
هدف کلی:      
ترسیم اتصاالت چوب 

هدف های رفتاری:        
از فراگیرنده انتظار می رود که در پایان این واحد کار:

1- اتصاالت چوب و کاربرد آن ها را در دکورسازی توضیح دهد.
2- اتصاالت چوبی را ترسیم کند.

 توانایی ترسیم اتصاالت چوب

جمعساعت عملیساعت نظری5
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1- منظور از اتصال چوبی چیست؟
2- چند نوع اتصال چوبی را می توانید نام ببرید؟

3- چند نوع اتصال چوبی در دکورسازی را می توانید، نام ببرید؟
4- چند نوع اتصال چوبی در دکورسازی را می توانید، ترسیم کنید؟

5- شکل مقابل چه نوع اتصالی است؟

6- شکل مقابل چه نوع اتصالی است؟

7- شکل مقابل چه نوع اتصالی است و در کدام یک از مصنوعات چوبی به کار می رود؟
گوشه ای – قاب سازی £                          گوشه ای – قید به پایه £
گوشه ای – درسازی   £                          گوشه ای – جعبه سازی £
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 آشنایی با اتصاالت چوبی و کاربرد آن ها در دکورسازی
اتصاالت در دکورهای چوبی مبلمان اداری و مسکونی بر حسب اتصال قطعات سنگین و سبک و 

ظریف متفاوت اند و متناسب با کاربرد آن ها انجام می شود.
آشپزخانۀ  کابینت های  و  پارتیشن  و  پذیرایی  کریدور،  کابینت های  مانند  مختلف،  مبل های  در 
فضاهای  برای  موارد  بعضی  در  و  استفاده می شود  و جداشونده  ثابت  اتصاالت  از  دیواری  و  زمینی 
محدود به صورت کشویی به کار می رود. برای باز و بسته کردن بعضی از مبل ها مانند کابینت های 
بزرگ مرکب و تختخواب و مبل های تخت خواب شو از یراق های مخصوص استفاده می شود. همچنین 
مواردی به صورت برقی است که از راه دور قابل تنظیم می شود یا قسمت هایی از مبل جا به جا 
می گردد. همچنین برای بعضی مبل های با طراحی پیچیده از شابلون های مخصوص استفاده می شود. 

در شکل های 1-5 تا 5-5 نمونه هایی از این اتصاالت نشان داده شده است.

اتصال ُکم و زبانه جدا       اتصال دوبل سر خود        اتصال دوبل جدا                          اتصال ُکم و زبانه
شکل)1-5( موارد 1 تا 5

  اتصال کم و زبانه باز     کم و زبانه کوله دار       اتصال کم و زبانه کج    اتصال کم و زبانه دوزبانه    اتصال کم و زبانه                    
شکل)2-5( موارد 6 تا 10.                                   قید به پایه مبل                                                                             کوله دار

 اتصال میانی آلت چینی       اتصال گوه ای           اتصال میانی با گوه                                       فاق و زبانه با دوبل
شکل)3-5( موارد 1 تا 5

                     اتصال متقاطع                         اتصال دور و فارسی با     اتصال فاق و زبانه دور    اتصال دور و فارسی 
                                                         زبانة جدا موازی فارسی                  فارسی              با زبانة جدا )قلیف(

شکل)5-4( موارد 1 تا 5
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شکل)5-5( موارد 1 تا 10 انواع اتصاالت جداشونده به وسیلۀ یراق ها و پیچ و مهره برای اتصال صفحات کابینت ها و قطعات 
تختخواب و مصنوعات چوبی

شکل های 6-5 و  7-5 تصویر مجسم انواع اتصاالت طولی: نیم و نیم ساده، فاق و زبانه، نیم و نیم 
پله ای، نیم و نیم پله ای دم چلچله و شانه ای دم چلچله ....

