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ترسىم عالئم اختصارى و 

استانداردهاى کابىنت ساده

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

1ـ با رسم عالئم اختصارى کابینت ساده آشنا شود. 

2ـ با رسم عالئم اختصارى کابینت ساده همراه با صفحات مصنوعى آشنا شود. 

3ـ با رسم عالئم اختصارى صفحات مصنوعى همراه با مواد کمکى آشنا شود. 

4ـ با رسم عالئم اختصارى اتصال دهنده ها آشنا شود. 

5  ـ با رسم عالئم اختصارى ماشین آالت تولید کابینت آشنا شود. 

6  ـ اصول ترسیم عالئم اختصارى و استاندارد انواع کابینت ساده را شناسایى کند. 
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استفاده  بىن المللى  استاندارد  عالئم  از  نقشه کشى،  در 
می شود تا در هر نقطه از جهان، قابل ارائه باشد؛ از اىن رو، ما 
نقشه هاىمان  بىن المللى را شناخته و در  باىد عالئم استاندارد  نىز 

به کار ببرىم. 
مدت ها پىش از اىن، در صناىع چوب، از استاندارد دىن1 
امروزه   اما  مى شد؛  پىروى  است،  آلمانى  استاندارد  که   ،)DIN(

نقشه هاى  در  و   )ISO( اىزو  استاندارد  از  نقشه هاى عمومى  در 
استفاده   DIN استاندارد  عالئم  از  چوب،  صناىع  اختصاصى 

مى شود )شکل هاى 1ــ3 و 2ــ3(.  
.)ISO( شکل 1ــ3ــ نمونۀ نقشه، طبق استاندارد اىزو

شکل 2ــ3ــ نمونۀ نقشه، طبق استاندارد DIN شمارۀ TI 919 به صورت 

اختصاصى. 

Deutsches Institut für Normung ــ 1

1ـ3ـ رسم عالئم اختصارى کابینت ساده
 

انستىتو  نىز  و   )ISO( استانداردها  بىن المللى  سازمان 
استاندارد آلمان )DIN(، از نظر عمومى و تخصصى، استانداردهاى 

نقشه کشى صناىع چوب را تعرىف و مشخص کرده اند. 
1ــ1ــ3ــ هاشور راه چوب و سرچوب، مطابق شکل 

3ــ3 می باشد. 

شکل 3ــ3     

راه چوب

سر چوب 

3ـ توانایی ترسیم عالئم اختصارى و استانداردهاى کابینت ساده
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مواد،  کلىٔه  و  چوب  برای  معمولى  هاشور  2ــ1ــ3ــ 
می شود  ترسىم   45° نازک  با خط   ،)DIN( دىن  استاندارد  طبق 

)شکل 4ــ3(. 

شکل 4ــ3

3ــ1ــ3ــ هاشور قطعه چوب های به هم چسبىده شده، 
برای:  

الف( راه چوب، و
ب( سرچوب، مطابق شکل 5  ــ 3 می باشد. 

توجه: هاشور قطعات، مخالف جهت ىکدىگر رسم شده است.
شکل 5    ــ3 

4ــ1ــ3ــ نماىش هاشور:
الف( سطوح با پهناى کم )سرچوب(، و با ضخامت کم، و 
فاصلٔه  است.  سو  ىک  هاشورها  جهت  که  مواردى  ب( 

هاشورها متفاوت می باشد )شکل 6ــ3(. 

شکل 6    ــ3 

5ــ1ــ3ــ براى نشان دادن درز قطعات چسب خورده، از 
عالمت |||||||| که در شکل 5  ــ3 نشان داده شده، استفاده مى شود. 
توجه: در مواردی که به چسب زدن کل سطح قطعات نىاز 
نباشد، مى توان اندازٔه سطح چسب خورده را روى درز چسب 
نشان داد. در شکل 7ــ3ــ الف حدود 40 مىلى متر محل، چسب 

خورده است. 
در شکل 7ــ3ــ ب نىز ىک قطعه زهوار، به قاب، چسبىده 

و اندازهٔ مقطع زهوار، در کنار آن نوشته شده است. 
شکل 7   ــ3 عالمت ضربدر نشان دهنده مقطع قاب است.

الف

ب

الفب
 چسبىده

ب

الف
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6ــ1ــ3ــ خط درز چوب ماسىو در اتصاالت چوب، 
در نما و برش، با خط پر نازک نشان داده مى شود )شکل 8   ــ3(. 

 شکل 8  ــ3ــ رسم درز چوب در نما و برش 

7ــ1ــ3ــ خطوط لبٔه پروفىل قاب ها، با خط پر نازک 
رسم مى شود )شکل 9ــ3(. 

