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خریداران انواع مبلمان هنگام مراجعه به بازار با اصطالحاتی از قبیل فوم گرم، فوم 
که  می شوند  مواجه  و...  زیگزاگ  فنر  لول،  فنر  تسمه کشی،  یورتان،  اسفنج  سرد، 
ممکن است با توجه به دانش فروشنده صحیح یا ناصحیح ارائه داده شود؛ در ادامه 

برخی از این اصطالحات توضیح داده شده است.
اسفنج: همان ابر معمولی است که در ضخامت های مختلف برای بیشتر قسمت های 
مبلمان استفاده می شود؛ مثاًل در دسته ها و پشت مبل، اسفنج های نازک قرار داده 
می شود، و در کف مبلمان نیز در بسیاری از موارد، از اسفنج هایی موسوم به اسفنج 
30 کیلویی استفاده می شود که منظور از 30 کیلویی )در برخی موارد 25 یا 20 
کیلویی( دانسیته )چگالی( اسفنج می باشد. هر چه چگالی اسفنج باالتر باشد، طول 

عمر آن در قسمت کف بیشتر خواهد بود.
کوره ساخته  در  و  نسبت مشخص،  با  مواد شیمیایی مخصوصی  ترکیب  از  فوم: 
می شود، دارای انواع مختلفی بوده و در انواع مبلمان و صندلی های اتومبیل به کار 
می رود. به دلیل ساخت متنوع دارای کیفیت های مختلف و متفاوتی هستند، و از 
نظر ماندگاری نسبت به اسفنج های معمولی طول عمر بیشتری دارند. فوم هایی که 
برای مبلمان استفاده می شوند، فوم گرم، فوم سرد و فوم ویژه است. ضخامت فوم 

نیز صرف نظر از جنس آن، می تواند 10، 13 یا 15 سانتی متر باشد.
فوم گرم: علت نام گذاری فوم گرم روش ساخت آن است که در دمای باالی کوره 
پخته می شود. فوم گرم نسبت به اسفنج، برای استفاده در کف مبلمان مناسب تر 
است. خاصیت بارز فوم گرم سفت بودن آن است که البته این خاصیت به مرور 
زمان در اثر استفاده، کمتر و در نتیجه نرم تر می شود. خاصیت ارتجاعی فوم گرم 

به مرور کمتر شده و بعد از چند سال به اصطالح جا می اندازد.
فوم سرد: دلیل نام گذاری فوم سرد نیز به استفاده از حرارت غیرمستقیم یا دمای 
کم، در مراحل ساخت آن می باشد، دمای کم، به شکل گیری مولکول های این فوم 
فرصت بیشتری می دهد و به همین دلیل حالت ارتجاعی این فوم نسبت به فوم 
گرم بیشتر بوده و به طور ملموسی نرم تر می باشد. معموالً برای قسمت کف مبلمان 
راحتی، از فوم سرد استفاده می شود که به دلیل نرم بودن، راحتی بیشتری داشته 
و طول عمر آن نسبت به فوم گرم بیشتر است؛ یعنی مدت زمان بیشتری طول 
می کشد تا حالت ارتجاعی خود را از دست بدهد. در ضمن معموالً تولیدکنندگانی 

که برای مبل خود، فوم سرد به کار می برند، آن را 18 ماه ضمانت می کنند.
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انواع فوم و اسفنج مورد استفاده در رویه کوبی مبلمان 

فنر زیگزاگ 3/5 با عایقفنر پاکتی

نمونه فنر لول کامل تعبیه شده در کف

تهیه فوم قالبیکارگاه تهیه فوم

نمونه تسمه کشی در مبل دو نفره

فوم ویژه: این فوم، خواص فوم گرم و سرد را هم زمان داشته و از نظر نرمی و 
سفتی، بین سرد و گرم می باشد. به تازگی برای بعضی مبلمان راحتی و کالسیک، 