                   شکل)6-5( اتصال نیم و نیم بر کج                                       شکل)7-5( اتصال فاق و زبانه
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                       شکل)7-5( اتصال نیم و نیم ساده                                  شکل)8-5( اتصال نیم و نیم پله ای ساده 

             شکل)9-5( اتصال شانه ای دم چلچله                                   شکل)10-5( اتصال نیم و نیم پله ای دم چلچله                          

1-1-5       اتصاالت عرضی
برای مبل های با صفحات بزرگ معموالً از صفحات مصنوعی استفاده می کنند. چنانچه الزم باشد 
صفحات میز آشپزخانه یا میز کار از چوب ساخته شود تخته ها را از پهلو به هم اتصال می دهند. 
این اتصال را اتصال عرضی می نامند و در انواع مختلف به وسیلۀ قلیف، دوبل، بیسکویتی و دوراهه و 

اتصاالت ماشینی ... انجام می گیرد )شکل های 11-5 تا 5-19(.

     شکل)12-5( تصویر مجسم اتصال عرضی نیم و نیم                          شکل)11-5( اتصال درز و چسب
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شکل)19-5( اتصال قلیف برای پوشش دیوار

شکل)17-5( اتصال ماشینی شانه ای

شکل)18-5( اتصال عرضی دوبل

شکل)15-5( اتصال دوبل

شکل)16-5( اتصال عرضی قلیف با زبانه جدا

زبانه  گوه  با  بلند  زبانه  با  قلیف  اتصال  انواع  شکل)5-14( 
سراسری

شکل)13-5( قلیف زبانه سرخود
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2-1-5     کاربرد اتصاالت در مصنوعات چوبی دکوری
انواع اتصاالت زهوارهای تزیینی درهای قاب و شیشه به صورت متقاطع ومیانی و اتصال به وسیلۀ   

شابلون مخصوص پیچ تحت زاویه و یراق تختخواب )شکل های 20-5 تا 5-22(.

شکل)22-5( اتصال قید به پایة تختخواب به وسیلة یراق فیتینگ )پیچ 
و مهره(

شکل)20-5( اتصال پیچ تحت زاویه به وسیلة شابلون مخصوص

شکل)21-5( انواع اتصاالت متقاطع گونه ای
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 کاربرد اتصال گوشه ای در ساخت قاب و شیشه یا قاب و تنکه)شکل های 23-5( از 1 تا 6.

شکل)23-5( موارد 1 تا6

 کاربرد انواع اتصاالت گوشه در انواع مصنوعات چوبی دکوری )شکل های 24-5 تا 5-27(.

کاربرد  کنسول  انفجاری  مجسم  تصویر  شکل)5-25( 
اتصاالت گوشه ای و میانی کم و زبانه مخفی و باز با گوه

شکل)24-5( تصویر مجسم انفجاری میز با صفحه دو تکه 
کاربرد اتصاالت گوشه ای کم و زبانه کوله دار و کم
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شکل)27-5( تصویر مجسم انفجاری میز کار با چوب ماسیو 
کاربرد اتصاالت گوشه ای و میانی کم و زبانه کوله دار مخفی 

و کم و زبانه های متوالی

کابینت  انفجاری  مجسم  تصویر  شکل)5-26( 
طبقه بندی ماسیو کاربرد اتصاالت گوشه ای و میانی 

کم و زبانه کوله دار مخفی و کم و زبانه های متوالی

 کاربرد انواع اتصاالت کابینت کوچک با نمایش اتصال قاب چوبی در نمای آن با اتصال بیسکویتی 
و کم و زبانه و نمایش جنس صفحۀ کابینت )شکل های 28-5 و 5-29(.

شکل)29-5( تصویر مجسم کابینت با اتصاالت مختلف

u شکل)28-5( تصویر مجسم کابینت با 
اتصال نما با قاب و اتصال بیسکویتی

بدنه کابینت
صفحة باالپشت بند

دوبل

صفحه کف
قید پاسنگ

پنل زیر صفحه

روکش 
لبه صفحه
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انواع اتصاالت گوشه ای مصنوعات چوبی پارتیشن که از قاب یا کالف به هم متصل شده تشکیل   
است  آن شده  ایستایی  موجب  و  گرفته اند  قرار  مخالف هم  در جهت  لوال  وسیلۀ  به  و  است  شده 

)شکل های 30-5 و 5-31(.

