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شكل 35ـ7ـ استفاده از دسته ی گاز انبر براي درآوردن ميخ.

م( براي اينكه اثر گاز انبر روي چوب نیفتد، بايد زير فك 
گاز انبــر، قطعه چوبي قرار داده و مطابق شــكل 36ـ7، میخ را 

بیرون بكشید.

شكل 36ـ7ـ استفاه از گاز انبر و چوب كمكی، براي كشيدن ميخ.

ن( براي بیرون كشیدن میخ از كنج كار، از ديلم میخ كش 
استفاده كنید )شكل 37ـ7(.

شكل 37ـ7ـ استفاده از ديلم ميخ كش براي كشيدن ميخ.

س( با استفاده از چكش شاخ دار نیز مي توانید میخ را بیرون 
بكشــید؛ در اين صورت حتماً زير ســر چكــش، قطعه چوب 

كمكی قرار دهید )شكل 38ـ7(.

شكل 32ـ7ـ ترك خوردن چوب در اثر پشت سر هم كوبيدن ميخ ها.

ی( در چوب ســخت و نازك، بــراي جلوگیري از ترك 
برداشتن چوب، محل هاي میخ كوبي را با سر مته ی كوچك تر از 
میخ سوراخ نموده و سپس میخ كوبي را انجام دهید )شكل 33ـ7(.

شكل 33ـ7ـ سوراخ كردن جاي ميخ با مته.

ك( براي اســتحكام بیشــتر، توصیه مي شــود كــه میخ را 
به صورت مايل در چوب بكوبید )شكل 34ـ7(.

شكل 34ـ7ـ مايل كوبيدن ميخ.

ل( براي درآوردن میخ از چوب، درصورتي كه كج شده 
يا به درآوردن میخ نیاز باشــد، با انتهاي شاخ دار گاز انبر، میخ 

را بیرون بكشید )شكل 35ـ7(.
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دستورالعمل پليسه گيري سر چكش

پس از تهیه ی ابزار و تجهیزات الزم مانند: چكش پلیسه دار، 
سوهان، سنگ سنباده ی برقي، گیره و عینك حفاظتي، مراحل 

زير را انجام دهید:

الف( چكش پلیسه دار را انتخاب كنید.

ب( ســنگ ســنباده ی رومیزي را روشــن نموده و قسمت 
پلیسه دار چكش را روي سنگ سنباده حركت دهید تا پلیسه ی 

آن كاماًل از بین برود )شكل 40ـ7(.

شكل 40ـ7ـ گرفتن پليسه به وسيله ی سنگ سنباده.

ج( در صورت عدم دسترســي به ســنگ ســنباده ی برقي، 
چكش پلیسه دار را به گیره ببنديد و با سوهان، عمل پلیسه گیري 

را انجام دهید )شكل 41ـ7(.

شكل 41ـ7ـ گرفتن پليسه با سوهان.

شكل 38ـ7ـ استفاده از چكش ميخ كش براي بيرون كشيدن ميخ.

7ـ7ـ اصول پليسه گيري چكش

وسايلی مانند چكش، قلم، سنبه و... در اثر كاركردن زياد، 
رفته رفته حالت اولیه ی خود را از دســت داده، پهن مي شــوند 
و لبه هايشــان به حالت تیزِي برگشته درمي آيد كه در اصطالح 

پلیسه مي نامند )شكل 39ـ7(.

شكل 39ـ7ـ پليسه ی ايجاد شده در َسرِ چكش.

در اين صــورت، هرچنــد وقت يكبار بايد ســر چكش را 
پلیســه گیري نمود؛ زيرا امكان ُســر خــوردن چكش از روي 
میخ يا پرتاب شدن تكه هاي پلیسه و خطر برخورد آن با چشم 

وجود دارد.

 توجـه: پلیسه را مي توان با سنگ سنباده ی برقي يا سوهان 
از بین برد.
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آزمون پاياني 7

1ـ براي ضربه زدن به مغار، از چه نوع چكشي استفاده مي شود؟

ب( چكش فلزي شاخ دار الف( چكش فلزي معمولي 

د( چكش فلزي سنگین ج( چكش چوبي و پالستیكي 

2ـ وسايل اهرم كننده عبارتند از:

ب( میخ كش ـ ديلم ـ سنبه الف( گاز انبر ـ مغار ـ قلم 

د( گونیا ـ گاز انبر ـ مغار ج( انبردست ـ ديلم ـ قلم 

3ـ براي جلوگیري از ترك خوردن چوب هنگام میخ كاري، بايد از چه نوع میخي استفاده كرد؟

ب( میخ سر تخت الف( میخ گرد با سر آج دار 

د( میخ بي سر ج( میخ با نوك مربع  

4ـ متداول ترين وسیله براي اتصال دو قطعه چوب به همديگر .............. مي باشد.

د( میخ ج( پیچ  الف( چسب چوب    ب( منگنه 

5ـ در كارهايي كه بخواهیم سر میخ داخل كار معلوم نباشد، از چه میخي استفاده مي شود؟

ب( میخ فیبري الف( میخ گرد با سر آج دار 

د( میخ بي سر ج( میخ فشنگي  

6ـ شكل زير مربوط به كدام چكش است؟

الف( چوبي استوانه اي                                  ب( پالستیكي
د( پتك ج( چوبي مكعبي  
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7ـ هنگام كوبیدن میخ روي تكه چوب..............................

الف( میخ بايد به صورت مورب كوبیده شود.

ب( میخ بايد به صورت مورب و عمود روي سر چوب كوبیده شود.

ج( میخ بايد عمود بر سر چوب كوبیده شود.

د( هیچكدام

8ـ طول میخ ها را با ............ و ضخامتشان را با ............. بیان مي كنند.

ب( اينچ ـ میلي متر الف( سانتي متر ـ میلي متر 

د( سانتي متر ـ دهم سانتي متر ج( میلي متر ـ دهم میلي متر 

9ـ براي مونتاژ قطعات از كدام وسیله استفاده مي شود؟

ب( چكش شاخ دار الف( چكش پالستیكي 

د( خط كش تیره دار ج( ديلم  

10ـ براي پلیسه گیري چكش از .............. و .............. استفاده مي شود.

ب( چوبسا ـ سوهان الف( سنگ نفت ـ سوهان 

د( سوهان ـ سنباده ج( سنگ سنباده ـ سوهان 

11ـ مفهوم تصوير زير چیست؟

ب( جلوگیري از ترك خوردن چوب الف( امتحان مقاومت میخ 

د( تیز كردن نوك میخ ج( كوتاه كردن طول میخ 

12ـ چكش هاي فلزي با وزن كمتر از 1 كیلوگرم را............... مي نامند.

ب( پتك الف( چكش آهنگري  
د( چكش شاخ دار ج( چكش معمولي  
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13ـ چكش هاي داراي وزن 1 تا 2 كیلوگرم را ................. و چكش هاي داراي وزن بیش از 2 كیلوگرم را ............. مي نامند.

ب( چكش معمولي ـ پتك الف( چكش معمولي ـ چكش آهنگري 

د( چكش میخ كش ـ چكش آهنگري ج( چكش آهنگري ـ پتك 

14ـ شكل زير چه چیزي را نشان مي دهد؟

ب( محكم كردن میخ داخل كار الف( میخ كوبي  

د( عالمت زدن سر میخ ج( سنبه كاري  

15ـ شكل زير كدام میخ را نشان مي دهد؟

ب( میخ با سر D شكل الف( میخ معمولي  

د( میخ فیبري ج( میخ خزينه ای  

16ـ چند نوع وسیله ی اهرم كننده را نام ببريد؟

17ـ چهار نوع از میخ هاي مورد استفاده در كارگاه صنايع چوب را نام ببريد.

18ـ براي جلوگیري از ترك خوردن چوب در كارهاي ظريف، از چه نوع میخي بايد استفاده كرد؟

19ـ مزيت دسته ی چوبي چكش نسبت به ساير دسته ها چیست؟

20ـ اصول دسته كردن چكش را بیان كنید.
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توانايي خط كشي فاق و زبانه و 
ُكم و زبانه

واحد كار هشتم

فراگير پس از آموزش اين واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع خط كش تیره دار را نام برده و عملكرد آنها را شرح دهد.

 نحوه ی كاركردن با خط كش تیره دار يك برگ و دو برگ را شرح دهد.

 نحوه ی خط كشي فاق و زبانه را شرح دهد.

 نحوه ی  خط كشي ُكم و زبانه را شرح دهد.

 اتصال فاق و زبانه را از اتصال ُكم و زبانه تشخیص دهد.

ساعت آموزش
جمععملینظری

268
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پيش آزمون 8

1ـ از چه وسايلي براي خط كشي مي توان استفاده نمود؟

2ـ به شكل زير توجه كنید. از كدام وسیله مي توان هم براي خط كشي و هم عالمت گذاري استفاده نمود؟

3ـ خط كشي اتصاالت، چه مزيتی در ساخت آن دارد؟

ج( صرفه جويي               د( راحتی در انجام كار الف( سرعت كار و دقت     ب( ايمني 
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روي كلگی، يك پیچ خروسك وجود دارد كه برای تنظیم 
كردن خط كش تیره دار، بايد آنرا ُشل كرد، اندازه ی موردنظر 
تیــره را تنظیم نمود و دوباره آنرا ســفت كرد. درصورتي كه 
تیره ی خط كش تیره دار مدرج باشــد، اندازه ی الزم به آساني 
قابل تنظیــم خواهد بود و اگر مدرج نباشــد، بايد ابتدا با يك 
وسیله ی اندازه گیري )متر، گونیا، خط كش و...( اندازه ی الزم 

را تنظیم و سپس پیچ خروسك را سفت نمود )شكل 3ـ8(.

شكل3ـ8ـ تنظيم خط كش تيره دار، به كمک خط كش فلزی.

در بعضــي از خط كش هاي تیــره دار، يك تیره ی دو نیش 
وجــود دارد كه يــك نیش آن ثابــت بوده و نیــش متغیر، به 
صورت كشــويي حركت مي كند؛ بنابراين بــا تنظیم فاصله ی 
بیــن اين دو نیش مي توان باتوجه به اندازه ی الزم، روي چوب 

خطوط موازي رسم كرد.

 توجـه: ســريع ترين روش براي خط كشــي فــاق و زبانه، 
استفاده از اين خط كش تیره دار مي باشد )شكل 4ـ8(.

شكل4ـ8

1ـ8ـ آشنايي با خط کشی فاق و زبانه و ُکم و زبانه

يكي از وسايل خط كشــي، خط كش تیره دار مي باشد كه 
براي كشیدن خطوط موازي روي چوب و خط كشي اتصاالت 
فاق و زبانه، ُكم و زبانه و غیره، و همچنین براي يك ضخامت 
كردن و يك عرض كردن قطعات چوبي مورد اســتفاده قرار 
مي گیــرد. اين خط كش، داراي فرم هــاي مختلفی بوده كه در 

شكل 1ـ8 نمونه هايی از آن نشان داده شده است.

شكل1ـ8

به طور كلي، خط كش تیره دار را به دو دسته ی اصلی يك 
برگ و دو برگ )يك تیره و دو تیره( تقسیم مي كنند:

1ـ1ـ8ـ خط كش تیره دار یک تیره

اين خط كــش، از يك تیره ی چوبي افقي با مقطع مربع، و 
ساده يا مدرج تشكیل شده كه داخل يك سوراخ مكعبي شكل 

در كلگي )سر(، حركت كشويي دارد )شكل 2ـ8(.

شكل2ـ8
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شكل7ـ8

3ـ1ـ8ـ خط كش تیره دار و عالمت گذاري

همان طوري كــه گفتــه شــد، از خط كش تیــره دار براي 
عالمت گذاري نیز اســتفاده مي شــود. بنابراين به دلیل داشتن 
دقــت و ســرعت عمــل مناســب بخصــوص بــراي كارهاي 
ســري، اســتفاده از خط كش تیره دار در مقايسه با ساير وسايل 
اندازه گیري ارجحیت دارد. براي عالمت گذاري روي چوب، 
كافي اســت انــدازه ی الزم را روي خط كش تیــره دار تنظیم 
نموده و پیچ خروســك آنرا سفت كرد، آنگاه لبه ی ديواره ی 
كلگــی را به لبه ی كار چســبانده و عالمت را روي كار ايجاد 

نمود )شكل 8ـ8(.

شكل8ـ8

امــروزه، خط كش تیره دارهــاي فلزي به بــازار آمده كه 
داراي طول عمر بیشتري نیز مي باشند؛ نمونه اي از آن در شكل 

5ـ8 نشان داده شده است.

شكل5ـ8

2ـ1ـ8ـ خط كش تیره دار دو تیره

اســاس ســاختمان اين خط كش، مانند خط كــش تیره دار 
يك تیره می باشــد، بــا اين تفاوت كــه داراي دو تیره ی افقي 
اســت. اين تیره ها نیز كه مي توانند مدرج يا غیرمدرج باشــند، 

به وسیله ی پیچ خروسك ُشل يا سفت مي گردند. 
بــا اين خط كش تیره دار، مي توان در آِن واحد دو اندازه ی 
مختلــف را روي تیره  ها مشــخص كرد و خطــوط الزم را به 

راحتی روي چوب، خط كشي نمود )شكل 6ـ8(.

شكل6ـ8

در نوع ديگری از خط كش تیره دار، به جاي پیچ خروسك، 
براي سفت كردن تیره ازگوه استفاده مي شود )شكل 7ـ8(.
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براي خط كشــي با خط كش تیره دار، ابتدا بايد تیره ی افقي 
را ُشــل كرد؛ كه براي اين كار، كافي اســت پیچ خروســك 
)گوه در خط كش تیره دار گوه اي( را ُشــل نمود. ســپس بايد 
اندازه ی الزم براي خط كشــي را از لبه ی نیش تیز خط كش تا 
لبه ی كلگی تنظیم كرد و پیچ خروسك يا گوه هاي مربوطه را 
سفت نمود. در صورتي كه تیره ی افقي مدرج باشد، به سادگي 
می توان اندازه ی الزم را جدا كرد، و اگر غیرمدرج باشد، بايد 
با يكي از وســايل خط كشي، مانند شكل 11ـ8،  اندازه ی الزم 

را تنظیم و سپس پیچ خروسك آنرا محكم نمود.

شكل11ـ8

براي خط كشیدن به وسیله ی خط كش تیره دار، بايد تیره ی 
افقي را مطابق شــكل 12ـ8 بین انگشتان دست قرار داد، آنگاه 
كلگی را به ســطح عمود بر ســطحي كه قرار اســت روي آن 
خط كشیده شــود چسباند و نیش خط كش تیره دار را با سطح 
چوب مماس نمود، و عملیات خط كشي را در طول الزم انجام 
داد. به منظور ســهولت در عملیات خط كشــي، می توان نیش 
خط كش تیره دار را نســبت به ســطح چوب، تحت زاويه قرار 

داد و خط كشي نمود )شكل 13ـ8(.

شكل12ـ8

4ـ1ـ8ـ خط كش تیره دار مخصوص برش روكش

نوعي از خط كش تیره دار نیز، براي برش روكش اســتفاده 
مي شود )شكل 9ـ8(.

شكل9ـ8

از ايــن خط كش تیــره دار، براي بريــدن نوارهاي باريك 
روكــش به ويــژه نوارهاي باريكــي كه براي لبه چســباني نر 
صفحات به كار مي رود اســتفاده مي شــود. البته اين وســیله، 
بــراي بريدن لبه هاي اضافــي روكش، جهــت درز كردن دو 
قطعه روكش نیز به كار می رود. براي اين منظور، بايد اندازه ی 
موردنظــر را روي خط كــش تیــره دار تنظیم نمــوده و با قرار 
دادن )چســباندن( كلگــی به لبــه ی روكش و نیــز با حركت 
دادن خط كش تیره دار از روي روكش، نســبت به جدا كردن 

روكش اقدام نمود.
 2ـ8ـ ساختمان و کاربرد خط کش تيره دار

اســاس كار خط كشــي با انواع خط كش تیره دار، مشــابه 
يكديگــر بوده و فقط باتوجــه به نوع آن، تنظیــم نمودن تیره 
يا ســفت كــردن آن با يكديگر متفاوت اســت. شــكل 10ـ8 

ساختمان كلي يك خط كش تیره دار را نشان مي دهد.

شكل10ـ8
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براي خط کش��ي با خط کش تیره دار، ابتدا باید تیره ی افقي 
را ُش��ل کرد؛ که براي این کار، کافي اس��ت پیچ خروس��ك 
)گوه در خط کش تیره دار گوه اي( را ُش��ل نمود. س��پس باید 
اندازه ی الزم براي خط کش��ي را از لبه ی نیش تیز خط کش تا 
لبه ی کلگی تنظیم کرد و پیچ خروسك یا گوه هاي مربوطه را 
سفت نمود. در صورتي که تیره ی افقي مدرج باشد، به سادگي 
می توان اندازه ی الزم را جدا کرد، و اگر غیرمدرج باشد، باید 
با یکي از وس��ایل خط کشي، مانند شکل 11�8،  اندازه ی الزم 

را تنظیم و سپس پیچ خروسك آنرا محکم نمود.