شکل 9ــ3ــ خط لبه پروفىل

8  ــ1ــ3ــ براى ترسىم قسمت هاى ندىد کار در نماها و 
برش، از خط چىن استفاده مى شود. 

برای نشان دادن اندازهٔ صفحات باالى سطوح برش خورده، 
که از لبٔه کار جلوتر است، با خط و دو نقطه به صورت مجازى 
نشان داده مى شود در شکل 10ــ3 همان طور که مالحظه مى کنىد، 

قسمت دم گاوى پاىٔه کابىنت با خط چىن نشان داده شده است. 
شکل 10ــ3 

شکل 11ــ3 

به  اندازه،  ىا بىضى حول عدد  9ــ1ــ3ــ عالمت داىره 
معنى اندازه تقرىبی و اگر عدد اندازه داخل پرانتز باشد آن را اندازٔه 

کمکى مى گوىند )شکل 11ــ3(. 
توجه: منظور از اندازٔه تقرىبی، اندازه ای است که هنگام 

ساخت می توان آن را کمتر ىا بىشتر درنظر گرفت.
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به هم  ماسسىو  چوب  قطعات  عالئم  رسم  ١٠ــ١ــ٣ــ 
مىلی متر   ٢٠ ضخامت  به  کالف(  )قىد  کالف  برش  در  چسبىده 
امتداد داده می شود )شکل  هاشورهای سرچوب روی دو قطعه 

1٢ــ3(.

شکل 12ــ3

 2ـ3ـ رسم عالئم اختصارى کابینت ساده همراه با صفحات مصنوعی 

1ــ2ــ3ــ در شکل 13ــ3، هاشور تخته خرده چوب 
)FPY( با ضخامت 16 مىلى متر نشان داده شده است.

1 ضخامت صفحه می باشد.

2
توجه: فاصلٔه هاشور، 

شکل 13ــ3

2ــ2ــ3ــ تختٔه چندالىى )مطبق( با الىٔه مىانى قىدهاى 
بارىک )STAE(  با ضخامت 16 مىلى متر، مطابق )شکل 14ــ3( 

است؛ با توجه به اىنکه: 
الف( الىٔه وسط، راه چوب، و 

ب( الىٔه وسط، سرچوب است.
ب الف

  شکل 14ــ3  

 )KF( 3ــ2ــ3ــ تختٔه فىبر با قشر مواد مصنوعى دکورى
با پوشش دو طرفه، درشکل 15ــ3  مىلى متر  به ضخامت 16  و 

نشان داده شده است. 

٭ به »اصطالحات و لغات تخصصی« در آخر کتاب مراجعه کنىد.

شکل 15ــ3

4ــ2ــ3ــ در شکل 16ــ3، تخته فىبر: 
پوشش  و  متوسط )HFM(٭  دانسىتٔه  با  نىمه سخت  الف( 

چهارطرفه به ضخامت 16مىلى متر، و 
با  مىلى متر،   8 ضخامت  به   )KH( دکورى  دار  قشر  ب( 

روکش دار ىک طرفه از باال نشان داده شده است. 

بدون روکش

شکل 16ــ3

قشر دکورى دوطرفه

    روکش ىک طرفه باال 

بالف
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5  ــ2ــ3ــ عالئم اختصارى تخته فىبر: 
،)HFD( نرم )الف

ب( نىمه سخت )HFM(، و
)HFH( سخت )ج

در شکل 17ــ3 نشان داده شده است.

ج

الف

ب

شکل 17ــ3 

6ــ2ــ3ــ  صفحٔه روکشی )FU(، از الىه هاى روکش 
ىکدىگر  افقى و عمودى روى  به صورت  آن  راه هاى  که  چوبى، 
چسبانده شده، تشکىل، و به صورت چند الىه )3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11( 

شکل 18ــ3ــ صفحۀ روکش با پوشش روکش بلوط )EL(ىا بىشتر عرضه مى شوند )شکل 18ــ3(. 

طرح دار   روىى  قشر  با  چوب  خرده  تخته  7ــ2ــ3ــ 
دکورى  دوطرفٔه  پوشش  با  و  مىلى متر   10 به ضخامت   ،)FPO(
)DKS007( راه چوب، مطابق شکل 19ــ3 نشان داده می شود. 

شکل 19ــ3ــ پوشش دوطرفه )DKS007( راه چوب 

با قشر مواد مصنوعى و  8  ــ2ــ3ــ تخته خرده چوب 
پوشش دکورى سفىد به ضخامت 13 مىلى متر، مطابق شکل 20ــ3 

شکل 20ــ3ترسىم خواهد شد. 

