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 انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصاالت
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انواع اتصاالت   

مقدمه 
چوب يکی از اولین ماده هايي است که به طور طبیعی و فراوان در دسترس بشر 
از آن به زمان های خیلی دور می رسد.  از اين رو تاريخ استفاده  قرار گرفته است. 
نا آشنايي انسان های گذشته به ادوات مناسب براي تبديل اين جسم، به طوری که 
تاريخ نشان می دهد، مصرف آن را محدود ساخته ولی با پیشرفت علم و امکانات 
بهتر، تبديل چوب به صورت های مختلف هر چه بیشتر توسعه يافته است. به طور 
کلی مصارف چوب در گذشته هم، شکل سنتی خود را حفظ کرده بود و از قرن های 
در  است.  بوده  رايج  انسانی  جوامع  در  تحول چشمگیری  و  تغییر  بدون  متمادی 
کشور ايران حدود 51000 واحد تولیدی کوچک و بزرگ صنايع چوب وجود دارد 
)13/9درصد کل واحد های صنعتی کشور( که %80 آنها در تولید مصنوعات چوبی 
و مبلمان فعالیت دارند. مصنوعات چوبی و مبلمان عبارت اند از: انواع میز، صندلی و 
ساير سازه های مخصوص نشستن، دراور، فايل، تخت خواب و... اساس فرايند انجام 
گرفته در تمام واحد های تولیدی مبلمان يکسان و شامل انتخاب مواد اولیه، برش، 
آماده سازی آنها اتصال، قطعات برش خورده به يکديگر و باالخره مونتاژ می باشد، از 
اين رو در ساخت سازه های چوبی، قطعات طوري به يکديگر متصل هستند که نقطه 
حساس در يک سازه اتصال آن می باشد بنابراين همیشه و به طور پیوسته، اتصال ها 
تحت بار اعمال شده از خود عکس العمل نشان می دهند؛ که ممکن است به شکست 
يا تخريب و يا جدايي منجر شوند؛ بنابراين برای بهینه سازی در طراحی اتصال و 
اتصال دهنده بايد روی سازه های چوبی در طراحی کار دقت فراوان صورت گیرد، 
امروزه طراحان و مهندسان سازه های چوبی، تالش های زيادی در جهت طراحی 
دقیق و قابل اطمینان انجام داده اند که نقطه اتصال دراثر اعمال بار، از خود ضعف 
بار، دقت در  اعمال  بر  افزون  بنابراين در ساخت مبلمان،  کمتری نشان می دهد؛ 
کیفیت مصالح کار، بايد توجه به فرم هندسی سازه، اتصال و فاصلة اتصاالت توجه 
شود. در دنیای امروز که همه نوآوری ها را تعقیب می کنند و تعمیم آن درتولید 
نیز مشخص و مشهود است توأم کردن مصالح و ابداع ادوات اتصال دهنده چوب 
به چوب و چوب به مصالح ديگر تنوع چشمگیری داشته است. از اين رو با شناخت 
موفقیتی دو چندان  اتصاالت و تسلط کافی روی موضوع می توان مسلماً  از  کامل 
کسب نمود. البته در دنیای علم و تکنولوژی امروز، به کارگیری مدل های کامپیوتری 
در جهت پیش بینی حالت هايی که بر روی سازه های چوبی اتفاق خواهد افتاد و 
اينکه چگونه می توان معايب را کم نمود بسیار است، اما از مهم ترين آنها نرم افزار 
ويژگی های  و  اتصاالت  اهداف  از  امر خالصه ای  اين  به  باتوجه  می باشد.   Ansys

اتصال مطرح در صنعت مبلمان و نرم افزار Ansys به اطالع می رسد. 
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اتصاالت    

در اصطالح، اتصاالت چوب عبارت اند از: بند و بست دادن دو يا چند قطعه چوب به 
يکديگر و مقید کردن آنها برای دستیابی به محصول چوبی مورد نیاز. از آنجايی که 
نمی توان مصنوعات چوبی را يک تکه و يکپارچه تهیه نمود، از اين رو سعی می شود 
که با استفاده از قطعات چوب و متصل کردن آنها به يکديگر و استفاده از يراق آالت، 
سازة مورد نظر ساخته شود. چوب های يک تکه را به اين دلیل نمی توان در ساخت 
وسايل چوبی به کار برد که: حجم باالی ساخت و دور ريز زياد مواد چوبی به روش 
يک تکه سازی مشکل آفرين خواهد بود، و ديگر اينکه بعضی از زمینه های کاری چوب 
در جهت الیاف و عمود برالیاف قرار خواهند گرفت که در نتیجه شکننده و غیرقابل 
استفاده خواهد شد و از همه مهم تر، ساخت با چوب يک تکه مستلزم قطر و حجم 
زياد کار و هزينة باال خواهد بود که در پايان، محصول تولید شده زيبايی خواهد داشت 
ولی از مقاومت و استحکام کافی برخوردار نخواهد بود. درضمن وسايل و ابزار برای 
انجام چنین مواردي در اختیار نخواهد بود، بنابراين تعريف جامع اتصال عبارت است 
از »پیوند دو يا چند قطعه هم به صورت دائم يا موقت به منظور اهدافی مشخص و 