از این فوم استفاده می شود.
به  می تواند  که  است  فوم  ظاهری  شکل  منظور  تخت(:  یا  )عدسی  فوم  قالب 
صورت دو طرف تخت، یک طرف تخت و یک طرف محدب باشد که به آن فوم 

می گویند. عدسی 
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ساده،  شکل های  به  که  پلی استری  مواد  از  نازکی  رشته های  ویسکوز:  الیاف 
حلقه ای و کروی تولید شده و در داخل کوسن ها و تشک های کف و بالشتک های 
پشتی مبلمان به کار می روند. از نکات مثبت ویسکوز نرمی و راحتی فوق العاده آن 
است، که البته برای کف کمتر توصیه می شود، زیرا حالت ارتجاعی کمتری نسبت 
به فوم و اسفنج داشته و به راحتی روی سطح تشک جای نشیمن باقی می ماند.

فنر لول: فنرهای فلزی لوله ای شکل هستند که برای مبلمان استیل و تشک های 
داده  قرار  و گونی  بین تسمه ها  و  فوم  زیر  فنرها در  این  استفاده می شود.  خواب 

می شوند. طول عمر مبلمانی که دارای فنر لول هستند، نسبتاً زیاد است.
انواع  برای  که  هستند  مسطحی  و  شکل  زیگزاگی  فلزی  فنرهای  زیگزاگ:  فنر 

می شود. استفاده  کمتر  فنر  نوع  این  از  امروزه  البته  مناسب اند.  راحتی  مبلمان 
با  هم،  موازی  نازک  تسمه های  یا  نوار  ترکیب  از  تسمه کشی،  تسمه کشی: 
روکش های پارچه ای یا نایلونی به صورت پیوسته ساخته شده که در حال حاضر در 
انواع مبل )راحتی و کالسیک( استفاده می شود. از آنجایی که رویه کوبی با خرده 
پارچه و اسفنج، به رویه کوبی با فوم تغییر کرده، از تسمه کشی نسبت به قبل بیشتر 
استفاده می شود. قباًل به جای تسمه های کشی از تسمه های نخی غیرکشی استفاده 
می شد که با ترکیب فنر لول یا فنر زیگزاگ به کار برده می شد. تسمه کشی باعث 

می شود حالت ارتجاعی فوم بیشتر حفظ شود.
الیکو: ورق های نازکی از پنبه و پلی استر است که برای دسته ها و تکیه گاه و در 
استفاده می شود.  بیشتر(  )برای طول عمر  فوم  و روی  موارد در کف مبل  بعضی 
الیکو نیز مانند اسفنج براساس جرم حجمی )چگالی( دسته بندی می شود و هرچه 
دانسیته آن باالتر باشد، توان تحمل فشار بیشتری را داشته، و طول عمر آن افزایش 

می یابد.
الیاف  و  فوم  اسفنج،  از  راحتی  و  مبل کالسیک  انواع  رویه کوبی  در  کلی  به طور 
ویسکوز استفاده می شود: در دسته ها و پشتی بیشتر مبلمان اسفنج با ورقه های 
نازک به کار می رود )در بعضی موارد برای دسته و پشتی مبل نیز فوم و ویسکوز 
قابل استفاده است(، و برای کف مبلمان کالسیک فوم گرم، فوم سرد یا فوم ویژه 

می شود. استفاده 
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اخالق حرفه ای در رویه کوبی
خانم خانه داری به بازار پارچه فروشی مراجعه و 17 متر پارچه رومبلی رنگی از قرار 
متری 500/000 ریال خریداری و جمعاً به مبلغ 8/500/000 ریال به فروشنده 

پرداخت کرد.
پارچه تا آماده شدن کالف مبل و رنگ کاری چند روز در منزل مشتری نگه داری 

شد.
این خانواده در منزل خود گربه ای نگه داری می کردند فرزند خانواده در حال بازی 
با گربه پارچۀ رومبلی را برداشته و به طرف گربه پرتاب کرد. ناگهان گربه پارچه را 
چنگ زده و تعدادی از نخ های پارچه کشیده شده و از حالت ظرافت اولیه خارج 