شكل11ـ8

براي خط کشیدن به وسیله ی خط کش تیره دار، باید تیره ی 
افقي را مطابق ش��کل 12�8 بین انگشتان دست قرار داد، آنگاه 
کلگی را به س��طح عمود بر س��طحي که قرار اس��ت روي آن 
خط کشیده ش��ود چسباند و نیش خط کش تیره دار را با سطح 
چوب مماس نمود، و عملیات خط کشي را در طول الزم انجام 
داد. به منظور س��هولت در عملیات خط کش��ي، می توان نیش 
خط کش تیره دار را نس��بت به س��طح چوب، تحت زاویه قرار 

داد و خط کشي نمود )شکل 13�8(.

شكل12ـ8

4ـ1ـ8ـ خط كش تيره دار مخصوص برش روكش

نوعي از خط کش تیره دار نیز، براي برش روکش اس��تفاده 
مي شود )شکل 9�8(.

شكل9ـ8

از ای��ن خط کش تی��ره دار، براي بری��دن نوارهاي باریك 
روک��ش به وی��ژه نوارهاي باریک��ي که براي لبه چس��باني نر 
صفحات به کار مي رود اس��تفاده مي ش��ود. البته این وس��یله، 
ب��راي بریدن لبه هاي اضاف��ي روکش، جه��ت درز کردن دو 
قطعه روکش نیز به کار می رود. براي این منظور، باید اندازه ی 
موردنظ��ر را روي خط ک��ش تی��ره دار تنظیم نم��وده و با قرار 
دادن )چس��باندن( کلگ��ی به لب��ه ی روکش و نی��ز با حرکت 
دادن خط کش تیره دار از روي روکش، نس��بت به جدا کردن 

روکش اقدام نمود.
 2ـ8ـ ساختمان و کاربرد خط کش تیره دار

اس��اس کار خط کش��ي با انواع خط کش تیره دار، مش��ابه 
یکدیگ��ر بوده و فقط باتوج��ه به نوع آن، تنظی��م نمودن تیره 
یا س��فت ک��ردن آن با یکدیگر متفاوت اس��ت. ش��کل 10�8 

ساختمان کلي یك خط کش تیره دار را نشان مي دهد.

شكل10ـ8

ج( خط ک��ش تیره دار دو تیره را از یك طرف در اندازه ی 
8 میلي مت��ر و در طرف دیگر، در ان��دازه ی 16 میلي متر تنظیم 

کنید.

د( ب��ا خط کش تیره دار دو تیره تنظیم ش��ده، با یکبار خط 
کش��یدن در نر چوب، آنرا به 3 قس��مت مس��اوی تقسیم کنید             

)شکل 16�8(.

شكل16ـ8

3ـ8ـ اصول خط کشي فاق و زبانه و ُکم و زبانه 
به وسیله ی خط کش تیره دار

 مراحل خط کش��ی این دو اتص��ال پرکاربرد، جز اندکی 
اختالف، با هم یکسان می باشد.

1ـ3ـ8ـ خط كشی اتصال فاق و زبانه

در اتصال فاق و زبانه ی ساده، عمق فاق برابر است با عرض 
زبانه، و طول زبانه برابر است با عرض فاق )شکل 17�8(.

شكل17ـ8

شكل13ـ8

دستورالعمل خط کشي با خط کش تیره دار

پ��س از تهی��ه ی دو قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×240  
میلي متر و در اختیار گرفت��ن یك عدد خط کش تیره دار یك 

تیره و دو تیره  مراحل زیر را انجام دهید:

ال��ف( خط کش تیره دار یك تیره را به اندازه ی 8 میلي متر 
تنظی��م ک��رده و یك خط سرتاس��ري روي نر چوب بکش��ید                   

)شکل 14�8(.

شكل14ـ8

ب( دوباره خط کش تی��ره دار یك تیره را، به اندازه ی 16 
میلي متر تنظیم کنید و یك خط سرتاسري به موازات خط قبلي 
بکشید تا ضخامت، به 3 قسمت مساوي تقسیم شود )شکل 15�8(.

شكل15ـ8
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ج( خط كــش تیره دار دو تیره را از يك طرف در اندازه ی 
8 میلي متــر و در طرف ديگر، در انــدازه ی 16 میلي متر تنظیم 

كنید.

د( بــا خط كش تیره دار دو تیره تنظیم شــده، با يكبار خط 
كشــیدن در نر چوب، آنرا به 3 قســمت مســاوی تقسیم كنید             

)شكل 16ـ8(.

شكل16ـ8

3ـ8ـ اصول خط کشي فاق و زبانه و ُکم و زبانه 
به وسيله ی خط کش تيره دار

 مراحل خط كشــی اين دو اتصــال پركاربرد، جز اندكی 
اختالف، با هم يكسان می باشد.

1ـ3ـ8ـ خط كشی اتصال فاق و زبانه

در اتصال فاق و زبانه ی ساده، عمق فاق برابر است با عرض 
زبانه، و طول زبانه برابر است با عرض فاق )شكل 17ـ8(.

شكل17ـ8

شكل13ـ8

دستورالعمل خط کشي با خط کش تيره دار

پــس از تهیــه ی دو قطعه چوب بــه ابعــاد 24×50×240  
میلي متر و در اختیار گرفتــن يك عدد خط كش تیره دار يك 

تیره و دو تیره  مراحل زير را انجام دهید:

الــف( خط كش تیره دار يك تیره را به اندازه ی 8 میلي متر 
تنظیــم كــرده و يك خط سرتاســري روي نر چوب بكشــید                   

)شكل 14ـ8(.

شكل14ـ8

ب( دوباره خط كش تیــره دار يك تیره را، به اندازه ی 16 
میلي متر تنظیم كنید و يك خط سرتاسري به موازات خط قبلي 
بكشید تا ضخامت، به 3 قسمت مساوي تقسیم شود )شكل 15ـ8(.

شكل15ـ8
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ج( بايــد ضخامت زبانه تعیین شــود. براي اين كار، مطابق 
شــكل 20ـ8 ضخامت هر يك از چوب ها را بايد به 3 قسمت 
مســاوي تقســیم كرد؛ آنگاه خطوط تقسیم شــده را به مقطع 

چوب و ضخامت طرف ديگر منتقل نمود.

شكل20ـ8

 توجه: براي كشــیدن خطوط تقسیم ضخامت، مي توان از 
خط كش تیره دار استفاده كرد )شكل 21ـ8(.

شكل21ـ8

براي اين منظور، بهتر اســت از خط كــش تیره دار دو تیره 
يا دو نیش اســتفاده كرد، تا بتوان با يكبار تنظیم كردن، هر دو 
خط الزم را براي تقســیم عرض فاق و زبانه روي چوب كشید 

)شكل 22ـ8(.

الف( براي خط كشي زبانه، بايد ابتدا اندازه ی عرض فاق را 
كه همان طول زبانه است، روي چوبي كه قرار است زبانه شود 
با مداد عالمت زد، ســپس توســط گونیا، و مانند شكل 18ـ8، 
خطي كشــید كه عــرض زبانه را به طور كامــل قطع كند؛ اين 
خط، بايد دور شود )يعنی به چهار طرف چوب منتقل گردد(.

شكل18ـ8

 توجـه: اين عمــل را، به وســیله ی خط كش تیــره دار نیز 
مي توان انجام داد )شكل 19ـ8(.

شكل19ـ8

ب( عملیات باال را، بايد روي قطعه چوبي كه فاق می شود 
نیز انجام داد؛ به اين ترتیب كه بايد عرض زبانه را اندازه گرفته 
روي فاق منتقل كرد و با مداد عالمت زد. سپس بايد اين اندازه 
را به وســیله ی گونیا دور نمود؛ بدين ترتیب طول فاق مشخص 

مي شود.
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ج( بای��د ضخامت زبانه تعیین ش��ود. براي این کار، مطابق 
ش��کل 20�8 ضخامت هر یك از چوب ها را باید به 3 قسمت 
مس��اوي تقس��یم کرد؛ آنگاه خطوط تقسیم ش��ده را به مقطع 

چوب و ضخامت طرف دیگر منتقل نمود.

شكل20ـ8

 توجه: براي کش��یدن خطوط تقسیم ضخامت، مي توان از 
خط کش تیره دار استفاده کرد )شکل 21�8(.

شكل21ـ8

براي این منظور، بهتر اس��ت از خط ک��ش تیره دار دو تیره 
یا دو نیش اس��تفاده کرد، تا بتوان با یکبار تنظیم کردن، هر دو 
خط الزم را براي تقس��یم عرض فاق و زبانه روي چوب کشید 

)شکل 22�8(.

الف( براي خط کشي زبانه، باید ابتدا اندازه ی عرض فاق را 
که همان طول زبانه است، روي چوبي که قرار است زبانه شود 
با مداد عالمت زد، س��پس توس��ط گونیا، و مانند شکل 18�8، 
خطي کش��ید که ع��رض زبانه را به طور کام��ل قطع کند؛ این 
خط، باید دور شود )یعنی به چهار طرف چوب منتقل گردد(.

شكل18ـ8

 توجـه: این عم��ل را، به وس��یله ی خط کش تی��ره دار نیز 
مي توان انجام داد )شکل 19�8(.

شكل19ـ8

ب( عملیات باال را، باید روي قطعه چوبي که فاق می شود 
نیز انجام داد؛ به این ترتیب که باید عرض زبانه را اندازه گرفته 
روي فاق منتقل کرد و با مداد عالمت زد. سپس باید این اندازه 
را به وس��یله ی گونیا دور نمود؛ بدین ترتیب طول فاق مشخص 

مي شود.

به طرف عالمت خورده، خطي به موازات لبه ی چوب در س��ر 
قطعه کار بکشید.

ج( ای��ن خط را، به نر دیگ��ر چوب منتقل کنی��د؛ البته به 
ان��دازه ی طول زبانه )طول زبانه در فاق و زبانه برابر عرض فاق 
اس��ت ولي در ُکم و زبانه ممکن اس��ت کوتاه تر از عرض ُکم 

باشد(.

د( روی چوب دوم، محلی را که باید ُکم باش��د، مشخص 
کنید و به وس��یله ی خط ک��ش تیره دار، اولین خط تقس��یمات 

بکشید.

 16 تقسیمات  برای  را  تیره دار  خط کش  باید  اکنون  ه�( 
میلی متری از لبه ی کار، تنظیم کنید.

و( پس از تنظیم، مانند مراحل قبل، خطوط تقسیم را ترسیم 
تقسیم  مساوی  قسمت   3 به  نظر،  مورد  نِر چوب های  تا  کنید 

شود )شکل 24�8(.

شكل24ـ8

شكل22ـ8

 تذکـر: قبل از ش��روع عملیات خط کش��ي ف��اق و زبانه، 
باید توجه داش��ت که حتماً دو س��طح ص��اف دو قطعه چوب 
عالمت گذاري ش��ود و در هنگام خط کش��ي، تم��ام اندازه ها 
نس��بت به یك رو و یك نِر عالمت گذاري شده، تعیین گردد. 
این کار، باعث مي ش��ود پس از اینکه اتصال س��اخته و در هم 
جا زده شد، فاق و زبانه کاماًل صاف و مسطح شود و نسبت به 

یکدیگر اختالف سطح نداشته باشند.

2ـ3ـ8ـ خط كشي اتصال ُكم و زبانه

برای خط کشی این اتصال، مراحل زیر را انجام دهید.

ال��ف( دو قطعه چوب به طول 250، عرض 50 و ضخامت 
24 میلي مت��ر آماده کنید و س��طوح یك رو و ی��ك نر آنها را 

عالمت بزنید )شکل 23�8(.

شكل23ـ8

ب( خط کش تیره دار را به اندازه ی یك سوم ضخامت )8 
میلي مت��ر( تنظیم کنید، و با تکیه دادن کلگی خط کش تیره دار 
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به طرف عالمت خورده، خطي به موازات لبه ی چوب در ســر 
قطعه كار بكشید.

ج( ايــن خط را، به نر ديگــر چوب منتقل كنیــد؛ البته به 
انــدازه ی طول زبانه )طول زبانه در فاق و زبانه برابر عرض فاق 
اســت ولي در ُكم و زبانه ممكن اســت كوتاه تر از عرض ُكم 

باشد(.

د( روی چوب دوم، محلی را كه بايد ُكم باشــد، مشخص 
كنید و به وســیله ی خط كــش تیره دار، اولین خط تقســیمات 

بكشید.

 16 تقسیمات  برای  را  تیره دار  خط كش  بايد  اكنون  هـ( 
میلی متری از لبه ی كار، تنظیم كنید.

و( پس از تنظیم، مانند مراحل قبل، خطوط تقسیم را ترسیم 
تقسیم  مساوی  قسمت   3 به  نظر،  مورد  نِر چوب های  تا  كنید 

شود )شكل 24ـ8(.

شكل24ـ8

شكل22ـ8

 تذکـر: قبل از شــروع عملیات خط كشــي فــاق و زبانه، 
بايد توجه داشــت كه حتماً دو ســطح صــاف دو قطعه چوب 
عالمت گذاري شــود و در هنگام خط كشــي، تمــام اندازه ها 
نســبت به يك رو و يك نِر عالمت گذاري شده، تعیین گردد. 
اين كار، باعث مي شــود پس از اينكه اتصال ســاخته و در هم 
جا زده شد، فاق و زبانه كاماًل صاف و مسطح شود و نسبت به 

يكديگر اختالف سطح نداشته باشند.

2ـ3ـ8ـ خط كشي اتصال ُكم و زبانه

برای خط كشی اين اتصال، مراحل زير را انجام دهید.

الــف( دو قطعه چوب به طول 250، عرض 50 و ضخامت 
24 میلي متــر آماده كنید و ســطوح يك رو و يــك نر آنها را 

عالمت بزنید )شكل 23ـ8(.

شكل23ـ8

ب( خط كش تیره دار را به اندازه ی يك سوم ضخامت )8 
میلي متــر( تنظیم كنید، و با تكیه دادن كلگی خط كش تیره دار 
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آزمون پاياني 8

1ـ از چه وسايلي براي خط كشي فاق و زبانه و ُكم و زبانه استفاده مي شود؟

2ـ نحوه ی خط كشي فاق و زبانه را شرح دهید.

3ـ به شكل هاي زير توجه كنید. نام هر يك از خط كش تیره دارها را بنويسید؟

4ـ ساختمان خط كش تیره دار دو تیره را شرح دهید.

5ـ بااستفاده از كدام خط كش تیره دار مي توان در يك زمان، دو خط موازي ترسیم نمود؟

د( يك برگ ج( دو برگ  ب(  مدرج  الف( گوه اي 
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توانايي فاق درآوردن
 و ُكم كندن با مغار و اسكنه

واحد كار نهم

فراگير پس از آموزش اين واحد کار، قادر خواهد بود:

 مغار و انواع آنرا شرح دهد.

 كاربرد انواع مغار را توضیح دهد.

 قسمت هاي مختلف مغار را شرح دهد.

 شماره هاي استاندارد مغار و اسكنه را بیان كند.

 نكات ايمني در هنگام درآوردن فاق و ُكم را رعايت كند.

 عملیات فاق درآوردن را انجام دهد.

 عملیات ُكم كندن را انجام دهد.
ساعت آموزش

جمععملینظری
2810
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پيش آزمون 9

1ـ ُكم و فاق، چه تفاوتی با يكديگر دارند؟

2ـ براي ُكم كني از چه ابزاري استفاده مي شود؟

د( تیغه ی رنده ج( سوهان  ب( اسكنه  الف( اره 

3ـ براي عملیات كنده كاري روي چوب، از چه ابزارهايي استفاده مي شود؟

4ـ در اتصال فاق و زبانه، كدام قسمت ابتدا ساخته مي شود؟
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دارد كــه بخواهیم عملیــات مغار كاري را انجــام دهیم؛ يعنی 
براي كارهاي بــزرگ، از مغارهاي بزرگ تر و پهن تر، و براي 
كارهــاي ظريف تر از مغارهاي كوچك تر اســتفاده مي شــود 

)شكل 2ـ9(.

شكل2ـ9

ب( مغارهـاي سـاده ی تخـت: بــراي انجــام عملیــات 
مغاركاري در كارهاي بزرگ و ضخیم، بايد از مغارهاي ساده 
استفاده كرد. در شكل 3ـ9 نمونه هايي از اين مغارها نشان داده 

شده است.

شكل3ـ9

1ـ9ـ آشنايي با مغار و انواع آن

مغــار، از يــك قطعه ی فوالدي بــا لبه ی تیز كــه در يك 
دســته ی محكم چوبي يا پالســتیكي قرار گرفته، تشكیل شده 
و براي شــكاف دادن، ايجاد حفره، كنده كاري، ساخت انواع 
اتصاالت، خراطي و شــكل دادن به چوب اســتفاده مي گردد. 

شكل 1ـ9 نمونه هاي مختفلي از مغارها را نشان مي دهد.

شكل1ـ9

مغارها با توجه به كاربرد و شكل ظاهري شان، به دو گروه 
ساده و پروفیلي تقسیم مي شوند.

1ـ1ـ9ـ مغارهاي ساده

مغارهاي ســاده، به دو دســته ی ســاده ی پخ دار و ساده ی 
تخت تقسیم مي شوند.

الف( مغارهاي سـاده ی پـخ دار: در اين مغارها، حاشیه ی 
كناري تیغه ی فوالدي، پخ دار اســت و براي كارهايي كه نسبتاً 
كوچك و ظريف بوده و به نیروي كمتري نیاز باشــد استفاده 
مي شــود. انتخاب نوع اندازه ی مغارها، به نوع كاري بســتگی 
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دارد ک��ه بخواهیم عملی��ات مغار کاري را انج��ام دهیم؛ یعنی 
براي کارهاي ب��زرگ، از مغارهاي بزرگ تر و پهن تر، و براي 
کاره��اي ظریف تر از مغارهاي کوچك تر اس��تفاده مي ش��ود 

)شکل 2�9(.

