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فصل پنجم

رويه كوبي مبلمان چوبي
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مبل هاي رنگ شده ،با احتياط كامل به كارگاه رويه كوبي منتقل شده و به ترتيب
زير مراحل رويه كوبي انجام مي شود.
مانند رنگ كاري ،رويه كوبي نیز بخش تكميلي و تزئيني مبل محسوب شده و
بسيار مهم و حساس است ،زیرا اگر رويه كوبي صورت نگيرد ،مبل با همۀ نقش و
نگار زیبایی که دارد ،باز هم براي مصرف كننده قابل استفاده نخواهد بود بنابراین
رویه کوبی عالوه بر اینکه نقش کاربردی مبل را افزایش می دهد به زیبایی آن نیز
کمک شایانی می نماید.

1ـ   5ـ مرحله اول رويهكوبي
 1ابتدا كف و پشتي مبل را اندازه گرفته ،به همان اندازه روي اسفنج مورد نظر
خط كشي کرده و با اره اسفنج بري آن را ببريد.
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 2براي دسته هاي مبل بايد ماهيچه درست كنيد .براي بستن ماهيچه ،از گوني به
رنگ قرمز به اندازه    50تا 60سانتي متر با قيچي برش بزنيد ،گوني بريده شده را
نصف کرده و روی دسته بگذارید ،و آن را به شکل لوله ای که درون آن خالی است
تبدیل کنید و با منگنه ،به لبة دسته بكوبيد.

براي پركردن ماهيچه ،معموالً از ضايعات استفاده می شود که مازاد ضایعات تودوزي
ماشين كه از شركت هاي مختلف خودروسازي تهيه مي شود ،گزینه مناسبی است؛
زيرا مقاومت و استحكام خوب و مناسبي داشته و مانند پنبه يا كنف زود جمع
نشده و پس از مدتي شل نمي شود.
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پس از پر شدن ماهیچه با پارچه و اسفنج و مواد گفته شده ماهیچه به شكل بالش
در می آید که باید روي دسته مبل محكم شود.

ماهيچه دو دسته مبل را به همين روش درست نموده و رويه كوبي كنيد .هر
چهار طرف دسته ماهيچه را با منگنه خوب محكم بدوزید تا ضايعات پارچه از آنها
خارج نگردد .منگه كوب يكي از ابزارهاي اصلي و اساسي رويه كوبي مبل بوده و به
کمپرسور هوا متصل است.
 3پس از تشكيل ماهيچه ،زير دسته و ماهيچه با اسفنج پوشانده و به منظور
استحكام بيشتر ،بدنه را با ضايعات اسفنج و پارچه پر كنيد .اسفنج را با منگنه به
بدنه و دسته مبل (ماهيچه) ،منگنه کنید ،به طوری که بدنه و ماهيچه به هم متصل
شوند براي نگه داشتن ضايعات ،باید قب ً
ال بدنه مبل را با گوني پوشش داده و یک
ديواره نگه دارنده ايجاد کرد.
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 4پارچه اصلي دسته را به ابعاد  85×70سانتی متر (در این نوع مبل) ببرید و آن
را محکم روی دسته و ماهيچه بکشید و منگنه کنید.

 5پارچه بريده شده براي پشت مبل را از وسط نصف كنيد.
 6پارچه بريده شده را از سمت آستر با خودكار عالمت بزنيد تا هنگام كوبيدن،
به سمت باال و روي كار باشد .اين عمل را به دليل اينكه راه پارچه يك جهت باشد
انجام دهيد.
 7مغزي به صورت توپي را که از رشته هاي نخ بافته شده است ،روی پارچه قرار
داده ،به اندازه 15تا  17برگردانید و با چرخ خياطي بدوزيد.
 8پارچه دوخته شده را روي دسته ها قرار داده (در اين قسمت بايد به جهت راه
پارچه توجه كنيد ).و عالمتي كه به وسيله خودكار زده بوديد مشخص كنيد.
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 9از زير قسمت آستر پارچه را با منگنه به سطح مبل كوبيده و سمت روي پارچه
را محكم بكشيد تا پارچه کام ً
ال صاف شده و به طور كامل بر روي دسته قرار گرفته
و سپس با منگنه بکوبید.
 10دسته دیگر را نیز به همین ترتیب رویه کوبی کنید ،و پارچه هاي اضافي دور
دسته ها را با قيچي ببريد.

 11گوني پشت صندلي پامبل را به اندازه پشتي بريده و با منگنه به ديواره پشتي
بكوبيد.
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 12بعد از گوني كشي ،اسفنج را به اندازه پشتي اندازه گرفته ،ببريد و روي گوني
نصب شده قرار دهيد ،سپس از وسط پشتي اسفنج را خط كشي كنيد.
 13به كمك خط كش با چوب راهنما ،خط سمت چپ و راست را بكشيد.

 14خط كشي بايد به اندازه  34سانتي متر از باال و  17سانتي متر از پایين به موازات
هم كشيده شود.
 15به ارتفاع  72سانتي متر از روي اسفنج به ابعاد  80×41يا  72×34به صورت
قالب پشتي برش بزنيد
(البته لبه يا ضخامت اسفنج ها را نيز بايد چسب بزنید).
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 16قالب را روي اسفنج گذاشته و با چاقوي اسفنج بري آن را ببريد.
 17وسط پشتي نيز قالب جداگانه اي خواهد داشت؛ يعني يك پشتي مبل ،داراي 3
قالب سمت چپ ،راست و وسط مي باشد.
در شكل زير ابعاد اسفنج را ببينيد.
 18اسفنج ها را به صورت تاخورده و لول شده ،روی خط ترسیم شده پشتی
بچسبانید .البته قبل از آن باید سطح گونی را با چسب فرم و با پیستوله ،چسب
بزنید.
 19در پشتي مبل يك نفره قوسي تكيه گاهي  3تا ايجاد مي شود.
 20با توجه به اينكه چسب فوري مي باشد هر سه قطعه اسفنج را بر روي نقاط
خط كشي شده بچسبانيد.
 21فضاي خالي داخل اسفنج ها را با ضايعات ريز پارچه پر کرده و محكم فشار
دهيد تا به خوبی سفت شده و پس از تكيه دادن شل نشود.

 22به منظور استحكام بيشتر زير كار رويه كوبي ،نقاط كناري چسب خورده را با
منگنه به ديواره چوبي مبل بكوبيد.
 23پارچه رويه و اصلي را كه همرنگ دسته هاست به ابعاد  100×90سانتی متر
(حدود  20سانتي متر اضافه تر از ابعاد اصلي) با متر اندازه گرفته و با قيچي ببريد.
اضافه پارچه ،برای برگرداندن لبه پارچه به روي چوب و ايجاد استحكام و مقاومت
كافي مي باشد.
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 24پارچه را روي آستر و اسفنج گذاشته و با خودكار عالمت بزنيد .مغزي الستيكي
را مانند دسته ها دور تا دور با چرخ خياطي دوردوز كنيد.
 25اين مدل رويه كوبي ،به مدل خياري معروف است.

 26پارچه اصلي را روي لبه هاي كناري وسطي (تا شده اسفنج) با منگنه محكم
بكوبيد.
 27پارچه اضافي را روي چوب برگردانده ،با دست محكم بكشيد تا به خوبي سفت
و محكم شود و سپس با منگنه به چوب كالف مبل بكوبيد.

پس از عمليات رويه كوبي دسته ها و پشتي مبل ،نوبت به رويه كوبي كف مبل
می رسد.
 28ابتدا بايد به منظور ايجاد تكيه گاه محكم و نگه دارنده ،كف مبل را تسمه كشي
كنيد.
اين كار به صورت حصیربافی و به طور موازي و متقاطع انجام مي شود.
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 29تسمه ها را با منگنه به لبه جلو بكوبيد و سپس طرف ديگر را محكم كشيده و
به طرف مقابل بكوبيد تا به خوبي سفت و محكم شود.

 30روي تسمه ها را با گوني زير كار و آستر بپوشانيد و گونی را به كالف كف
منگنه كنيد.
 31روي گوني را با پارچه همرنگ دسته و پشتي بپوشانيد و با منگنه محكم كنيد.
 32لبه جلوي مبل كه قسمت نشيمن بوده و زير زانوها قرار مي گيرد ،یک الستیک
سفت به ضخامت  3سانتي متر با ميخ معمولي متصل کنید ،تا تشكي مبل را
به خوبي نگه دارد و فرد پس از نشستن ،به جلو نيفتد.

 33پارچه اي به عرض  5سانتي متر را از پشته باال و پايين به عنوان كمكي و
نگه دارنده پارچه اصلي پشت مبل بكوبيد.
 34پارچه دوخته شده زير دسته هاي ماهيچه و پشت مبل ،به صورت يك تكه به
كالف مبل يك نفره كوبيده مي شود.
142

فصل پنجم :رويهكوبي مبلمان چوبي

 35مرحله ماقبل آخر ،تشك دوزي و نصب آن روي كف مبل است.