مورد انتظار که بايد ساده و ارزان و به کارگیری آن راحت باشد«.
البته نبايد از ويژگی اتصال دهنده به شرح زير نیز غافل شد. 

1  هنگام مصرف نبايد اثر منفی بر مقاومت سازه وارد کند و تعريف اتصال را از 
بین ببرد. 

2  اتصال دهندة متناسب با نوع سازه استفاده شود. 
3  نیروهای استاتیکی و مکانیکی، روی اتصال اثر منفی نداشته باشند و اتصال، 

متناسب با بارهای وارده عمل مطلوبی از خود نشان دهد.
4  هنگام ايجاد اتصال، نیرو های وارده بايد حداقل فشار را بر محل اتصال تحمل 

نمايند.
5  نوع اتصال بايد متناسب با محل مورد استفاده سازه باشد. 

مثاًل اگر برای تهیه يک قاب چوبی با اتصال فارسی، چسب چوب به کار مي رود، 
براي قابي که درمحلی با رطوبت باال استفاده می شود اين اتصال مطلوب نیست. 

باشد،  داشته  تأثیر  مقاومت،  کاهش  بر  می تواند  سازه  در  اتصال  زياد  6      تعداد 
بنابراين اتصال بايد بهینه و اثرگذار باشد؛ مثل شکل زير 



18

با توجه به آنچه گفته شد، اتصاالت را مي توان به شرح زير معرفي نمود:
اتصال درز ساده: اين اتصال برای افزايش پهنا و ايجاد يک سطح وسیع به کار مي رود. 

هنگام درز کردن چوب از راه عرض بايد به دواير سالیانه در مقطع چوب توجه نمود. 
اتصال دوراهه: اتصالی در جهت افزايش طول يا سطح چسب خورچند قطعه چوب 

و همچنین بیشتر به عنوان قاب، ديوارکوب، پارکت و کالف در استفاده می شود. 

اين  زبانه:  و  )ُکم(  کام  اتصال 
از  است  شده  تشکیل  اتصال 
بیشتر  که  کام  يک  و  زبانه  يک 
مورد  کالف  و  قاب  ساخت  برای 

استفاده قرار می گیرد.

نوع  اين  چوبی:  دوبل  اتصال 
اتصال يکی از اتصاالت مهم و رايج 
است  مبلمان  و  چوب  صنايع  در 
که در آن، از میخ چوبي يا دوبل 
جانبي  سطح  مي شود.  استفاده 
دوبل، صاف يا آجدار است که با 
آغشته کردن به چسب، به صورت 
مخفی در داخل سازه جا مي گیرد. 
اين اتصال امروزه جايگزين اتصال 
فاق و زبانه شده و از نظر جنس، 