شكل2ـ9

ب( مغارهـاي سـاده ی تخـت: ب��راي انج��ام عملی��ات 
مغارکاري در کارهاي بزرگ و ضخیم، باید از مغارهاي ساده 
استفاده کرد. در شکل 3�9 نمونه هایي از این مغارها نشان داده 

شده است.

شكل3ـ9

1ـ9ـ آشنایي با مغار و انواع آن

مغ��ار، از ی��ك قطعه ی فوالدي ب��ا لبه ی تیز ک��ه در یك 
دس��ته ی محکم چوبي یا پالس��تیکي قرار گرفته، تشکیل شده 
و براي ش��کاف دادن، ایجاد حفره، کنده کاري، ساخت انواع 
اتصاالت، خراطي و ش��کل دادن به چوب اس��تفاده مي گردد. 

شکل 1�9 نمونه هاي مختفلي از مغارها را نشان مي دهد.

شكل1ـ9

مغارها با توجه به کاربرد و شکل ظاهري شان، به دو گروه 
ساده و پروفیلي تقسیم مي شوند.

1ـ1ـ9ـ مغارهاي ساده

مغارهاي س��اده، به دو دس��ته ی س��اده ی پخ دار و ساده ی 
تخت تقسیم مي شوند.

الف( مغارهاي سـاده ی پـخ دار: در این مغارها، حاشیه ی 
کناري تیغه ی فوالدي، پخ دار اس��ت و براي کارهایي که نسبتاً 
کوچك و ظریف بوده و به نیروي کمتري نیاز باش��د استفاده 
مي ش��ود. انتخاب نوع اندازه ی مغارها، به نوع کاري بس��تگی 

شكل6ـ9

3ـ1ـ9ـ انواع اسكنه و كاربرد آنها

اس��کنه ها، مانند مغارها هستند با این تفاوت که تیغه ی آنها 
ضخیم تر بوده و بدین ترتیب، براي انجام کنده کاري هاي قوي 
اس��تفاده مي ش��وند؛ به عنوان مثال، براي کندن ُکم از اس��کنه 
استفاده مي ش��ود زیرا قابلیت اهرم کردن را داشته و به راحتي 
مي ت��وان حف��ره ی مربوط به ُک��م را ایجاد نمود. ش��کل 7�9، 

کاربرد اسکنه را نشان مي دهد.

شكل7ـ9

2ـ9ـ آشنایي با قسمت هاي مختلف مغار و اسکنه

مغار و اس��کنه، هر دو از چهار قس��مت به شرح زیر ساخته 
شده اند )شکل 8�9(.

در این نوع مغارها، فقط لبه ی برنده پخ دار بوده و حاشیه ی 
طولي تیغه ساده مي باش��د، زیرا نیروي بیشتري را مي توانند در 
هنگام ضربه زدن تحمل کنند؛ بنابراین براي کارهاي بزرگ تر 
عملیات کنده کاري ضخیم تر از این مغارها اس��تفاده می ش��ود 

)شکل 4�9(.

شكل4ـ9

2ـ1ـ9ـ مغارهاي پروفيلي

ای��ن مغاره��ا، داراي فرم ه��ای متع��ددي ب��وده و ب��راي 
ان��واع کن��ده کاري، پیکرتراش��ي، خراط��ي و غیره اس��تفاده 

مي شوند)شکل های 5�9 و 6�9(.

شكل5ـ9
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شكل6ـ9

3ـ1ـ9ـ انواع اسكنه و كاربرد آنها

اســكنه ها، مانند مغارها هستند با اين تفاوت كه تیغه ی آنها 
ضخیم تر بوده و بدين ترتیب، براي انجام كنده كاري هاي قوي 
اســتفاده مي شــوند؛ به عنوان مثال، براي كندن ُكم از اســكنه 
استفاده مي شــود زيرا قابلیت اهرم كردن را داشته و به راحتي 
مي تــوان حفــره ی مربوط به ُكــم را ايجاد نمود. شــكل 7ـ9، 

كاربرد اسكنه را نشان مي دهد.

شكل7ـ9

2ـ9ـ آشنايي با قسمت هاي مختلف مغار و اسكنه

مغار و اســكنه، هر دو از چهار قســمت به شرح زير ساخته 
شده اند )شكل 8ـ9(.

در اين نوع مغارها، فقط لبه ی برنده پخ دار بوده و حاشیه ی 
طولي تیغه ساده مي باشــد، زيرا نیروي بیشتري را مي توانند در 
هنگام ضربه زدن تحمل كنند؛ بنابراين براي كارهاي بزرگ تر 
عملیات كنده كاري ضخیم تر از اين مغارها اســتفاده می شــود 

)شكل 4ـ9(.

شكل4ـ9

2ـ1ـ9ـ مغارهاي پروفیلي

ايــن مغارهــا، داراي فرم هــای متعــددي بــوده و بــراي 
انــواع كنــده كاري، پیكرتراشــي، خراطــي و غیره اســتفاده 

مي شوند)شكل های 5ـ9 و 6ـ9(.

شكل5ـ9
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دارد ک��ه بخواهیم عملی��ات مغار کاري را انج��ام دهیم؛ یعنی 
براي کارهاي ب��زرگ، از مغارهاي بزرگ تر و پهن تر، و براي 
کاره��اي ظریف تر از مغارهاي کوچك تر اس��تفاده مي ش��ود 

)شکل 2�9(.

شكل2ـ9

ب( مغارهـاي سـاده ی تخـت: ب��راي انج��ام عملی��ات 
مغارکاري در کارهاي بزرگ و ضخیم، باید از مغارهاي ساده 
استفاده کرد. در شکل 3�9 نمونه هایي از این مغارها نشان داده 

شده است.

شكل3ـ9

1ـ9ـ آشنایي با مغار و انواع آن

مغ��ار، از ی��ك قطعه ی فوالدي ب��ا لبه ی تیز ک��ه در یك 
دس��ته ی محکم چوبي یا پالس��تیکي قرار گرفته، تشکیل شده 
و براي ش��کاف دادن، ایجاد حفره، کنده کاري، ساخت انواع 
اتصاالت، خراطي و ش��کل دادن به چوب اس��تفاده مي گردد. 

شکل 1�9 نمونه هاي مختفلي از مغارها را نشان مي دهد.

شكل1ـ9

مغارها با توجه به کاربرد و شکل ظاهري شان، به دو گروه 
ساده و پروفیلي تقسیم مي شوند.

1ـ1ـ9ـ مغارهاي ساده

مغارهاي س��اده، به دو دس��ته ی س��اده ی پخ دار و ساده ی 
تخت تقسیم مي شوند.

الف( مغارهاي سـاده ی پـخ دار: در این مغارها، حاشیه ی 
کناري تیغه ی فوالدي، پخ دار اس��ت و براي کارهایي که نسبتاً 
کوچك و ظریف بوده و به نیروي کمتري نیاز باش��د استفاده 
مي ش��ود. انتخاب نوع اندازه ی مغارها، به نوع کاري بس��تگی 

شكل6ـ9

3ـ1ـ9ـ انواع اسكنه و كاربرد آنها

اس��کنه ها، مانند مغارها هستند با این تفاوت که تیغه ی آنها 
ضخیم تر بوده و بدین ترتیب، براي انجام کنده کاري هاي قوي 
اس��تفاده مي ش��وند؛ به عنوان مثال، براي کندن ُکم از اس��کنه 
استفاده مي ش��ود زیرا قابلیت اهرم کردن را داشته و به راحتي 
مي ت��وان حف��ره ی مربوط به ُک��م را ایجاد نمود. ش��کل 7�9، 

کاربرد اسکنه را نشان مي دهد.

شكل7ـ9

2ـ9ـ آشنایي با قسمت هاي مختلف مغار و اسکنه

مغار و اس��کنه، هر دو از چهار قس��مت به شرح زیر ساخته 
شده اند )شکل 8�9(.

در این نوع مغارها، فقط لبه ی برنده پخ دار بوده و حاشیه ی 
طولي تیغه ساده مي باش��د، زیرا نیروي بیشتري را مي توانند در 
هنگام ضربه زدن تحمل کنند؛ بنابراین براي کارهاي بزرگ تر 
عملیات کنده کاري ضخیم تر از این مغارها اس��تفاده می ش��ود 

)شکل 4�9(.

شكل4ـ9

2ـ1ـ9ـ مغارهاي پروفيلي

ای��ن مغاره��ا، داراي فرم ه��ای متع��ددي ب��وده و ب��راي 
ان��واع کن��ده کاري، پیکرتراش��ي، خراط��ي و غیره اس��تفاده 

مي شوند)شکل های 5�9 و 6�9(.

شكل5ـ9
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دارد ک��ه بخواهیم عملی��ات مغار کاري را انج��ام دهیم؛ یعنی 
براي کارهاي ب��زرگ، از مغارهاي بزرگ تر و پهن تر، و براي 
کاره��اي ظریف تر از مغارهاي کوچك تر اس��تفاده مي ش��ود 

)شکل 2�9(.

شكل2ـ9

ب( مغارهـاي سـاده ی تخـت: ب��راي انج��ام عملی��ات 
مغارکاري در کارهاي بزرگ و ضخیم، باید از مغارهاي ساده 
استفاده کرد. در شکل 3�9 نمونه هایي از این مغارها نشان داده 

شده است.

شكل3ـ9

1ـ9ـ آشنایي با مغار و انواع آن

مغ��ار، از ی��ك قطعه ی فوالدي ب��ا لبه ی تیز ک��ه در یك 
دس��ته ی محکم چوبي یا پالس��تیکي قرار گرفته، تشکیل شده 
و براي ش��کاف دادن، ایجاد حفره، کنده کاري، ساخت انواع 
اتصاالت، خراطي و ش��کل دادن به چوب اس��تفاده مي گردد. 

شکل 1�9 نمونه هاي مختفلي از مغارها را نشان مي دهد.

شكل1ـ9

مغارها با توجه به کاربرد و شکل ظاهري شان، به دو گروه 
ساده و پروفیلي تقسیم مي شوند.

1ـ1ـ9ـ مغارهاي ساده

مغارهاي س��اده، به دو دس��ته ی س��اده ی پخ دار و ساده ی 
تخت تقسیم مي شوند.

الف( مغارهاي سـاده ی پـخ دار: در این مغارها، حاشیه ی 
کناري تیغه ی فوالدي، پخ دار اس��ت و براي کارهایي که نسبتاً 
کوچك و ظریف بوده و به نیروي کمتري نیاز باش��د استفاده 
مي ش��ود. انتخاب نوع اندازه ی مغارها، به نوع کاري بس��تگی 

شكل6ـ9

3ـ1ـ9ـ انواع اسكنه و كاربرد آنها

اس��کنه ها، مانند مغارها هستند با این تفاوت که تیغه ی آنها 
ضخیم تر بوده و بدین ترتیب، براي انجام کنده کاري هاي قوي 
اس��تفاده مي ش��وند؛ به عنوان مثال، براي کندن ُکم از اس��کنه 
استفاده مي ش��ود زیرا قابلیت اهرم کردن را داشته و به راحتي 
مي ت��وان حف��ره ی مربوط به ُک��م را ایجاد نمود. ش��کل 7�9، 

کاربرد اسکنه را نشان مي دهد.

شكل7ـ9

2ـ9ـ آشنایي با قسمت هاي مختلف مغار و اسکنه

مغار و اس��کنه، هر دو از چهار قس��مت به شرح زیر ساخته 
شده اند )شکل 8�9(.

در این نوع مغارها، فقط لبه ی برنده پخ دار بوده و حاشیه ی 
طولي تیغه ساده مي باش��د، زیرا نیروي بیشتري را مي توانند در 
هنگام ضربه زدن تحمل کنند؛ بنابراین براي کارهاي بزرگ تر 
عملیات کنده کاري ضخیم تر از این مغارها اس��تفاده می ش��ود 

)شکل 4�9(.

شكل4ـ9

2ـ1ـ9ـ مغارهاي پروفيلي

ای��ن مغاره��ا، داراي فرم ه��ای متع��ددي ب��وده و ب��راي 
ان��واع کن��ده کاري، پیکرتراش��ي، خراط��ي و غیره اس��تفاده 

مي شوند)شکل های 5�9 و 6�9(.

شكل5ـ9
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4ـ2ـ9ـ دسته و حلقه ی حفاظتي آن

دسته ی مغار و اسكنه، معموالً از جنس چوب بوده ولي نوع 
پالســتیكي آن هم وجود دارد. دسته هاي چوبي، از گونه هاي 
سخت تهیه می شوند تا بتوانند در اثر ضربات چكش، مقاومت 

خوبي از خود نشان داده و شكسته يا لهیده نگردند.

در قســمت انتهايي و دور دسته، يك حلقه ی فلزي )شكل 
9ـ9( و يــا در انتهــاي آن، يك دكمه ی فلزي تعبیه شــده كه 
باعث مي شــود هنگام فرود ضربات ناشي از چكش در هنگام 
عملیات، دســته شكسته نشده و فرم خود را حفظ كند. دسته ی 

مغار، بايد در جاي خود محكم بوده و ترك نداشته باشد.

شكل9ـ9

و  مغار  استاندارد  شماره هاي  با  آشنايي  3ـ9ـ 
اسكنه

مغار و اسكنه، در بازار بر حسب اندازه ی عرض )میلي متر( 
شــناخته می شــوند؛ مثاًل مغار نمره 8، مغاري است كه عرض 
آن 8 میلي متر اســت. اندازه ی اين ابــزار، معموالً از 4 میلي متر 

شكل8ـ9

1ـ2ـ9ـ تیغه

تیغه ی مغار و اسكنه، از جنس فوالد ابزار بوده، دارای لبه ی 
برنده ای پخ دار و زاويه ی برشــی بین 20 تا 25 درجه است، كه 
همیشــه بايد تیز بوده، در مكانی مناســب نگه داري شــود و از 

.)d( برخورد با اشیاي فلزي محافظت گردد

2ـ2ـ9ـ ُدم

ُدم مغــار و اســكنه، مطابق شــكل 8ـ9 داراي انتهاي تیز و 
كشــیده اســت كه در داخل دســته، كــه مي توانــد چوبي يا 
پالستیكي باشد، قرار مي گیرد. ُدم به شكل هرم بوده، رأس آن 
تیز، و قاعده اش پهن اســت و بدين ترتیب پس از جا دادن در 
سوراخ هرمی شكل دسته، كاماًل در جای خود محكم  می شود 

.)a(

3ـ2ـ9ـ تاج

تاج يا مانع، قســمت انتهايي ُدم مي باشــد كــه به صورت 
زائــده اي، پیرامون انتهايي ُدم را گرفته اســت. اين تاج، باعث 
مي شود كه در هنگام ضربه زدن با چكش، دسته در جاي خود 

(b) .ثابت باشد و بیشتر فرود نرود
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4ـ2ـ9ـ دسته و حلقه ی حفاظتي آن

دسته ی مغار و اسکنه، معموالً از جنس چوب بوده ولي نوع 
پالس��تیکي آن هم وجود دارد. دسته هاي چوبي، از گونه هاي 
سخت تهیه می شوند تا بتوانند در اثر ضربات چکش، مقاومت 

خوبي از خود نشان داده و شکسته یا لهیده نگردند.

در قس��مت انتهایي و دور دسته، یك حلقه ی فلزي )شکل 
9�9( و ی��ا در انته��اي آن، یك دکمه ی فلزي تعبیه ش��ده که 
باعث مي ش��ود هنگام فرود ضربات ناشي از چکش در هنگام 
عملیات، دس��ته شکسته نشده و فرم خود را حفظ کند. دسته ی 

مغار، باید در جاي خود محکم بوده و ترك نداشته باشد.

شكل9ـ9

و  مغار  استاندارد  شماره هاي  با  آشنایي  3ـ9ـ 
اسکنه

مغار و اسکنه، در بازار بر حسب اندازه ی عرض )میلي متر( 
ش��ناخته می ش��وند؛ مثاًل مغار نمره 8، مغاري است که عرض 
آن 8 میلي متر اس��ت. اندازه ی این اب��زار، معموالً از 4 میلي متر 

شكل8ـ9

1ـ2ـ9ـ تيغه

تیغه ی مغار و اسکنه، از جنس فوالد ابزار بوده، دارای لبه ی 
برنده ای پخ دار و زاویه ی برش��ی بین 20 تا 25 درجه است، که 
همیش��ه باید تیز بوده، در مکانی مناس��ب نگه داري ش��ود و از 

.)d( برخورد با اشیاي فلزي محافظت گردد

2ـ2ـ9ـ ُدم

ُدم مغ��ار و اس��کنه، مطابق ش��کل 8�9 داراي انتهاي تیز و 
کش��یده اس��ت که در داخل دس��ته، ک��ه مي توان��د چوبي یا 
پالستیکي باشد، قرار مي گیرد. ُدم به شکل هرم بوده، رأس آن 
تیز، و قاعده اش پهن اس��ت و بدین ترتیب پس از جا دادن در 
سوراخ هرمی شکل دسته، کاماًل در جای خود محکم  می شود 

.)a(

3ـ2ـ9ـ تاج

تاج یا مانع، قس��مت انتهایي ُدم مي باش��د ک��ه به صورت 
زائ��ده اي، پیرامون انتهایي ُدم را گرفته اس��ت. این تاج، باعث 
مي شود که در هنگام ضربه زدن با چکش، دسته در جاي خود 

(b) .ثابت باشد و بیشتر فرود نرود

� بای��د از به کارگیري مغار و اس��کنه اي که تیغه ی آن در 
دسته کج قرار گرفته، جداً پرهیز شود )شکل 12�9(.