شکل)30-5( تصویر مجسم پارتیشن نوع دیگر، با قیدهای کرکره مانند و اتصاالت گوشه ای فاق و زبانه و اتصال میانی فاق و 
زبانه و کم و زبانه.

شکل)31-5( تصویر مجسم یکی از درهای پارتیشن به صورت قیدهای کرکره ای و اتصاالت  میانی و گوشه ای.
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 کاربرد اتصاالت کم و زبانه با پیچ و در پوشش در درهای قاب با نمای کرکره ای، اتصال میخ منگنۀ 
زیگزاگی در قاب ها و اتصال دور و فارسی با تیکه چسبانی عمود بر درز فارسی )شکل های 32-5 تا 

.)5-34

شکل)34-5( اتصال میخ منگنه زیگزاگی 
برای قاب های چوبی

شکل)33-5( اتصال دور و فارسی با تیکه چسبانی عمود بر 
درز فارسی برای قاب های چوبی

شکل)32-5( اتصال گوشه ای کم و زبانه با پیچ و پوشش 
دگمه ای برای درها با نمای کرکره ای با تصویر انفجاری

دگمة چوبی

خزینه پوشش 
دگمه ای

زبانة سم

سم

زبانه قید افقیزبانة سم

قید طولی

قسمت پیچ دنده شده
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 کاربرد انواع اتصاالت مصنوعات چوبی دکوری قاب و آینه با اتصال کم و زبانه همراه با اتصال پیچ 
و مهره )شکل های 35-5 و 5-36(.

شکل)35-5( تصویر مجسم قاب و آینه با نمایش اتصاالت 
کم و زبانه با پیچ و مهره

شکل)36-5( انواع اتصاالت کم و زبانه و پیچ 
و مهرۀ گوشه های قاب و آینه
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 کاربرد اتصاالت فاق و زبانه با تیغۀ فرز برای قاب های چوبی تزیینی و دکوری و اتصال کم و زبانه 
و دوبل برای درهای چوبی با نمای قیدهای راه راه عمودی )شکل های 37-5 تا 5-39(.

مجسم  تصویر  شکل)5-37( 
پروفیل  شیشۀ  و  قاب  اتصال 
نوع  و  اتصال  نمای  با  شده 
دیگر که با زهوار دو راهه شده 
شیشه یا تنگه به قاب پروفیل 

شده محکم شده است.

شکل)39-5( نقشۀ برش جزئی در، با نمای قیدهای 
راه راه عمودی

شکل)38-5( اتصال فاق و زبانه با فرز و تیغچۀ 
مخصوص برای قاب پروفیل شده در نما و تصویر 

مجسم
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و  مبل  پایۀ  به  قید  اتصال  مجسم  تصویر  و  برش  و  نما  ترسیم  و  گوه ای  میانی  اتصال   کاربرد 
همچنین کاربرد اتصال گوشه ای قاب با قیدهای پروفیل شده )شکل های 40-5 و 5-41(.

شکل)40-5( اتصال میانی گوه ای قید با پایة مبل 
و تصویر مجسم آن

شکل)41-5( تصویر مجسم انفجاری اتصال گوشة قاب و اتصال آن

 کاربرد انواع اتصاالت در جعبۀ کشویی شامل اتصاالت نیم و نیم و دوبل و دم چلچله، بیسکویتی 
قلیف زبانه جدا، انگشتی، نیم و نیم فارسی با دوبل )شکل های 42-5 تا 5-47(.
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شکل)42-5( تصویر مجسم با اتصاالت گوشه ای