 36پالستيك کم ضخامتی را كف مبل گذاشته و با خودكار ،دور تا دور آن را
مطابق فرم و مدل پشتي و كف خط كشي كنيد.
 37پارچه گلدار را روي زمين پهن کرده و قالب پالستيكي را روي آن قرار دهيد.
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 38دور تا دور قالب پالستيكي را به عنوان قالب ،عالمت گذاري کرده ،و با قيچي
ببريد.

 39قالب كف مبل را اندازه گرفته و با پارچه طرح دار به اندازه فوم كف و به
ضخامت  8تا  13سانتي متر (بنا به سفارش مشتري) به ابعاد  60×60سانتي متر
دوخته شده و فوم را داخل آن ،جا بزنيد .البته بايد قالب كف از طريق الگو روي
فوم نيز مانند پارچه پياده شده و مطابق آن بريده شود.
 40تشك آماده شده را روي كف گذاشته و نشيمن آن را امتحان كنيد.
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 41مرحله پاياني ،سرمه دوزي و پوشاندن منگنه ها و ايجاد ظرافت و زيبایي مبل
است.
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 42دور تا دور دسته ها ،پشتي ،كف و زير تشك ها را به وسيله چسب حرارتي و
هويه تفنگي ،سرمه همرنگ و تزئيني بچسبانید.

پروژة صندلی یا پوف لمسه كاري شده:
در اين پروژه ،با روش ساخت يك نوع صندلي تمام پارچه كه به آن پوف گفته
ميشود و كاربرد آن بيشتر به عنوان صندلي کنار میز دراور است ،آشنا ميشويم.
نوع كوتاه آن ميتواند به عنوان زيرپايي به كار رود و درصورتي كه روي آن شيشه
قرار گيرد ،نقش ميز را نيز ميتواند داشته باشد.
براي ساخت پوف ،مانند تمام مبلهاي پارچهاي ابتدا كالف آن ساخته شده و
آنگاه روي آن پارچه كشيده ميشود .كف نشيمن آن لمسه كوبي ميشود كه روش
اجراي آن در پودمانهاي گذشته توضيح داده شده است.
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نقشة طرح :در شکل تصویر مجسم و نقشة انفجاری کالف یک پوف با
نشيمن دايره شكل مشاهده میشود و سه نمای آن نیز در شکل نمايش
داده شده است.

تصویر مجسم و نقشة انفجاري پوف

شكل سه نماي اسكلت پوف
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فهرست مواد اولیه
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ردیف

نوع ماده

مشخصات

۱

تخته چندالیة
به ضخامت 18
میلی متر

500 × 500
میلیمتر  2عدد

2

تخته به ضخامت
 25میلی متر

چوب نراد روسی
 400 × 80میلیمتر
 8عدد

3

پیچ

مخصوص چوب ،به
طول  50میلیمتر

4

ورق سنباده

نمرة(درجة
زبری) 120و 180

5

پارچه

رومبلی

6

اسفنج

 15کیلویی به
ضخامت  2و 5
سانتیمتر

7

پارچه

متقال

تصویر
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ردیف

نوع ماده

مشخصات

8

سوزن منگنه

ارتفاع  8میلیمتر

9

چسب چوب

سفید درودگری،
پلی وینیل
استات()PVA

10

پايه

پالستیکی گرد یا
مربع شکل

تصویر

تجهیزات
ردیف

نام ابزار

مشخصات

1

ارة عمودبر

 500وات  4دور

2

دریل دستی برقی

 500وات قطر سه
نظام 10

3

دریل پیچ گوشتی
شارژی

 14ولت با دو باتری

تصویر
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ردیف

نام ابزار

مشخصات

4

منگنه زن

نیوماتیک(بادی) یا
دستی

5

كمپرسور هوا

 50ليتري

6

سر مته

خزینه دار

7

پرگار

بازو بلند

8

گونیا

 90درجه به طول
 300میلیمتر

9

چوب سای

نیمگرد

10

سوهان

نیمگرد

11

متر نواری فلزی

 3متری

تصویر
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ردیف

نام ابزار

مشخصات

12

تخته(بلوک)
سنباده

چوبپنبهای یا
الستیکی

13

قيچي

براي برش پارچه

14

كاتر

براي برش فوم

15

مته برگی

نمره 20

تصویر

خط كشي

ابتدا دو تختة  600 × 600ميليمتر را روي ميزكار قرار داده و قطرهاي آنها را
ترسيم كنيد .آنگاه وسط ضلعهاي مربع را به دست آورده و دوخط عمود برهم
ترسيم كنيد .مركز به دست آمده همان مركز دايره است .دهانة پرگار را به اندازة
 200ميليمتر باز كرده و دايرهاي به قطر  400ميليمتر رسم كنيد .سپس به
همان مركز ،دايرهاي به قطر  600ميليمتر رسم كنيد .اين كار را بر روي هر
دوقطعه انجام دهيد.

شکل رسم قطرهای تخته

شکل ترسیم خطوط وسط اضالع مربع
برای تقسیم تخته به چهار ناحیه
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شکلترسیم دایره ای به قطر 400

شکل ترسیم دایره به قطر 600

برش كاري
برای برش کاری ابتدا باید تخته را با کمک پیچدستی به میزکار ثابت کرد .با
ارة عمودبر دایرة خارجی را با رعایت نکات ایمنی برش دهید .برای برش دایرة
داخلی کافی است یک سوراخ در کنار خط ایجاد کنید تا تیغة ارة عمودبر
در آن جای گیرد .سپس دایرة داخلی را نیز برش دهید .باید بدانید که فقط
دایرة داخلی قطعة کف برش میخورد و دایرة میانی تنها برای تنظیم پایههای
عمودی ترسیم میشود.

شکل برش دایرة خارجی

نکته

شکل برش دایرة داخلی

برای برش دایرة خارجی ،خط برش اره بايد به طرف خارج تخته بیفتد و
هنگام برش دایرة داخلی خط برش به طرف داخل تخته قرار گیرد تا از
عرض قطعه کار کم نشود .به نظر شما اين كار به چه دليلي انجام ميشود؟
پس از برش باید لبة قطعات را با استفاده از چوبسای و سپس با سنباده بهخوبي
پرداخت کنید و همچنین تیزی لبهها را بگیرید تا هنگام کار دستتان آسیب نبیند.
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مونتاژ
کالفِ پوف از هشت عدد پایه با دو قطعة دایرهاي شکل تشکیل میشود .خطوطی که در
مرحلة خط کشی ترسیم شدند ،سطح دایره را به  8قسمت تبدیل کردند و قیدهای پایه
نيز بايد بهصورت شعاعی روی این  8خط پیچشوند .برای پیچ کردن قطعات ابتدا بايد
سوراخهای موردنیاز را با مته ایجاد كرد .براي اين كار بهتر است از متههای خزینهدار
استفاده شود تا پيچ پس از بسته شدن ،با تخته همسطح شده و بیرون نزند .در شكل
كالف مونتاژ شده ،قابل مشاهده است.
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شكل قطعات كالف پوف

شكل سوراخكاري با مته خزينه دار

لمسه كاري
برای لمسهکاری ،سطح نشیمن پوف باید قب ً
ال خط کشی شود تا مرکز سوراخهایی
که برای لمسه کاری الزم است ،مشخص گردد.

شکل کالف مونتاژ شده

شکل خط کشی برای لمسه کاری

با استفاده از دریل و متة برگی نمرة  20مراکز تعیین شده را سوراخ کنید .دقت
داشته باشید تا هنگام سوراخ کاری ،مته کام ً
ال عمودی قرار بگیرد .پس از نصب
اسفنج باید پارچه را از سوراخهای تخته عبور داد؛ بنابراین ،همان طور که در
پودمانهای گذشته توضیح داده شد اسفنج نیز باید سوراخ شود .در شکل نحوة رد
کردن پارچه از سوراخهای اسفنج و تخته دیده میشود.

شکل سوراخ کاری محل لمسه

شکل قرار دادن پارچه داخل سوراخ های لمسه
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پس از رد کردن پارچه از سوراخها ،محل لمسهها باید دوخته و ثابت شوند.
برای محکم کردن و ثابت کردن لمسه ،انتهای نخی که برای دوختن لمسه استفاده
میشود ،بايد با استفاده از منگنه در زیر تخته ثابتشود.

شکل دوختن لمسه

شکل ثابت کردن نخ لمسه از پشت تخته

این کار برای تمام قسمتها انجام میشود و ضروري است كه از وسط تخته شروع
شود .پس ابتدا در رديف وسط ،پارچه را از سوراخها عبور دهيد و سپس پارچههاي
رديفهاي كناري (چپ و راست رديف وسط) را با تنظيم و كشش مناسب ،از
سوراخهاي پارچه رد كنيد .نخ و سوزن را به زير برده و نخ را گره بزنيد و ادامة نخ
را ثابت كنيد .در ادامه با انتهاي سوزن لمسه ،قسمتهايي از پارچه را كه روي هم
ميافتد ،تنظيم كنيد تا يكنواخت و مرتب شود.