شكل12ـ9

� از قرار دادن مغار و اسکنه در جیب لباس کار خودداري 
ش��ود، زیرا هنگام برداش��تن آن، ممکن است به دست آسیب 

برسد )شکل 13�9(.

شكل13ـ9

� هن��گام ُک��م کني، از چکش چوبي اس��تفاده ش��ود؛ در 
صورت استفاده از چکش آهني، باید از محکم بودن دسته در 

سر چکش اطمینان حاصل کرد )شکل 14�9(.

شروع شده و با افزایش 1 میلي متری، تا 35 میلي متر نیز می رسد 
)شکل 10�9(.

شكل10ـ9

 یادآوری: اس��کنه، که تقریباً عرضه ی آن در بازار بسیار 
محدود مي باش��د، از 2 میلي متر ش��روع ش��ده و تا 10 میلي متر 

ادامه دارد.

ُکم  ضمن  در  ایمني  و  حفاظت  اصول  4ـ9ـ 
کندن و فاق درآوردن

� باید به هش��دارهاي ایمني توجه داشت و سخنان مربي یا 
مسئول کارگاه را همواره مدنظر قرار داد.

� باید لباس کار مناسب استفاده شود.

� از به کار بردن مغار و اس��کنه اي که دسته ی آن لق شده، 
ترك خورده و حتي داراي شکستگي جزئي است، خودداري 

شود )شکل 11�9(.

شكل11ـ9
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ـ بايــد از به كارگیري مغار و اســكنه اي كه تیغه ی آن در 
دسته كج قرار گرفته، جداً پرهیز شود )شكل 12ـ9(.

شكل12ـ9

ـ از قرار دادن مغار و اسكنه در جیب لباس كار خودداري 
شــود، زيرا هنگام برداشــتن آن، ممكن است به دست آسیب 

برسد )شكل 13ـ9(.

شكل13ـ9

ـ هنــگام ُكــم كني، از چكش چوبي اســتفاده شــود؛ در 
صورت استفاده از چكش آهني، بايد از محكم بودن دسته در 

سر چكش اطمینان حاصل كرد )شكل 14ـ9(.

شروع شده و با افزايش 1 میلي متری، تا 35 میلي متر نیز می رسد 
)شكل 10ـ9(.

شكل10ـ9

 يادآوری: اســكنه، كه تقريباً عرضه ی آن در بازار بسیار 
محدود مي باشــد، از 2 میلي متر شــروع شــده و تا 10 میلي متر 

ادامه دارد.

ُکم  ضمن  در  ايمني  و  حفاظت  اصول  4ـ9ـ 
کندن و فاق درآوردن

ـ بايد به هشــدارهاي ايمني توجه داشت و سخنان مربي يا 
مسئول كارگاه را همواره مدنظر قرار داد.

ـ بايد لباس كار مناسب استفاده شود.

ـ از به كار بردن مغار و اســكنه اي كه دسته ی آن لق شده، 
ترك خورده و حتي داراي شكستگي جزئي است، خودداري 

شود )شكل 11ـ9(.

شكل11ـ9
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شكل16ـ9

ـ وقتی براي محكم كردن چوب، از پیچ دســتي اســتفاده 
می شود، بايد هر چند دقیقه يكبار آنرا محكم كرد؛ زيرا در اثر 

ضربه، ُشل مي شود )شكل 17ـ9(.

شكل17ـ9

دستورالعمل دسته کردن مغار و اسكنه

يك قطعــه چوب مناســب و محكــم به ابعــاد 4×4×15  
ســانتي متر، يــك مغار، و يك چوبســا آماده كــرده و مطابق 

دستورالعمل زير، مغار يا اسكنه ی بدون دسته را، دسته كنید.

 توجه: براي دسته كردن مغار يا اسكنه، خودتان مي توانید 
از چوب، دســته بسازيد و يا به طور آماده، آنرا از بازار تهیه و 
در مغار يا اســكنه جاســازي نمايید. در هر صورت، بايد توجه 

داشت كه حتماً حلقه ی انتهايي دسته، وجود داشته باشد.

الف( براي ساختن دسته ی مغار يا اسكنه، بايد قطعه چوب 
با مقطع مربع شــكل را به يك اســتوانه ی مناسب دست تبديل 

كرد                  )شكل 18ـ9(.

بــراي اين منظور، ابتــدا بايد در مقطع چوب مربع شــكل، 
دايره ی محیط در مربع را بكشید )شكل 19ـ9(.

شكل14ـ9

ـ هیــچ گاه نبايد دســت در جلوي مغار قرار گیرد )شــكل 
15ـ9(.

شكل15ـ9

ـ از به كارگیري مغارهايي كه زاويه ی پخ آنها از استاندارد 
)25 درجه( كمتر اســت، خودداري شــود؛ زيرا در اثر اندكی 
فشار، ممكن است نوك آنها بشكند. زاويه ی مغار، بايد قبل از 

به كارگیري اندازه گیري شود )شكل 16ـ9(.
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شكل16ـ9

� وقتی براي محکم کردن چوب، از پیچ دس��تي اس��تفاده 
می شود، باید هر چند دقیقه یکبار آنرا محکم کرد؛ زیرا در اثر 

ضربه، ُشل مي شود )شکل 17�9(.

شكل17ـ9

دستورالعمل دسته کردن مغار و اسکنه

یك قطع��ه چوب مناس��ب و محک��م به ابع��اد 4×4×15  
س��انتي متر، ی��ك مغار، و یك چوبس��ا آماده ک��رده و مطابق 

دستورالعمل زیر، مغار یا اسکنه ی بدون دسته را، دسته کنید.

 توجه: براي دسته کردن مغار یا اسکنه، خودتان مي توانید 
از چوب، دس��ته بسازید و یا به طور آماده، آنرا از بازار تهیه و 
در مغار یا اس��کنه جاس��ازي نمایید. در هر صورت، باید توجه 

داشت که حتماً حلقه ی انتهایي دسته، وجود داشته باشد.

الف( براي ساختن دسته ی مغار یا اسکنه، باید قطعه چوب 
با مقطع مربع ش��کل را به یك اس��توانه ی مناسب دست تبدیل 

کرد                  )شکل 18�9(.

ب��راي این منظور، ابت��دا باید در مقطع چوب مربع ش��کل، 
دایره ی محیط در مربع را بکشید )شکل 19�9(.

شكل14ـ9

� هی��چ گاه نباید دس��ت در جلوي مغار قرار گیرد )ش��کل 
.)9�15

شكل15ـ9

� از به کارگیري مغارهایي که زاویه ی پخ آنها از استاندارد 
)25 درجه( کمتر اس��ت، خودداري ش��ود؛ زیرا در اثر اندکی 
فشار، ممکن است نوك آنها بشکند. زاویه ی مغار، باید قبل از 

به کارگیري اندازه گیري شود )شکل 16�9(.

شكل21ـ9

 توجـه: قطعه چوب را مي توان به وسیله ی دستگاه خراطي 
نیز به شکل موردنظر تبدیل کرد )شکل 22�9(.

شكل22ـ9

د( پس از آماده ش��دن دسته ی مغار یا اسکنه، باید حلقه ی 
انتهایي آنرا در انتهاي دسته قرار داد. قرار دادن حلقه ی انتهایي، 
باید به گونه اي باش��د که سطح مقطع دسته و حلقه با یکدیگر 
مماس گردد. همان گونه که اشاره شد، حلقه ی انتهایي دسته ی 
مغار یا اس��کنه، باعث مي گردد تا ضربات ناش��ي از چکش به 

انتهاي دسته، باعث شکسته شدن دسته نگردد. 
ه�( باتوجه به اینکه ُدم اس��کنه ی��ا مغار، به صورت گوه اي 
س��اخته ش��ده و اندازه ی ابتدا و انتهاي آن متفاوت است، باید 
مته ی مناس��بی انتخاب نموده، آنرا داخل س��ه نظام قرار داد و 

محکم کرد )شکل 23�9(.

شكل18ـ9

شكل19ـ9

ب( به وس��یله ی رنده دس��تي، باید تیزي  گوشه های چوب 
را گرفت و این کار را آنقدر ادامه داد، تا به خط دایره ش��کل 

نزدیك شود )شکل 20�9(.

شكل20ـ9

ج( باید به وس��یله ی چوبسا، س��طوح جانبي قطعه چوب را 
صاف کرد تا قطعه چوب، به ش��کل استوانه درآید. استفاده از 
س��وهان و س��نباده، برای پرداخت این قطعه کار الزم می باشد 

)شکل 21�9(.
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شكل21ـ9

 توجـه: قطعه چوب را مي توان به وسیله ی دستگاه خراطي 
نیز به شكل موردنظر تبديل كرد )شكل 22ـ9(.

شكل22ـ9

د( پس از آماده شــدن دسته ی مغار يا اسكنه، بايد حلقه ی 
انتهايي آنرا در انتهاي دسته قرار داد. قرار دادن حلقه ی انتهايي، 
بايد به گونه اي باشــد كه سطح مقطع دسته و حلقه با يكديگر 
مماس گردد. همان گونه كه اشاره شد، حلقه ی انتهايي دسته ی 
مغار يا اســكنه، باعث مي گردد تا ضربات ناشــي از چكش به 

انتهاي دسته، باعث شكسته شدن دسته نگردد. 
هـ( باتوجه به اينكه ُدم اســكنه يــا مغار، به صورت گوه اي 
ســاخته شــده و اندازه ی ابتدا و انتهاي آن متفاوت است، بايد 
مته ی مناســبی انتخاب نموده، آنرا داخل ســه نظام قرار داد و 

محكم كرد )شكل 23ـ9(.

شكل18ـ9

شكل19ـ9

ب( به وســیله ی رنده دســتي، بايد تیزي  گوشه های چوب 
را گرفت و اين كار را آنقدر ادامه داد، تا به خط دايره شــكل 

نزديك شود )شكل 20ـ9(.

شكل20ـ9

ج( بايد به وســیله ی چوبسا، ســطوح جانبي قطعه چوب را 
صاف كرد تا قطعه چوب، به شــكل استوانه درآيد. استفاده از 
ســوهان و ســنباده، برای پرداخت اين قطعه كار الزم می باشد 

)شكل 21ـ9(.
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کندن  ُکم  و  درآوردن  فاق  اصول  5ـ9ـ 
به وسيله ی مغار و اسكنه

ـ از مغار و اســكنه ی تیز، آماده به كار و مناســب با عرض 
ُكم يا فاق استفاده شود.

ـ براي كنــدن ُكم هاي دو طرفه و فاق، از دو طرف چوب 
اســتفاده شــود؛ زيرا اگر از يك طرف اين كار انجام شــود، 
طرف ديگر صاف و تمیز درنخواهد آمد و الشه الشه می شود.

ـ براي اينكه لبه ی ُكم و فاق در اثر فشار مغار له نشود، بهتر 
اســت عمل خارج كردن قسمت زائد، با فاصله ی 2 میلي متر از 
لبه ی ُكم يا فاق انجام شــود و پس از اتمام كار، اين قسمت با 

يك ضربه خارج گردد )شكل 26ـ9(.

شكل26ـ9

ـ عمق ُكم همیشه بايد 2 میلي متر بیشتر از طول زبانه باشد.

ـ براي كندن ُكــم و درآوردن فاق، قطعه چوب موردنظر 
به وســیله ی پیچ دستي به میز كار محكم شــده و از بستن قطعه 
كار به گیره خودداري گردد؛ زيرا در اثر ضربه ی وارده، گیره 

دقت خود را از دست مي دهد )شكل 27ـ9(.

شكل23ـ9

و( چوب را بايد به صورت عمودي به گیره بست و آنرا با 
دريل سوراخ كرد )شكل 24ـ9(.

شكل24ـ9

ز( تیغه ی مغــار را، بايد به صورتي كه ُدم آن به طرف باال 
باشــد، به گیره بست و دســته را طوري كه ُدم مغار در آن فرو 
رود قــرار داد و با چكش به آن ضربــه زد تا اينكه ُدم مغار، تا 

مانع، در دسته فرو رود )شكل 25ـ9(.

شكل25ـ9
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کندن  ُکم  و  درآوردن  فاق  اصول  5ـ9ـ 
به وسیله ی مغار و اسکنه

� از مغار و اس��کنه ی تیز، آماده به کار و مناس��ب با عرض 
ُکم یا فاق استفاده شود.

� براي کن��دن ُکم هاي دو طرفه و فاق، از دو طرف چوب 
اس��تفاده ش��ود؛ زیرا اگر از یك طرف این کار انجام ش��ود، 
طرف دیگر صاف و تمیز درنخواهد آمد و الشه الشه می شود.

� براي اینکه لبه ی ُکم و فاق در اثر فشار مغار له نشود، بهتر 
اس��ت عمل خارج کردن قسمت زائد، با فاصله ی 2 میلي متر از 
لبه ی ُکم یا فاق انجام ش��ود و پس از اتمام کار، این قسمت با 

یك ضربه خارج گردد )شکل 26�9(.

شكل26ـ9

� عمق ُکم همیشه باید 2 میلي متر بیشتر از طول زبانه باشد.

� براي کندن ُک��م و درآوردن فاق، قطعه چوب موردنظر 
به وس��یله ی پیچ دستي به میز کار محکم ش��ده و از بستن قطعه 
کار به گیره خودداري گردد؛ زیرا در اثر ضربه ی وارده، گیره 

دقت خود را از دست مي دهد )شکل 27�9(.

شكل23ـ9

و( چوب را باید به صورت عمودي به گیره بست و آنرا با 
دریل سوراخ کرد )شکل 24�9(.

شكل24ـ9

ز( تیغه ی مغ��ار را، باید به صورتي که ُدم آن به طرف باال 
باش��د، به گیره بست و دس��ته را طوري که ُدم مغار در آن فرو 
رود ق��رار داد و با چکش به آن ضرب��ه زد تا اینکه ُدم مغار، تا 

مانع، در دسته فرو رود )شکل 25�9(.

شكل25ـ9

برش از مس��یر راس��ت و صحیح منحرف گشته، برش صاف و 
تمیزي حاصل نخواهد شد.

شكل29ـ9

� باید هنگام بریدن فاق، خوراك اره را در قس��مت وسط 
قرار داد، یعني در قسمت دور ریز فاق )شکل 30�9(.

شكل30ـ9

1ـ5ـ9ـ خط كشي فاق و درآوردن آن

براي خط کش��ي فاق و درآوردن آن، مطابق دستورالعمل 
زیر عمل کنید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

 ب( ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
مغار، خط کش تیره دار و گونیا آماده کنید.

ج( قطع��ه چوب موردنظر را کام��اًل گونیایي تهیه کرده و 
عالمت یك رو و یك نر را روی آن بزنید )شکل 31�9(.

شكل27ـ9

� هنگام ضربه زدن به مغار، باید همیشه انتهاي دسته چکش 
را در دست گرفت تا انرژي کمتري صرف شود.

هنگام درآوردن فاق در طرف اول چوب، ابتدا باید قسمت 
پش��ت فاق خالي شود زیرا اگر قسمت جلوي فاق خالي شود، 
هنگام خارج کردن فاق در طرف دوم، قسمت وسط آن دچار 

کندگي مي شود )شکل 28�9(.

شكل28ـ9

� براي بریدن فاق، از اره ظریف بُر )که چپ و راس��ت آن 
س��الم، منظم و دندانه های آن کاماًل تیز اس��ت( اس��تفاده شود 
)ش��کل 29�9(؛ زی��را در ص��ورت ُکند بودن، ان��رژي زیادي 
مصرف شده و در صورت غیریکنواخت بودن چپ و راست، 
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کندن  ُکم  و  درآوردن  فاق  اصول  5ـ9ـ 
به وسیله ی مغار و اسکنه

� از مغار و اس��کنه ی تیز، آماده به کار و مناس��ب با عرض 
ُکم یا فاق استفاده شود.

� براي کن��دن ُکم هاي دو طرفه و فاق، از دو طرف چوب 
اس��تفاده ش��ود؛ زیرا اگر از یك طرف این کار انجام ش��ود، 
طرف دیگر صاف و تمیز درنخواهد آمد و الشه الشه می شود.

� براي اینکه لبه ی ُکم و فاق در اثر فشار مغار له نشود، بهتر 
اس��ت عمل خارج کردن قسمت زائد، با فاصله ی 2 میلي متر از 
لبه ی ُکم یا فاق انجام ش��ود و پس از اتمام کار، این قسمت با 

یك ضربه خارج گردد )شکل 26�9(.

شكل26ـ9

� عمق ُکم همیشه باید 2 میلي متر بیشتر از طول زبانه باشد.

� براي کندن ُک��م و درآوردن فاق، قطعه چوب موردنظر 
به وس��یله ی پیچ دستي به میز کار محکم ش��ده و از بستن قطعه 
کار به گیره خودداري گردد؛ زیرا در اثر ضربه ی وارده، گیره 

دقت خود را از دست مي دهد )شکل 27�9(.