شد.
خانم خریدار پارچه را برداشته و به مغازۀ پارچه فروشی و به همان شخص فروشنده 
مراجعه کرد و درخواست تعویض یا پس دادن پارچه را نمود. فروشنده با اطمینان 
گفت امکان ندارد پارچه تحویلی از ابتدا چنین بوده باشد اما از آنجایی که به اصل 
مشتری مداری توجه داشت پارچه را پس گرفت و مبلغ را کامل به خریدار پس داد. 
وقتی خانم خریدار خواست از فروشگاه خارج شود. فروشنده به آرامی گفت خانم 
شما در منزل گربه دارید؟ این کشیده شدن نخ ها و ریش ریش شدن حاصل چنگ 
زدن است. اما من پذیرفتم. خانم خریدار چون مبلغ را گرفته بود بدون معطلی و 

پاسخ از مغازه خارج شد.
چند روز گذشت و کالف مبل آماده شد. رویه کوب از صاحب مبل درخواست پارچه 
نمود. در این چند روز خانم خانه دار یا خود مشغول فکر کردن بود و اینکه چگونه 
به  با وسوسۀ شیطان تصمیم گرفت  برده؟  به وجود گربه در منزل پی  فروشنده 
مغازه دیگری رفته و پارچه دیگری بخرد اما وجدان بیدار و حس عاقبت اندیشی او 
ایشان را مذمت کرد و در ذهن خود گفت عاقبت و ایمان خود را به 2 متر پارچه 
که 1/000/000 ریال هزینه دارد می فروشی؟ و با اصرار فراوان بر نفس خود غلبه 

می کند و به مغازه پارچه فروشی اول مراجعه و واقعیت را بیان می کند.
می گوید شما درست حدس زدید گربه این پارچه را چنگ زده است و من نتوانستم 
خودم را قانع کنم که پارچۀ دیگری تهیه کنم، همون پارچه را تحویل گرفته و پس 
از پرداخت مبلغ پس گرفته شده با وجدانی راحت و آسوده از مغازه خارج شد. و 
خداوند را شکرگزاری نمود. حتماً شما نیز در چنین موقعیت هایی تصمیم مناسب 

با رضایت الهی را می گیرید.
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ارزشیابی 

ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر فصل یک نمره مستمر )از 
5 نمره( و یک نمره شایستگی فصل )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استانداردهای 
امکان جبران فصل های در  ثبت می گردد.  برای هر هنرجو  عملکرد جداول ذیل 

طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی فصل4 مواد و ابزار رویه کوبی مبلمان چوبی

تکالیف 
عملکردی 

)شایستگی ها(
استاندارد )شاخص ها، نتایحاستاندارد عملکرد

نمرهداوری، نمره دهی(

مواد  انتخاب  1ـ 
رویه کوبی 

2ـ نوارکشی

و  ابزار  از  استفاده  با  ـ 
کالف  مناسب  مواد 
مبل را نوارکشی کند. 

مواد  و  ابزار  با  ـ 
و  اسفنج کاری  مناسب 
فوم کاری مبل را انجام 

دهد.

باالتر از حد انتظار

ـ مواد مناسب رویه کوبی 
را انتخاب کند.

ـ نوارکشی مناسب مبل 
را انجام دهد.
ـ فوم کاری و 

اسفنج کاری مناسب را 
انجام دهد.

3

3ـ فوم کاری

در حد انتظار 
)کسب شایستگی(

ـ مواد مناسب رویه کوبی 
به کار ببرد.

ـ نوارکشی مناسب و 
قابل قبول را انجام دهد.

فوم کاری نامناسب را 
انجام دهد.

2

پایین تر ازحد 
انتظار )عدم احراز 

شایستگی(

ـ مواد نامناسب با اندازه 
و تعداد نامناسب را به 

کار برده است.
ـ نوارکشی نامناسب 

انجام دهد.
ـ فوم کاری نامناسب و 

نافرم انجام دهد.

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی فصل از 3

نمره فصل از 20