تنوع زيادی دارد. 
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اتصال میخ فلزی: قديمی ترين وسیله اتصال چوب به يکديگر، میخ است که با 
و  انواع  در  درکارخانه،  مکانیزه  به صورت  امروزه  ماشینی  وسايل  کاربرد  و  توسعه 
اندازه و شکل های مختلف سر، بدنه و نوک تولید می شود و دارای اقسام مختلفی 
روش  به  چوبی  فراورده های  و  مبلمان  تولید  در خطوط  بیشتر  میخ  از  می باشد. 
چوبی  اجزای  روی  میخ  کاربرد  استفاده  مي شود.  بادی  چکش  مانند  مکانیزه، 
اتصال، کم  فرعی  آنها ضخامت عضو  اتصالتی است که در  به  ساختمان، محدود 
باشد مانند لمبه کوبی و اتصال مهار بند ستون ها و کالف ديوار از مطالعه منحنی 
مناسبي  شکل پذيری  دارای  چوب  که  دريافت  می توان  چوب،  مکان  تغییر  بار 
نمی باشد اما می توان به کمک اتصاالت مناسب، شکل پذيری الزم را در سازه چوبی 
فراهم کرد . اين اتصاالت مانند زنجیری نرم و شکل پذير عمل می کنند. نیروهای 
وارده از عضو های سخت سازه به عضو های نرم، با رفتار غیرخطی پالستیکی که 
به همین منظور طراحی شدند هدايت می شود. طراحی حساب شده اتصاالت باعث 
رفتارخطی و غیرخطی سازه با نحوه مورد نظر می شود. مهم ترين خاصیت چوب، 
مقاومت باال با وزن مخصوص می باشد؛ اين خاصیت ناشی از سلول های لوله ای فرم 
است، که ترکیب اين لوله خواص مکانیکی آن را بهبود می بخشد. جدار سلولی، از 
چندين بخش تشکیل می شود: »   سلولز، همی سلولز و لگنین«  ، که در اين ساختار 
»سلولز« به عنوان تقويت کننده الیاف برای حمل نیرو های کششی و »لگنین« مانع 

از کمانش الیاف برای حمل نیرو های فشاری عمل می کند.

از اتصاالت چوبی است.  از اصول مهم در صنعت چوب، شناخت و استفاده  يکی 
و  ادوات  وسايل،  ساخت  برای  آن  از  و  شده،  آشنا  چوب  با  انسان  که  زمانی  از 
خانه سازی استفاده کرده، بايد چوب ها را به يکديگر متصل نموده؛ يعني می توان 
گفت قدمت اتصاالت، به زمان آشنايي می رسد. اتصاالتی که در گذشته های دور 



20

پیدا  تکامل  زمان  به مرور  که  بوده  پیش پا افتاده  و  ابتدايی  بسیار  استفاده می شد، 
برای  نیز  پیشرفته ای  ابزارهای  و  وسايل  اتصاالت،  تعداد  و  تنوع  عالوه بر  و  کرده 

ساخت همان اتصاالت ساخته شده است.
انتخاب يک اتصال مناسب نه تنها به کاری که ساخته می شود زيبايی می بخشند 
بلکه استحکام و دوام آن را زياد می کند؛ پس يک صنعتگر، بايد با انواع اتصاالت 
آشنايی کامل داشته باشد تا بتواند اتصالي مناسب برای کار مورد نظر انتخاب کند، 

و آن را به طور صحیح بسازد تا به کار استحکام الزم را بدهد.
اتصاالت به طور کلی دو دسته اند :

اتصاالت چوبی: که در اين نوع اتصاالت، قطعات کار با چوب خود قطعه کار و يا 
قطعه چوب ديگر به يکديگر متصل می شوند.

اتصاالت غیر چوبی: که در اين نوع اتصاالت، قطعات کار با يراق آالت مخصوص 
مانند انواع نبشی ها، میخ ها و پیچ ها به يکديگر متصل می شوند.

اتصاالت چوبی، به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند: اتصاالت عرضی، اتصاالت 
طولی و اتصاالت گوشه ای 

الف( اتصاالت عرضی: 
چوب ها معموالً عرض محدودی دارند و برای به دست آوردن سطح وسیع از چوب، 
آنها را از عرض به يکديگر اتصال داده، تا سطح موردنظر به دست آيد. الزم به توضیح 
است که هر قدر پهنای چوب بیشتر باشد امکان بازی کردن و تاب برداشتن آن نیز 

بیشتر خواهد بود. اتصاالت عرضی داراي انواع زير است:

1  اتصال عرضی درز ساده )سر به سر(

در اين نوع اتصال، تخته های مورد نظر را که گونیا شده اند، را از عرض کنار يکديگر 
قرار داده، عالمت گذاري مي کنند، بین درز تخته ها را چسب چوب يا سريشم می زنند 
و به وسیله پیچ دستی )گیره دستی( به هم می بندند؛ و مي گذارند حداقل 4 ساعت 
بین فک های گیره بماند تا کاماًل خشک شود. اين اتصال، دوام زيادی نداشته و در 

مقابل رطوبت، ضربه و فشار مقاومت کمتری نسبت به ساير اتصاالت دارد.