شكل23ـ9

و( چوب را باید به صورت عمودي به گیره بست و آنرا با 
دریل سوراخ کرد )شکل 24�9(.

شكل24ـ9

ز( تیغه ی مغ��ار را، باید به صورتي که ُدم آن به طرف باال 
باش��د، به گیره بست و دس��ته را طوري که ُدم مغار در آن فرو 
رود ق��رار داد و با چکش به آن ضرب��ه زد تا اینکه ُدم مغار، تا 

مانع، در دسته فرو رود )شکل 25�9(.

شكل25ـ9

برش از مس��یر راس��ت و صحیح منحرف گشته، برش صاف و 
تمیزي حاصل نخواهد شد.

شكل29ـ9

� باید هنگام بریدن فاق، خوراك اره را در قس��مت وسط 
قرار داد، یعني در قسمت دور ریز فاق )شکل 30�9(.

شكل30ـ9

1ـ5ـ9ـ خط كشي فاق و درآوردن آن

براي خط کش��ي فاق و درآوردن آن، مطابق دستورالعمل 
زیر عمل کنید:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

 ب( ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
مغار، خط کش تیره دار و گونیا آماده کنید.

ج( قطع��ه چوب موردنظر را کام��اًل گونیایي تهیه کرده و 
عالمت یك رو و یك نر را روی آن بزنید )شکل 31�9(.

شكل27ـ9

� هنگام ضربه زدن به مغار، باید همیشه انتهاي دسته چکش 
را در دست گرفت تا انرژي کمتري صرف شود.

هنگام درآوردن فاق در طرف اول چوب، ابتدا باید قسمت 
پش��ت فاق خالي شود زیرا اگر قسمت جلوي فاق خالي شود، 
هنگام خارج کردن فاق در طرف دوم، قسمت وسط آن دچار 

کندگي مي شود )شکل 28�9(.

شكل28ـ9

� براي بریدن فاق، از اره ظریف بُر )که چپ و راس��ت آن 
س��الم، منظم و دندانه های آن کاماًل تیز اس��ت( اس��تفاده شود 
)ش��کل 29�9(؛ زی��را در ص��ورت ُکند بودن، ان��رژي زیادي 
مصرف شده و در صورت غیریکنواخت بودن چپ و راست، 
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برش از مســیر راســت و صحیح منحرف گشته، برش صاف و 
تمیزي حاصل نخواهد شد.

شكل29ـ9

ـ بايد هنگام بريدن فاق، خوراك اره را در قســمت وسط 
قرار داد، يعني در قسمت دور ريز فاق )شكل 30ـ9(.

شكل30ـ9

1ـ5ـ9ـ خط كشي فاق و درآوردن آن

براي خط كشــي فاق و درآوردن آن، مطابق دستورالعمل 
زير عمل كنید:

الف( لباس كار مناسب بپوشید.

 ب( يــك قطعه چوب بــه ابعــاد 24×50×200  میلي متر، 
مغار، خط كش تیره دار و گونیا آماده كنید.

ج( قطعــه چوب موردنظر را كامــاًل گونیايي تهیه كرده و 
عالمت يك رو و يك نر را روی آن بزنید )شكل 31ـ9(.

شكل27ـ9

ـ هنگام ضربه زدن به مغار، بايد همیشه انتهاي دسته چكش 
را در دست گرفت تا انرژي كمتري صرف شود.

هنگام درآوردن فاق در طرف اول چوب، ابتدا بايد قسمت 
پشــت فاق خالي شود زيرا اگر قسمت جلوي فاق خالي شود، 
هنگام خارج كردن فاق در طرف دوم، قسمت وسط آن دچار 

كندگي مي شود )شكل 28ـ9(.

شكل28ـ9

ـ براي بريدن فاق، از اره ظريف بُر )كه چپ و راســت آن 
ســالم، منظم و دندانه های آن كاماًل تیز اســت( اســتفاده شود 
)شــكل 29ـ9(؛ زيــرا در صــورت ُكند بودن، انــرژي زيادي 
مصرف شده و در صورت غیريكنواخت بودن چپ و راست، 
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اطمینان از اندازه ی تنظیم شده، مطابق شكل 34ـ9، خط كشی 
را روی هردو قطعه چوب انجام دهید.

شكل34ـ9

ح( بار ديگــر، خط كش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر 
تنظیــم كــرده و خطي بــه موازات خــط قبلــي )در حالي كه 
خط كــش تیــره دار را به همان طــرف عالمت خــورده تكیه 
داده ايد( بكشید و مانند خط اول، آنرا در سر چوب و نر ديگر 
ادامه دهید تا ضخامت چوب به سه قمست مساوي تقسیم شود 

)شكل 35ـ9(.

شكل35ـ9

 توجه: بــا خط كش تیره دار دو ســوزنه، مي توان در يك 
زمان، خطوط مربوطه را تنظیم و خط كشي نمود )شكل 36ـ9(.

شكل36ـ9

شكل31ـ9

د( براي خط كشي ارتفاع فاق، كه بايد با عرض زبانه برابر 
باشــد، كافي است از طول فاق به اندازه ی عرض زبانه عالمت 
زده و به وســیله ی گونیاي 90 درجه، خطي عرضي روي سطح 

عالمت خورده ی چوب بكشید )شكل 32ـ9(.

شكل32ـ9

هـ( خط موردنظر را با گونیا دور نمايید.

و( ضخامت چوب را به ســه قســمت مساوي تقسیم كنید. 
بــراي ايــن كار، مي توان از خط كــش تیره دار اســتفاده كرد 

)شكل 33ـ9(.

شكل33ـ9

ز( خط كش تیــره دار را به اندازه ی 8 میلي متر تنظیم كرده 
و قبــاًل روي يك چوب ديگــر، آنرا آزمايــش كنید. پس از 
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اطمینان از اندازه ی تنظیم شده، مطابق شکل 34�9، خط کشی 
را روی هردو قطعه چوب انجام دهید.

شكل34ـ9

ح( بار دیگ��ر، خط کش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر 
تنظی��م ک��رده و خطي ب��ه موازات خ��ط قبل��ي )در حالي که 
خط ک��ش تی��ره دار را به همان ط��رف عالمت خ��ورده تکیه 
داده اید( بکشید و مانند خط اول، آنرا در سر چوب و نر دیگر 
ادامه دهید تا ضخامت چوب به سه قمست مساوي تقسیم شود 

)شکل 35�9(.

شكل35ـ9

 توجه: ب��ا خط کش تیره دار دو س��وزنه، مي توان در یك 
زمان، خطوط مربوطه را تنظیم و خط کشي نمود )شکل 36�9(.

شكل36ـ9

شكل31ـ9

د( براي خط کشي ارتفاع فاق، که باید با عرض زبانه برابر 
باش��د، کافي است از طول فاق به اندازه ی عرض زبانه عالمت 
زده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه، خطي عرضي روي سطح 

عالمت خورده ی چوب بکشید )شکل 32�9(.

شكل32ـ9

ه�( خط موردنظر را با گونیا دور نمایید.

و( ضخامت چوب را به س��ه قس��مت مساوي تقسیم کنید. 
ب��راي ای��ن کار، مي توان از خط ک��ش تیره دار اس��تفاده کرد 

)شکل 33�9(.

شكل33ـ9

ز( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی 8 میلي متر تنظیم کرده 
و قب��اًل روي یك چوب دیگ��ر، آنرا آزمای��ش کنید. پس از 

ل( یك مغ��ار نمره 8 )عرض 8 میلي متر( تیز را برداش��ته،                    
2 میلي متر جلوتر از خط گذاشته و با چکش، یك ضربه بزنید. 

مغار را کاماًل عمود قرار دهید )شکل 39�9(.

شكل39ـ9

م( مغ��ار را بین 2 تا 3 میلي متر جلوتر گذاش��ته و درحالي 
ک��ه آنرا کمي مایل گرفته اید، ضربه اي به آن وارد کنید تا این 

قسمت از چوب کنده شود )شکل 40�9(.

شكل40ـ9

 توجه: اگر قطعه کار را به گیره بس��ته باشید و سپس عمل 
مغ��ارکاری را انجام دهید، ضربات چکش باعث می ش��ود که 

گیره، دقت خود را از دست بدهد.

ن( دوب��اره مغ��ار را در قس��مت اول گذاش��ته، ضرب��ه اي 
محکم تر به آن وارد کنید؛ این بار مغار را حدود 5 تا 6 میلي متر 

ط( چ��وب را به گی��ره ببندید و به وس��یله ی اره ظریف بُر، 
در حالي که خوراك اره را به طرف داخل )قس��مت دورریز( 
گرفته اید، یك برش بزنید و برش را تا خط عرضي ادامه دهید 

)شکل 37�9(.

شكل37ـ9

ی( ب��رش دوم را نیز به موازات ب��رش اول انجام دهید؛ به 
طوري که خوراك اره به طرف داخل )قسمت دورریز( باشد. 

برش را تا خط عرضي ادامه دهید )شکل 38�9(.

شكل38ـ9

ك( چوب را با پیچ دستي و یك چوب کمکي، روی میز 
کار محکم ببندید.
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اطمینان از اندازه ی تنظیم شده، مطابق شکل 34�9، خط کشی 
را روی هردو قطعه چوب انجام دهید.

شكل34ـ9

ح( بار دیگ��ر، خط کش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر 
تنظی��م ک��رده و خطي ب��ه موازات خ��ط قبل��ي )در حالي که 
خط ک��ش تی��ره دار را به همان ط��رف عالمت خ��ورده تکیه 
داده اید( بکشید و مانند خط اول، آنرا در سر چوب و نر دیگر 
ادامه دهید تا ضخامت چوب به سه قمست مساوي تقسیم شود 

)شکل 35�9(.

شكل35ـ9

 توجه: ب��ا خط کش تیره دار دو س��وزنه، مي توان در یك 
زمان، خطوط مربوطه را تنظیم و خط کشي نمود )شکل 36�9(.

شكل36ـ9

شكل31ـ9

د( براي خط کشي ارتفاع فاق، که باید با عرض زبانه برابر 
باش��د، کافي است از طول فاق به اندازه ی عرض زبانه عالمت 
زده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه، خطي عرضي روي سطح 

عالمت خورده ی چوب بکشید )شکل 32�9(.

شكل32ـ9

ه�( خط موردنظر را با گونیا دور نمایید.

و( ضخامت چوب را به س��ه قس��مت مساوي تقسیم کنید. 
ب��راي ای��ن کار، مي توان از خط ک��ش تیره دار اس��تفاده کرد 

)شکل 33�9(.

شكل33ـ9

ز( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی 8 میلي متر تنظیم کرده 
و قب��اًل روي یك چوب دیگ��ر، آنرا آزمای��ش کنید. پس از 

ل( یك مغ��ار نمره 8 )عرض 8 میلي متر( تیز را برداش��ته،                    
2 میلي متر جلوتر از خط گذاشته و با چکش، یك ضربه بزنید. 

مغار را کاماًل عمود قرار دهید )شکل 39�9(.

شكل39ـ9

م( مغ��ار را بین 2 تا 3 میلي متر جلوتر گذاش��ته و درحالي 
ک��ه آنرا کمي مایل گرفته اید، ضربه اي به آن وارد کنید تا این 

قسمت از چوب کنده شود )شکل 40�9(.

شكل40ـ9

 توجه: اگر قطعه کار را به گیره بس��ته باشید و سپس عمل 
مغ��ارکاری را انجام دهید، ضربات چکش باعث می ش��ود که 

گیره، دقت خود را از دست بدهد.

ن( دوب��اره مغ��ار را در قس��مت اول گذاش��ته، ضرب��ه اي 
محکم تر به آن وارد کنید؛ این بار مغار را حدود 5 تا 6 میلي متر 

ط( چ��وب را به گی��ره ببندید و به وس��یله ی اره ظریف بُر، 
در حالي که خوراك اره را به طرف داخل )قس��مت دورریز( 
گرفته اید، یك برش بزنید و برش را تا خط عرضي ادامه دهید 

)شکل 37�9(.

شكل37ـ9

ی( ب��رش دوم را نیز به موازات ب��رش اول انجام دهید؛ به 
طوري که خوراك اره به طرف داخل )قسمت دورریز( باشد. 

برش را تا خط عرضي ادامه دهید )شکل 38�9(.

شكل38ـ9

ك( چوب را با پیچ دستي و یك چوب کمکي، روی میز 
کار محکم ببندید.
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اطمینان از اندازه ی تنظیم شده، مطابق شکل 34�9، خط کشی 
را روی هردو قطعه چوب انجام دهید.

شكل34ـ9

ح( بار دیگ��ر، خط کش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر 
تنظی��م ک��رده و خطي ب��ه موازات خ��ط قبل��ي )در حالي که 
خط ک��ش تی��ره دار را به همان ط��رف عالمت خ��ورده تکیه 
داده اید( بکشید و مانند خط اول، آنرا در سر چوب و نر دیگر 
ادامه دهید تا ضخامت چوب به سه قمست مساوي تقسیم شود 

)شکل 35�9(.

شكل35ـ9

 توجه: ب��ا خط کش تیره دار دو س��وزنه، مي توان در یك 
زمان، خطوط مربوطه را تنظیم و خط کشي نمود )شکل 36�9(.

شكل36ـ9

شكل31ـ9

د( براي خط کشي ارتفاع فاق، که باید با عرض زبانه برابر 
باش��د، کافي است از طول فاق به اندازه ی عرض زبانه عالمت 
زده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه، خطي عرضي روي سطح 

عالمت خورده ی چوب بکشید )شکل 32�9(.

شكل32ـ9

ه�( خط موردنظر را با گونیا دور نمایید.

و( ضخامت چوب را به س��ه قس��مت مساوي تقسیم کنید. 
ب��راي ای��ن کار، مي توان از خط ک��ش تیره دار اس��تفاده کرد 

)شکل 33�9(.

شكل33ـ9

ز( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی 8 میلي متر تنظیم کرده 
و قب��اًل روي یك چوب دیگ��ر، آنرا آزمای��ش کنید. پس از 

ل( یك مغ��ار نمره 8 )عرض 8 میلي متر( تیز را برداش��ته،                    
2 میلي متر جلوتر از خط گذاشته و با چکش، یك ضربه بزنید. 

مغار را کاماًل عمود قرار دهید )شکل 39�9(.

شكل39ـ9

م( مغ��ار را بین 2 تا 3 میلي متر جلوتر گذاش��ته و درحالي 
ک��ه آنرا کمي مایل گرفته اید، ضربه اي به آن وارد کنید تا این 

قسمت از چوب کنده شود )شکل 40�9(.

شكل40ـ9

 توجه: اگر قطعه کار را به گیره بس��ته باشید و سپس عمل 
مغ��ارکاری را انجام دهید، ضربات چکش باعث می ش��ود که 

گیره، دقت خود را از دست بدهد.

ن( دوب��اره مغ��ار را در قس��مت اول گذاش��ته، ضرب��ه اي 
محکم تر به آن وارد کنید؛ این بار مغار را حدود 5 تا 6 میلي متر 

ط( چ��وب را به گی��ره ببندید و به وس��یله ی اره ظریف بُر، 
در حالي که خوراك اره را به طرف داخل )قس��مت دورریز( 
گرفته اید، یك برش بزنید و برش را تا خط عرضي ادامه دهید 

)شکل 37�9(.

شكل37ـ9

ی( ب��رش دوم را نیز به موازات ب��رش اول انجام دهید؛ به 
طوري که خوراك اره به طرف داخل )قسمت دورریز( باشد. 

برش را تا خط عرضي ادامه دهید )شکل 38�9(.

شكل38ـ9

ك( چوب را با پیچ دستي و یك چوب کمکي، روی میز 
کار محکم ببندید.
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را روی هردو قطعه چوب انجام دهید.

شكل34ـ9

ح( بار دیگ��ر، خط کش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر 
تنظی��م ک��رده و خطي ب��ه موازات خ��ط قبل��ي )در حالي که 
خط ک��ش تی��ره دار را به همان ط��رف عالمت خ��ورده تکیه 
داده اید( بکشید و مانند خط اول، آنرا در سر چوب و نر دیگر 
ادامه دهید تا ضخامت چوب به سه قمست مساوي تقسیم شود 

)شکل 35�9(.

شكل35ـ9

 توجه: ب��ا خط کش تیره دار دو س��وزنه، مي توان در یك 
زمان، خطوط مربوطه را تنظیم و خط کشي نمود )شکل 36�9(.

شكل36ـ9

شكل31ـ9

د( براي خط کشي ارتفاع فاق، که باید با عرض زبانه برابر 
باش��د، کافي است از طول فاق به اندازه ی عرض زبانه عالمت 
زده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه، خطي عرضي روي سطح 

عالمت خورده ی چوب بکشید )شکل 32�9(.

شكل32ـ9

ه�( خط موردنظر را با گونیا دور نمایید.

و( ضخامت چوب را به س��ه قس��مت مساوي تقسیم کنید. 
ب��راي ای��ن کار، مي توان از خط ک��ش تیره دار اس��تفاده کرد 

)شکل 33�9(.

شكل33ـ9

ز( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی 8 میلي متر تنظیم کرده 
و قب��اًل روي یك چوب دیگ��ر، آنرا آزمای��ش کنید. پس از 

ل( یك مغ��ار نمره 8 )عرض 8 میلي متر( تیز را برداش��ته،                    
2 میلي متر جلوتر از خط گذاشته و با چکش، یك ضربه بزنید. 