شکل)43-5( اتصال دم چلچله یک رو مخفی ، اتصال دم 
چلچله دورو مخفی

شکل)44-5( نیم و نیم دورو فارسی با دوبل اتصال قلیف 
زبانة سرخود

شکل)46-5( تصویر مجسم انفجاری جعبه با اتصاالت گوشه ای

شکل)47-5( اتصال گوشه ای تصویر مجسم اتصاالت انگشتی، قلیف زبانه جدا، دوبل و بیسکویتی

شکل)45-5( اتصال قلیف دو زبانة مخفی، اتصال قلیف دو 
زبانة یک رومخفی
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 کاربرد انواع اتصاالت مصنوعات چوبی دکوری، شامل اتصاالت گوشه ای، میانی و عرضی)شکل های 
48-5 و 5-49(.

شکل)49-5( تصویر مجسم کابینت گوشة اتاق با اتصاالت مختلف

شکل)48-5( تصویر مجسم دیوار چوبی دکوری با انواع اتصاالت یراق مخصوص
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 ترسیم اتصاالت

1-2-5     اتصاالت طولی
یکدیگر متصل  به  به سر  به صورت سر  را  افزایش طول چوب های کوتاه، قطعات چوبی  برای   
می کنند. این اتصال در قیدهای قوسی پنجره ها و درها و نیز در قیدهای فرم دار مبل ها و قاب ها و 
کالف های قوس دار کاربرد دارد. در شکل های 50-5 تا 52-5 تعدادی از اتصاالت طولی ترسیم شده 

است.

نیم  و  نیم  طولی  تصال  رسم  طریقة  شکل)5-51( 
باله های موّرب در نماها و تصویر مجسم

شکل)52-5( طریقة ترسیم اتصال طولی نیم و نیم ساده در نماها و تصویر مجسم

شکل)50-5( اتصال طولی ساده نمای آجرچینی
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 ترسیم اتصاالت طولی با شکل های 53-5 تا 56-5: اتصال نیم و نیم پله ای ساده، نیم و نیم پله ای 
دم چلچله با گوه، نیم و نیم دم چلچله پله ای و شانه ای دم چلچله

شکل)56-5( طریقة رسم اتصال طولی شانه ای دم 
چلچله در دو نما و تصویر مجسم

شکل)54-5( طریقة رسم اتصال طولی نیم 
و نیم گوه ای سرکج)فرانسوی( در دو نما 

و تصویر مجسم

شکل)55-5( طریقة ترسیم اتصال طولی 
نیم و نیم پله ای در دو نما و تصویر مجسم 

انفجاری

شکل)53-5( طریقة رسم اتصال طولی نیم 
نیم دم چلچله در دو نما و تصویر مجسم
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2-2-5    ترسیم اتصاالت چوبی گوشه ای
ترسیم اتصاالت چوبی گوشه ای در شکل های 57-5 تا 59-5 نشان داده شده است. 

شکل)57-5( ترسیم اتصال گوشه ای با سرزن منگنه در سه نما با مقیاس 1:5

شکل)58-5( ترسیم اتصال گوشه ای دوبل چوبی دوتایی در سه نما و تصویر مجسم انفجاری

شکل)59-5( ترسیم اتصال گوشه ای کم و زبانه با کوله در سه نما و تصویر مجسم انفجاری با مقیاس 1:5 تصویر مجسم 
انفجاری
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شکل60-5: ترسیم اتصال گوشه ای کم و زبانه کوله دار قید به پایة مبل در سه نما و تصویر مجسم مقیاس 1:5

شکل 61-5: ترسیم اتصال گوشه ای فاق و زبانه با برکج در سه نما و تصویر مجسم به مقیاس 1:5

شکل 62-5: فاق و زبانه با کنشکاف در سه نما و تصویر مجسم به مقیاس 5/1

شکل 63-5: ترسیم اتصال گوشه ای فاق و زبانه با دوراهه در سه نما و تصویر مجسم انفجاری به مقیاس 1:5
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شکل 64-5: ترسیم اتصال گوشه ای فاق و زبانه پروفیل شده یک طرف در سه نما و تصویر مجسم انفجاری به مقیاس 1:5