شكل ردكردن پارچة رديف وسط
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شكل فروبردن پارچه در رديف كناري شكل تنظيم لمسه با انتهاي سوزن

فصل پنجم :رويهكوبي مبلمان چوبي

زماني كه لمسهكاري كامل شد ،لبههاي اضافي پارچه را كشيده و با منگنه ثابت و
محكم كنيد .سعي كنيد منگنهها به طور مرتب در يك خط و در كنار هم بخورد
تا مقدار كشش دور تا دور پوف يكسان انجام شود و همچنين روي هم افتادگي
پارچه نيز به درستي تنظيم شود .با قيچي اضافههاي پارچه را ببريد به گونهاي كه
به طور مساوي فاصلة كمي با منگنهها داشته باشد.

شكل منگنه زدن لبة پايين

شكل برش پارچة اضافه

در اين قسمت بايد دور تا دور پايهها با گوني پوشيده شود .با استفاده از منگنه ،گوني
را ثابت كرده و اسفنج با ضخامت  2سانتي متر را روي آن بكشيد و اضافههاي آن را
قيچي كنيد .پارچة بدنه را کشیده و در زیر محکم کنید و همینطور برای دور تا دور
بدنه این کار را انجام دهید تا تمام سطح بدنه ،پارچه صاف و با کشش یکنواخت قرار
بگیرد .در این زمان میتوانید زیر کف را با پارچة متقال پوشش دهید .این کار برای
تمیزی بیشتر زير پوف است .اما میتوان از این مرحله چشم پوشي کرد؛ زیرا زير پوف
در دید قرار ندارد و همچنین میتوان برای استقرار بهتر ،از  4عدد پایه استفاده کرد
و آن را در زیر کف کوبید.

شكل كوبيدن اسفنج بدنه

شكل كشيدن و كوبيدن پارچه
در زير كف

شكل نصب پاية زير كف
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پس از اینکه دور تا دور بدنه با پارچه پوشیده شد ،آنرا کنترل کنید تا به خوبی
صاف شود .حاال باید درز بین پارچة نشیمن و پارچة بدنه را پوشاند .این کار با
نوارهاي پارچهای تزیینی انجام میشود که به آن سِ رمه گفته میشود که در رنگها
و طرحهای مختلف متناسب با هرگونه پارچه موجود است .ابتدا محیط پوف را
اندازه بگیرید .این کار را با همان نوار سرمه نیز میتوان انجام داد .سرمه را میتوان
با منگنه نصب کرد؛ اما برای اینکه سوزنهای منگنه دیده نشوند بايد آن را الی
درز سرمه زد و یا اینکه ميتوان آن را بدون منگنه و با چسب میلهای چسباند که
اگر به خوبی چسبانده شود بسیار مقاوم خواهد بود.

شکل اندازه گیری و نصب سرمه

شکل کوبیدن زهوار زير سرمه با منگنه

در شکل زیر یک پوف آماده شده در فضای داخلی دیده میشود.
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شكل پوف آمادة استفاده

فصل پنجم :رويهكوبي مبلمان چوبي

مبلمان پلیمری

هرگاه سخن از مبلمان به میان میآید ناخودآگاه یاد مبلمان چوبی میافتیم زیرا
حدود  90درصد مبلمان در کشور ما از چوب و مواد مرکب (کامپوزیت) چوبی
ساخته میشود .یکی از دالیلی که همواره سعی میشود مادهای جایگزین چوب
شود ،حفظ جنگلها و منابع طبیعی است که در حال حاضر ،یک موضوع بسیار
حیاتی برای هر کشور است .با مدیریت صحیح بر منابع طبیعی و برداشت اصولی از
جنگلها نه تنها میتوان برکیفیت مواد اولیه افزود ،بلکه از آسیب رسیدن به محیط
زیست نیز جلوگیری میشود.
بَسپار یا پلیمر ( )polymerمادهای است شامل مولکولهای بزرگ که
از به هم پیوستن واحدهای کوچک تکرارشونده که تکپار یامونومر نامیده
میشوند ،ساخته شده  است « .بسپار» یک واژة فارسی است که از دو بخش
« بس» (بسیار) و « پار» (پاره ،قطعه) ساخته شدهاست .واژة «  پلیمر» نیز
از دو بخش یونانی «  پُلی» به معنای بسیار و «  مر» به معنی قسمت ،پاره
یا قطعه گرفته شده است.

نکته

مولکول

منومر
پلیمریزاسیون

تکپار(منومر(
بسپار(پلیمر(
مولکول مولکول مولکول

پلیمر
شكل تبدیل تكپار به بسپار

تکپار(منومر(
بسپار(پلیمر(
شكل زنجیرة پلیمری
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تحقیقکنید

در مورد نقش جنگلها در جلوگیری از ایجاد سیالبها تحقیق كرده و
نتیجة آن را در كالس ارائه دهید.
در عصر حاضر با توجه به دسترسی آسان به مواد اولیه و فناوریهای نوظهور ،در
برخی موارد ،میتوان مواد جدیدی را جایگزین چوب نمود .برای نمونه ،امروزه مواد
پلیمری که با ویژگی «دوستدار محیطزیست» تولید شدهاند ،در صنعت مبلمان
جایگاه ویژهای یافتهاند .به منظور حفظ طالی سبز ،همواره از سوی تولیدکنندگان
و دوست داران محیطزیست سعی شده است موادی جایگزین چوب شود .بهطوری
که تولیدکنندگانی در این عرصه قدم گذاشتهاند و توانستهاند از مواد جدید غیرچوبی
(و در مواردی مواد بازیافتی) ،مبلمانی را تولید کنند که در مصرف چوب صرفهجویی
شده و عالوه بر آن بتوان از ضایعات سایر کارخانجات نیز به نحو احسن استفاده کرد.
دو نوع مبل پذیرایی و ناهارخوری از نوع پلیمری در شكلهایزیر مشاهده میشود.
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شكل مبلمان پذیرایی پلیمری

شكل میز و صندلی ناهارخوری پلیمری

شكل مبلمان ناهارخوری پلیمری با میز گرد

شكل مبلمان ناهارخوری پلیمری با طرح چوب

همانطور که در شکلهای باال مشاهده میشود ،مبلمان پلیمری از نظر ظاهری،
تفاوتی با مبلمان چوبی ندارد .زیرا رنگهای پوششی مخصوص مبلمان چوبی را برای
این نوع مبل نیز میتوان به کار برد و همچنین از یك نوع پارچه و اسفنح و یا فوم
نیز در هر دو نوع آنها میتوان استفاده كرد .به دلیل استفاده از مواد پلیمری با جرم
مخصوص باال ،مبلمان پلیمری بهطور نسبی سنگینتر از مبلمان مشابه چوبی است.

فصل پنجم :رويهكوبي مبلمان چوبي

جرم مخصوص چند گونة چوبی مورد استفاده در تولید مبل را با جرم مخصوص
مواد اولیة مبلمان پلیمری مقایسه کرده و نتیجة آن را در كالس گزارش دهید.

تحقیقکنید

طبقه بندی مواد

برای آگاهی از جایگاه مواد اولیة مبلمان پلیمری ،قبل از هر چیز باید از طبقه بندی
مواد اطالع حاصل كرد .روشهای مختلفی برای طبقهبندی مواد وجود دارد.
مواد براساس خواص شیمیایی ،به سه گروه عناصر فلزی ،غیرفلزی و شبه فلز
تقسیم بندی میشوند که در جدول تناوبی مندلیف به ترتیب عدد اتمی در کنار
یکدیگر قرار گرفتهاند .در طبقه بندی دیگر ،انواع مواد مورد استفاده در مهندسی
را میتوان به صورت فلزات ،پلیمرها ،سرامیکها و کامپوزیتها تقسیم بندی کرد.
تقسیم بندی بر اساس مواد مورد استفاده در مهندسی از بقیه جامعتر است و بیشتر
مورد استفاده قرار میگیرد .مواد بر اساس خواص الكتریكی نیز به رسانا ،نیمه رسانا
و عایق تقسیمبندی میشوند.
فلزات