 دکور سفىد 

9ــ2ــ3ــ تخته خرده چوب )FPY( با دوطرف روکش 
سرچوب، )باال از بلوط و زىر لىمبا( به ضخامت 13 مىلى متر در 

شکل 21ــ3شکل 21ــ3 نشان داده شده است.
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10ــ2ــ3ــ براى نشان دادن صفحٔه  ام. دی. اف )تخته 
فىبر با دانسىتٔه متوسط( به ضخامت 16 مىلى متر و سه طرف پوشش 
با روکش گردو )سرچوب( از تصوىر شکل 22ــ3 استفاده می شود. 

شکل 22ــ3

)FPY( 11ــ2ــ3ــ عالمت صفحٔه تخته خرد و چوب
به ضخامت 16 مىلى متر با دوطرف روکش تىک )0/6( و به اندازٔه 

تمام شدٔه 17 مىلى متر، مطابق شکل 23ــ3 می باشد. 

شکل 23ــ3

تمرىن 1: دو نمونه فرآوردهٔ چوبی شکل 24ــ3 را با مقىاس 
1:1 و با رعاىت استانداردهاى گفته شده، روى کاغذ A4 رسم کرده 
درودگرى  )TI( صفحات  آى  تى  توجه:  نماىىد.  اندازه گذارى  و 

شامل صفحات STAE است با الىه هاى مىانى )قىدمانند(.
به توضىحات داده شده، فرآورده های  با توجه  تمرىن 2: 
چوبی شکل های 25ــ3 و 26ــ3 را روی کاغذ A4 ترسىم نماىىد.

 صفحات درودگرى

شکل 24ــ3 

تمام نشدهتمام شده 

به  ضخىم تر  الىٔه  با  چندالىى  صفحات   )ST( اس تى  1ــ 
عرض 24 تا 30 مىلى متر به هم چسبانده شده است. 

2ــ STAE صفحات چندالىى با الىٔه ضخامت کم از روکش 
پوستى به عرض 5 تا 8 مىلى متر 

صفحٔه چندالىى روکش Fu به ضخامت 12 مىلى متر 
3ــ ىک طرف پوشش از موادمصنوعى دکورى )سرچوب( 

4ــ ىک طرف پوشش از روکش زبرانو )راه چوب( 
ــ صفحٔه تخته خرده چوب 

شکل 25ــ3

 صفحات روکش چوبى
ضخامت به طور مثال

پوشش سرچوبپوشش راه چوب

تخته خرده چوب

صفحه تخت پرس شدهچندالىى با پوشش دکورى

5  ــ صفحٔه تخته خرده چوب به ضخامت 22 مىلى متر 
6ــ صفحٔه تخته خرده چوب با پوشش دکورى DKS شکل 

25ــ3 از مواد مصنوعى به ضخامت 22 مىلى متر 
 )HF( 7ــ صفحه هاى فىبر

ــ صفحات فشرده شده با الىٔه فىبر سخت HFH به ضخامت 
8 مىلى متر 

به  سفىد  دکورى  قشردار  سخت  فىبر   KH صفحات  ــ 
شکل 26ــ3ضخامت 8 مىلى متر )شکل 26ــ3(. 

تخته فىبر دکور سفىد
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3ـ3 ـ ترسیم عالئم اختصارى صفحات مصنوعی همراه با مواد کمکی 

به منظور  چوبى  سازه هاى  با  همراه  که  غىرچوبى،  مواد 
پوشش به کار مى روند، مى توانند از موادمصنوعى، چرم، شىشه، 

مرمر و … باشند. 
از  آنها  نازک که خطوط محىطى  پوششى  مواد  به طورکلى 

ىکدىگر فاصلٔه خىلى کمى دارند، به صورت پر و سىاه رسم مى شوند. 
صفحات چوبى همراه با موادکمکى غىرچوبى به ترتىب در شکل های 
مربوط در مقطع برش نشان داده شده است. بعضى از اىن مواد، بىشتر 
در کارهاى ساختمان مورد استفاده قرار مى گىرند )شکل 27ــ3(.

انواع هاشورها:هاشورها با توجه به جنس قطعات گونه های 
متفاوتی دارند.