شکل 65-5: ترسیم اتصال گوشه ای دوبل با پروفیل دو طرفه)درز گوشة قاب فارسی و گونیایی( در دو نمای رو به رو و باال 
و تصویر مجسم اتصال و تصویر مجسم انفجاری

شکل 66-5: ترسیم اتصال گوشه ای انگشتی در سه نما و تصویر مجسم به مقیاس 1:5
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شکل 67-5: ترسیم اتصال گوشه ای کم و زبانه کوله دار با برکج در سه نما و تصویر مجسم انفجاری به مقیاس 1:5

شکل 68-5: ترسیم اتصال گوشه ای دور و فارسی بیسکویتی در سه نما و تصویر مجسم انفجاری به مقیاس 1:5

3-2-5    ترسیم اتصاالت میانی)کمربندی(
 ترسیم اتصاالت میانی)کمربندی( در شکل های 69-5 تا 72-5 نشان داده شده است.

شکل 69-5: ترسیم اتصال طبقه و زیر سری قابل تنظیم در برش پیشانی و تصویر مجسم 
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شکل 70-5: ترسیم اتصال میانی دوبل در برش پیشانی و تصویر مجسم

       شکل 72-5: ترسیم اتصال میانی کم و زبانه با گوه              شکل 71-5: ترسیم اتصال میانی انگشتی در برش پیشانی 

4-2-5     اتصال گوشه ای صفحه ای قلیف
زبانۀ قلیف یا کوتاه است یعنی در طول اتصال آن تعداد چند زبانۀ جدا به کار رفته یا بلند، یعنی 

در طول کار، زبانه به صورت سراسری به کار رفته است.
قلیف سادۀ زبانه بلند- تصویر مجسم انفجاری قلیف صفحات مصنوعی در شکل 73-5 و نقشۀ 
اجرایی قلیف ساده در صفحات مصنوعی با اندازۀ مقطع زبانۀ در شکل 74-5 نشان داده شده است.

قلیف  اجرایی  نقشة  شکل)5-74( 
در  زبانه  مشخصات  با  بلند  زبانه 

مقطع

شکل)73-5( تصویر مجسم انفجاری قلیف زبانه بلند)جداگانه(
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اتصال گوشه ای قلیف سرخود- تصویر مجسم انفجاری قلیف زبانه سرخود در شکل 75-5 و نقشۀ 
اجرایی قلیف در شکل 76-5 در صفحات مصنوعی نشان داده شده است.

شکل)76-5( نقشة برش اجرایی قلیف سرخود                         شکل)75-5( تصویر مجسم انفجاری قلیف زبانه سرخود

اتصال قلیف گوشۀ صفحات با زاویۀ 45 درجه- تصویر مجسم انفجاری قلیف صفحات مصنوعی 
با زاویۀ 45 درجه در شکل 77-5 و نقشۀ اجرایی قلیف گوشه صفحات مصنوعی در شکل 78-5 با 

مشخصات اندازۀ مقطع زبانه و عالئم اختصاری نشان داده شده است.

شکل)78-5( نقشة برش مصنوعی با زاویة 45 درجه        شکل)77-5( تصویر مجسم انفجاری اتصال قلیف با زاویة 45 درجه

ترسیم اتصال گوشه ای صفحه ای 45 درجه و گونیایی - ترسیم اتصال گوشه ای صفحات مصنوعی 
با دوبل تحت زاویۀ 45 درجه به صورت تصویر مجسم و نقشۀ جزئی با مقیاس 1:1 در شکل 5-79 

نشان داده شده است.

شکل)5-79(
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صفحات  در  گونیایی  دوبل  اتصال  انفجاری  مجسم  تصویر  صفحات-  در  گونیایی  دوبل  اتصال 
مصنوعی در شکل 80-5 و نقشه برش جزئی با مقیاس 1:6 نشان داده شده است.