مغار را کاماًل عمود قرار دهید )شکل 39�9(.

شكل39ـ9

م( مغ��ار را بین 2 تا 3 میلي متر جلوتر گذاش��ته و درحالي 
ک��ه آنرا کمي مایل گرفته اید، ضربه اي به آن وارد کنید تا این 

قسمت از چوب کنده شود )شکل 40�9(.

شكل40ـ9

 توجه: اگر قطعه کار را به گیره بس��ته باشید و سپس عمل 
مغ��ارکاری را انجام دهید، ضربات چکش باعث می ش��ود که 

گیره، دقت خود را از دست بدهد.

ن( دوب��اره مغ��ار را در قس��مت اول گذاش��ته، ضرب��ه اي 
محکم تر به آن وارد کنید؛ این بار مغار را حدود 5 تا 6 میلي متر 

ط( چ��وب را به گی��ره ببندید و به وس��یله ی اره ظریف بُر، 
در حالي که خوراك اره را به طرف داخل )قس��مت دورریز( 
گرفته اید، یك برش بزنید و برش را تا خط عرضي ادامه دهید 

)شکل 37�9(.

شكل37ـ9

ی( ب��رش دوم را نیز به موازات ب��رش اول انجام دهید؛ به 
طوري که خوراك اره به طرف داخل )قسمت دورریز( باشد. 

برش را تا خط عرضي ادامه دهید )شکل 38�9(.

شكل38ـ9

ك( چوب را با پیچ دستي و یك چوب کمکي، روی میز 
کار محکم ببندید.
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اطمینان از اندازه ی تنظیم شده، مطابق شکل 34�9، خط کشی 
را روی هردو قطعه چوب انجام دهید.

شكل34ـ9

ح( بار دیگ��ر، خط کش تیره دار را به اندازه ی 16 میلي متر 
تنظی��م ک��رده و خطي ب��ه موازات خ��ط قبل��ي )در حالي که 
خط ک��ش تی��ره دار را به همان ط��رف عالمت خ��ورده تکیه 
داده اید( بکشید و مانند خط اول، آنرا در سر چوب و نر دیگر 
ادامه دهید تا ضخامت چوب به سه قمست مساوي تقسیم شود 

)شکل 35�9(.

شكل35ـ9

 توجه: ب��ا خط کش تیره دار دو س��وزنه، مي توان در یك 
زمان، خطوط مربوطه را تنظیم و خط کشي نمود )شکل 36�9(.

شكل36ـ9

شكل31ـ9

د( براي خط کشي ارتفاع فاق، که باید با عرض زبانه برابر 
باش��د، کافي است از طول فاق به اندازه ی عرض زبانه عالمت 
زده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه، خطي عرضي روي سطح 

عالمت خورده ی چوب بکشید )شکل 32�9(.

شكل32ـ9

ه�( خط موردنظر را با گونیا دور نمایید.

و( ضخامت چوب را به س��ه قس��مت مساوي تقسیم کنید. 
ب��راي ای��ن کار، مي توان از خط ک��ش تیره دار اس��تفاده کرد 

)شکل 33�9(.

شكل33ـ9

ز( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی 8 میلي متر تنظیم کرده 
و قب��اًل روي یك چوب دیگ��ر، آنرا آزمای��ش کنید. پس از 

ل( یك مغ��ار نمره 8 )عرض 8 میلي متر( تیز را برداش��ته،                    
2 میلي متر جلوتر از خط گذاشته و با چکش، یك ضربه بزنید. 

مغار را کاماًل عمود قرار دهید )شکل 39�9(.

شكل39ـ9

م( مغ��ار را بین 2 تا 3 میلي متر جلوتر گذاش��ته و درحالي 
ک��ه آنرا کمي مایل گرفته اید، ضربه اي به آن وارد کنید تا این 

قسمت از چوب کنده شود )شکل 40�9(.

شكل40ـ9

 توجه: اگر قطعه کار را به گیره بس��ته باشید و سپس عمل 
مغ��ارکاری را انجام دهید، ضربات چکش باعث می ش��ود که 

گیره، دقت خود را از دست بدهد.

ن( دوب��اره مغ��ار را در قس��مت اول گذاش��ته، ضرب��ه اي 
محکم تر به آن وارد کنید؛ این بار مغار را حدود 5 تا 6 میلي متر 

ط( چ��وب را به گی��ره ببندید و به وس��یله ی اره ظریف بُر، 
در حالي که خوراك اره را به طرف داخل )قس��مت دورریز( 
گرفته اید، یك برش بزنید و برش را تا خط عرضي ادامه دهید 

)شکل 37�9(.

شكل37ـ9

ی( ب��رش دوم را نیز به موازات ب��رش اول انجام دهید؛ به 
طوري که خوراك اره به طرف داخل )قسمت دورریز( باشد. 

برش را تا خط عرضي ادامه دهید )شکل 38�9(.

شكل38ـ9

ك( چوب را با پیچ دستي و یك چوب کمکي، روی میز 
کار محکم ببندید.
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ل( يك مغــار نمره 8 )عرض 8 میلي متر( تیز را برداشــته،                    
2 میلي متر جلوتر از خط گذاشته و با چكش، يك ضربه بزنید. 

مغار را كاماًل عمود قرار دهید )شكل 39ـ9(.

شكل39ـ9

م( مغــار را بین 2 تا 3 میلي متر جلوتر گذاشــته و درحالي 
كــه آنرا كمي مايل گرفته ايد، ضربه اي به آن وارد كنید تا اين 

قسمت از چوب كنده شود )شكل 40ـ9(.

شكل40ـ9

 توجه: اگر قطعه كار را به گیره بســته باشید و سپس عمل 
مغــاركاری را انجام دهید، ضربات چكش باعث می شــود كه 

گیره، دقت خود را از دست بدهد.

ن( دوبــاره مغــار را در قســمت اول گذاشــته، ضربــه اي 
محكم تر به آن وارد كنید؛ اين بار مغار را حدود 5 تا 6 میلي متر 

ط( چــوب را به گیــره ببنديد و به وســیله ی اره ظريف بُر، 
در حالي كه خوراك اره را به طرف داخل )قســمت دورريز( 
گرفته ايد، يك برش بزنید و برش را تا خط عرضي ادامه دهید 

)شكل 37ـ9(.

شكل37ـ9

ی( بــرش دوم را نیز به موازات بــرش اول انجام دهید؛ به 
طوري كه خوراك اره به طرف داخل )قسمت دورريز( باشد. 

برش را تا خط عرضي ادامه دهید )شكل 38ـ9(.

شكل38ـ9

ك( چوب را با پیچ دستي و يك چوب كمكي، روی میز 
كار محكم ببنديد.
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ع( در مرحلــه ی آخر، كف فاق را تمیــز و صاف كنید تا 
برآمدگي نداشته باشد )شكل 43ـ9(.

شكل43ـ9

2ـ5ـ9ـ كندن ُكم

ابتدا يــك قطعه چوب بــه ابعــاد 24×50×200  میلي متر، 
يك گونیا، يك مغار يا اســكنه، يك خط كش تیره دار و يك 
چكش آماده كنید و ســپس مطابق مراحل زير، نسبت به انجام 

ُكم كني اقدام كنید.

الــف( قطعه چوب موردنظر را به صــورت كاماًل گونیايی 
آماده و پرداخت نموده و يك رو و نر آنرا با عالمت مشخص 

كنید.

ب( از آنجايي كه طول ُكم، برابر با عرض زبانه است، پس 
تقريباً در وسط قطعه چوب، به اندازه ی طول كم )50 میلي متر( 

دو خط عرض روي نر چوب جدا كنید )شكل 44ـ9(.

شكل44ـ9

جلوتر برده و به صورت مايــل نگه داريد و ضربه اي با چكش 
به آن بزنید تا مقدار بیشــتري از چوب خارج شود. اين كار را، 
همیــن طور ادامه دهید و تا نصف عمــق )حدود 25 میلي متر( 
پیش برويد، ولي هیچ گاه از ســر چوب ضربه نزنید، زيرا وقتي 
كــه مي خواهید طرف ديگر فاق را خارج كنید، زير آن خالي 

مي شود )شكل 41ـ9(.

شكل41ـ9

س( چوب را برگردانــده و مجدداً به گیره ببنديد. در اين 
مرحله، زير ســري را فراموش نكنید )شكل 42ـ9(. طرف دوم 
را نیز مانند طرف اول با مغار و تا وســط فاق خارج كرده و در 
قســمت آخر 2 میلي متري را كه اول كار باقي گذاشته بوديد، 

خارج كنید.

شكل42ـ9
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هـ( قطعه چوب خط كشــیده شــده را به گیــره ی میز كار 
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فاصلــه ی 8 میلي متر را جدا كنید و مطابق دســتورالعمل گفته 
شده، روی عرض چوب، خطي به موازات طول چوب بكشید             

)شكل 45ـ9(.

شكل45ـ9

د( خط كــش تیــره دار را به انــدازه ی 16 میلي متر تنظیم و 
خط ديگري به موازات خط قبلي بكشید تا ضخامت چوب به 

3 قسمت مساوي تقسیم شود. 

 تذكر: به وسیله ی خط كش تیره دار دو تیره، مي توان نر چوب 
را در يك زمان به 3 قسمت مساوی تقسیم كرد )شكل 46ـ9(.
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ع( در مرحل��ه ی آخر، کف فاق را تمی��ز و صاف کنید تا 
برآمدگي نداشته باشد )شکل 43�9(.

شكل43ـ9

2ـ5ـ9ـ كندن ُكم

ابتدا ی��ك قطعه چوب ب��ه ابع��اد 24×50×200  میلي متر، 
یك گونیا، یك مغار یا اس��کنه، یك خط کش تیره دار و یك 
چکش آماده کنید و س��پس مطابق مراحل زیر، نسبت به انجام 

ُکم کني اقدام کنید.

ال��ف( قطعه چوب موردنظر را به ص��ورت کاماًل گونیایی 
آماده و پرداخت نموده و یك رو و نر آنرا با عالمت مشخص 

کنید.

ب( از آنجایي که طول ُکم، برابر با عرض زبانه است، پس 
تقریباً در وسط قطعه چوب، به اندازه ی طول کم )50 میلي متر( 

دو خط عرض روي نر چوب جدا کنید )شکل 44�9(.

شكل44ـ9

جلوتر برده و به صورت مای��ل نگه دارید و ضربه اي با چکش 
به آن بزنید تا مقدار بیش��تري از چوب خارج شود. این کار را، 
همی��ن طور ادامه دهید و تا نصف عم��ق )حدود 25 میلي متر( 
پیش بروید، ولي هیچ گاه از س��ر چوب ضربه نزنید، زیرا وقتي 
ک��ه مي خواهید طرف دیگر فاق را خارج کنید، زیر آن خالي 

مي شود )شکل 41�9(.

شكل41ـ9

س( چوب را برگردان��ده و مجدداً به گیره ببندید. در این 
مرحله، زیر س��ري را فراموش نکنید )شکل 42�9(. طرف دوم 
را نیز مانند طرف اول با مغار و تا وس��ط فاق خارج کرده و در 
قس��مت آخر 2 میلي متري را که اول کار باقي گذاشته بودید، 

خارج کنید.

شكل42ـ9

ه�( قطعه چوب خط کش��یده ش��ده را به گی��ره ی میز کار 
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دقيقاً برابر 50 ميلي متر، کنده شود )شكل 51ـ9(.

شكل51ـ9

ی( بــراي ُکم کني دو طرفه، بايد نيمي از عمليات ُکم کني 
مطابق مراحل باال از يك طرف و نيمي ديگر را از طرف ديگر 
انجام دهيــد؛ زيرا اگر عمليات ُکم کني از يك طرف صورت 
پذيــرد، احتمال کندگــي لبه هاي ُکم از طــرف ديگر وجود 

خواهد داشت. 

 یادآوری: اســتفاده از زيرســري براي کنــدن ُکم هاي 
دوطرفه ضرورت دارد؛ زيرا با اين کار، از برخورد لبه ی اسكنه 

)مغار( به ميز کار جلوگيري می شود )شكل 52ـ9(.

شكل52ـ9

ز( دو مرحله ی قبل را، طوري تكرار نماييد که در مرحله ی 
دوم 10 تــا 12 ميلي متر جلوتر بياييد و به طور مورب نســبت به 
کنــدن ُکم اقدام کنيد )شــكل 49ـ9(. به هميــن ترتيب کار را 
ادامه دهيد تا عمق 40 ميلي متري ُکم کنده شود؛ يعني عمق ُکم 
40 ميلي متر بوده که 10 ميلي متــر، از طرف ديگر باقی می ماند                              

)ُکم يك طرفه(.

شكل49ـ9

ح( بــراي کنترل دقيق عمق ُکم، از کوليس اســتفاده کنيد 
)شكل 50ـ9(.

شكل50ـ9

ط( در انتهــاي عمليات ُکم کنــی، 2 ميلي متري را که در 
مرحله ی اول از طول ُکم جلوتــر آمده بوديد، به کمك مغار 
)اســكنه( و به حالت کاماًل عمودي خارج نماييد تا طول ُکم، 
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آزمون پاياني 9

1ـ مغار و انواع آنرا توضیح دهید.

2ـ فرق مغار و اسكنه را بنويسید.

3ـ قسمت هاي مختلف مغار را نام ببريد.

4ـ سه مورد از نكات ايمني ضمن ُكم كندن و فاق درآوردن را توضیح دهید.

5ـ روش خط كشی فاق را توضیح دهید.

6ـ برای خط كشی ُكم، از چه وسايلی بايد استفاده كرد؟

7ـ فاق را، با چه وسايلی می توان درآورد؟

8ـ روش دسته كردن مغار را شرح دهید.

9ـ كدام مغار براي اتصال دم چلچله مناسب است؟

د( مغار باريك ج( مغار پهن  ب( مغار ساده  الف( مغار پخ دار 

10ـ باتوجه به عكس زير، چه خطري فرد را تهديد مي كند؟

11ـ مغارهای معیوب، چه مغارهايی هستند؟
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توانايي ساخت انواع اتصاالت

واحد كار دهم

فراگير پس از آموزش اين واحد کار، قادر خواهد بود:

 انواع اتصال نیم نیم را توضیح دهد.

 تفاوت مراحل ساخت انواع اتصال نیم نیم را بیان كند.

 انواع اتصال نیم نیم را طبق اصول بسازد.

 انواع اتصال فاق و زبانه )ساده، يك طرف فارسي و دو طرف فارسي( را توضیح دهد.

 تفاوت انواع اتصال فاق و زبانه را در محل كاربرد تشريح كند.

 انواع اتصال فاق و زبانه را بسازد.

 انواع اتصال ُكم و زبانه )ساده، كوله دار و دو زبانه( را شرح دهد.

 تفاوت انواع اتصال ُكم و زبانه و كاربرد آنها را شرح دهد.

 انواع اتصال ُكم و زبانه را بسازد.

 انواع اتصال قلیف را شرح داده و تفاوت آنها را توضیح دهد.

 انواع اتصال قلیف را ساخته و به كار ببرد.

 انواع اتصال دوبل )عرضي، طولي و گوشه اي( را بسازد.

 كاربرد اتصاالت انگشتي و دم چلچله را توضیح دهد.

 انواع اتصاالت انگشتي و دم چلچله را ساخته و در محل به كار ببرد.

ساعت آموزش
جمععملینظری
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پيش آزمون 10

1ـ در شكل زير، چه چیزي مي بینید؟

2ـ بهترين روش براي اضافه شدن طول يا عرض چوب كدام است؟

الف( دو چوب را اتصال مي دهند.                              ب( آنها را با میخ به هم مي چسبانند.

ج( آنها را به هم پیچ مي كنند.                                    د( از اتصال طولی يا عرضی استفاده می كنند.

3ـ براي ساختن يك چهارچوب، چه بايد كرد؟

4ـ براي ساختن فاق، از چه ابزارهايي استفاده مي شود؟

5ـ محكم ترين اتصال گوشه ی جعبه چه نام دارد؟

6ـ متداول ترين اتصال چوبي كه امروزه به كار مي رود، چه نام دارد؟
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ج( اتصـال بعـاوه )صليبـي(: اتصال نیم نیــم صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب كه در انواع پنجره هاي چوبي ديده 
مي شود به كار مي رود؛ به طوري كه در قسمت وسط دو قطعه 
چــوب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي شــده و پس از 
قرار گرفتن داخل همديگر، اتصالی همرو و شــبیه + به وجود 

مي آورند   )شكل 3ـ10(.

شكل 3ـ10

نيم  نيم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شكل و صليبي و کاربرد آنها

اين گــروه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دســتورالعمل 
زير می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نیم نیم گوشه اي

ابتدا بايد گونیا، متر، خط كش تیره دار، اره ظريف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده كرده و سپس مراحل زير را انجام داد:

الف( لباس كار مناسب بپوشید.