بتن

عاىق صدا

آجر

ماىعات

آجر نسوز ــ آجر ضد اسىد

خاک

عاىق صدا

فوالد ــ فلزات 
سخت ــ چدن

آنها  استثنای  به  غىرفلزات 
و  هست  جدول  در  که 
نرم  فلزات  برخی  همچنىن 

مثل روی و سرب

ساىر  و  شىشه 
اجسام شفاف

چوب در جهت الىاف

مقطع عرضی

شن و ماسه

برش های سه گانه 
چوب

شکل 27ــ3
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1ــ3ــ3ــ رسم عالئم اختصارى تخته خرده چوب 
)افقى پرس شده(: شکل 28ــ3، تخته خرده چوب افقی پرس 
شده )SV( به ضخامت 25 مىلى متر و لب چسبان از چوب بلوط 

با هاشور سرچوب و پوشش سنگ مرمر را نشان می دهد. 

شکل 28ــ3

در شکل 29ــ3،  مقطع برش مواد آب بندى و نوار محافظ 
در قاب و شىشٔه دوجداره و مواد ضربه گىر مصنوعى رزىن نشان 

داده شده است. 

شکل 29ــ3     

  بلوط 

 محل جاسازى شىشه ها

وسىله آب بندى از مواد مصنوعى نوار نگه دارنده از مواد مصنوعى

  ضربه گىر از مواد مصنوعى رزىن

به کار رفته در  انواع مواد کمکى  در شکل 30ــ3 عالئم 
ساختمان، که در صناىع چوب نىز به کار مى رود، نشان داده شده 

است.

شکل 30ــ3 

  الف( شىشه

ب( سنگ مرمر

ج( سنگ مصنوعى

 د( مواد عاىق

هـ( از جنس مواد سخت

و( از جنس مواد نرم    کار آجرى 

ز( اندود 
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تختٔه خرده چوب )FPY( با ضخامت 19مىلى متر با پوشش 
چرم گوسالٔه طبىعى همراه با اسفنج )ابر(، در شکل 32ــ3 نشان 

داده شده است. 

ضخامت  به   )TI( چندالىى  صفحٔه  اختصارى  عالمت 
19مىلى متر با پوشش آىنه و الىٔه مىانى با هاشور سرچوب، مطابق 

شکل 31ــ3 می باشد. 

شکل 31ــ3 

آىىنه 

شکل 32ــ3

چرم گوسالهاسفنج )ابر(

با  در شکل 33ــ3، عالمت اختصارى تختٔه خرده چوب 
با روکش دکورى مانند  ضخامت 19مىلى متر و پوشش دوطرف 

DKS  و PVC  را مالحظه مى کنىد.

توجه: ضخامت قشر دکورى، با خط پر سىاه نشان داده 
شکل 33ــ3مى شود. 

تختٔه خرده چوب )FPY( با ضخامت 19مىلى متر و پوشش 
صفحه از مواد PVC و لب چسبان از چوب زبان گنجشک، در 

شکل 34ــ3 نشان داده شده است. 

شکل 34ــ3

زبان گنجشک
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عالمت اختصاری صفحٔه چندالىى )TI( همراه با آىىنه و 
پوشش شىشٔه سىاه رنگ مطابق شکل 35ــ3 است.

توجه: آىىنه، با نوارچسب مخصوص چسبىده می شود.

شکل 35ــ3

 نوار چسب

آئىنه

شىشۀ سىاه رنگ

دکورى  پوشش  با  چوب  خرده  تختٔه  اختصاری  عالمت 
پر سىاه،  داده شده است. خط  نشان  در شکل 36ــ3   )DKS(

عالمت اىن پوشش دکورى بوده و براى ساىر مواد، مانند فرمىکا، 
هورنى تکس، دورو پال و رزوپال نىز به همىن شکل است. 

شکل 36ــ3    

شکل 37ــ3، نشان دهندٔه صفحٔه چندالىى با الىٔه مىانى راه 
چوب، دو رو روکش، لب چسبان از جنس DKS که ضخامت 
قشر دکورى 1/3 مىلی متر است و با چسب فنل فرم آلدئىد چسبىده 
می شود. عالمت سنباده زدن با نمرٔه 100  در جهت عمود بر سطح 

شکل 37ــ3 نىز در اىن شکل، نشان داده شده است. 

سنباده زدن با نمره 100

 خط روکش

مواد  غىرچوبى:  مواد  ترسىم  نحوۀ  3ــ  3ــ 2ــ
غىرچوبی، به دو گروه اصلی زىر تقسىم می شوند:

الف( مواد مصنوعى: اىن مواد، به صورت خط توپر و 
مطابق شکل  اگر  آلومىنىم(.  پروفىل  )مانند  مى شوند  ترسىم  سىاه 
38ــ3، ضخامت پروفىل قطعه فلزى قابل مالحظه باشد، با هاشور 
°45 و اگر ضخامت کم باشد، با خط تو پر سىاه ترسىم مى شود. 