دوبل گونیاییدوبل گونیایی شکل)5-80(
تصویر  به صورت  و  عمودی  به صورت  دوبل  با  گوشه ای صفحه ای  اتصال  ترسیم  شکل 5-81: 

مجسم انفجاری و برش جزئی به مقیاس 1:1

شکل)5-81(
ترسیم اتصال گوشه ای صفحه ای- تصویر مجسم انفجاری قلیف گونیایی در صفحات مصنوعی و 

نقشۀ برش جزئی به مقیاس 1:1 در شکل 82-5 نشان داده شده است.

زبانة گونیایی
زبانة گونیایی از جنس روکش

شکل)5-82(
قلیف با زبانۀ گونیایی از مواد مصنوعی- تصویر مجسمۀ انفجاری قلیف با زبانۀ گونیایی از مواد 

مصنوعی و نقشۀ برش جزئی به مقیاس 1:1 در شکل 83-5 نشان داده شده است.

زبانة گونیایی از 
زبانة گونیایی )KU(مواد مصنوعی

شکل)5-83(



توانایی ترسیم اتصاالت چوب226

5-2-5    ترسیم اتصاالت جداشدنی گوشۀ صفحات
اتصال سقف کابینت با بدنه، کف با بدنه، طبقه به بدنه با پیچ و مهره خارج از مرکز، استوانه ای، 

ذوزنقه ای و الیت ساده و گونیایی و نبشی در شکل های 84-5 تا 89-5 نشان داده شده است.

شکل)5-87(

شکل)5-86(

شکل)5-88(

شکل)5-89(

شکل)85-5(                                                              شکل)5-84(

جدا  صفحه ای  اتصال  ترسیم   :5-84 شکل 
شونده با پیچ و مهره و محفظۀ غیرمرکزی

با  مهره  و  پیچ  اتصال  ترسیم   :5-85 شکل 
محفظۀ ذوزنقه برای طبقه و کپسولی برای اتصال 

سقف به بدنه.

شده  دنده  میلۀ  اتصال  ترسیم   :5-86 شکل 
بدنۀ  به  صفحه  اتصال  برای  فیتینگ  استوانۀ  با 

کابینت

و  پیچ  با  صفحه  اتصال  ترسیم   :5-87 شکل 
دگمۀ جاسازی شده برای اتصال صفحات کف و 

سقف به بدنۀ کابینت

با  الیت  صفحۀ  اتصال  ترسیم   :5-88 شکل 
میلۀ مستقیم و میلۀ لوالیی برای اتصال سقف یا 

کف به بدنۀ کابینت

فلزی)نبشی(  گونیای  ترسیم   :5-89 شکل 
برای اتصال سقف یا کف به بدنۀ کابینت.



227

وب
 چ

الت
صا

م ات
سی

 تر
یی

وانا
ت

جم
 پن

صل
ف

ترسیم اتصاالت جداشدنی گوشه صفحات با پیچ و مهرۀ الیت با پیچ و مهره برش دار در شکل های   
90-5 تا 93-5 نشان داده شده است.

          شکل)91-5( اتصال جداشدنی ذوزنقه از جنس مواد مصنوعی         شکل)90-5( اتصال جداشدنی قید به پایة کابینت

شکل)92-5( اتصال جداشدنی پیچ و مهرۀ الیت برای بستن دو قطعة صفحات مصنوعی به هم

الیت گونیایی

مهره غیر 
مرکزی حلزونی

مهره غیر 
مرکزی حلزونی

شکل)93-5( اتصال جداشدنی)الیت گونیایی با مهرۀ حلزونی غیرمرکزی(
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6-2-5    اتصاالت متقاطع
از اتصال متقاطع  در دو قطعه چوب که به صورت به عالوه یا ضربدر به یکدیگر متصل شوند 
استفاده شده است و در پنجره ها و درها و کابینت های کتابخانه و جاظرفی و کلیۀ نماسازی های 

چوبی مشبک برای شیشه های رنگی کاربرد دارد )شکل های 94-5 تا 5-99(.