سرامیک

مواد مرکب فلزـ پلیمر

مواد مرکب

پلیمر
شكل انواع مواد

پلیمرها

فلزات
مواد
مرکب

مواد مرکب فلزـ سرامیک

سرامیک ها

مواد مرکب پلیمر ـ سرامیک

فلزات :آهن ،آلومینیم ،مس و نیکل از جمله فلزات متداول در صنعت هستند.
فلزات در صنعت به ندرت به صورت خالص استفاده می شوند و برای بهبود خواص
آنها معموالً عناصر فلزی را با یکدیگر و یا با عناصر غیر فلزی ،آلیاژسازی میکنند.
فوالد و برنج از جمله آلیاژهای مورد استفاده در صنعت هستند .فلزات دارای خواص
الکتریکی ،حرارتی و مکانیکی بسیار خوبی هستند.
سرامیکها :سرامیکها ،از ترکیب شیمیایی فلزات با تعدادی از عناصر غیرفلزی
تشکیل میشوند .موادی مانند اکسیدها ( ،)Al2O3نیتریدها و کاربیدها ( )Sicاز
سرامیک های مرسوم هستند .سرامیک ها کاربردهای فراوانی در زندگی ما دارند.
به عنوان مثال میتوان به سفال ،چینی ،شیشه و سیمان اشاره کرد .شکنندگی،
سختی زیاد و عایق حرارتی و الکتریکی از خواص سرامیکها هستند.
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پلیمرها :پلیمرها از زنجیرهای بلند کربنی (منومر) در کنار یکدیگر به وجود
میآیند .این مواد شامل گروه اصلی پالستیک ها و الستیک ها هستند .تعداد زیادی
از پلیمرها مانند الستیک که از صمغ نوعی درخت خاص تهیه می شود ،دارای
پایة آلی هستند .از پلیمرهای بسیار رایج میتوان به پلی اتیلن  ،PEنایلون و
پلی وینیل کلراید ( )PVCاشاره کرد .چگالی کم ،مقاومت در مقابل خوردگی و
پایداری شیمیایی از جمله خواص پلیمرها به شمار میآیند .از جملة این خواص،
نسبت استحکام به وزن آنهاست که باعث میشود در شرایط یکسان ،این نسبت در
آنها بسیار بهتر از فلزات و حتی سرامیکها باشد .پلیمرها به راحتی به شکلهای
پیچیدهتر در میآیند زیرا در دمای زیاد ،خاصیت جاری شدن این مواد به شدت
افزایش مییابد و امکان قالب گیری آنها در فرم های مختلف فراهم میشود .بیشتر
این مواد در محیطهای خورنده بی اثر هستند و خواص شیمیایی خود را به خوبی
حفظ میکنند ،ولی مقاومت حرارتی آنها کم است و همین عامل ،استفاده از آنها
را محدود میسازد .به علت عایق بودن پلیمرها در برابر جریان الکتریسیته ،برای
جلوگیری از عبور جریان برق در تجهیزات گوناگون از آنها استفاده میشود.
کامپوزیتها :در كاربردهای مهندسی ،امكان استفاده از یك نوع ماده كه همة
خواص مورد نظر را فراهم كند ،وجود ندارد .به عنوان مثال ،در صنایع هوافضا به
موادی نیاز است كه ضمن داشتن استحكام باال ،سبك بوده و نسبت به خوردگی
و سایش ،مقاومت باال داشته باشند .كامپوزیتها ،موادی چند جزئی هستند كه
خواص آنها در مجموع از هر كدام از اجزا بهتر است؛ ضمن اینكه اجزای مختلف
خواص خود را نیز حفظ میكنند و كارایی یكدیگر را بهبود میبخشند .معموالً
كامپوزیتها از یك جزء زمینه و یك جزء تقویت كننده تشكیل شدهاند .كامپوزیتها
به سه دسته كامپوزیت با زمینة فلزی ،سرامیكی و پلیمری تقسیمبندی میشوند.
یكی از مرسومترین و پركاربردترین كامپوزیتها ،فایبرگالس است .فایبرگالس
كامپوزیتی با زمینة پلیمری است كه توسط الیاف شیشه تقویت شده است .الیاف
شیشه ،استحكام زمینة پلیمری را افزایش میدهند.
نکته
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فایبرگالس ،انعطاف پذیری خوبی در طراحی قطعات دارد .از خواص دیگر
آن ،استحكام باالی آن نسبت به وزن و مقاومت به خوردگی خوب آن است.
انواع پروفیلهای ساختمانی و كانالهای مخصوص عبور سیم و لوله از
كاربردهای فایبرگالس است .الیاف كربن به دلیل داشتن خواص مكانیكی
برجسته مانند استحكام و چقرمگی باال ،سبكی و مقاومت به خوردگی به
عنوان تقویت كننده در ساخت كامپوزیتها به كار میرود .كامپوزیتهای
الیاف كربن ،در صنعت ساختمان (برای كاهش وزن سازهها) ،لوازم ورزشی،
صنعت خودرو ،هواپیما و قطارها مورد استفاده قرار میگیرد.

فصل پنجم :رويهكوبي مبلمان چوبي

به طور كلی مواد در حوزة مهندسی مانند نمودار تقسیم بندی میشوند:
فوالد
آهنی

چدن
مواد فلزی
سنگین
غیرآهنی

سبک
خیلی سبک

تقسیم بندی مواد
مهندسی

ترموست
االستومر

پلی مرها

ترموپالستیک
اکسیدی

مصنوعی

سرامیک ها

غیراکسیدی
تک عنصری

مواد مرکب

مواد غیرفلزی

ذره ای
رشته ای

طبیعی

چوب

الیه ای

سنگ

سایر
نمودار تقسیم بندی مواد مهندسی
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مقایسة ویژگیهای مواد

در نمودار مقایسة مواد از نظر جرم حجمی ،نقطة ذوب ،مدول االستیسیته،
واکنش پذیری شیمیایی ،تردی و شکلپذیری فلزات ،سرامیکها ،پلیمرها و
کامپوزیت ها آورده شده است.
انواع مواد

فلز

ویژگی ها:
جرم مخصوص
زیاد

پلیمر
ویژگی ها:

جرم مخصوص

ویژگی ها:

نقطۀ ذوب

پایین

پایین

نقطۀ ذوب
متوسط تا زیاد

پایین

مدول
االستیسیتۀ
متوسط تا زیاد

االستیسیتۀ پایین

واکنش پذیری
چکش خواری

سرامیک

مدول

واکنش پذیری
زیاد

چکش خواری

شکل پذیری و

کامپوزیت

جرم مخصوص
نقطۀ ذوب باال
مدول

االسیسیتۀ بسیار
زیاد

با توجه به
نوع ترکیب،
ویژگی های مواد
مرکب تفاوت
می کند.

واکنش ناپذیری
تردی

تردی

نمودار مقایسه ویژگیهای مواد

نکته
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در علم مواد ،چقرمگی یا تافنس ( )Toughnessبه مقاومت ماده
در برابر شكست در اثر ا ِعمال تنش گفته میشود و به صورت میزان
انرژی جذب شده قبل از شكست در واحد حجم تعریف میشود .هر
چه چقرمگی مادهای بیشتر باشد ،انرژی الزم برای شكست آن بیشتر
است .مواد ترد مثل شیشه از چقرمگی بسیار پایینی برخوردار هستند.
به عبارت دیگر«   چقرمگی» ،توانایی ماده در جذب ضربه و مستهلک
کردن آن در خود است .هر چقدر ماده ،بدون آنکه بشکند ،بتواند انرژی
ضربه را درون خود بیشتر مستهلک کند ،آن ماده چقرمهتر خواهد بود.
استفاده از مواد پلیمری و کامپوزیتها در سپر اتومبیل نیز به دلیل
چقرمگی باالی آنها نسبت به فلزات است.
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انواع پلیمر مورد
استفاده در مبلمان
در مبلمان پلیمری از دونوع
 ABSو  PSاستفاده
میشود كه به توضیح
هریك پرداخته میشود.
1ـ اکریلونیتریل بوتادین
استایرن با نام مخفف
 ،ABSیکی از مهم ترین
شكل مواد پلیمری از نوع ای بی اس
و پرمصرفترین پلی مرهایی
است که به صورت تجاری تولید میشود .این پلیمر را که از سه منومر آکریلو
نیتریل ،بوتادین و استایرن تشکیل شده است (شكل  8ـ  ،)5با تغییر در درصد هر
یک از مونومرها میتوان برای کاربری خاص اصالح کرد .البته باید در نظر داشت
که درصد بیشتر به پلیاستایرن اختصاص دارد .این پلیمر را میتوان عالوه   بر
مبلمان ،در بدنة لوازم خانگی مانند گوشی تلفن ،جاروبرقی ،چایساز ،لوازم
الکتریکی ،قطعات خودرو و ...مشاهده کرد.
پلیمرهای  ABSاز گاز طبیعی و نفت مشتق شده اند .با توجه به دسترسی آسان،
ارزان بودن و فراوانی آن در كشور ما ،استفاده از این محصول میتواند مقرون
به صرفه باشد ABS .قابلیت ماشینكاری خوبی دارد یعنی میتوان عملیات
خمكاری ،سوراخكاری ،فرزكاری ،برشكاری و پرداختكاری را روی آن انجام داد
و مانند چوب آن را رنگ كرد.
گاز طبیعی ،بخش گازی شكل مواد نفتی است كه یا همراه با نفت خام در
مخازن زیرزمینی وجود دارد و یا از تقطیر نفت خام در دمای پایینتر از
 20درجة سلسیوس بهدست میآید .گاز طبیعی ،مخلوطی از گازهای متان
(حدود     85درصد) ،پروپان ،بوتان ،كربن منواكسید ،هیدروژن و گاز سنتز
همراه با مقداری دوده است .بیشترین كاربرد آن در كشورهای غیرصنعتی
به عنوان سوخت است ولی در كشورهای صنعتی از آن در تهیة بسیاری از
فراوردههای شیمیایی و صنعتی بسیار مفید و ضروری استفاده میشود.
كشور ما ایران ،در چشمانداز افق  1404باید عنوان دوم جهانی در ظرفیت
تولید گاز طبیعی را به خود اختصاص دهد و همچنین باید بتواند جایگاه اول
منطقه از نظر تولید مواد و كاالهای پتروشیمی به منظور ایجاد باالترین ارزش
افزوده از منابع هیدروكربوری را كسب كند .محصوالت پتروشیمی ارزش
افزودة قابل توجهی دارند و در این میان ،پلیمرها از بیشترین ارزش افزوده
نسبت به سایر گروهها برخوردار هستند.