با جنس مواد  توجه: در اىن شکل، برشى از ىک کشو 
شکل 38ــ3    مصنوعى را مشاهده می کنىد.
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نکته 1: در شکل 40ــ3ــ الف، برشى از دو قطعه فلز 
با موادمصنوعى و ضخامت کم را مشاهده می کنىد که با خط پر 

سىاه رسم شده است.
نکته 2: در شکل 40ــ3ــ ب، برشى از دو قطعٔه فلزى 

را می بىنىد که با هاشور °45 )بدون برش پىچ( رسم شده است.

3ــ3ــ3ــ عالئم چسب ها: هر ماده اى که بىن دو قطعه 
قرار بگىرد و بعد از جامد شدن، بتواند نىرو را از ىک قطعه به قطعٔه 
دىگر انتقال داده و موجب چسبىده شدن دو قطعه شود، »چسب« 

نامىده مى شود. 
به طور کلى چسب ها به دو دستٔه عمده تقسىم مى شوند: 

الف( چسب هاى طبىعى: که دىگر چندان مورد استفاده 
قرار نمى گىرند، و 

ب( چسب هاى مصنوعى: که به دو گروه چسب هاى سرد 
و گرم تقسىم مى شوند. 

 چسب هاى گرم شامل دو گروه زىرند: 
1ــ چسب هاى ترموست: اىن نوع چسب، در اثر حرارت 
سخت مى شود؛ با اىن توضىح که در صورت گرم شدن مجدد، نرم 

نشده، بلکه تجزىه و تخرىب مى گردند. 
 )PVAC( استات  به پلى وىنىل  چسب ها،  اىن  مهمترىن 

معروف اند. 
2ــ چسب هاى ترموپالست: چسب هاىى هستند که در 
اثر حرارت نرم و ذوب  شده و با از دست دادن حرارت، سخت 
استفاده  قابل  مجددًا  حرارت،  اثر  در  چسب ها  اىن  مى گردند. 
چسب هاى  به  مى توان  چسب ها،  نوع  اىن  مهمترىن  از  هستند. 

ب( مواد فلزى: برش فلزات، اغلب با هاشور °45نشان 
داده می شود )شکل 39ــ3(. 

توجه: در اىن شکل، ىک دستگىره از جنس فلز سبک را 
می بىنىد که با پىچ روی کار بسته می شود.

شکل 39ــ3    

شکل 40ــ3    

اىن  قابلىت  مهمترىن  نمود.  اشاره  استات  وىنىل  اتىلن  گرماگىر 
چسب ها، چسبندگى باالى آنها برای چسباندن نوارهاى مصرفى 

در صناىع چوب از جمله PVC و ABS است.
 چسب هاى سرد، که به طور کلى در ساخت انواع قاب هاى 
در و پنجره، اتصاالت انگشتى،  اتصال پانس هاى مختلف به صورت 
دو ىا چندالىه استفاده مى گردد، اغلب برای چسباندن سه ىا چندالىى 
نىز بسىار مناسب اند. در حقىقت اىن محصوالت، جاىگزىن خوبى 
براى رزىن هاى UF بوده و با داشتن فرمالدئىد اندک در ترکىبات 
خود، قدرت باالىى را در اتصال پارکت ها از خود نشان می دهند. 
ضمناً اىن چسب، سازگارى خوبى با محىط زىست دارد، و زمان 
پرس کاری را نىز کاهش داده، خاصىت چسبندگى را بىشتر مى کند. 

عالئم اختصارى چسب ها را در جدول 1ــ3 مالحظه کنىد.

بالف
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4ـ3ـ عالئم اختصارى وسایل اتصال دهنده  
کابىنت ساده،  استفاده در ساخت  اتصال دهندٔه مورد  وساىل 
عبارت اند از پىچ، مىخ، بست، منگنه، دوبل، چسب، ىراق، قفل و … 
 DIN 1ــ4ــ3ــ پىچ هاى چوب: پىچ ها، طبق استاندارد
و با توجه به نوع کاربرد عالئم ظاهرى آنها، باهم متفاوت هستند؛ 

