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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.

و  شده  محسوب  مبل  تزئيني  و  تكميلي  بخش  نيز  رويه كوبي  رنگ كاري،  مانند 
بسيار مهم و حساس است، زيرا اگر رويه كوبي صورت نگيرد، مبل با همۀ نقش و 
نگار زيبايی كه دارد، باز هم براي مصرف كننده قابل استفاده نخواهد بود بنابراين 
رويه كوبی عالوه بر اينكه نقش كاربردی مبل را افزايش می دهد به زيبايی آن نيز 

می نمايد. شايانی  كمک 

1ـ  5  ـ  مرحله اول رويه كوبي

1 ابتدا كف و پشتي مبل را اندازه گرفته، به همان اندازه روي اسفنج مورد نظر 
خط كشي كرده و با اره اسفنج بري آن را ببريد.
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2 براي دسته هاي مبل بايد ماهيچه درست كنيد. براي بستن ماهيچه، از گوني به 
رنگ قرمز به اندازه 50   تا60 سانتي متر با قيچي برش بزنيد، گوني بريده شده را 
نصف كرده و روی دسته بگذاريد، و آن را به شكل لوله ای كه درون آن خالی است 

تبديل كنيد و با منگنه، به لبۀ دسته بكوبيد. 

براي پركردن ماهيچه، معموالً از ضايعات استفاده می شود كه مازاد ضايعات تودوزي 
ماشين كه از شركت هاي مختلف خودروسازي تهيه مي شود، گزينه مناسبی است؛ 
يا كنف زود جمع  زيرا مقاومت و استحكام خوب و مناسبي داشته و مانند پنبه 

نشده و پس از مدتي شل نمي شود.
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پس از پر شدن ماهيچه با پارچه و اسفنج و مواد گفته شده ماهيچه به شكل بالش 
در می آيد كه بايد روي دسته مبل محكم شود.

هر  كنيد.  رويه كوبي  و  نموده  درست  روش  همين  به  را  مبل  دسته  دو  ماهيچه 
چهار طرف دسته ماهيچه را با منگنه خوب محكم بدوزيد تا ضايعات پارچه از آنها 
خارج نگردد. منگه كوب يكي از ابزارهاي اصلي و اساسي رويه كوبي مبل بوده و به 

كمپرسور هوا متصل است.
منظور  به  و  پوشانده  اسفنج  با  ماهيچه  و  زير دسته  ماهيچه،  تشكيل  از  3 پس 
استحكام بيشتر، بدنه را با ضايعات اسفنج و پارچه پر كنيد. اسفنج را با منگنه به 
بدنه و دسته مبل )ماهيچه(، منگنه كنيد، به طوری كه بدنه و ماهيچه به هم متصل 
شوند براي نگه داشتن ضايعات، بايد قباًل بدنه مبل را با گوني پوشش داده و يک 

ديواره نگه دارنده ايجاد كرد.
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4 پارچه اصلي دسته را به ابعاد 70×85 سانتی متر )در اين نوع مبل( ببريد و آن 
را محكم روی دسته و ماهيچه بكشيد و منگنه كنيد.

5 پارچه بريده شده براي پشت مبل را از وسط نصف كنيد.
6 پارچه 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 يک جهت باشد 

انجام دهيد.
7 مغزي به صورت توپي را كه از رشته هاي نخ بافته شده است، روی پارچه قرار 

داده، به اندازه 15تا 17 برگردانيد و با چرخ خياطي بدوزيد.
8 پارچه 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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9 از زير قسمت آستر پارچه را با منگنه به سطح مبل كوبيده و سمت روي پارچه 
را محكم بكشيد تا پارچه كاماًل صاف شده و به طور كامل بر روي دسته قرار گرفته 

و سپس با منگنه بكوبيد.
10 دسته ديگر را نيز به همين ترتيب رويه كوبی كنيد، و پارچه هاي اضافي دور 

با قيچي ببريد. دسته ها را 

11 گوني پشت صندلي پامبل را به اندازه پشتي بريده و با منگنه به ديواره پشتي 
بكوبيد.
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12 بعد 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.

13 به كمک خط كش با چوب راهنما، خط سمت چپ و راست را بكشيد.

14 خط كشي بايد به اندازه 34 سانتي متر از باال و 17 سانتي متر از پايين به موازات 
هم كشيده شود.

15 به ارتفاع 72 سانتي متر از روي اسفنج به ابعاد 41×80 يا 34×72 به صورت 
قالب پشتي برش بزنيد

)البته لبه يا ضخامت اسفنج ها را نيز بايد چسب بزنيد(.
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16 قالب را روي اسفنج گذاشته و با چاقوي اسفنج بري آن را ببريد.
17 وسط پشتي نيز قالب جداگانه اي خواهد داشت؛ يعني يک پشتي مبل، داراي 3 

قالب سمت چپ، راست و وسط مي باشد.
در شكل زير ابعاد اسفنج را ببينيد.