نکته
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2ـ پلی استایرن مقاوم ( :)High Impactاین نوع پلی استایرن با نام اختصاری
 ،HIPSکوپلی مری (بسپار ناهمگن) از پلیاستایرن ( )PSاست که با مولکولهای
االستومری مانند بوتادین ضربه پذیری آن اصالح شده است و به همین دلیل
در ساخت ظروف و بدنة لوازم خانگی کاربرد دارد .این ماده در بازار ایران به نام
«  هایمپک» معروف است.
ضربه پذیری پایین پلی استایرن نوع معمولی باعث شده است که مصرف پلیاستایرن
اصالح شده یا مقاوم ،به شدت رشد کرده و در ردة بسپارهای پرمصرف قرار گیرد .از
خصوصیات برجستة این نوع پلی استایرن ،خواص مکانیکی به خصوص ضربه پذیری
خوب همراه با قیمت مناسب است که کاربرد آن را در ساخت انواع وسایل و
تجهیزات امكان پذیر ساخته است .اصالح پلی استایرن موجب افزایش چقرمگی،
مقاومت به ضربه و کشش طولی آن میشود .این عمل ،شفافیت پلیاستایرن را نیز
از بین میبرد.
پالستیکهای پلی استایرن اصالح شده با الستیک ،معموالً در ساخت بدنة تلویزیون،
لوازم خانگی ،قسمتهای داخلی یخچال نظیر سینیها ،طبقات ،پوششهای داخلی،
ظروف نگهداری و ...به کار میروند .همچنین از این پلیمر برای تولید لوازم ورزشی
و اسباب بازیها نیز استفاده میشود.
نکته

رزینها یكی از انواع پلیمرها هستند كه از برخی از آنها در ساخت مبلمان
استفاده میشوند .منشأ طبیعی رزینها ،حیوانات ،گیاهان و مواد معدنی
است .این مواد به سادگی شکلپذیرند ولی دوام کمی دارند .رزینهای رایج
شامل روزین ،آسفالت ،تار ،کهربا ،سندروس ،لیگنپین و الک شیشهای
میباشند .رزینهای طبیعی اصالح شده نیز شامل سلولز و پروتئین است.
سلولز ،قسمت اصلی گیاهان بوده و به عنوان مادة اولیة قابل دسترسی برای
کازئین ساخته شده از شیر بدون چربی ،تنها
ک است.
تولید انواع پالستی 
ِ
پالستیک مشتق شده از پروتئین است که در عرصة تجارت ،نسبتاً موفق
است .كیفیت مبلمان ساخته شده از بعضی رزینها بسیار پایینتر از مبلمانی
است كه از پلیمرهای  ABSو  PSساخته میشود.

مزایای كالفهای پلیمری
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جایگزینی كالفهای ساخته شده با مواد پلیمری به جای کالف چوبی مزایای
متعددی به شرح زیر دارد:
رطوبت ناپذیری :چوب در مقابل نوسانات درصد رطوبت ،تغییر شكل داده و
آسیب میبیند .به همین دلیل نمیتوان یك مبل چوبی را در شمال كشور ساخت
و در نواحی مركزی از آن استفاده كرد و یا بالعكس .همچنین به همین دلیل مبل
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پلیمری امكان شست و شوی مستقیم با آب را دارد اما مبل چوبی به دلیل تأثیر
رطوبت در آن چنین امکانی را ندارد.
مقاومت در برابر آفات :عوامل مخرب چوب مانند حشرات و قارچها كه در
شرایط مناسب میتوانند روی چوب فعالیت كرده و موجب بروز آسیبهای جدی
در آن شوند ،بر مبلمان پلیمری تأثیرگذار نیستند.
امكان تعویض قطعه :در مبلمان چوبی سنتی ،قطعات معموالً با اتصاالت
دائمی به هم متصل میشوند ولی در مبلمان پلیمری از اتصاالتی مانند پیچ و مهره
استفاده میشود كه دائمی نبوده و میتوان آنها را در صورت لزوم بازكرد و قطعه
را تعویض نمود.

مراحل ساخت مبل پلیمری

برای ساخت و تولید مبلمان پلیمری مراحل زیر طی میشود:
پرداخت و
رنگ کاری

مونتاژ در
محل

تزریق قطعه

بسته بندی

آمادهسازی
مواد اولیه

قالب سازی

مدل سازی

طراحی

رویه کوبی
نمودار مراحل ساخت و تولید مبلمان پلیمری

طراحی مبلمان و مدلسازی

با استفاده از نرمافزارهای تخصصی ،این كار توسط طراحان صورت میگیرد .طراح
عالوه   بر مهارت در استفاده از نرمافزار باید از سلیقة جامعه و اصول طراحی اطالع كافی
داشته باشد .تولیدكننده ابتدا مشخصات محصول مورد نیاز خود را در اختیار طراح قرار
داده و از او میخواهد كه به عنوان مثال صندلی مورد نظر را طراحی كند .پس از طرح
اولیه میتوان آن را بهصورت نرمافزاری در فضای مجازی طراحی كرد و در صورت
تصویب ،نمونة آن را ساخت .نمونه (مدل) میتواند نرمافزاری و یا بهصورت واقعی تهیه
شود .با توجه به پیشرفت در كار نمونهسازی و ظهور چاپگرهای سه بعدی ،این كار بسیار
آسانتر از گذشته صورت میپذیرد و كافی است كه نمونة آن با این نوع چاپگر تولید
شود .با این كار ،نمونهای از مبل در اختیار تولیدكننده قرار میگیرد و میتواند دربارة
آن نظر دهد.
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شكل یكی از نرم افزارهای طراحی سه بعدی مبلمان

شكل دستگاه چاپگر سه بعدی

ساخت قالب
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شكل نمونههایی از مبلمان با چاپ سه بعدی

پس از تصویب طرح و مدل نمونه سازی شده با نرم افزار ،ساخت قالب ،سفارش داده
میشود .با توجه به گران بودن هزینة ساخت قالب ،باید در طراحی آن بسیار دقت
نمود زیرا از یك قالب ،تعداد بسیار زیادی قطعة مبل تولید میشود و به این دلیل
بازاریابی آن نیز باید مورد توجه قرار بگیرد .قالبها فوالدی بوده و برای دقت در
ساخت از دستگاههای سی ان سی برای تولید آنها استفاده میشود .برای هر مبل،
تعدای قالب باید ساخته شود .به طور مثال برای یك صندلی  3قالب به شرح زیر
مورد نیاز است:
 1فریم و پشتی صندلی كه به صورت یك تكه با پایههای پشتی تزریق میشود.
 2كالف و كفی صندلی كه بهصورت یك تكه در قالب مخصوص خودش تزریق میشود.
 3پایه های جلو كه برای آن هم یک قالب مخصوص ساخته میشود.
قالبها پس از تولید به قسمت تزریق قطعه منتقل میشوند.
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شكل قالب پشتی صندلی

شكل قالب بخش جلوی صندلی

شكل دستگاه تزریق که
قطعات را می سازد

مبلهای پلیمری از قطعات مختلفی تشکیل شدهاند که پس از طی مراحل تولید به
هم متصل شده و یک مبل کامل را تشکیل میدهند .با توجه به اینكه هر قطعه از
مبل دارای شكل مخصوص به خود است ،باید برای هر قطعه قالبی ویژة همان قطعه
ساخت و این كار یعنی سفارش تولید قالبهای متنوع و با تعداد بسیار زیاد كه هزینة
فراوانی را برای تولیدكننده در پی خواهد داشت .چون برای هركار تولیدی باید توجیه
اقتصادی وجود داشته باشد ،بنابراین الزم است در انتخاب طرح توجه و هوشمندی
بسیاری به كار بست تا مبلمان تولیدی به تعداد انبوه فروخته شود و عالوه بر مورد
استقبال واقع شدن در بازار ،بتواند هزینههای ساخت قالب را نیز جبران كند؛ زیرا
امكان تعویض قالب به راحتی وجود ندارد.

