ــ۷ــ خط کشى اتصال انگشتى

آن گاه عرض تخته ها را به هفت قسمت مساوى تقسيم کرده 
به وسيله ى خط کش تيره دار خطوط را به خط دور شده عمود کنيد 

(شکل ۲۷ــ۷).

٭ توجه داشته باشيد براى خط کشى اين گونه قطعات، ابتدا 
تيره دار را به اندازه ى اولين تقسيم تنظيم کنيد و عمل خط کشى را 
در روى هر دو تخته در سر چوب ها و هر دو روى تخته ها انجام 
دهيد؛ سپس اين عمل را براى تقسيمات بعدى با تغيير دادن اندازه ى 

تيره دار انجام دهيد (شکل ۲۸ــ۷).

شکل ۲۷ــ۷ــ طريقه خط کشى اتصال انگشتى به وسيله ى خط کش تيره دار

شکل ۲۸ــ۷ــ اتصال انگشتى خط کشى شده
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۴ــ۳ــ۷ــ تخته هاى فاق و زبانه را جداگانه به گيره ببنديد 
و به وسيله ى اره ظريف بر، قسمت هاى اضافى فاق و زبانه را در دو 

مرحله به شرح زير برش دهيد:
در مرحله ى اول، با اره ى تخت زاويه اى حدود ٤٥º جهت 
سطح  بر  عمود  را  اره  برش  دوم،  مرحله ى  در  و  کنيد  عمل  برش 
مقطع قطعات بگيريد تا برش حاصل از دو مرحله به صورت مطلوب 

انجام گيرد (شکل هاى ۲۹ــ۷ و ۳۰ــ۷).

شکل ۲۹ــ۷ــ عمل برش با زاويه ۴۵ درجه

شکل ۳۰ــ۷ــ برش عمود بر سطح مقطع

منظور  به  اره،  با  برش  هنگام  باشيد  داشته  توجه  تذکر: 
خارج کردن قسمت هاى اضافى فاق و زبانه طورى عمل کنيد که 
اثر  که  به طورى  شود؛  گرفته  اضافى  قسمت هاى  از  اره  خوراک 
خط بر روى کار باقى بماند. با رعايت اين موضوع درزهاى اتصال 

مطلوب خواهد بود (شکل ۳۱ــ۷).

شکل ۳۱ــ۷ــ قسمت هاى اضافه فاق و زبانه

کار  ميز  سطح  در  را  برش خورده  تخته هاى  ۵  ــ۳ــ۷ــ 
اضافى  قسمت هاى  اسکنه  يا  مغار  با  کرده  ثابت  گيره،  به وسيله ى 
خارج کردن  عمل  کنيد؛  خارج  مناسب  عرض  با  را  زبانه  و  فاق 
آن قسمت ها از دو طرف (دورو) انجام گيرد. اين عمل به منظور 
صورت  زبانه ها  فاق ها و  ناحيه ى  انتهاى  پيش گيرى از الشه شدن 

مى گيرد (شکل هاى ۳۲ــ۷ تا ۳۶ــ۷).

شکل ۳۲ــ۷ــ مرحله اول خارج کردن قسمت هاى اضافى



شيار  مغار  توسط  کونيک  به صورت  طرف  يک  از  زبانه  و  فاق  ۳۴ــ۷ــ  شکل 
ايجاد شده است.

شکل ۳۵ــ۷ــ درآوردن کل قسمت هاى اضافى از طرف ديگر
121

شکل ۳۳ــ۷ــ مرحله دوم خارج کردن قسمت هاى اضافى

شکل ۳۶ــ۷ــ قسمت هاى اضافى فاق و زبانه درآورده شده است.
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۶  ــ۳ــ۷ــ فاق و زبانه را پس از اتمام عمليات مغارکارى 
بــه وسيله ى چکش چــوبى يـا پـالستيکى درهم بـکـوبيد (شکل 

۳۷ــ۷). 
پس از درهم کوبيدن فاق و زبانه به وسيله گونياى ۹۰ درجه 
قائمه بودن زاويه اتصال را کنترل کرده در صورت نياز، تصحيح 

و پرداخت کنيد (شکل ۳۸ــ۷).
۳۹ــ۷ اتصال انگشتى سرهم شده و جدا از هم  در شکل 

نشان داده شده است.
است   الزم  که  مواقعى  در  باشند  داشته  توجه  فراگيران  ٭ 
زياد  حجم  در  چوبى  کارهاى  در  استفاده  جهت  انگشتى  اتصال 
عمل  سرعت  و  وقت  اتالف  از  پيش گيرى  جهت  شود.  انجام 
مى توانند شابلن هاى مختلف تهيه و به کار گيرند (شکل هاى ۴۰ــ۷ 

و ۴۱ــ۷).