و  ضخامــت  داراي  كــه  را  چوبــی  قطعــه  دو  ب( 
میلی متــر(   200×50×20( هســتند  مســاوي  كامــاًل  عــرض 
مــداد  بــا  را  آنهــا  نــر  يــك  و  رو  يــك  كنیــد،  آمــاده 
 عالمــت بزنیــد و ســر دو قطعــه را كامــاًل گونیايــي نمايید

 )شكل 4ـ10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنايي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترين عامل در اســتحكام و پايداري انواع ســازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باشــد؛ كه اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني ســاخته شــود، طول عمــر محصول نیــز به مراتب 
افزايــش مي يابد. متداول ترين اتصاالتــي كه در صنايع چوب 

كاربرد دارند، به شرح زير مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نیم نیم و كاربرد آنها

اتصــال نیم نیم كه از ســاده ترين اتصــاالت صنايع چوب 
اســت، داراي انواعي شــامل گوشــه اي )L(، تي شكل (T) و 

بعالوه )+( يا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از اين اتصال، برای گوشــه  هاي 
قاب هــا يا كالف ها اســتفاده می كنند. در اين اتصال، دو ســر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بريده شــده و دو قطعه 
چوب، تحت زاويه ی 90 درجه )از دو ســر( به يكديگر متصل 

مي شوند      )شكل 1ـ10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شكل: اين نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي يا عمودي با وسط قید ديگري كه در در و پنجره و يا در 
كالف ها وجود دارد، مورد اســتفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
كه پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شكل 

2ـ10(.

شكل 2ـ10
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ج( اتصـال بعـالوه )صلیبـي(: اتصال نیم نی��م صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 

مي آورند   )شکل 3�10(.

شكل 3ـ10

نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10

شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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ج( اتصـال بعـالوه )صلیبـي(: اتصال نیم نی��م صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 

مي آورند   )شکل 3�10(.

شكل 3ـ10

نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10

شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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ج( اتصـال بعـالوه )صلیبـي(: اتصال نیم نی��م صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 

مي آورند   )شکل 3�10(.

شكل 3ـ10

نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10

شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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شكل 7ـ10

ح( قطعــه چــوب را به صــورت افقي به گیــره ببنديد )به 
طوري كه قســمتي كه بايد خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را كمي 
مايــل )حدود 5 درجــه( بگیريد تا برش كمي زاويه دار باشــد 

)شكل 8ـ10(.

شكل 8ـ10

ط( عملیــات گفته شــده را، عینــاً روي قطعه چوب ديگر 
انجام دهید. بهتر اســت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هايي 

را كه بايد خالي شود، با هاشور مشخص كنید.

ی( دو قســمت برش خورده را روي هم قرار دهید )شكل 
9ـ10( و همرو بــودن آنها را كنترل نمايید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف كردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده كنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو شــده است را كنترل كرده 
و در صورت لزوم، برای رســیدن به زاويــه 90 درجه، آنها را 

اره كشي نمايید.

شكل 9ـ10

ج( از ســر دو قطعــه چوب، به اندازه ی عــرض آنها پايین 
آمده و به وســیله ی گونیاي 90 درجه خطی بكشید و سپس آن 

خط را دور كنید )شكل 5ـ10(.

شكل 5ـ10

د( خط كش تیــره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم كنید و از لبه ی خط عرضي كه روي ضخامت )نر چوب( 
كشید ه ايد، شروع به خط كشي نمايید. اين خط را، روي كله ی 

چوب و به طرف ديگر آن ادامه دهید)شكل 10-6(.

شكل 6ـ10

هـ( عملیات خط كشي فوق را عیناً روي قطعه چوب ديگر 
انجام دهید )شكل 6ـ10(.

و(  قطعــه چوب را به گیره ببنديد و از روي خط كشــیده 
شــده ی روي كلــه چوب، به كمــك اره ظريف بُر شــروع به 

بريدن كنید. 

 يادآوری:  خوراك اره بايد در قســمتی باشد كه بريده و 
دورريز می شود.

ز( بــرش را تــا پاي خط عرضي كــه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شكل 7ـ10(.
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ج( اتصـال بعـالوه )صلیبـي(: اتصال نیم نی��م صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 

مي آورند   )شکل 3�10(.

شكل 3ـ10

نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10

شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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ج( اتصـال بعـالوه )صلیبـي(: اتصال نیم نی��م صلیبي، در 
محل تقاطع دو قطعه چوب که در انواع پنجره هاي چوبي دیده 
مي شود به کار مي رود؛ به طوري که در قسمت وسط دو قطعه 
چ��وب، به اندازه ی نصف ضخامت آنها خالي ش��ده و پس از 
قرار گرفتن داخل همدیگر، اتصالی همرو و ش��بیه + به وجود 

مي آورند   )شکل 3�10(.

شكل 3ـ10

نیم  نیم  اتصاالت  انواع  ساخت  اصول  2ـ10ـ 
گوشه، تي شکل و صلیبي و کاربرد آنها

این گ��روه از اتصاالت را، بنا به نیاز و طبق دس��تورالعمل 
زیر می سازند:

1ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم گوشه اي

ابتدا باید گونیا، متر، خط کش تیره دار، اره ظریف بُر، و دو 
قطعه چوب را اماده کرده و سپس مراحل زیر را انجام داد:

الف( لباس کار مناسب بپوشید.

و  ضخام��ت  داراي  ک��ه  را  چوب��ی  قطع��ه  دو  ب( 
میلی مت��ر(   200×50×20( هس��تند  مس��اوي  کام��اًل  ع��رض 
م��داد  ب��ا  را  آنه��ا  ن��ر  ی��ك  و  رو  ی��ك  کنی��د،  آم��اده 
 عالم��ت بزنی��د و س��ر دو قطع��ه را کام��اًل گونیای��ي نمایید

 )شکل 4�10(.

شكل 4ـ10

1ـ10ـ آشنایي با اتصاالت و انواع آن

مهم ترین عامل در اس��تحکام و پایداري انواع س��ازه هاي 
چوبي، اتصاالت آنها مي باش��د؛ که اگر اتصال مناسب و طبق 
اصول فني س��اخته ش��ود، طول عم��ر محصول نی��ز به مراتب 
افزای��ش مي یابد. متداول ترین اتصاالت��ي که در صنایع چوب 

کاربرد دارند، به شرح زیر مي باشد:
1ـ1ـ10ـ انواع اتصاالت نيم نيم و كاربرد آنها

اتص��ال نیم نیم که از س��اده ترین اتص��االت صنایع چوب 
اس��ت، داراي انواعي ش��امل گوش��ه اي )L(، تي شکل (T) و 

بعالوه )+( یا صلیبي مي باشد.

الـف( اتصال گوشـه اي: از این اتصال، برای گوش��ه  هاي 
قاب ه��ا یا کالف ها اس��تفاده می کنند. در این اتصال، دو س��ر 
قطعه چوب به اندازه ی نصف ضخامت بریده ش��ده و دو قطعه 
چوب، تحت زاویه ی 90 درجه )از دو س��ر( به یکدیگر متصل 

مي شوند      )شکل 1�10(.

شكل 1 ـ 10

ب( اتصال تي شکل: این نوع اتصال، برای اتصال قیدهاي 
افقي یا عمودي با وسط قید دیگري که در در و پنجره و یا در 
کالف ها وجود دارد، مورد اس��تفاده قرار مي گیرند؛ به طوري 
که پس از ساخته شدن، شبیه حرف انگلیسي T مي باشد )شکل 

.)10�2

شكل 2ـ10

شكل 7ـ10

ح( قطع��ه چ��وب را به ص��ورت افقي به گی��ره ببندید )به 
طوري که قس��متي که باید خالي شود باال قرار گیرد( و برشي 
عرضي از روي خط عرضي انجام دهید. بهتر است اره را کمي 
مای��ل )حدود 5 درج��ه( بگیرید تا برش کمي زاویه دار باش��د 

)شکل 8�10(.

شكل 8ـ10

ط( عملی��ات گفته ش��ده را، عین��اً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید. بهتر اس��ت برای جلوگیري از اشتباه، قسمت هایي 

را که باید خالي شود، با هاشور مشخص کنید.

ی( دو قس��مت برش خورده را روي هم قرار دهید )شکل 
9�10( و همرو ب��ودن آنها را کنترل نمایید؛ و در صورت نیاز، 
براي صاف کردن دو سطح نیم نیم شده از چوبسا استفاده کنید.

ك( درز بین دو قطعه ی همرو ش��ده است را کنترل کرده 
و در صورت لزوم، برای رس��یدن به زاوی��ه 90 درجه، آنها را 

اره کشي نمایید.

شكل 9ـ10

ج( از س��ر دو قطع��ه چوب، به اندازه ی ع��رض آنها پایین 
آمده و به وس��یله ی گونیاي 90 درجه خطی بکشید و سپس آن 

خط را دور کنید )شکل 5�10(.

شكل 5ـ10

د( خط کش تی��ره دار را به اندازه ی نصف ضخامت چوب 
تنظیم کنید و از لبه ی خط عرضي که روي ضخامت )نر چوب( 
کشید ه اید، شروع به خط کشي نمایید. این خط را، روي کله ی 

چوب و به طرف دیگر آن ادامه دهید)شکل 10-6(.

شكل 6ـ10

ه�( عملیات خط کشي فوق را عیناً روي قطعه چوب دیگر 
انجام دهید )شکل 6�10(.

و(  قطع��ه چوب را به گیره ببندید و از روي خط کش��یده 
ش��ده ی روي کل��ه چوب، به کم��ك اره ظریف بُر ش��روع به 

بریدن کنید. 

 یادآوری:  خوراك اره باید در قس��متی باشد که بریده و 
دورریز می شود.

ز( ب��رش را ت��ا پاي خط عرضي ک��ه روي ضخامت چوب 
مشخص شده است ادامه دهید )شکل 7�10(.
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شكل 12ـ10

و( خط كــش تیــره دار را به انــدازه ی 10 میلي متر )نصف 
ضخامت( تنظیم كنید و ضخامت قســمت خط كشــي شده در 

چوب اول را، به دو نیم تقسیم كنید )شكل 13ـ10(.

شكل 13ـ10

ز( بــا خط كش تیــره دار، و با همان تنظیــم قبلي، روي دو 
نــر چوب دوم )حــد فاصل دو خط عرضي( خطي بكشــید و 
ضخامت را به دو قسمت مساوی تقسیم كنید )شكل 14ـ10(.

شكل 14ـ10

ح( قطعــه چوب اول را به طور عمــودي به گیره ببنديد و 
به وسیله ی اره ظريف بر، يك برش طولي بزنید. برش را تا خط 

عرضي ادامه دهید )شكل 15ـ10(.

2ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نیم نیم T شكل

گونیــا، متر، خط كش تیــره دار، اره ظريف بُــر و دو قطعه 
چوب را آماده نموده و مراحل زير را به ترتیب انجام دهید:

الــف( دو قطعه چــوب 20×50×200 میلی متری را كاماًل 
گونیايي كرده و يك رو و يك نر آنرا با مداد مشخص نمايید 

)شكل 10ـ10(.

شكل 10ـ10

ب( به فاصله ی 50 میلي متــر )برابر عرض قطعه چوب( از 
سر  يكی از چوب ها، خطی عرضي بكشید.

ج( خط كشیده شده را با گونیا دور كنید )شكل 11ـ10(. 

شكل 11ـ10

د( وســط قطعه چوب ديگر را عالمت بزنید و به فاصله ی 
25 میلي متــر از محــل عالمت خــورده، به طــرف چپ و به 
طرف راســت، دو خط عرضي بكشید. بدين ترتیب دو خطی 
كشیده ايد كه 50 میلي متر از يكديگر فاصله دارند )برابر عرض 

قطعه چوب(.
هـ( دو خطي را كه در وســط چوب كشیده ايد به وسیله ی 

گونیا، به دو نر چوب منتقل كنید )شكل 12ـ10(.
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شكل 12ـ10

و( خط ک��ش تی��ره دار را به ان��دازه ی 10 میلي متر )نصف 
ضخامت( تنظیم کنید و ضخامت قس��مت خط کش��ي شده در 

چوب اول را، به دو نیم تقسیم کنید )شکل 13�10(.

شكل 13ـ10

ز( ب��ا خط کش تی��ره دار، و با همان تنظی��م قبلي، روي دو 
ن��ر چوب دوم )ح��د فاصل دو خط عرضي( خطي بکش��ید و 
ضخامت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید )شکل 14�10(.

شكل 14ـ10

ح( قطع��ه چوب اول را به طور عم��ودي به گیره ببندید و 
به وسیله ی اره ظریف بر، یك برش طولي بزنید. برش را تا خط 

عرضي ادامه دهید )شکل 15�10(.

2ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال نيم نيم T شكل

گونی��ا، متر، خط کش تی��ره دار، اره ظریف بُ��ر و دو قطعه 
چوب را آماده نموده و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

ال��ف( دو قطعه چ��وب 20×50×200 میلی متری را کاماًل 
گونیایي کرده و یك رو و یك نر آنرا با مداد مشخص نمایید 

)شکل 10�10(.

شكل 10ـ10

ب( به فاصله ی 50 میلي مت��ر )برابر عرض قطعه چوب( از 
سر  یکی از چوب ها، خطی عرضي بکشید.

ج( خط کشیده شده را با گونیا دور کنید )شکل 11�10(. 

شكل 11ـ10

د( وس��ط قطعه چوب دیگر را عالمت بزنید و به فاصله ی 
25 میلي مت��ر از مح��ل عالمت خ��ورده، به ط��رف چپ و به 
طرف راس��ت، دو خط عرضي بکشید. بدین ترتیب دو خطی 
کشیده اید که 50 میلي متر از یکدیگر فاصله دارند )برابر عرض 

قطعه چوب(.
ه�( دو خطي را که در وس��ط چوب کشیده اید به وسیله ی 

گونیا، به دو نر چوب منتقل کنید )شکل 12�10(.
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شكل 17ـ10

ك( اكنــون بايد بین دو خط بــرش را، به اندازه ی نصف 
ضخامــت خالی كنید. برای راحتی كار، بهتر اســت حدفاصل 
ايــن دو برش را، چند برش اضافی بزنید تا عمل كنده كاری با 

مغار، راحت تر و دقیق تر انجام شود )شكل 18ـ10(.

شكل 18ـ10

با  را  وسط  قسمت  اضافی،  برش های  ايجاد  از  پس  ل( 
مغاری كاماًل تیز، خالی كنید )شكل 19ـ10(.

شكل 19ـ10

م( پس از آماده شدن دو قطعه چوب، آنها را در هم جا 
دقیق،  اتصالی  ساخت،  عملیات  صحت  صورت  در  بزنید. 
غیراينصورت،  در  می شود؛  ايجاد  هم  با  همرو  كاماًل  و  تمیز 

به وسیله ی مغار و چوبسا، به رفع عیب اتصال بپردازيد.

يـادآوری: دقت كنیــد كه خــوراك اره، بايد در طرف 
دورريز باشد.

شكل 15ـ10

ط( به وســیله ی اره ظريف بُــر، يك بــرش عرضي بزنید تا 
قسمت اضافه، از چوب جدا شود؛ در اين مرحله، قطعه چوب 

اول آماده است )شكل 16ـ10(.

شكل 16ـ10

ی(  قطعــه چــوب دوم را كــه تقريباً حالت فــاق دارد، به 
صــورت افقــي به گیره بســته، دو خط عرضي آنــرا تا نصف 
ضخامت )تا جايي كه به وســیله ی خط كش تیره دار مشــخص 

شده(، با اره پشت دار برش بزنید )شكل 17ـ10(.
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شكل 22ـ10

د( بــا خط كش تیره دار، كه براي 10 میلي متر تنظیم شــده 
است، روي هر دو ضخامت )نر( هر دو قطعه چوب، حد فاصل 
دو خط عرضي، يك خط بكشید؛ به طوري كه ضخامت را به 

دو قسمت تقسیم كند )شكل 23ـ10(.

شكل 23ـ10

هـــ( به وســیله ی اره، طوري كه خــوراك اره از داخل دو 
خط باشــد، روي هر دو چوب، تا نصف ضخامت برش بزنید            

)شكل 24ـ10(.

نیم بعالوه  نیم  3ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال 
)صلیبی(

خط كش  متر،  گونیا،  مانند  وسايلی  كردن  آماده  از  پس 
ابعاد  به  چوب  قطعه ی  دو  و  ظريف بُر  اّره ی  تیره دار، 

20×50×200 میلی متر، مراحل زير را انجام دهید:
الف( وســط قطعه چوب را پیدا كرده عالمت بزنید، و  از 
هر طــرف، به فاصله ی 25 میلي متر از عالمــت، با گونیاي 90 
درجه يك خط بكشید؛ بدين ترتیب، دو خط كه فاصله ی بین 
آنها 50 میلي متر است، روي چوب كشیده ايد )شكل 20ـ10(.

شكل 20ـ10

ب( خطوط كشیده شده روي چوب را به وسیله ی گونیاي 
90 درجــه به نر چــوب منتقل كرده و همیــن كار را، روی نِر 

ديگر نیز انجام دهید )شكل 21ـ10(.

شكل 21ـ10

ج( خطوط كشیده شده روي چوب اول را، عیناً به وسیله  ی 
گونیا، به چوب دوم منتقل كنید؛ بهتر اســت برای اين كار، دو 

چوب را با هم به گیره ببنديد )شكل 22ـ10(.
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شكل 22ـ10

د( ب��ا خط کش تیره دار، که براي 10 میلي متر تنظیم ش��ده 
است، روي هر دو ضخامت )نر( هر دو قطعه چوب، حد فاصل 
دو خط عرضي، یك خط بکشید؛ به طوري که ضخامت را به 

دو قسمت تقسیم کند )شکل 23�10(.