به وىژه، پىچ های شش گوش . 
در رسم اىن پىچ ها، تعداد، قطر، طول شکل  پىچ ها )مثالً 

مالحظات عالئم اختصارى انواع چسب ها ردیف 

پودرى شکل KPF رزىن فنل، چسب فنل )فنل فرم آلدئىد( 1

به عنوان نوار چسبKFPF چسب فنل )صمغ فنل فرم آلدئىد( 2

KRFرزىن فرمالدئىد 3

KUFفرمالدئىد ـ جنس استخوانى 4

به عنوان نوارچسبKFUFرزىن فرمالدئىد ـ جنس استخوانى 5

KMFرزىن فرمالدئىد ـ مالمىن 6

به عنوان نوارچسب KFMFرزىن فرمالدئىد ـ مالمىن 7

دىس پرزىون KPVACماده چسب هاى پلى وىنىل استات 8

RPCBماده چسب هاى پلى کلروپرن 9

KSCHماده چسب هاى حرارتى 10

ب( پىچ چوب نىمگرد؛ تعداد 4، قطر 5  و طول 40 مىلى متر. الف( پىچ چوب سر عدسى؛ تعداد 5، قطر 4/5 و طول 45 مىلى متر.  

جدول 1ـ3ـ عالئم اختصارى چسب هاى مورد استفاده در صنایع چوب 

سرتخت، سر عدسى، سرنىمگرد و سر شش گوش با شکاف دوسو 
و چهارسو( نشان داده می شود. در شکل 41ــ3 تعدادی از اىن ها 

را می بىنىد. 
توجه: مهمترىن مشخصٔه نماىش پىچ ها، رسم خط محور 

ىا محور تقارن پىچ است. 
 0/35 تا   0/25 از  محور،  خط  ضخامت  ىادآوری: 

مىلى متر درنظر گرفته مى شود. 

شکل 41ــ3 

د( پىچ فلزى براى اتصال چوب؛ تعداد 4، قطر 6 و طول 45 مىلى متر. ج( پىچ چوب شش گوش، تعداد 12، قطر 4 و طول 45 مىلى متر. 
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 مشخصات استاندارد پىچ هاى چوبى: مشخصات و 
شمارٔه استاندارد پىچ را مى توان از روى لىست قطعات مربوط به 
 ،3*20 DIN95 همان شماره نوشت. مثالً پىچ با اىن مشخصات
مىلى متر  مىلی متر قطر، و 20  پىچ چوب سرخزىنه ای که 3  ىعنی 

طول دارد )شکل 42ــ3(. 
استانـدارد  انستىتو  عـبارت  DIN،  نشان دهندٔه  تـوجـه: 

آلمان است.
 در جدول 2ــ3 مشخصات استاندارد پىچ هاى متداول در 

صناىع چوب را مالحظه کنىد. 
شکل 42ــ3                

سر عدسى با خزىنه  سرنىم گردسرخزىنهشکاف هاى چهارسو

شکاف دوسو

جدول 2ـ3ـ مشخصات استاندارد شدۀ تعدادى از پىچ هاى متداول

DIN 7995-3.5*30 - CUZNH عالمت اختصارى ) 1  
DIN 7996 فقط ) 2  
DIN 7997 فقط ) 3  

به / طول پىچ ها

اندازۀ پىچ های چوب
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براساس  را  پىچ ها  پىچ ها:  اختصارى جنس   عالمت 
جنسی که دارند، به عالئم زىر نشان می دهند.

 St = فوالد   
 CuZn = آلىاژ مس و روى  
 Al-Leg = آلىاژ آلومىنىوم  

 رسم عالئم اختصاری پىچ ها: اگر پىچ هاىى که بىشتر در 
کارهاى فلزى به کار مى روند، در کارهاى چوبى مورد استفاده قرار 
گىرند، طبق استاندارد، نباىد به صورت برش خورده ترسىم شوند. 
اگر پىچ ها در مسىر برش قرار نگىرند، باىد آنها را به صورت 

خط چىن رسم کرد )شکل 43ــ3(. 

شکل 43ــ3 

شکل 44ــ3ــ طرىقۀ سوراخ قالوىز شده با خزىنۀ دوطرفه و ساده.

آن  در  شود،  واقع  برش  مسىر  در  شده  دنده  سوراخ  اگر 
صورت باىد قطر مته )قطر داخلى( با خط پُر و به ضخامت 0/7 
مىلى متر، و قطر قالوىز )قطر خارجى( با خط پُر به ضخامت 0/25 

مىلى متر رسم شود )شکل 44ــ3(. 

مىلٔه پىچ ها در مقطع عرضى، به شکل داىره رسم مى شود. 

3 داىره و به 

4
انتهاى دندٔه پىچ ها )قطر داخلى(، باىد با خط منحنى 

ضخامت 0/25 مىلى متر رسم شده و در نماى دىگر، آن را به صورت 
مستطىل رسم کرد. 