شکل ۳۷ــ۷ــ طريقه داخل کردن فاق و زبانه

شکل ۳۸ــ۷ــ کنترل کردن اتصال ساخته شده

شکل ۳۹ــ۷ــ اتصال انگشتى ساده
ابزارهاى الزم

ــ متر                                    ــ سوهان يا چوبسا
ــ گونيا                                 ــ خط کش تيره دار 

ــ خط کش فلزى                          ــ اره ظريف بر
ــ رنده دستى يا برقى دستى          ــ مغار

ــ چکش چوبى يا پالستيکى        ــ رنده سر چوب  
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شکل ۴۱ــ۷ــ شابلن برش

شابلن

شابلن خط کشی

شکل ۴۰ــ۷ــ شابلن خط کشى

۴ــ۷ــ اتصال کنشکاف و قليف عرضى
 براى ساخت اتصال کنشکاف و قليف عرضى ساده؛

قليف  و  کنشکاف  اتصال  انجام  به منظور  ۱ــ۴ــ۷ــ 
دستى،  برقى  رنده  يا  دستگاه)  (رنده  بلند  رنده  به وسيله ى  عرضى 

حداقل دو تخته به ابعاد ۳۰×۱۰۰×۶۰۰   ميلى متر را مطابق اصول 
رنده کارى درز کنيد.

به منظور سهولت مراحل بعدى کار، عالمت هاى قراردادى 
را بر روى آن ها مشخص کنيد (شکل ۴۲ــ۷). 
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شکل ۴۲ــ۷ــ تخته هاى درز شده با عالمت قراردادى

ضخامت  تيره دار  خط کش  و  متر  به وسيله ى  ۲ــ۴ــ۷ــ 
تخته ها را به سه قسمت مساوى تقسيم کرده تخته ها را در جهت 

طول خط کشى کنيد (شکل ۴۳ــ۷).

شکل ۴۳ــ۷ــ خط کشى کنشکاف قليف با خط کش تيره دار
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و  ببنديد  کار  ميز  گيره  به  جداگانه  را  تخته ها  ۳ــ۴ــ۷ــ 
قسمت هاشورخورده در هر دو تخته را به وسيله ى رنده کنشکاف به 
اندازه ى عمق الزم (معموًال به اندازه يک   و نيم برابر عرض کنشکاف) 

رنده کنيد (شکل ۴۴ــ۷). 
کنشکاف  طول  و  عرض  با  متناسب  زبانه اى  ۴ــ۴ــ۷ــ 
ايجاد شده تهيه کنيد (جهت تأمين استحکام بيش تر اتصال، بهتر 
است زبانه قليف همراه الياف تخته ها تهيه شود) و آن را به وسيله ى 
قرار  تخته ها  از  يکى  کنشکاف  درون  پالستيکى  يا  چوبى  چکش 
دهيد؛ سپس تخته ديگر را به وسيله ى گيره پيچ دستى يا تنگ نجارى 

در هم قرار دهيد (شکل هاى ۴۵ــ۷ و ۴۶ــ۷).
۵  ــ۴ــ۷ــ سطح روى تخته ها را پس از بستن با خط کش 
پرداخت  را  آن  نياز  صورت  در  کرده  کنترل  دستى)  (برر  سّتاره 

کنيد.
خود  سر  زبانه  با  قليف  و  کنشکاف  اتصال  ۶  ــ۴ــ۷ــ 
نيز قابل اجرا است. مراحل ساخت اين اتصال همانند اتصال با 
قليف جداگانه است؛ با اين تفاوت که در يکى از تخته ها به وسيله ى 
رنده کنشکاف، فاق ايجاد کنيد و در تخته ى ديگر به کمک رنده ى 
کنشکاف يا رنده بغل، دو راه يا رنده ى برقى ــ دستى، بَر زبانه را 

از دو طرف رنده کنيد (شکل هاى ۴۷ــ۷ و ۴۸ــ۷).