21

2   اتصال عرضی ساده با دوبل 
وارد  برآن  ضربه  و  فشار  که  بگیرد  قرار  جايی  بايد  شده،  درز  صفحه  که  وقتي 
مي شود، چسب به تنهايی نمی تواند مقاومت کند؛ بنابراين براي استحکام بیشتر 
اتصال مانند  اين  يا بدون آج استفاده می شود.  اتصال میخ های چوبی آجدار  اين 
اتصال عرضی ساده است، يعنی تخته های مورد نظر که گونیا شده اند را از عرض 
کنار يکديگر قرار داده و عالمت می زنند، سپس قسمت نر تخته )ضخامت( را به 
بايد  را سوراخ می کنند. قطر سوراخ  و محل عالمت ها  فواصل معین عالمت زده 
1 ضخامت تخته باشد. بهتر است قبل از سوراخ کاری، محل عالمت ها 

3
اندازه به 

تا موقع سوراخ کردن، دقیقاً محل عالمت زده سوراخ شود.  با سنبه نشان زد  را 
اگر عمل سوراخکاری با دقت انجام نشود، بعد از درز کردن، تخته ها باال و پايین 
از متة  درز شده و سطحی ناهموار به دست می آيد. برای عمل سواخ کردن اگر 
نیش دار استفاده شود بهتر است؛ سپس میخ های دوبل را به اندازه دو برابر منهای 
و  نموده  به چسب چوب  آغشته  را  تخته  نر  و  سوراخ ها  داخل  بريده،  5     میلي متر 
سپس دوبل ها را داخل سوراخ ها جا زده و تخته ها را کنار يکديگر درز می کنند. 
دوبل ها را بايد کمی کوتاه تر از عمق سوراخ ها ببريد تا هنگام جا زدن، سريشم يا 
چسب چوب اضافی در انتهای سوراخ باقي بماند. از صفحات درز شده با دوبل برای 

صفحات میزها، صندلی، ويترين کمد و ... می توان استفاده نمود.
در اتصاالت بهتر است از دوبل های آجدار استفاده شود، زيرا دوبل های آجدار نسبت 
به دوبل های ساده و بدون آج قدرت چسبندگی بیشتري دارند. اگر دوبل، از چوب 

سالم و مناسب تهیه شده باشد، به مقاومت اتصال می افزايد.

در کلیه اتصاالت بايد دقت کرد که چوب جوان با جوان و چوب پیر با پیر درز 
شود.

توجه

اتصال عرضی با دوبل
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3   اتصال عرضی ُکم )کام( و زبانه جدا 
اين اتصال نسبت به اتصال عرضی با دوبل، مقاومت بیشتری دارد. در اين اتصال پس 
از گونیا کردن تخته ها، قسمت نر آنها را عالمت زده و به اندازة 4 تا6 سانتی متر ُکم 
1 ضخامت تخته ها باشد؛ سپس چوب هايی 

3
می کنند، که قطر شیار ُکم )کام( بايد 

را به اندازه ُکم کنده شده مي بُرند. طول چوب های بريده شده بايد به اندازه دو برابر 
سوراخ منهای 5 میلی متر باشد. به اين چوب های بريده شده »زبانه« می گويند. 
راه چوب بايد در طول زبانه قرار گیرد. در ادامة کار بايد قسمت نر تخته ها و داخل 
يکديگر  کنار  تخته ها  داده،  قرار  ُکم  داخل  را  زبانه ها  زد،  را چسب چوب  شیارها 

گذاشت و آنها را با گیره بست.

اتصال کم و زبانه

4   اتصال عرضی کم و زبانه سر خود
و  کم  عرضی  اتصال  مانند  اتصال  اين 
روي  و  می شود  کنده  ُکم  جدا  زبانه 
از  پس  می آورند.  در  زبانه  ديگري  نر 
آماده شدن، محل اتصال را چسب زده 
و تخته ها با پیچ دستي )گیره دستي( 
چوب هاي  در  اتصال  اين  مي بندند. 
کم عرض براي ساخت کالف و قاب در 
بهتر است انجام شود تا زبانة در امتداد 
طول الیاف چوب ايجاد شود و مقاومت 

و اتصال کافي باشد.
اتصال عرضی کم و زبانه سر خود
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5  اتصال عرضی دو راهه ساده 
در اين روش بعد از رنده و صاف کردن تخته ها، آنها را کنار هم قرار داده و عالمت 
می زنند؛ سپس به اندازة نصف ضخامتي که دارند آنها را از عرض دوراهه می کنند. 
پهنای دو راهه به اندازة ضخامت تخته هاست. اگر برای درز کردن، از چندين تخته 
استفاده شود، فقط تخته های وسطی از دو طرف دو راهه می شوند و تخته های اول 

و آخر فقط از يک طرف دو راهه می شوند.