با  همراه  باىد  چهارسو،  شکاف  با  نىمگرد  سر  چوب  پىچ 
مشخصات کامل استاندارد، مطابق شکل 45ــ3 ترسىم شود. اىن پىچ، 

ىک نبشی فلزی را به ىک صفحٔه چوبی متصل کرده است. 
شکل 45ــ3

با شکاف  نىمگرد  پىچ  چوب سر  در شکل 46ــ3، رسم 
دوسو، و همراه با مشخصات کامل استاندارد نشان داده شده است. 

 شکل 46ــ3 
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در شکل 48ــ3، پىچ و مهره با انتهاى چهارگوش و سر 
ىکدىگر متصل کرده است،  به  را  عدسى را، که سه قطعه چوب 

مشاهده می کنىد.
توجه: 

 Mu = مهره           
 M = پىچ           

مانند  نىز  فلزى  مىخ هاى  فلزى:  مىخ هاى  2ــ4ــ3ــ 
پىچ ها، به صورت خط محور رسم  شده و با عالمت اختصارى، 
و به وىژه طبق مشخصات دىن نشان داده مى شوند )شکل 49ــ3(؛ 
به عنوان مثال، اىن مشخصات DIN 1152 A-bk 25*14 مربوط 

به مىخی است به شرح زىر:
)A( ــ مفتولی سرتخت

)bk( ــ براق
)14( 1/4 mm ــ به قطر
)25(25 mm ــ به طول

توجه: عدد 1152، شمارٔه ردىف دىن را نشان می دهد.

مىخ ها، با توجه به نىاز صنعت، با مشخصات مختلف عرضه 
مى شوند. در جدول 3ــ3 مشخصات استاندارد شدٔه مىخ ها را 

مالحظه مى کنىد. 

شکل 48ــ3 

شکل 49ــ3 

محور تقارن )متقاطع( در شکل 47ــ3، نشان دهندٔه مرکز 
و مشخصات کامل پىچ است.

 شکل 47ــ3
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DIN 1152

سر استوانه 

    DIN 1151mm اندازه برحسب

 B فرم

سرخزىنه 

شىاردار 

 A فرم

سرتخت 

صاف 

id

ــ 
10*15
12*20
14*25

ــ
ــ
ــ
ــ

9*13 
10*15
12*20
14*25

13
15
20
25

0/9
1/0
1/2
1/4

16*30
18*35
20*40
22*45

ــ
18*35
20*40
22*45

16*3030
35
40
45

1/6
1/8
2/0
2/2

22*50
22*55
25*60

22*50
22*55
25*60

50
55
60

2/2
2/2
2/5

28*65
ــ
ــ

31*80

28*65
31*65
31*70
31*80

65
65
70
80

2/8
3/1
3/1
3/1

جدول 3ـ3ـ مشخصات استاندارد شدۀ مىخ هاى متداول

در  منگنه ها،  سوزن  )بست ها(:  منگنه ها  3ــ4ــ3ــ 
برش، مانند پىچ هاى چوبى، به صورت خط محور رسم مى شوند 

)شکل 50ــ3ــ الف(. 
 منگنه

الف ــ اتصال پشت بند به بدنۀ کابىنت توسط منگنه.

در بعضی موارد، مطابق شکل 50ــ3ــ ب، تعداد )6(، 
نقشه  روی  نىز  منگنه   )22  mm( طول  و   )8/5  mm( عرض 

ترسىم می شود.

شکل 50ــ3

ب
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در شکل 52  ــ3، طرىقٔه ترسىم پىچ و بست را، که پشت بند 
کابىنت را به در محکم کرده، مشاهده می کنىد.

شکل 51   ــ3

از  چوب،  صناىع  در  زبانه ها:  و  دوبل ها  4ــ4ــ3ــ 
انواع مىخ چوبى نىز، برای ساخت کابىنت استفاده می شود. 

مىخ چوبی ىا دوبل، به شکل هاى ساده، شىاردار و شىاردار 
مارپىچ ساخته مى شوند )شکل 53  ــ3(. 

شکل 52ــ3

بست پشت بند

ــ دوبل ها نىز در برش رسم نمى شوند. از اىن رو، باىد آنها 
را با خط چىن ىا به صورت ساده شده، با خط محور مشخص نمود 

)شکل های 54  ــ3ــ الف و ب(. 

شکل 53    ــ3

شىاردارسادهشىاردار مارپىچ

شکل 54   ــ3ــ الف ــ رسم دوبل ساده شده با خط محور 

)جنگلى قرمز(

برای ترسىم ساده شدٔه بست منگنه اى در اتصال الىٔه مىانى 
به قطعه باالىى، باىد مطابق شکل 51  ــ3 عمل کرد. 