شکل ۴۴ــ۷ــ رنده کردن به وسيله ى رنده کنشکاف

شکل ۴۵ــ۷ــ داخل کردن زبانه ى قليف

شکل ۴۶ــ۷ــ محکم کردن و چسباندن اتصال کنشکاف و قليف به وسيله ى تنگ

شکل ۴۷ــ۷ــ کنشکاف و قليف با زبانه سرخود

شکل ۴۸ــ۷ــ دو نوع کنشکاف و زبانه قليف
ابزارهاى الزم

ــ رنده بلند يا رنده برقى دستى      ــ رنده کنشکاف        ــ گونيا          ــ رنده بغل دو راهه
ــ خط کش فلزى   ــ چکش چوبى      ــ متر      ــ گيره يا تنگ نجارى   ــ خط کش تيره دار
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(ميخ  دوبل  از  استفاده  با  عرضى  اتصال  ۵  ــ۷ــ 
چوبى) 

براى ساخت اتصال عرضى با استفاده از دوبل؛
۱ــ۵  ــ۷ــ دو تخته را به وسيله ى رنده بلند يا رنده دستى 
برقى به ابعاد ۳۰×۱۰۰×۶۰۰ ميلى متر رنده و درز کرده عالمت هاى 

قراردادى را روى تخته ها مشخص کنيد. 
۲ــ۵  ــ۷ــ به منظور تعيين محل دقيق ميخ هاى چوبى، 
تخته ها را کنار هم قرار دهيد و به گيره ى ميز کار ببنديد و به وسيله ى 
با  سپس  کنيد؛  تقسيم  الزم  فواصل  تعداد  به  را  تخته  طول  متر، 
کمک گونيا و مداد نوک تيز در نَِر تخته ها با توجه به فواصل خط 

بکشيد (شکل ۴۹ــ۷).
__ ۱ ضخامت 

۳ــ۵  ــ۷ــ خط کش تيره دار را به اندازه  ٢
تخته ها تنظيم کرده در جهت طول َنر تخته ها، خط بکشيد. محل 
مرکز  تيره دار،  خط کش  و  گونيا  به وسيله  رسم شده  خطوط  تالقى 

سوراخ ميخ چوبى است (شکل ۵۰  ــ۷).
از  مى توانيد  تخته ها  سوراخ کردن  جهت  ۴ــ۵  ــ۷ــ 
دريل هاى دستى يا دستى برقى با مته مارپيچ يا مخصوص چوب 

استفاده کنيد.
__ ۱ ضخامت 

  تا   ٥
۱ __
تخته ها باشد.٭ توجه داشته باشيد که قطر مته ها بايد  ٣

را  مته  نوک  يا  نيش  سوراخ کارى،  جهت  ـ  ۵    ــ۷ــ  ۵  ـ
به طور دقيق در نقاط تالقى (تعيين شده) قرار دهيد و عمود به نَِر 

تخته، عمل سوراخ کارى را انجام دهيد (شکل ۵۱  ــ۷).

شکل ۴۹ــ۷ــ خط کشی با گونيا

شکل ۵۰ ــ۷ــ خط کشی محل سوراخ با خط کش تيره دار              

شکل ۵۱  ــ۷ــ استقرار نيش مته در مرکز سوراخ
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باشيد عمق سوراخ ايجاد شده در هريک  ٭ توجه داشته 
از تخته ها معموًال بايد به اندازه ى ضخامت تخته هاى مورد اتصال 

در نظر گرفته شود (شکل ۵۲ــ۷).
پس از سوراخکارى الزم است سر سوراخ ها را به وسيله ى 
مته خزينه حداقل به عمق ۲ ميلى متر خزينه کنيد. اين کار به منظور 
مى گيرد  انجام  چوبى  ميخ  کوبيدن  هنگام  اضافى  سريشم  تجمع 

(شکل ۵۳ــ۷).
ـ  ۵  ــ۷ــ جهت ساخت ميخ چوبى، ابتدا چوب محکم  ۶  ـ
با الياف راست تهيه کنيد و به تناسب قطر سوراخ ايجاد شده آن را 
با مقطع مربع شکل ببريد؛ سپس چهار گوشه چوب تهيه شده را به 
وسيله رنده دستى رنده کنيد. در اين مرحله مقطع چوب هشت گوش 
خواهد شد. دوباره لبه هاى هشت گوش ايجاد شده را رنده کنيد. در 
اين حالت مقطع چوب داراى ۱۶ گوش خواهد شد. آن گاه قطعه 
چوب را از (آهن دوبل) صفحه ى آهنى که داراى سوراخ شياردار 
متناسب با قطر ميخ چوبى است بگذرانيد تا ميخ چوبى با قطر مورد 

نظر تأمين شود (شکل هاى ۵۴  ــ۷ و ۵۵  ــ۷). 