6  اتصال عرضی با کنشکاف و قلیف جدا
را  تخته  ابتدا  است،  برخوردار  خوبی  استحکام  از  که  اتصال  اين  ساخت  براي 
گونیا کرده کنار يکديگر قرار مي دهند و عالمت می زنند؛ سپس وسط نر تخته ها را 
1 ضخامت چوب، به وسیله تیغ فرز يا تیغ اره، کنشکاف يا شیار می زنند 

3
به اندازه

1 ضخامت قلیف يا زبانه باشد. چوب ديگری را بايد به اندازه 
5

عمق شیار بايد برابر
»قلیف«  اين چوب  به  زد؛  جا  شیار  در  و  بريد  کنشکاف  طول  و  عمق  ضخامت، 
می گويند. راه چوب در قلیف، اگر در عرض باشد، مقاومت بیشتری خواهد داشت، 
اکنون بايد داخل شیار ها را چسب چوب زده زبانه يا قلیف را داخل آن قرار داد، و با 
پیچ دستی، محکم بست. اگر تعداد تخته ها زياد باشد، به جز تخته هاي اول  و     آخر، 

لبة بقیة تخته ها را بايد از هر دو طرف ُکنشکاف زد. 

اتصال عرضی دو راهه

اتصال عرضی کنشکاف و قلیف جدا
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7   اتصاالت عرضی با کنشاف و قلیف سر خود   
اين اتصال، مانند اتصال عرضی کنشکاف و قلیف جدا است؛ با اين تفاوت که وقتي 
چوب ها را گونیا کرده کنار يکديگر قرار دادند و عالمت زدند، يک نر تخته شیار زده 
1 ضخامت تخته و 

3
مي شود و نر تخته ديگر را زبانه مي کنند. اندازة عرض شیار 

1 برابر ضخامت قلیف می باشد. پس از آماده شدن قطعات، محل اتصال 
5

عمق شیار 
را چسب زده، اتصال را جا مي زنند و با گیره )پیچ دستي( مي بندند.

ب( اتصاالت طولی: 
وقتي به چوب بلند نیاز باشد و طول چوب کفايت کار مورد نظر را نکند، از اتصال 
طولي استفاده مي شود. با اتصال طولي، مي توان طول چوب را اضافه کرد، که اتفاقاً 
کاربرد فراواني در صنعت چوب دارد. اتصال طولي، داراي انواع و اقسام مختلف زير 

است:
1   اتصال طولی ساده 

در اين اتصال دو سر چوب به صورت گونیا بريده شده و با چسب چوب به يکديگر 
وصل می شوند. اين اتصال دوام زيادی ندارد و برای قسمت هايی که بايد فشار يا 

ضربه را تحمل کنند.
2   اتصال طولی با دوبل

1 و 
3 پس از گونیا بريدن دو سر چوب، بايد روي هر کلة چوب، سوراخي به قطر 

عمق 1/5 برابر ضخامت چوب زده شود. سوراخ ها بايد دقیقاً روبه روی يکديگر باشند، 
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بنابراين قبل از سوراخ زدن بايد محل سوراخ را عالمت گذاری و سپس سنبه نشان 
کرد، تا مته هنگام کار سر نخورد. اکنون بايد میخ چوبي يا دوبل هم قطر مته را به 
اندازه دوبرابر عمق سوراخ بريد. دوبل ها بهتر است چند میلی متر کوچک تر باشند تا 
چسب اضافی در ته سوراخ جمع شود؛ سپس بايد محل اتصال را چسب زد، و میخ 

چوبي ها را در سوراخ ها کوبید، قطعات را به چسباند و با گیره بست.

اتصال طولی ساده

3   اتصال طولی نیم نیم 
در اين اتصال بايد دوسر تخته را به صورت 
چوب،  ضخامت  نصف  اندازه  به  نیم نیم 
و  زد،  چسب  را  اتصال  محل  داده  برش 
در  بست.  را  گیره  و  کرد  سوار  هم  روی 
اين اتصال اگر از اتصال دوبل نیز استفاده 

شود، مقاومت آن بیشتر خواهد شد.

4   اتصال طولی نیم نیم کج
در اين اتصال دو سر تخته را به صورت کج 
)سطح شیب دار( برش داده، محل اتصال 
را چسب مي زنند و روی هم می چسبانند. 
اگر در اين اتصال، از دوبل استفاده شود، 

محکم تر خواهد شد.