شكل قطعات مورد نیاز برای میز عسلی

شكل پایه های میز

شكل   قیدهای میز ناهارخوری

شكل  صفحة میز
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آماده سازی مواد اولیه

همان طور که قب ً
ال گفته شد ،مواد اولیة مورد استفاده در مبلمان پلیمری به طور
معمول از دو نوع ماده موسوم به  ABSو پلی استایرن مقاوم است .برای بدنة مبل
که رنگ میشود از مادة  ABSو برای کف و پشت مبل که رویهکوبی میشوند،
از پلیاستایرن مقاوم استفاده میشود .بنابراین دو فرایند تولید موازی در كارخانة
ساخت مبلمان پلیمری در نظر گرفته میشود1 :ـ فرایند قطعات رنگ شونده
2ـ فرایند قطعات رویهكوبی شونده كه در نهایت هر دو فرایند در مرحلة بسته بندی
به یكدیگر میرسند .مزیت این نوع تولید ،امكان استفاده از مواد اولیة بازیافتی
است .معموالً مواد اولیه به شكل گرانول (شبیه به دانههای گندم) تهیه و مصرف
میشود و در غیر این صورت ،ضایعات كارخانجات دیگر و سایر مواد بازیافتی
جمع آوری شده و آسیاب میگردند و سپس به شكل گرانول تبدیل میشوند.
قطعات به این دلیل خرد میشوند كه بتوان به راحتی آنها را داخل دستگاه ریخت
و همچنین به آسانی ذوب شوند.

شكل مواد اولیة تهیه شده به شكل گرانول

تزریق قطعه
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شكل مواد اولیة آسیاب شده

قطعات مبلمان پلیمری به صورت تزریقی ساخته میشوند یعنی هر قطعه از یک
مبل ،یك قالب دارد و هر قالب از دو قسمت تشكیل شده است .مواد پلیمری
در داخل قالب با استفاده از دستگاه تزریق میشود .قالب از فوالد ساخته شده و
بسیار سنگین است و برای جابهجایی آن از جرثقیل سقفی مانند استفاده میشود.
با استفاده از جرثقیل ،قالب ،درون دستگاه تزریق مستقر شده و با روبند محكم
میشود .تنظیمات دستگاه متناسب با قالب انجام میشود .سپس مواد اولیه وارد
سیلندر دستگاه تزریق شده و در دمای  180تا  200درجة سلسیوس ذوب
میگردد و با فشار در داخل قالب تزریق میشود .با توجه به اینكه اتصال قطعات
مبلمان پلیمری به یکدیگر با پیچ و مهره انجام میشود ،بنابراین پیچ و مهره در
قالب جاسازی شده و مواد مذاب دور تادور آن را گرفته و در جای خود محکم
میشود.
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تزریق

جعبهدندة هدایت محفظة تغذیه
حلزونی

حلزونی

شکل گیری

نگه داری

استوانة ثابت
استوانة متحرک استوانة پشت
محفظة قالب
لوله
واحد
نگه دارندة
قالب

نوارهای گرمایی

شكل برشی از دستگاه تزریق

شكل قالبهای فوالدی

شكل قرار دادن پیچ و مهره

شكل جرثقیل سقفی

شكل تنظیم پیچ و مهره
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پس از سپری شدن زمان الزم (حدود  10دقیقه) ،دو قسمت قالبها از یكدیگر جدا
میشوند و قطعات به سرعت از درون آنها خارج شده و برای سرد شدن و جلوگیری
از تغییر شكل ،درون حوضچة آب قرار داده میشوند .این كار باعث میشود كه قطعه
در كوتاهترین زمان ممكن سرد شده و تحت تأثیر دمای محیط شكل خود را از دست
ندهد .پس از حدود  20دقیقه قطعات از حوضچه خارج شده و به قسمت سنبادهزنی
منتقل میشوند.

شكل جدا كردن قالب

شكل حوضچة آب

شكل قطعة سرد شده

پرداخت قطعه

قطعهای که از قالب خارج میشود ،معموالً دارای زائدهها و ناصافیهایی در محل
تزریق و یا درز بین دو قسمت قالب است .این زوائد با استفاده از سوهان و سنباده
به صورت دستی پرداخت میشود تا پس از رنگ كاری ظاهری هموار و خوشایند
داشته باشد.
نکته

برای پرداخت ،از ماشین سنبادة لرزان نیز استفاده میشود ،ولی این دستگاه
برای سطوح مسطح و پهن مناسبتر است با این وجود با كسب تجربه و
مهارت میتوان از آن برای سطوح منحنی قطعات مبل نیز استفاده كرد.
برای افزایش هر چه بیشتر كیفیت سطح و ظاهر مناسبتر سطوح رنگ شدة نهایی،
در مرحله پرداخت باید بسیار با حوصله و دقت عمل كرد زیرا كیفیت نهایی و
ظاهر مبلمان اولین عاملی است كه مشتری به آن میپردازد و بستگی به چگونگی
عملكرد در این بخش دارد .پس هر چه در این مرحله بهتر و با دقت بیشتر عمل
شود ،نتیجة نهایی بهتر و زیباتر خواهد بود.

170

فصل پنجم :رويهكوبي مبلمان چوبي

شكل پرداخت با دست

شكل پرداخت با سنبادة لرزان

شكل پرداخت پشت صندلی با سنبادة لرزان

شكل پرداخت كاری قطعات و چیدمان آنها

رنگ کاری

قطعات پس از پرداخت و برطرف شدن زوائد و پلیسههای ناشی از اثرات قالب،
برای رنگکاری آماده میشوند .بنابراین ،قطعات را روی قید و بند (فیكسچر)
های مخصوص خود قطعه نصب كرده و به اتاقهای رنگکاری هدایت میکنند.
رنگکاری میتواند به صورت دستی و یا با استفاده از روبات انجام شود که در
مبلمان چوبی نیز به همین صورت است؛ یعنی هر دو نوع مبلمان در این مرحله
مشترک هستند.

شكل   قید و بندهای میز

شكل  قید و بندهای پایههای میز
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در رنگكاری مبلمان پلی مری از سه الیة پوششی بتونه ،رنگ رویه و كیلر استفاده
میشود .در صورت نیاز به پتینه كاری این كار بر روی رنگ رویه انجام شده و در
پایان الیهای كیلر روی آن پاشیده میشود.
به طور معمول در رنگکاری مبلمان پلی مری از رنگهای پوششی استفاده میشود.
زیرا رنگ مواد اولیه بسیار تیره و نزدیک به رنگ سیاه است .در مرحلة اول ،از بتونه
استفاده میشود؛ پس یك مرحله بتونة فوری رقیق شده با استفاده از پیستوله بر
روی قطعات پاشیده میشود .این كار باعث میشود كه كیفیت رنگ نهایی افزایش
یابد .در مرحلة دوم ،رنگ رویه با استفاده از پیستولة نیوماتیک (بادی) پاشیده
میشود كه نوع رنگ با توجه به سفارش ،تعیین شده است .در مرحلة سوم ،برای
شفافیت بیشتر از یك الیة كیلر استفاده میشود كه بهتر است از نوع پلی یورتان
باشد تا دوام بیشتری داشته باشد.
از طرحهای ترکیبی مانند پتینه کاری و یا الگو برداری از رنگهای قدیمی نیز
میتوان در اینجا استفاده كرد .بنابر سفارش مشتری و تجهیزات و امکانات واحد
رنگ کاری ،برای خشک شدن سریعتر ِ
مبلمان رنگ شده ،آن را از تونل
رنگ
ِ
خشک کن عبور میدهند .دمای كوره بستگی به نوع مواد رنگی مورد استفاده دارد.
به طور معمول برای پلی استر دمای بین  40تا  50و برای پلی یورتان بین  70تا
 80درجة سلسیوس استفاده میشود.
نکته

زمانی از كوره برای خشك كردن رنگ استفاده میشود كه این كار در
تمام الیههای پوششی انجام شده باشد و قطعاتی را که در مرحلة اول و
دوم در اثر برخورد هوا خشك شدهاند نمیتوان برای مرحلة آخر در كوره
خشک كرد زیرا این كار از كیفیت رنگ میكاهد .همچنین زمانی كه هنوز
الیههای زیرین كام ً
ال خشك نشدهاند نباید الیة رویی خشك شود.