شکل ۵۲  ــ۷ــ استفاده از مته با تنظيم عمق

شکل ۵۳  ــ۷ــ نحوه ى خزينه کردن سر سوراخ

شکل ۵۴  ــ۷ــ نحوه ى تهيه دوبل

شکل ۵۵  ــ۷ــ عبوردادن ميخ چوبى از آهن دوبل



128

کوتاه تر  ميلى متر   ۴ به اندازه  را  چوبى  ميخ  طول  ادامه،  در 
از عمق سوراخ تخته ها به وسيله ى اره قطع کنيد (شکل۵۶   ــ۷). 
چوبى،  ميخ  سر  دو  در  ميلى متر  دو  اندازه ى  به  پخ  ايجاد  از  پس 
به وسيله ى سوهان يا مته مخصوص پخ زنى (مته دوبل) پخ بزنيد و 
آن را پس از آغشته کردن به چسب چوب به وسيله ى چکش چوبى 
يکديگر  کنار  را  تخته ها  سپس  بکوبيد؛  شده  ايجاد  سوراخ  درون 
قرار داده به وسيله ى گيره دستى يا تنگ نجارى به يک ديگر محکم 

ـ ۷ و ۵۸   ــ۷). کنيد (شکل هاى ۵۷    ـ

۶ ــ۷ــ انتخاب سوزن هاى مناسب دوخت و پيچ و 
ميخ

در ساخت کارهاى چوبى در بعضى موارد بنا به ضرورت 
مى توانيد از وسايل و ابزارهاى اتصال دهنده، به خصوص سوزن هاى 
دوخت، ميخ و پيچ، قطعات فلزى يا غيرفلزى که به منظور اتصال 
اجزاى مختلف کارهاى چوبى به يک ديگر به صورت ثابت و قابل 

مونتاژ موجود هستند، استفاده کنيد.
۱ــ۶  ــ۷ــ سوزن هاى دوخت: متداول ترين سوزن هاى 
مبلمان،  به خصوص  چوبى  کارهاى  ساخت  در  مصرف  مورد 
درب سازى، قاب سازى و … سوزن هاى دوپايه است که در ابعاد 

ـ ۷). ـ ۷ و ۶۰ ـ مختلفى وجود دارد (شکل هاى ۵۹  ـ

شکل ۵۶  ــ۷ــ نحوه ى قطع کردن طول دوبل

شکل ۵۷  ــ۷ــ نحوه ى قراردادن ميخ چوبى در سوراخ دوبل

شکل ۵۸  ــ۷ــ چسباندن تخته درز شده با اتصال دوبل

شکل ۵۹  ــ۷ــ سوزن دوخت پايه کوتاه

شکل ۶۰    ــ۷ــ سوزن دوخت پايه بلند
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۲ــ۶  ــ۷ــ ميخ: ميخ نيز مانند ساير مواد مورد استفاده 
در ساخت مصنوعات چوبى، جهت ايجاد اتصال مورد استفاده 
واقع مى شود. کاربرد عمده ى آن عمومًا در اتصال قطعات چوبى 
به يک ديگر و همچنين در نصب قطعات تزئينى و برخى يراق آالت 

مربوط است.
ميخ ها از حيث شکل و اندازه، به شکل ها و ابعاد مختلف به 

تناسب کار مورد استفاده قرار مى گيرند (شکل ۶۱  ــ۷). 