اتصال طولی نیم  نیم

اتصال طولی نیم  نیم کج

اتصال طولی با دوبل
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5   اتصال طولی فاق و زبانه فارسی با زبانه جدا
در اين اتصال دو سر تخته را به اندازه عرض تخته فاق ايجاد می کنند، يعنی طول 
1 ضخامت چوب باشد؛ سپس دو سر 

3
فاق بايد به اندازه عرض تخته و قطر آن 

فاق را به صورت فارسي برش می دهند. دو سر فارسی شده را با چسب به يکديگر 
می چسبانند، و از چوبی ديگر زبانه ای به اندازه دو فاق فارسی شده برش می دهند، 

و پس از چسب زدن داخل فاق، زبانه را در آن جا مي زنند.

 اتصال طولی فاق و زبانه فارسی با زبانه جدا

6   اتصال طولی فاق و زبانه ساده 

1 ضخامت فاق مي سازند و سر ديگر را زبانه اي 
3

يک سر چوب را از وسط، به اندازه 
به اندازة فاق ايجاد مي کنند، سپس محل اتصال را چسب زده، زبانه را داخل فاق 

جا مي زنند. 

اتصال طولی فاق و زبانه ساده

ج( اتصاالت گوشه ای:
يکديگر وصل  به  متقاطع  به صورت  يا  و  در گوشه ها  قطعات چوب  اتصال،  اين  با 
می شد و ايجاد گوشه می کند. اين نوع اتصاالت بیشترين کاربرد را در رشته های 
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مختلف صنايع چوب مانند درود گری، قاب سازی، در و پنجره سازی، گره چینی و 
مبل سازی دارد. انواع اتصاالت گوشه ای به شرح زير است:

1   اتصال گوشه ای ساده 
در اين اتصال، يک سر تخته، چسب خورده، روی قطعه ديگر قرار گرفته و با گیره 

بسته می شود. 
در اين اتصال چون سر چوب يک قطعه به راه الیاف قطعة ديگر چسبانده مي شود 

مقاومت کافي ندارد لذا الزم است به طور اساسي تقويت شود.

اتصال گوشه ای ساده

2   اتصال گوشه ای ساده با دوبل آشکار 
اين اتصال مانند گوشه ای ساده است، که برای استحکام بیشتر، آن را با دوبل به 
هم وصل می کنند، يعني پس از عالمت گذاري محل هايی که بايد سوراخ شوند، آنها 
را سنبه نشان زده و سوراخ مي کنند. پس از چسب زدن دوبل ها نیز، آنها را داخل 
اندازه  اتصال ساده است که  از  بیشتر  اتصال  اين  استقامت  سوراخ ها جا مي زنند. 
1 ضخامت 

3
باشد و قطر سوراخ ها  اندازه ضخامت چوب  به  بايد  طولي سوراخ ها 

چوب باشد.

اتصال گوشه ای با دوبل آشکار



28

3   اتصال گوشه ای با دوبل مخفی 
اين اتصال مانند اتصال گوشه ای با دوبل آشکار است؛ با اين تفاوت که دوبل در 
محل اتصال ديده نمی شود. يعني ابتدا محل سوراخ ها را عالمت می زنند، سپس با 
2 ضخامت 

3
سنبه نشان می کنند. چوبی را که بايد از روی کار سوراخ شود، به اندازه 

چوب سوراخ می کنند و چوب ديگر را از کله سوراخ می زنند؛ سپس دوبل هم قطر با 
1 ضخامت چوب باشد( را پس از برش، چسب زده و 

3 سوراخ )سوراخ بايد به اندازه 
جا می زنند. اين اتصال در بیشتر کارهای درودگری و کالف سازی مبل کاربرد دارد.

4   اتصال گوشه ای فارسی ساده
 در اين اتصال، پس از برش عرض 
دو سر به صورت 45 درجه )فارسی(، 
قطعه  دو  هر  اتصال،  زدن  و چسب 
گیره  با  و  کرده  سوار  هم  روی  را 

مي بندند.

اتصال گوشه ای با دوبل مخفی

اتصال گوشه ای فارسی ساده

5   اتصال گوشه ای فارسی با قلیف جدا 
داده،  برش  )فارسی(  زاوية 45 درجه  با  از عرض،  را  اتصال دو سر چوب  اين  در 
ايجاد  چوب  ضخامت   1

3
اندازة  به  شده  فارسي  قسمت  طول  جهت  در  شیاری 

می کنند؛ سپس قطعه چوب ديگری به عنوان قلیف از راه چوب برش داده و داخل 
شیار جا مي زنند. اين اتصال برای چوب هايی که دارای عرض ُکم هستند، مناسب 
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چسب  را  الزم  قسمت هاي  اتصال،  زدن  جا  از  قبل  که  است  بديهي  نمي باشند. 
مي زنند و سپس با گیره، محکم مي بندند.