شكل رنگ تیرة قطعات
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شكل پتینه كاری

شكل تونل خشك كن رنگ

شكل كهنه سازی رنگ

شكل خروج قطعات از تونل

رویه کوبی

با وجود پیشرفت صنعت که منجر به جایگزینی مواد مصنوعی با مواد طبیعی شده
است ،متأسفانه هنوز اسكلت یا كالف بیشتر مبلها از چوب تهیه میشود .این كار
موجب میشود که عالوه بر صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست ،محصوالت ارائه
شده از كیفیت مطلوبی برخوردار نباشند .نوعی از كالف مبل پلیمری و قطعات آنكه
میتواند جایگزین كالف چوبی باشد در شكلها مشاهده میشود.
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شكل كالف مبل پلیمری

نکته

شكل قطعات كالف مبل

مبلمان تمام پارچه ،به دلیل پوشش كامل مبلمان و دیده نشدن
متأسفانه در
ِ
كالف مبل ،در موارد بسیاری مشاهده میشود كه به منظور كاهش قیمت،
از چوبهای نامناسب و فراوری نشده و با اتصاالت غیراصولی و در مجموع
با كیفیت بسیار پایین از نظر فنی مبادرت به ساخت مبلمان چوبی میشود.
مواد اولیة اصلی که در رویه کوبی مورد استفاده قرار میگیرند عبارتاند از :فوم،
اسفنج و پارچه که با استفاده از لوازم دیگر مانند فنر ،نوار و چسب ،منگنه و میخ و
بست روی اسکلت یا کالف مبل نصب میشوند.
قطعاتی مانند کفی و پشتی صندلیها و تمام سطوح (غیر از زیر آن) در مبلهای
تمام پارچه باید با پارچة رومبلی پوشش داده شود .روش کار هم مشابه رویه کوبی
مبلمان چوبی است و ابزار مورد نیاز هر دو نوع مبل نیز تفاوت زیادی ندارد .به طور
مثال از همان تفنگ منگنه زن نیوماتیك (بادی) كه در مبلمان چوبی برای نصب
پارچه به كار میرود نیز میتوان برای مبلمان پلی مری استفاده كرد.

نکته

در صورت استفاده از منگنه برای رویهكوبی مبلمان پلی مری ،سوزن باید
دارای آلیاژ مناسبی باشد زیرا هر سوزنی در مواد پلی مری فرو نمیرود.
رویه کوبی را میتوان بر روی صفحه و یا بر روی كالفی كه نوارکشی (تسمهكشی) شده
باشد انجام داد .معموالً برای صندلیهای ناهارخوری (چوبی یا پلیمری) رویه کوبی روی
صفحه انجام میشود که به آن رویهکوبی تخت گفته میشود .برای این کار کفی یا
پشتی صندلی برای رویه کوبی باید آماده شود .لبة قطعه باید صاف شده و مانند شکل
تیزی آن گرفته شود تا پس از مدت کوتاهی از مصرف صندلی ،قسمتی از پارچه که
با لبة کفی یا پشتی در تماس است ،پاره نشود .برای اینكه حالت عدسی شكل بر روی
كفی ایجاد شود ابتدا تكهای اسفنج با ابعاد كوچكتر از صفحه روی كف چسبانده شده
و سپس یك قطعه اسفنج بزرگتر از صفحه روی آن میچسبانند و سپس اضافة آن را
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بهطوری كه حداكثر یک سانتیمتر از دورتادور صفحه بیشتر باشد ،برش میدهند .این
كار باعث میشود كه فوم یا اسفنج وسط صفحه نسبت به لبهها برآمدهتر شده و حالت
عدسی شكل به خود بگیرد و به زیبایی رویهكوبی و محصول نهایی كمك میكند.

شكل كف صندلی

شكل چیدن كفی با اسفنج كوچكتر

شكل قراردادن كفی روی اسفنج بزرگتر

شكل گرفتن تیزی لبه

شكل چسب زدن اسفنج كوچك روی اسفنج بزرگ

شكل بریدن اضافة اسفنج

در این مرحله باید روی اسفنج را با پارچه پوشاند .پس از برش پارچه به اندازهای كه
از هر طرف حداقل  10سانتیمتر بزرگتر از كفی صندلی باشد ،از یك طرف پارچه
شروع كرده و پارچه را با منگنه ثابت كنید و سپس پارچه را در جهت مخالف بكشید
و در حال كشش پارچه ،آن را تنظیم كنید و در نهایت تمام قسمتها را منگنه بزنید.
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شكل كشیدن پارچه روی كف صندلی

شكل ثابت کردن پارچه از یک طرف

شكل کشیدن و تنظیم پارچه

شكل منگنه كردن مرحله آخر

با توجه به نوع کار میتوان کف یا پشتی و یا هر دو قطعه را لمسه کاری نیز کرد .بر
روی سطحی كه قرار است لمسهكاری شود ،باید سوراخهایی برای عبور پارچه وجود
داشته باشد كه این سوراخها در قالب در نظر گرفته شده است .آرایش سوراخهای
لمسهكاری معموالً بهصورت لوزی است .لمسه كاری انجام میشود.
مهمترین ویژگی مجزا بودن فرایند رویهكوبی در این است كه چون این قطعات پس
از رویهكوبی نصب میشوند ،دیگر به قسمتهای رنگ شده در طی مراحل رویهكوبی
آسیبی نمیرسد .در صورت نیاز مجدد به رویهكوبی ،تنها قسمت مورد نظر باز شده و
پس از رویهكوبی دوباره نصب میشود و دیگر نیازی به انتقال مبل به كارگاه نیست.
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بسته بندی

بسته بندی از ابزارهای مهم در بعد ملی و بینالمللی است ،بنابراین دارای نقشی
بسیار کلیدی است .كارخانجات و واحدهای تولیدی برای افزایش قدرت رقابت خود
در بازارهای داخلی و خارجی ،سال هاست که به موضوع بسته بندی توجه دارند و
از طراحی ،ویژگیهای گرافیکی ،رنگها و به کاربردن بستهبندیهای مناسب برای
افزایش سهم بازار خود در مقایسه با رقبا بهره میبرند.
در فرهنگ دهخدا ،بسته بندی به معنای «بستن اشیای متفرق در یک لفاف
یا در یک صندوق» است .امروزه بسته بندی از ریشة کلمات WARPING
 ،PACKAGING ،PACKINGو یا  TO PACKو به معنای حمایت کردن
است .همچنین بستهبندی به «ساخت یا تهیة ظرف محافظی که سالمت و کاالی
مظروف یا محتوای خود را در فاصلة زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل،
انبارداری ،توزیع تا مصرف نهایی حفظ نموده و از صدمات احتمالی فیزیکی یا
شیمیایی آن جلوگیری مینماید» ،گفته میشود.
اهمیت نگهداری و بسته بندی کاال ،کمتر از تولید آن نیست و در انتهای تولید هر
کاالیی ،بسته بندی عامل تعیین کنندة حفظ و نگهداری آن تا رسیدن به دست
مصرف کننده و از طرفی بهترین و بزرگترین مـروج تبلیغ محصوالت یک شرکت
است .با توجه به نوع محصول و ابعاد آن ،كارتنهای مقوایی ویژة بسته بندی
در اندازههای مختلف برای این كار طراحی میشوند تا قطعات به راحتی درون
كارتنها و همچنین به سادگی درون وسیلة نقلیه قرار گرفته و بدون خسارت به
مقصد حمل شوند .در كارخانجات ،كارتنها با ریل حمل میشوند.

شكل كارتن در اندازههای مختلف

شكل حمل كارتنها روی ریل

ن بستهبندی را میتوان بهصورت آماده از بازار تهیه نمود و یا آن را سفارش داد .در
كارت 
كارخانجاتی با تولید انبوه پس از طراحی كارتن با استفاده از ماشینآالت پیشرفته و سی
ان سی ،میتوان مقوا را برش داد تا با دقت بسیار زیاد كارتن تولید شود .این كارتنها
برای هر كاال بهصورت اختصاصی تولید میشوند .در شکلها دو نمونه از كارتنهای
اختصاصی مشاهده میشوند.
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شكل كارتنهای آماده

شكل برش مقوا برای ساخت كارتن با سی ان سی

شكل کارتن اختصاصی تخت خواب

شكل كارتن اختصاصی با نقشة مونتاژ

عالوه بر کارتن مقوایی ،از نایلونهای حبابدار ،یونولیت و فوم پلیاتیلن سبك یا
) EPE (Expanded polyethyleneنیز برای بستهبندی استفاده میشود.
قطعات مبل ،ابتدا درون نایلون حبابدار قرار داده شده و با چسب نواری پهن
چسبانده میشوند .سپس در داخل کارتن هایی که دارای یونولیت هستند قرار داده
شده و د ِر کارتن ها با منگنه و چسب بسته و محکم میشود به طوری كه درون
كارتن امكان جابهجایی و تكان خوردن نداشته باشند .استفاده از یونولیت درون
كارتن ،عالوه بر حفظ قطعات مبل در مقابل ضربه ،فشار و سایر عوامل ،این امكان
را میدهد كه بتوان چند كارتن را روی هم قرار داد.