شکل ۶۱   ــ۷ــ انواع ميخ از نظر طول

شکل ۶۲    ــ۷ــ انواع ميخ از نظر فرم و کاربرد

مصنوعات  ساخت  در  عمومًا  پيچ ها  پيچ:  ۳ــ۶  ــ۷ــ 
چوبى، به خصوص مبل سازى و نصب يراق آالت و همچنين اجزاى 
مختلف کارهاى چوبى به يک ديگر مورد استفاده قرار مى گيرند؛ 
چون قدرت اتصالى پيچ ها به مراتب بيش تر از ميخ و در بعضى موارد 
بيش تر از ساير ابزارهاى اتصال دهنده است. پيچ ها در اندازه هاى 
مختلفى موجودند که هنگام خريد متناسب با مصرف آن، به طول 

ـ ۷). و قطر آن توجه داشته باشيد (شکل۶۴  ـ

ميخ هاى مخصوص از حيث شکل ظاهرى و مواد مورد 
مصرف در شکل ها و اندازه هاى مختلف موجود است. فرم سر 
و نوک هريک نيز بسته به نوع مصرف متفاوت است (شکل هاى 
۶۲ــ۷ و ۶۳ــ۷). در اين جا تنها نام و مورد مصرف هر يک ذکر 
شده و شرح مفصل آن ها را در درس تکنولوژى مواد ۲ مطالعه 

کرده ايد.

شکل ۶۳    ــ۷ــ انواع ميخ

شکل ۶۴    ــ۷ــ انواع پيچ چوب سر تخت از نظرطول
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چوبى،  کارهاى  مخصوص  پيچ هاى  از  استفاده  جهت 
ابتدا محل مورد اتصال را با مته مناسب سوراخ کنيد، البته جهت 
استفاده از پيچ هاى کوچک، سوراخ کردن به وسيله درفش کفايت 

مى کند.
براى به کاربردن پيچ به نکات زير توجه کنيد:

ـ عمق سوراخ به منظور پيچاندن پيچ در آن بايد از طول پيچ 
__ ٢ طول پيچ). چون پيچ 

کم تر در نظر گرفته شود (عمومًا به اندازه   ٣
چوب از سه قسمت سرپيچ (معموًال آچارخور يا شکاف دار است)، 
ميله بدون دنده و قسمت داندانه دار پيچ تشکيل شده است. از جايى 
که قطر پيچ در سه قسمت ياد شده به يک اندازه نيست، الزم است 

که قطر سوراخ ايجاد شده با قطر سه قسمت پيچ متناسب باشد.
اين موضوع باعث خواهد شد که پيچ راحت تر در چوب 

پيچيده شود و درگيرى مناسب ترى ايجاد کند.
نکات قابل توجه:

ــ به منظور راحت تر پيچيدن پيچ ها در چوب، بهتر است 
قسمت دنده شده آن را کمى چرب کنيد (با چربى يا صابون).

ــ سوراخ ايجاد شده (محل قرار پيچ) را بايد کامًال راست 
ايجاد کنيد.

ــ جهت تأمين نماى بهتر، شايسته است محل سرپيچ را در 
سوراخ خزينه کنيد تا سرپيچ به خوبى در چوب جاى گيرد (شکل 

۶۵ــ۷).

خزينه  مخصوص  مته  به وسيله ى  بايد  را  سرپيچ  خزينه  ــ 
ايجاد کنيد.

در  آن  پيچاندن  عمل  حاصل  پيچ،  اتصال  قدرت  چون  ــ 
چوب است، از کوبيدن پيچ به وسيله ى چکش در چوب خوددارى 

کنيد.
غيرفلزى:  فلزى و  اتصال دهنده  قطعات  ـ  ۶  ــ۷ــ  ۴ـ
عالوه بر پيچ و ميخ، قطعات اتصال دهنده ديگرى نيز موجود است 
که در بعضى موارد بسته به نوع مصرف، استحکام فوق العاده زيادى 
را با استفاده از آن ها مى توانيد تأمين کنيد. اين اتصال دهنده ها از 
تهيه  مختلف  شکل هاى  به  مصنوعى)  (مواد  غيرفلز  يا  فلز  جنس 
يا  مخصوصى  ماشين  به وسيله ى  را  هريک  مى توانيد  که  مى شود 
چکش در چوب بکوبيد. موارد مصرف اين نوع اتصاالت به صورت 
عمده در اتصال کالف درب ها، قا ب ها و غيره است و ممکن است 
به صورت طولى و گوشه اى مورد استفاده قرار گيرند (شکل هاى 

۶۶  ــ۷ تا ۷۰ــ۷).