شکل 54   ــ3ــ ب ــ طرىقۀ رسم دوبل با خط چىن 
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نقشه ها،  از  بعضی  در  55  ــ3،  شکل  مطابق  و  نىاز  به  بنا 
تعداد )4 عدد( به قطر )12mm( و طول )45mm( مىخ چوبی نىز 

دوبل هاى چوبی طبق دین شمارهٔ 68150

 mm 0/2+(برحسب( d قطر یا          

201816141210865

608060503530252525l طول ىا
)+1(

mm برحسب 12012080604035303030

16140120804540353535

16014012050454040

160140605050

1608060

استاندارد  اتصال دهنده،  قطعات  ساىر  مانند  نىز  دوبل ها 
دوبل هاى  استاندارد  و  مشخصات  4ــ3،  جدول  شده اند.در 

جدول 4ـ3ـ مشخصات و استاندارد دوبل هاى متداول 

متداول، طبق استاندارد DIN نشان داده شده است.

ترسىم می شود.

شکل 55   ــ3
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در شکل 56  ــ3، چگونگی رسم عالئم دوبل در قاب و تنکٔه 
کابىنت در نماها و برش طولى و عرضى نشان داده شده است. در 
برش طولى، طبق استاندارد DIN، مقطع دوبل، با هاشور سرچوب 

مشخص شده ، و در برش عرضی، با هاشور راه چوب، در واقع 
برش، از وسط دوبل انجام شده است. 

توجه: اندازهٔ دوبل با اندازهٔ KB، متناسب رسم شده است.

شکل 56   ــ3 

شکل 57   ــ3 

طرىقٔه رسم عالئم دوبل گونىاىى و زبانٔه چوبى )قلىف(، در 
شکل 57ــ3 نشان داده شده است. براساس اىن شکل: 

فاصلٔه لبٔه صفحه تا انتهاى دوبل گونىاىی 30 مىلى متر، 
تعداد دوبل گونىاىی مورد استفاده،  3 عدد 

قطر دوبل، 8 مىلى متر 
هر ضلع دوبل، 24 مىلى متر 

FU ،جنس دوبل
تعداد زبانٔه چوبی، 3 عدد 

ابعاد زبانه، 4*16 مىلى متر 
طول زبانه، 50 مىلى متر

جنس چوب زبانه، جنگلى قرمز. 
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انواع مختلفی  در  قلىف،  اتصال  در  استفاده  مورد  قلىف 
ساخته مى شود قلىف هاى کوتاه را که براى اتصال بعضی از قطعات 
کابىنت به کار می برند و کنشکاف آن را با فرز ىا دستگاه بىسکوىتى 
اىجاد می کنند. در رسم نما ىا برش ها، با خط چىن نشان مى دهند 

)شکل 58ــ3 الف، ب و ج(. 

 شکل 58   ــ3

زبانۀ قلىف کوتاه

قلىف پىش ساختٔه 90 درجه )کوتاه ىا بلند( را مثل شکل 
59  ــ3 ترسىم می کنند. 

شکل 59   ــ3 

مواد  از جنس  بىسکوىتى  اتصال  ىک  در شکل 60  ــ3، 
مصنوعى، در گوشه اى فارسى نشان داده شده است. 

شکل 60   ــ3 

بالف

ج
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در شکل 61ــ3، نحوهٔ ترسىم ىک اتصال قلىف با زبانٔه کوتاه 
)زبانٔه جدا، از جنس چوب ىا چندالىی( نشان داده شده است.

شکل 61   ــ3

در شکل 62ــ3، نحؤه ترسىم ىک اتصال قلىف با زبانٔه بلند 
)زبانٔه جدا( نشان داده شده است.

توجه: از آنجاىی که زبانه به صورت سراسری درون شىار 
قرار می گىرد، بنابراىن مقطع زبانه، برش خورده و با هاشور مشخص 

می شود. 
شکل 62   ــ3

شکل 64ــ3ــ  اتصال کنشکاف گوشه، با زبانۀ گونىاىى ماىر 

شکل 63   ــ3ــ اتصال کنشکاف گوشه، با زبانۀ گونىاىی، 

از جنس مواد مصنوعى.

زبانه هاى قلىف مى توانند از چوب توپر، صفحات چندالىى، 
و  زبانه  جنس  صورت،  اىن  در  باشند.  موادمصنوعى  ىا  فشرده 
مشخصات آن، باىد روی نقشه نوشته  شود )شکل هاى 63ــ3 و 

64ــ3(. 

زبانۀ ماىر