اتصال گوشه ای فارسی با قلیف سرخود

6  اتصال گوشه ای فارسی با قلیف سر خود 
است،  جدا  قلیف  با  فارسی  گوشه ای  اتصال  مانند 
به صورت  عرض  از  تخته،  يک  سر  که  تفاوت  اين  با 
فارسی با )زاوية 45 درجه( بريده می شود سپس قطعه 
چوب ديگر را عالمت زده و از عرض آن زبانه را برش 
زدن  و چسب  قطعات  شدن  آماده  از  پس  می دهند. 
محل اتصال زبانه را داخل شیار جا می زنند و با گیره، 

مي بندند. 

اتصال گوشه ای فارسی با دوبل مخفی

7  اتصال گوشه ای فارسی با دوبل مخفی 
و  مي برند،  )فارسي(  درجه   45 زاوية  با  را  قطعات  عرضي  دوسر  اتصال  اين  در   
1 ضخامت چوب ايجاد 

3
روي محل فارسي شده را عالمت زده سوراخي به اندازة 

مي کنند، به طوري که عمق سوراخ نصف ضخامت از محل برش فارسي مي باشد؛ 
سپس دوبل هاي هم اندازه با سوراخ را برش داده محل اتصال را چسب مي زنند و 

پس از جادادن دوبل ها در جاي خود، آنها را با گیره مي بندند.
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8  اتصال گوشه ای نیم نیم ساده و فارسی 
قطعات را به اندازة نصف ضخامتي که دارند، از عرض برش داده، محل اتصال را 

چسب مي زنند و روي هم سوار مي کنند.

اتصال گوشه ای نیم نیم ساده و فارسی

9   اتصال گوشه ای نیم نیم با دوبل 
مانند اتصال گوشه ای نیم و نیم ساده است، با اين تفاوت که پس از چسب زدن 
محل اتصال، چسباندن قطعات و خشک شدن آن، روی اتصال را سوراخ هايی به 
اندازة ضخامت  به  اتصال، طول دوبل ها  دراين  1 ضخامت چوب می زنند. 

3
اندازة 

چوب پس از چسب زدن، آنها را داخل سوراخ ها جا می زنند.

اتصال گوشه ای نیم  نیم با دوبل
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10   اتصال گوشه ای فاق و زبانه 

1 ضخامت، به صورت زبانه، و سر تخته 
3

در اين اتصال يک سر تخته را به اندازة 
از آماده  زبانه به صورت فاق برش می دهند. پس  از وسط، و به ضخامت  را  ديگر 
شدن قطعات، محل اتصال را چسب زده و زبانه را داخل فاق قرار می دهند و برای 
محکم تر شدن، می توان روی محل اتصال را سوراخ کرد و در آن میخ چوبی قرار 

داد.

11   اتصال گوشه ای فاق و زبانه دو طرف فارسی 
ابتدا يک سر چوب را مانند اتصال گوشه ای فاق و زبانه، فاق می سازند، و با زاوية 
45 درجه )فارسی( از طرف رو، آن را می برند؛ پس دوطرف قطعه چوب ديگر را 
 1

3
1 ضخامت به صورت فارسی و پس از برش کلة چوب ها به اندازه 

3
از عرض تا 

ضخامت زبانه باقی می ماند. پس از آماده شدن قطعات محل اتصال را چسب زده 
زبانه را داخل فاق جا می زنند و با گیره می بندند.

سر قطعه چوب ديگر ابتدا از عرض از دو طرف چوب تا  ضخامت چوب فارسی 
1 ضخامت چوب زبانه باقی می ماند )مطابق شکل( محل 

3
بريده می شود و به اندازة 

اتصال را چسب و زبانه را داخل فاق جا می زنند.

 اتصال گوشه ای فاق و زبانه

اتصال گوشه ای دورو فارسی
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12  اتصال نیم نیم صلیبی
اين اتصال در وسط دو قطعه چوب ساخته 
اندازة  می شود؛ يعنی وسط هر دو قطعه به 
1 ضخامت، کنشکاف می زنند، 

2
عرض چوب و 

و بعد از چسب زدن محل شیار، آنها را روی 
هم سوار می کنند و با گیره می بندند. اگر روی 
اتصال را سوراخ کرده و دوبل بزنند، قدرت و 

استحکام آن بیشتر می شود.