نیم  متقاطع  اتصال  شکل)5-94( 
و نیم ساده در ضخامت قیدها

و  نیم  متقاطع  اتصال  شکل)5-95( 
نیمه در ضخامت و عرض قیدها

نیم  و  نیم  متقاطع  اتصال  شکل)5-96( 
همراه با دو راهه و ابزار خورده

شکل)97-5( تصویر مجسم اتصال متقاطع در 
حال جازدن

شکل)98-5( اتصاالت متقاطع با زوایای مختلف 90 درجه و 
کمتر یا بیش تر

قید عمودی

قید افقی

محل اتصال نیم و نیم به صورت شیب دارمحل اتصال نیم و نیم به صورت عمودی

شکل)99-5( اتصال متقاطع نیم و نیمه همراه با پخ و دو راهه
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 نمونۀ نقشۀ سه نمای اتصال عرضی به وسیلۀ قیدهای کنشکاف شده )قلیف زبانه سرخود( در 
شکل 100-5 نشان داده شده است.

ابتدا، نمای رو به روی باالی اتصال را طبق اندازۀ 1:1 و سپس نمای از چپ را رسم کنید.

شکل)100-5( ترسیم اتصال عرضی به وسیلة کنشکاف قیدهای به هم متصل شده در سه نما )قلیف زبانه سرخود( با 
اندازه گذاری
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 اتصال طولی دم چلچلۀ دو طرفه را با اندازه و مشخصات داده شده رسم کنید. ابتدا نمای رو به 
رو، سپس نمای از باال و بعد از آن نمای از چپ )شکل 5-101(.

شکل)102-5( ترسیم اتصال طولی دم چلچله دو طرف در سه نما با اندازه گذاری
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 اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده با لبۀ ابزار خورده را رسم کنید. ابتدا نمای رو به رو، سپس نمای 
از باال و بعد از آن نمای از چپ را با اندازه ها و مشخصات داده شده، ترسیم نمایید )شکل 5-103(.

شکل)103-5( ترسیم اتصال گوشه ای فاق و زبانة ساده با لبة ابزار خورده مخصوص قاب با اندازه گذاری
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از  نمونه  اندازۀ 1:1 ترسیم کنید. چند  آزاد در  با دست  را می توانید  اتصاالت در مقطع برش   
اتصاالت در حالت برش در شکل های 104-5 تا 119-5 نشان داده شده است.

قاب  اتصال  ترسیم  شکل)5-111( 
صداگیر  قطعة  و  زهوار  با  شیشه  و 

 M:1:1

شکل)104-5( ترسیم اتصال گرات دو 
 M:1:1 طرفه

شکل)105-5( ترسیم اتصال میانی 
قلیف با زبانة جدا )زبانه می تواند 

از چوب یا بیسکویتی باشد( 

اتصال  ترسیم  شکل)5-106( 
با زبانة جدا  قلیف فارسی  گوشه ای 

)زبانه  از جنس های مختلف( 

دم چلچلة  اتصال  ترسیم  شکل)5-107( 
 M:1:1 ساده دو زبانة

دم  اتصال  ترسیم  شکل)5-108( 
 M:1:1 چلچله یک رو مخفی

شکل)109-5( ترسیم اتصال قیدها 
 M:1:1 به پایة میز

و  قاب  اتصال  ترسیم  شکل)5-110( 
 M:1:1 تنگة چوبی قلیف با قلیف با
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 اتصاالت گوشه ای جداشدنی و ثابت و انواع اتصاالت قاب و تنکه را طبق اندازه و مشخصات داده 
شده ترسیم کنید )شکل های 112-5 تا 5-116(.