شكل نایلون حباب دار
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شكل فوم EPE
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مزایا ،معایب ،اهداف و ویژگیهای بسته بندی
مزایا

معایب

اهداف بسته بندی

ویژگیها

امکان نگهداری و
حفاظت کاال به مدت
طوالنی

محافظت از محصول
افزایش هزینة تولید
و حقوق مصرف کننده

امكان چیدمان و نظم
بیشتر

واضح و روشن بودن
آلودگی محیطزیست
(با توجه به نوع جنس ایجاد اطمینان از کاال اطالعات مندرج روی
بستهبندی)
بسته بندی

کارایی بهتر و سهولت
در مصرف

فراهم کردن راحتی
مصرف کننده

ایجاد تصورات ذهنی
و بصری مناسب برای
مصرف کننده

حمل و نقل آسان و
کاهش احتمال آسیب
دیدگی

ایجاد ارتباط مستقیم
با مشتری

برقراری ارتباط
مناسب با محتوای
داخل بسته بندی

کاهش احتمال سرقت
و دستبرد

داشتن ارزش استفاده
مجدد

صرفة اقتصادی

توزیع راحتتر

تقسیم بازار

عملکرد تبلیغاتی
(كمك به فروش)

فروش بیشتر

ایجاد هویت خاص
برای یک محصول

دوستدار محیط زیست

تقلیل ضایعات

بهره برداری بیشتر از
بازارهای بالقوه

دوام برای حفظ كاال

ایجاد جلب توجه و
چشمگیر بودن

کمک به خرید آگاهانه
توسط مصرف کننده

متناسب با هنجارهای
فرهنگی هر جامعه

صرفه جویی

سهولت در باز و بسته
شدن

ایجاد اشتغال
حفظ محیط زیست (با
توجه به نوع جنس
بسته بندی)
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بسته بندی مبلمان

پس از تولید قطعات مبل نوبت به بسته بندی آنها میرسد .یكی از نقاط ضعف
مبلمان چوبی به ویژه نوع كالسیك این است كه امكان بسته بندی آن وجود ندارد.
روش ساخت و نوع طرح مبلمان كالسیك چوبی امكان بسته بندی و مونتاژ قطعات
در محل را به تولیدكننده نمیدهد اما این مشكل در مبلمان پلیمری برطرف شده
است .زیرا استفاده از اتصاالت بازشونده مانند پیچ و مهره این امكان را به ما میدهد
تا قطعات مبل را پس از رنگ و یا رویهكوبی ،بستهبندی كرده و پس از انتقال به
محل مصرف ،آنها را به هم متصل کنیم.

شكل پیچهای اتصال قطعات

شكل كالف مبل مونتاژ شده با پیچ و مهره

با توجه به ابعاد قطعات ،مبلمان به طور معمول به صورت مونتاژ شده و یا به صورت
قطعات جدا از هم بسته بندی شده و به مقصد حمل میشود .ممکن است ابعاد یک
مبل کوچک بوده و به صورت س ِرهم شده بستهبندی گردد و یا اینکه ابعادش بزرگ
بوده و فضای زیادی را اشغال كند كه در این حالت باید به صورت قطعات مجزا
بسته بندی شود .قرار دادن قطعات مبل درون كارتنها و بستن د ِر آنها با منگنه
مشاهده میشود.
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شكل چیدن قطعات در كارتن

شكل بستن كارتن با زدن منگنه

س ِرهم بندی (مونتاژ)

سرهم بندی یا مونتاژ ،برای آن دسته از مبلها معنی پیدا میكند كه به صورتی
طراحی شدهاند كه قطعات آن را بتوان در محل مصرف سرهم كرده و استفاده
نمود .حمل و نقل مبلمان قابل مونتاژ آسانتر ،ایمن و ارزانتر است .از طرفی دیگر،
مشاغلی مانند مونتاژكار و نصاب نیز برای این منظور ایجاد شده و افراد زیادی در
این زمینه اشتغال به كار دارند .ویژگی دیگر سرهم بندی (مونتاژ) قطعات این است
كه در صورت تغییر مكان میتوان مبلمان را بازكرد و پس از انتقال به محل جدید،
دوباره آن را سرهم نمود.
در صنعت به قطعات كام ً
ال جدا از هم یك محصول كه در جایی ساخته
شده و در مكانی دیگر مونتاژ میگردد CKD ،گفته میشود كه مخفف
حروف  Complete Knock Downاست و به معنی كامل كردن
قطعات جدا از هم میباشد .همچنین یک روش عرضه قطعات به بازار،
به خصوص در حمل و نقل به کشورهای خارجی است CKD .یک شیوه
معمول در صنایع خودرو سازی ،و همچنین الکترونیک ،مبلمان و سایر
محصوالت است .صنایع به دالیل مختلف ،از قبیل اجتناب از مالیات بر
واردات ،برای دریافت امتیازات مالیاتی ،برای تامین مشاغل صنعتی محلی،
از این شیوه استفاده می کنند.

نکته
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شكل نقشه و لوازم مونتاژ

شكل مونتاژ قطعات

پس از رویه کوبی و رنگكاری میتوان قطعات را سرهم کرد .به دلیل جدا بودن
فرایند تولید قطعات رنگ شونده و رویه كوبی شونده و بسته بندی آنها ،کار مونتاژ
در محل مصرف انجام میشود .همان طور كه گفته شد ،مبلمان پلی مری به صورت
قطعه قطعه ساخته شده و قطعات با استفاده از پیچ و مهره مونتاژ میشوند .برای
مونتاژ قطعات باید مهرهها توسط آچار بسته شوند .برای مونتاژ باید از ابزار تخصصی
استفاده كرد تا قطعاتِ اتصال مانند انواع بست ،نبشی ،پیچ و مهره ،بند و بست و...
آسیب ندیده و قطعات مبل به نحو مطلوبی در جای خود قرار بگیرند.

شكل ابزار تخصصی مونتاژ قطعات

بهترین آچار برای بستن مهرههای شش گوش ،آچار رینگی است كه از در رفتن
آچار هنگام كار جلوگیری میشود .برای بستن قطعات بهتر است روی میز یا محل
مورد نظر یك پارچة ضخیم یا موكت پهن كرد تا رنگ قطعات زخمی نشده و
مجبور به تعویض آنها نشویم.
نکته
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برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات ،ابتدا باید با استفاده از آچار مناسب
و دقیقاً هم اندازه با مهرة مورد نظر آن را سفت كرد و پس از پایان کار،
نایلون یا روکش دور قطعات را باز كرد.

فصل پنجم :رويهكوبي مبلمان چوبي

در شكلهای زیر مراحل مونتاژ یك مبلمان پلیمری مشاهده میشود.

شكل قطعات آماده برای مونتاژ

شكل تنظیم كف صندلی

شكل بستن شبكة زیر صندلی به كف

شكل بستن پایههای عقب به كف

شكل جازدن پایة جلو

شكل بستن پایة جلو

شكل  بستن پیچ های پشت صندلی

شكل    صندلی آماده شده
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ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است .برای هر فصل یک نمره مستمر (از
 5نمره) و یک نمره شایستگی فصل (نمرات  2 ،1یا  )3با توجه به استانداردهای
عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد .امکان جبران فصل های در
طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.
الگوی ارزشیابی فصل 5رویه کوبی مبلمان چوبی
تکالیف عملکردی
(شایستگی ها)

استاندارد عملکرد

ـ رویه کوبی صندلی

ـ رویه کوبی مبل
دو نفره

ـ رویه کوبی صندلی را
مطابق استاندارد با مواد
و ابزار مناسب انجام
دهد
ـ رویه کوبی مبل
دونفره را مطابق
استاندارد با مواد و ابزار
مناسب انجام دهد.

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی فصل از 3
نمره فصل از 20
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نتایح

استاندارد
(شاخص ها،
داوری ،نمره دهی)

نمره

ـ رویه کوبی مناسب
را انجام دهد.
ـ پارچه مناسب را با
باالتر از حد انتظار اندازۀ استاندارد برش
دهد.
ـ نوارکاری دورکار را
دقیق انجام دهد.

3

ـ رویه کوبی در حد
قابل قبول انجام
دهد.
در حد انتظار
ـ پارچه را مناسب
(کسب شایستگی)
برش دهد.
ـ نوارکاری را انجام
دهد.

2

ـ رویه کوبی را نافرم
انجام دهد.
پایین تر از حد
ـ پارچه را مناسب
انتظار (عدم احراز
برش ندهد.
شایستگی)
ـ نوارکاری را مناسب
انجام ندهد.
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