شكل 23ـ10

ه���( به وس��یله ی اره، طوري که خ��وراك اره از داخل دو 
خط باش��د، روي هر دو چوب، تا نصف ضخامت برش بزنید            

)شکل 24�10(.

نيم بعالوه  نيم  3ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال 
)صليبی(

خط کش  متر،  گونیا،  مانند  وسایلی  کردن  آماده  از  پس 
ابعاد  به  چوب  قطعه ی  دو  و  ظریف بُر  اّره ی  تیره دار، 

20×50×200 میلی متر، مراحل زیر را انجام دهید:
الف( وس��ط قطعه چوب را پیدا کرده عالمت بزنید، و  از 
هر ط��رف، به فاصله ی 25 میلي متر از عالم��ت، با گونیاي 90 
درجه یك خط بکشید؛ بدین ترتیب، دو خط که فاصله ی بین 
آنها 50 میلي متر است، روي چوب کشیده اید )شکل 20�10(.

شكل 20ـ10

ب( خطوط کشیده شده روي چوب را به وسیله ی گونیاي 
90 درج��ه به نر چ��وب منتقل کرده و همی��ن کار را، روی نِر 

دیگر نیز انجام دهید )شکل 21�10(.

شكل 21ـ10

ج( خطوط کشیده شده روي چوب اول را، عیناً به وسیله  ی 
گونیا، به چوب دوم منتقل کنید؛ بهتر اس��ت برای این کار، دو 

چوب را با هم به گیره ببندید )شکل 22�10(.

ز( دو قسمت ساخته شده را در هم جا بزنید.

 توجه: چوب ها باید با فشار دست جا بروند؛ نه لق باشند و 
نه به ضربه ی محکم چکش نیازی داشته باشند.

ح( چنانچ��ه برش، صحیح انجام ش��ده و مغارکاري به دقت 
انجام گرفته باش��د، اتصال کامل و بی عیبی به دست خواهد آمد. 
و چنانچه پس از جا زدن قطعات، متوجه ش��دید که اتصال کاماًل 
هم س��طح نشده، آنها را از هم جدا کرده و قسمت هاي اضافي را 
به وسیله ی مغار و چوبسا از بین ببرید و اتصال را دوباره در هم جا 

بزنید )شکل 27�10(.

شكل 27ـ10

اتصال  در نقشه ی پشت صفحه، سه نمای ترسيم شده 
فوق را می بينيد.

3ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت فاق و زبانه ی ساده، 
یک طرف و دو طرف فارسی و کاربرد آنها

یکي از اتص��االت مهم و پرکاربرد در س��ازه هاي چوبي، 
اتصال فاق و زبانه مي باش��د. این اتصال در فرم هاي ساده، یك 

طرف و دو طرف فارسي ساخته می شود.
1ـ3ـ10ـ دستورالعمل اتصال فاق و زبانه ی ساده

شکل 28�10 این اتصال را نشان مي دهد.

شكل 24ـ10

 یادآوری: براي سهولت بیشتر در خارج کردن قسمت بریده 
شده، چند برش اضافی بین دو برش اصلي ایجاد کنید تا قطعات، 
کوچك تر شده و به راحتي به وسیله ی مغار جدا شوند )شکل 25�10(.

شكل 25ـ10

و( به وس��یله ی مغار پهن )حداقل 20 میلي متر(، حد فاصل 
دو برش را خالي کنید )شکل 26�10(.

شكل 26ـ10
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شكل 22ـ10

د( ب��ا خط کش تیره دار، که براي 10 میلي متر تنظیم ش��ده 
است، روي هر دو ضخامت )نر( هر دو قطعه چوب، حد فاصل 
دو خط عرضي، یك خط بکشید؛ به طوري که ضخامت را به 

دو قسمت تقسیم کند )شکل 23�10(.

شكل 23ـ10

ه���( به وس��یله ی اره، طوري که خ��وراك اره از داخل دو 
خط باش��د، روي هر دو چوب، تا نصف ضخامت برش بزنید            

)شکل 24�10(.

نيم بعالوه  نيم  3ـ2ـ10ـ دستورالعمل ساخت اتصال 
)صليبی(

خط کش  متر،  گونیا،  مانند  وسایلی  کردن  آماده  از  پس 
ابعاد  به  چوب  قطعه ی  دو  و  ظریف بُر  اّره ی  تیره دار، 

20×50×200 میلی متر، مراحل زیر را انجام دهید:
الف( وس��ط قطعه چوب را پیدا کرده عالمت بزنید، و  از 
هر ط��رف، به فاصله ی 25 میلي متر از عالم��ت، با گونیاي 90 
درجه یك خط بکشید؛ بدین ترتیب، دو خط که فاصله ی بین 
آنها 50 میلي متر است، روي چوب کشیده اید )شکل 20�10(.

شكل 20ـ10

ب( خطوط کشیده شده روي چوب را به وسیله ی گونیاي 
90 درج��ه به نر چ��وب منتقل کرده و همی��ن کار را، روی نِر 

دیگر نیز انجام دهید )شکل 21�10(.

شكل 21ـ10

ج( خطوط کشیده شده روي چوب اول را، عیناً به وسیله  ی 
گونیا، به چوب دوم منتقل کنید؛ بهتر اس��ت برای این کار، دو 

چوب را با هم به گیره ببندید )شکل 22�10(.

ز( دو قسمت ساخته شده را در هم جا بزنید.

 توجه: چوب ها باید با فشار دست جا بروند؛ نه لق باشند و 
نه به ضربه ی محکم چکش نیازی داشته باشند.

ح( چنانچ��ه برش، صحیح انجام ش��ده و مغارکاري به دقت 
انجام گرفته باش��د، اتصال کامل و بی عیبی به دست خواهد آمد. 
و چنانچه پس از جا زدن قطعات، متوجه ش��دید که اتصال کاماًل 
هم س��طح نشده، آنها را از هم جدا کرده و قسمت هاي اضافي را 
به وسیله ی مغار و چوبسا از بین ببرید و اتصال را دوباره در هم جا 

بزنید )شکل 27�10(.

شكل 27ـ10

اتصال  در نقشه ی پشت صفحه، سه نمای ترسيم شده 
فوق را می بينيد.

3ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت فاق و زبانه ی ساده، 
یک طرف و دو طرف فارسی و کاربرد آنها

یکي از اتص��االت مهم و پرکاربرد در س��ازه هاي چوبي، 
اتصال فاق و زبانه مي باش��د. این اتصال در فرم هاي ساده، یك 

طرف و دو طرف فارسي ساخته می شود.
1ـ3ـ10ـ دستورالعمل اتصال فاق و زبانه ی ساده

شکل 28�10 این اتصال را نشان مي دهد.

شكل 24ـ10

 یادآوری: براي سهولت بیشتر در خارج کردن قسمت بریده 
شده، چند برش اضافی بین دو برش اصلي ایجاد کنید تا قطعات، 
کوچك تر شده و به راحتي به وسیله ی مغار جدا شوند )شکل 25�10(.

شكل 25ـ10

و( به وس��یله ی مغار پهن )حداقل 20 میلي متر(، حد فاصل 
دو برش را خالي کنید )شکل 26�10(.

شكل 26ـ10
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ز( دو قسمت ساخته شده را در هم جا بزنید.

 توجه: چوب ها بايد با فشار دست جا بروند؛ نه لق باشند و 
نه به ضربه ی محكم چكش نیازی داشته باشند.

ح( چنانچــه برش، صحیح انجام شــده و مغاركاري به دقت 
انجام گرفته باشــد، اتصال كامل و بی عیبی به دست خواهد آمد. 
و چنانچه پس از جا زدن قطعات، متوجه شــديد كه اتصال كاماًل 
هم ســطح نشده، آنها را از هم جدا كرده و قسمت هاي اضافي را 
به وسیله ی مغار و چوبسا از بین ببريد و اتصال را دوباره در هم جا 

بزنید )شكل 27ـ10(.

شكل 27ـ10

اتصال  در نقشه ی پشت صفحه، سه نمای ترسیم شده 
فوق را می بینید.

3ـ10ـ اصول ساخت اتصاالت فاق و زبانه ی ساده، 
يک طرف و دو طرف فارسی و کاربرد آنها

يكي از اتصــاالت مهم و پركاربرد در ســازه هاي چوبي، 
اتصال فاق و زبانه مي باشــد. اين اتصال در فرم هاي ساده، يك 

طرف و دو طرف فارسي ساخته می شود.
1ـ3ـ10ـ دستورالعمل اتصال فاق و زبانه ی ساده

شكل 28ـ10 اين اتصال را نشان مي دهد.

شكل 24ـ10

 يادآوری: براي سهولت بیشتر در خارج كردن قسمت بريده 
شده، چند برش اضافی بین دو برش اصلي ايجاد كنید تا قطعات، 
كوچك تر شده و به راحتي به وسیله ی مغار جدا شوند )شكل 25ـ10(.

شكل 25ـ10

و( به وســیله ی مغار پهن )حداقل 20 میلي متر(، حد فاصل 
دو برش را خالي كنید )شكل 26ـ10(.

شكل 26ـ10
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شكل 30ـ10

هـــ( خط كش تیره دار را به اندازه ی دوـ  ســوم )16 میلی متر( 
ضخامت چوب تنظیم نمايید و با تكیه دادن آن روي سطح چوب 
عالمت گــذاري شــده، عین عملیات باال را تكرار كنید )شــكل 
31ـ10(. بدين ترتیب، ضخامت چوب به 3 قسمت مساوي تقسیم 

شده است.

شكل31ـ10

و( عملیات خط كشــي مذكور را، عینــاً براي چوب ديگر 
نیز انجام دهید.

 نكته: با استفاده از خط كش تیره دار دو نیش )دو سوزنه(، مي توان 
در يك مرحله، ضخامت چوب را به 3 قسمت مساوي تقسیم نمود. 
براي اين منظور، كافي اســت كه فاصله ی بین دو سوزن و كلگی 
ـ سوم ضخامت چوب تنظیم شود  خط كش تیره دار، به اندازه يك 

)شكل 32ـ10(.

شكل32ـ10

شكل 28ـ10

اين اتصال در ســاخت انواع قاب هــا، كالف هاي در و ... 
كاربرد فراوانی دارد. برای ســاخت اين اتصال، ابتدا خط كش 
تیــره دار، متر، گونیــا، اره ظريف بر و دو قطعــه چوب به ابعاد 
24×50×250 میلی متــر را آماده كنید و ســپس مراحل زير را 

انجام دهید:
الف( لباس كار مناسب بپوشید.

ب( دو روي )ســطح( دو قطعــه چوبي را كــه مي خواهید 
اتصال فاق و زبانه كنیــد، عالمت گذاري نمايید. از آنجايي كه 
دو ســر اين دو قطعــه چوب داراي عرض و ضخامتی يكســان 
هستند، بايد اندازه ی عرض هر چوب را، روی لبه ی چوب ديگر 
عالمت گذاری كرده و به كمك گونیــاي 90 درجه، آنرا دور 
كنید )شــكل 29ـ10(. بدين ترتیب، طول زبانه )ارتفاع( و عمق 

فاق مشخص خواهند شد.

شكل29ـ10

ج( خط كــش تیره دار را به اندازه ی يكـ  ســوم ضخامت 
چــوب )8 میلی متــر( تنظیــم كنیــد، آنــرا روي ســطحی كه 
عالمت گذاري شــده قرار دهید و ضخامت چوب را از ابتداي 
خط عرضي تا انتهاي قطعه چوب خط بكشید )شكل 30ـ10(.
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ز( بهتر است براي جلوگیری از اشتباه، محل فاق و زبانه را 
با هاشور زدن مشخص كرد )شكل 33ـ10(.

شكل 33ـ10

ح( قطعــه چوب زبانه را، به گیره ببنديد و با اره ظريف بُر، 
برش هاي طولي الزم را بزنید )شكل 34ـ10(.

شكل 34ـ10

ط( قطعــه چوب زبانه را، از ضخامت )به صورت افقي( به 
گیــره ببنديد و بَرهاي زبانه را بــرش دهید. عملیات برش زبانه 
را با زاويه ی بســیار كم )حدود 5 درجه( به سمت داخل انجام 

دهید )شكل 35ـ10(.

شكل 35ـ10

ی( قطعــه چــوب فاق را به گیره ببنديــد و دو برش طولي 
آنرا، طوري كه خوراك اره از داخل فاق باشد، تا خط عرضي 

روي ضخامت انجام دهید )شكل 36ـ10(.

شكل36ـ10

ك( قطعــه چوب فــاق را روي میــز كار قــرار داده و با 
پیچ دستی، آنرا محكم نمايید. آنگاه با اسكنه يا مغار متناسب با 
عرض فاق، نسبت به خالي كردن فاق اقدام كنید )شكل 37ـ10(.

ل( عمــل درآوردن فــاق، بايــد به گونه اي باشــد كه از هر 
دو طرف صورت پذيرد تا از الشــه شــدن انتهاي شكاف فاق، 

جلوگیري شود.

شكل 37ـ10

م(  فاق و زبانه ی ساخته شده را داخل هم نموده و با چكش 
پالستیكي )چوبي(، آنها را چفت نمايید )شكل 38ـ10(.

شكل 38ـ10
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شكل 30ـ10

ه���( خط کش تیره دار را به اندازه ی دو � س��وم )16 میلی متر( 
ضخامت چوب تنظیم نمایید و با تکیه دادن آن روي سطح چوب 
عالمت گ��ذاري ش��ده، عین عملیات باال را تکرار کنید )ش��کل 
31�10(. بدین ترتیب، ضخامت چوب به 3 قسمت مساوي تقسیم 

شده است.

شكل31ـ10

و( عملیات خط کش��ي مذکور را، عین��اً براي چوب دیگر 
نیز انجام دهید.

 نکته: با استفاده از خط کش تیره دار دو نیش )دو سوزنه(، مي توان 
در یك مرحله، ضخامت چوب را به 3 قسمت مساوي تقسیم نمود. 
براي این منظور، کافي اس��ت که فاصله ی بین دو سوزن و کلگی 
خط کش تیره دار، به اندازه یك � سوم ضخامت چوب تنظیم شود 

)شکل 32�10(.

شكل32ـ10

شكل 28ـ10

این اتصال در س��اخت انواع قاب ه��ا، کالف هاي در و ... 
کاربرد فراوانی دارد. برای س��اخت این اتصال، ابتدا خط کش 
تی��ره دار، متر، گونی��ا، اره ظریف بر و دو قطع��ه چوب به ابعاد 
24×50×250 میلی مت��ر را آماده کنید و س��پس مراحل زیر را 

انجام دهید:
الف( لباس کار مناسب بپوشید.

ب( دو روي )س��طح( دو قطع��ه چوبي را ک��ه مي خواهید 
اتصال فاق و زبانه کنی��د، عالمت گذاري نمایید. از آنجایي که 
دو س��ر این دو قطع��ه چوب داراي عرض و ضخامتی یکس��ان 
هستند، باید اندازه ی عرض هر چوب را، روی لبه ی چوب دیگر 
عالمت گذاری کرده و به کمك گونی��اي 90 درجه، آنرا دور 
کنید )ش��کل 29�10(. بدین ترتیب، طول زبانه )ارتفاع( و عمق 

فاق مشخص خواهند شد.

شكل29ـ10

ج( خط ک��ش تیره دار را به اندازه ی یك � س��وم ضخامت 
چ��وب )8 میلی مت��ر( تنظی��م کنی��د، آن��را روي س��طحی که 
عالمت گذاري ش��ده قرار دهید و ضخامت چوب را از ابتداي 
خط عرضي تا انتهاي قطعه چوب خط بکشید )شکل 30�10(.

ز( بهتر است براي جلوگیری از اشتباه، محل فاق و زبانه را 
با هاشور زدن مشخص کرد )شکل 33�10(.

شكل 33ـ10

ح( قطع��ه چوب زبانه را، به گیره ببندید و با اره ظریف بُر، 
برش هاي طولي الزم را بزنید )شکل 34�10(.

شكل 34ـ10

ط( قطع��ه چوب زبانه را، از ضخامت )به صورت افقي( به 
گی��ره ببندید و بَرهاي زبانه را ب��رش دهید. عملیات برش زبانه 
را با زاویه ی بس��یار کم )حدود 5 درجه( به سمت داخل انجام 

دهید )شکل 35�10(.

شكل 35ـ10

ی( قطع��ه چ��وب فاق را به گیره ببندی��د و دو برش طولي 
آنرا، طوري که خوراك اره از داخل فاق باشد، تا خط عرضي 

روي ضخامت انجام دهید )شکل 36�10(.

شكل36ـ10

ك( قطع��ه چوب ف��اق را روي می��ز کار ق��رار داده و با 
پیچ دستی، آنرا محکم نمایید. آنگاه با اسکنه یا مغار متناسب با 
عرض فاق، نسبت به خالي کردن فاق اقدام کنید )شکل 37�10(.

ل( عم��ل درآوردن ف��اق، بای��د به گونه اي باش��د که از هر 
دو طرف صورت پذیرد تا از الش��ه ش��دن انتهاي شکاف فاق، 

جلوگیري شود.

شكل 37ـ10

م(  فاق و زبانه ی ساخته شده را داخل هم نموده و با چکش 
پالستیکي )چوبي(، آنها را چفت نمایید )شکل 38�10(.

شكل 38ـ10
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