شکل)116-5( اتصال جداشدنی پیچ با مهره استوانه ای صفحه به 
بدنة کابینت

اتصال  ترسیم  شکل)5-112( 
دوبل  با  فارسی  گوشة  صفحه ای 

گونیایی از جنس چندالیی روکشی

جنس  از  گونیایی  زبانه 
چندالیی روکشی

قاب و تنکه از چوب ماسیو

با  ماسیو  چوب  از  تنکه  و  قاب 
زبانة قلیف جدا

قاب و تنکه به صورت کنشکاف 
پله ای قرار گرفته است.

با  چندالیی  صفحات  از  تنکه 
صفحة چوبی

تنکه دوراهه شده با پوشش فلزی 
و قاب چوبی

قطر مهره استاندارد
پیچ اتصال

درپوش

با  مصنوعی  صفحات  از  تنکه 
قاب  و  جدا  زبانه  قلیف  اتصال 

چوبی

لبة دوراهه شده

در  تا  خورده  شکاف  تنکه  لبه 
موقع اتصال محکم شود.

دوبل از جنس راش

زبانة گونیایی از 
جنس مواد مصنوعی

روکش کاج

روکش راش

شکل)113-5( ترسیم اتصال صفحه ای 
از  گونیایی  دوبل  با  فارسی  گوشة 

جنس مواد مصنوعی

شکل)114-5( ترسیم اتصال گوشه با 
دوبل طبق اندازۀ نرم ساده شده

شکل)115-5( ترسیم اتصال قاب و تنگة هشت نوع مختلف
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 ترسیم نمای در ورودی اندازه گذاری شده از چوب ماسیو افرا تنها برش عرضی اتصال در با دیوار 
دکوری و برش جزئی زهوار پروفیل روی در )شکل 5-117(.

اندازه در    میلی متر 860 × 1990 
عرض پوشش دیوار 290 میلی متر

)H× B× T( از چوب ماسیو

شکل)117-5( پروژۀ یک در ورودی با اندازه گذاری در نما و برش های عرضی
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 ترسیم اتصاالت در درهای ورودی همراه با تصویر مجسم اتصال و نقشۀ برش جزئی و تصویر 
مجسم اتصال زیرسازی سقف کاذب با یراق مخصوص به سقف اتاق )شکل های 118-5 تا 5-121(

فضای زیرسازی

پروفیل عایق
لوال با برگه های مستقیم

قید قاب دوراهه شده

شکل)118-5( نقشه نمای انواع درهای ورودی در طرح های مختلف قاب و شیشه و قاب و تنکه و دوجداره

با پوشش چوبی دیوار و  نقشه در لوال شده  شکل)5-119( 
تصویر مجسم آن در برش جزئی مقیاس 1:1

با پوشش چوبی دیوار و  لوال شده  نقشه درِ  شکل)5-120( 
تصویر مجسم آ» در برش جزئی مقیاس 1:1

مواد  جنس  از  یراق  اتصال  مجسم  تصویر  شکل)5-121( 
مصنوعی لوالیی مخصوص زیرسازی سقف کاذب
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1- نماهای اتصال در شکل مقابل را ترسیم کنید و مشخصات آن ها را بنویسید.    

)س-1 (
2- انواع اتصاالت را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.
3- اتصال الیت با میلۀ دنده شدۀ مستقیم را رسم کنید.
4- اتصال صفحه ای قلیف با زبانۀ گونیایی را رسم کنید.

5- اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ با برکج را رسم کنید.
6- اتصال نیم و نیم پله ای دم چلچله را رسم کنید.

7- اتصال صفحه ای دوبل را رسم کنید.
8- اتصال صفحه ای در شکل مقابل را با صفحه از جنس MDF روکش شده و زبانۀ از جنس مواد 

مصنوعی را رسم کنید.   

)س-8(
زبانه  قلیف  دوراهه،  با  تنکه  زبانۀ  و  کنید)فاق  ترسیم  را  تنکه  و  قاب  گوشه ای  اتصال  نوع  دو   -9

جدا(.
10- مقطع برش عرضی اتصال قیدها به پایۀ میز را رسم کنید.