رو  یک  زبانه  و  فاق  گوشه ای  اتصال    13
رسی  فا

ضخامت،   1
3

اندازة  به  فاق  ايجاد  از  پس 
بايد يک طرف، از عرض با زاوية 45 درجه 
فارسی، بريده شود )مطابق شکل(؛ و روی 
زبانه،  از خط کشی  ديگر پس  قطعه چوب 
را  ديگر  بُر  و  کامل  به طور  را  زبانه  بُر  يک 
به صورت فارسی )با زاوية 45 درجه( برش 
داد. اين اتصال در قاب سازی کاربرد زيادی 

دارد.

اتصال نیم نیم صلیبی

اتصال گوشه ای فاق و زبانه یک رو فارسی

14  اتصال گوشه ای دم چلچله ساده
البته  مناسب می باشد.  بسیار  برای ساخت کشو  که  است  اتصال هايی  اين  از  يکی 
امروزه اين اتصال را با دستگاه های فرز و تیغه ای مخصوص اين کار انجام می دهند 
زيرا ساخت آن با دست، مستلزم صرف وقت زيادی می باشد. پهنا و ضخامت دو قطعه 
چوب مورد استفاده در اين اتصال، بايد يکسان باشند، و برای خط کشی، بايد پهنای 
چوب را تقسیم بر ضخامت کرد تا تعداد تقسیمات به دست آيد اين اتصال نیز فاق و 
زبانه دارد، بنابراين بندی های آن بايد فرد باشد؛ پس اگر عدد به دست آمده زوج بود، 
بايد يک قسمت به آن اضافه کرد تا فرد شود؛ مثالً اگر پهنای چوب 12 و ضخامت 
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آن 2 سانتی متر باشد 6    =  2 ÷ 12 يعنی تعداد زبانه ها 6 عدد خواهد بود و چون عدد 
زوج است پس می توان قسمت طرفین را نیمه کرد و در نتیجه تعداد زبانه ها 5 عدد 
و دو نیمه در طرفین خواهد بود ارتفاع زبانه و فاق با ضخامت قطعه چوب برابر است. 
برای ساخت اين اتصال، ابتدا با گونیا تاشو زاويه زبانه را بین 10 تا 15 درجه در 
نظر می گیرند، سپس خط کشی کرده و قسمت های الزم را برش می دهند تا زبانه ها 
به دست آيند؛ قطعة زبانه دار را روی تختة ديگر قرار داده و محل را مشخص می کنند، 
سپس محل هايی که بايد خالی شوند را برش می دهند. در پايان کار، قطعات فاق و 
زبانة آماده شده را روی هم قرار داده و با ضربات آهستة چکش و البته با استفاده از 

قطعة کمکی، آنها را در هم جا می زنند   )مطابق شکل(. 

15  اتصال گوشه ای انگشتی 
نقشة اتصال انگشتی ساده آورده شود

اتصال گوشه ای دم چلچله
مانند اتصال گوشه ای دم چلچله می شوند )مطابق شکل(.
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16  اتصال بیسکویتی در مبلمان
اتصال بیسکويتی به طور گسترده در مبلمان استفاده می شود، اما اطالعات بسیار 

محدودی در مورد قدرت کششی اين اتصال در دسترس است. 

امروزه در صنعت چوب، به طور کلی 3 اندازه بیسکويت استاندارد وجود دارد: 
بیسکويت شماره0 با عرض 15 و طول 45 میلی متر ـ بیسکويت: شماره10 با عرض 
19 میلی متر و طول 53 میلی متر و شماره 20 با عرض 23 و طول 60   میلی متر، که 
ضخامتی از 3 الی 8 میلی متر دارند؛ و در اين میان بیسکويت شماره 20 پر مصرف ترين 

آنهاست. بیسکويت ها به نام »مفاصل بشقابی« نیز معروف اند. 
بیسکويت ها از چوب راش فشرده و سفت تشکیل شده اند و رطوبت چوب باعث 
تورم و محکم شدن آنها داخل شیار می شود. به غیر از بیسکويت های چوبی، انواع 
پالستیکی و فلزی نیز وجود دارند که با ضربه جا می روند و يا با استفاده از چسب 
برای  نیروی کم  به  نیاز  و  تولید  آنها کاهش هزينه  مزايای  از  و  محکم می شوند، 

است. مونتاژ 