شکل ۶۶    ــ۷ــ سوزن دوخت زيگزاگى (تيغه اى)شکل ۶۵    ــ۷ــ استقرار کامل پيچ در سوراخ



 

شکل ۶۹    ــ۷ــ اتصال دوبل گونيايى (از جنس پالستيک فشرده)

شکل ۷۰    ــ۷ــ اتصال دهنده ى فلزى براى پشت قاب ها و شيشه
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شکل ۶۸    ــ۷ــ نحوه ی  کوبيدن سوزن دوخت زيگزاگى در چوب شکل ۶۷    ــ۷ــ اتصال دهنه هاى فلزى
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۱ــ قطعات چوب را چگونه جهت ساخت اتصاالت آماده مى کنند؟
۲ــ قطعات چوبى را چگونه براى ساخت اتصال (به تفکيک هر اتصال) خط کشى مى کنند؟

۳ــ نحوه ى بريدن فاق و زبانه جهت ساخت اتصال مذکور چگونه است؟
۴ــ ابزارهاى الزم جهت خط کشى و ساخت اتصال فاق و زبانه را تعريف کنيد.

۵  ــ خوراک اره در فاق و زبانه چگونه منظور مى شود؟
۶  ــ برانداختن صحيح زبانه چگونه است؟ (از لحاظ زاويه ى بر)

۷ــ يک نمونه از اتصال فاق و زبانه را انجام دهيد.
۸   ــ نحوه ى خط کشى و تقسيمات اتصال انگشتى را بيان کنيد.

۹ــ ارتفاع زبانه در اتصال انگشتى چگونه تعيين مى شود؟
۱۰ــ نحوه ى خارج کردن فاق و زبانه در اتصال انگشتى به چه ترتيب مشخص مى شود؟

۱۱ــ گونيايى کردن اتصال انگشتى (پس از درهم کوبيدن فاق و زبانه) چگونه کنترل مى شود؟
۱۲ــ ساخت يک نمونه اتصال انگشتى ساده به وسيله ى دو قطعه چوب را شرح دهيد.

۱۳ــ براى آماده سازى دو قطعه چوب (دو تخته) جهت ساخت اتصال قليف و کنشکاف چگونه عمل مى کنند؟
۱۴ــ براى استحکام بيش تر زبانه در اتصال قليف، جهت الياف زبانه را چگونه انتخاب مى کنند؟

۱۵ــ تفاوت اتصال قليف سرخود و جداگانه را تعريف کنيد.
۱۶ــ دو نمونه از اتصال قليف و کنشکاف جداگانه و سرخود را بسازيد.

۱۷ــ نحوه ى خط کشى اتصال عرضى دوبل را روى دو قطعه چوب بيان کنيد.
۱۸ــ علت خزينه کردن محل سوراخ اتصال دوبل را بيان کنيد.

۱۹ــ نحوه ى ساخت دوبل (ميخ چوبى) و مشخصات چوب مورد نياز براى اين منظور را شرح دهيد.
۲۰ــ تمرين هاى ۱ و ۲ را که مربوط به ساخت اتصاالت در اين فصل است. با مشخصات داده شده انجام دهيد.

۲۱ــ مورد مصرف سوزن هاى دوخت را بيان کنيد.
۲۲ــ ميخ هاى مورد مصرف در صنايع چوب را برحسب مورد بيان کنيد.

۲۳ــ قطعات اتصال دهنده فلزى و غيرفلزى به غير از پيچ و ميخ را در ساخت اتصاالت در صنايع چوب مشخص 
کرده نحوه ى کاربرد آن را تعيين کنيد.

۲۴ــ در تمرين شماره ۲۵ و ۲۶:
دو کالف به ابعاد ۴۰*۴۰ ، ۲۰*۲۰ سانتى متر معرفى شده که درهريک از کالف ها، اتصاالت موردبحث در 
اين فصل پيش بينى شده است. ساخت هريک از کالف ها در قالب نقشه، در فرصت مناسب کارگاهى پيشنهاد مى شود 

(شکل ۷۱ــ۷ و ۷۲ــ۷). 

آزمون پايان فصل هفتمآزمون پايان فصل هفتم
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تمرين شماره ۲۶تمرين شماره ۲۵

شکل ۷۱    ــ۷ــ تمرين اتصاالت    

شکل ۷۲    ــ۷ــ تمرين اتصاالت