پشتی  شده  ترسيم  خط  روی  شده،  لول  و  تاخورده  صورت  به  را  اسفنج ها   18
بچسبانيد. البته قبل از آن بايد سطح گونی را با چسب فرم و با پيستوله، چسب 

بزنيد.
19 در پشتي مبل يک نفره قوسي تكيه گاهي 3 تا ايجاد مي شود.

20 با توجه به اينكه چسب فوري مي باشد هر سه قطعه اسفنج را بر روي نقاط 
بچسبانيد. شده  خط كشي 

با ضايعات ريز پارچه پر كرده و محكم فشار  21 فضاي خالي داخل اسفنج ها را 
دهيد تا به خوبی سفت شده و پس از تكيه دادن شل نشود.

22 به منظور استحكام بيشتر زير كار رويه كوبي، نقاط كناري چسب خورده را با 
منگنه به ديواره چوبي مبل بكوبيد.

23 پارچه رويه و اصلي را كه همرنگ دسته هاست به ابعاد 90×100 سانتی متر 
)حدود 20 سانتي 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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24 پارچه 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.

25 اين مدل رويه كوبي، به مدل خياري معروف است.

26 پارچه اصلي را روي لبه هاي كناري وسطي )تا شده اسفنج( با منگنه محكم 
بكوبيد.

27 پارچه 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.

مبل  كف  رويه كوبي  به  نوبت  مبل،  پشتي  و  دسته ها  رويه كوبي  عمليات  از  پس 
می رسد.

28 ابتدا بايد به منظور ايجاد تكيه گاه محكم و نگه دارنده، كف مبل را تسمه كشي 
كنيد.

اين كار به صورت حصيربافی و به طور موازي و متقاطع انجام مي شود.
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29 تسمه 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.

به كالف كف  را  و گونی  بپوشانيد  آستر  و  كار  زير  با گوني  را  تسمه ها  روي   30
كنيد. منگنه 

31 روي گوني را با پارچه همرنگ دسته و پشتي بپوشانيد و با منگنه محكم كنيد.
32 لبه جلوي مبل كه قسمت نشيمن بوده و زير زانوها قرار مي گيرد، يک الستيک 
را  مبل  تشكي  تا  كنيد،  متصل  معمولي  ميخ  با  سانتي متر   3 ضخامت  به  سفت 

به خوبي نگه دارد و فرد پس از نشستن، به جلو نيفتد.

و  عنوان كمكي  به  پايين  و  باال  پشته  از  را  سانتي متر  به عرض 5  پارچه اي   33
بكوبيد. مبل  پشت  اصلي  پارچه  نگه دارنده 

34 پارچه دوخته شده زير دسته هاي ماهيچه و پشت مبل، به صورت يک تكه به 
كالف مبل يک نفره كوبيده مي شود.
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را  تا دور آن  با خودكار، دور  و  را كف مبل گذاشته  36 پالستيک كم ضخامتی 
كنيد.  و كف خط كشي  پشتي  و مدل  فرم  مطابق 

37 پارچه گلدار را روي زمين پهن كرده و قالب پالستيكي را روي آن قرار دهيد.

35   مرحله ماقبل آخر، تشک دوزي و نصب آن روي كف مبل است. 
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38 دور تا دور قالب پالستيكي را به عنوان قالب، عالمت گذاري كرده، و با قيچي 
ببريد. 

به  و  كف  فوم  اندازه  به  طرح دار  پارچه  با  و  گرفته  اندازه  را  مبل  كف  قالب   39
ضخامت 8 تا 13 سانتي متر )بنا به سفارش مشتري( به ابعاد 60×60 سانتي 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.
40 تشک آماده شده را روي كف گذاشته و نشيمن آن را امتحان كنيد.
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41 مرحله پاياني، سرمه دوزي و پوشاندن منگنه ها و ايجاد ظرافت و زيبايي مبل 
است.
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پروژة صندلی يا پوف لمسه كاري شده:
در اين پروژه، با روش ساخت يک نوع صندلي تمام پارچه كه به آن پوف گفته 
مي شود و كاربرد آن بيشتر به عنوان صندلي كنار ميز دراور است، آشنا مي شويم. 
نوع كوتاه آن مي تواند به عنوان زيرپايي به كار رود و درصورتي كه روي آن شيشه 

قرار گيرد، نقش ميز را نيز مي تواند داشته باشد.
و  شده  ساخته  آن  كالف  ابتدا  پارچه اي  مبل هاي  تمام  مانند  پوف،  ساخت  براي 
آنگاه روي آن پارچه كشيده مي شود. كف نشيمن آن لمسه كوبي مي شود كه روش 

اجراي آن در پودمان هاي گذشته توضيح داده شده است. 

42 دور تا دور دسته ها، پشتي، كف و زير تشک ها را به وسيله چسب حرارتي و 
هويه تفنگي، سرمه همرنگ و تزئيني بچسبانيد.
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 نقشة طرح: در شكل تصوير مجسم و نقشۀ انفجاری كالف يک پوف با 
نشيمن دايره شكل مشاهده می شود و سه نمای آن نيز در شكل نمايش 

داده شده است.

تصوير مجسم  و نقشة انفجاري پوف

شكل سه نماي اسكلت پوف
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تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

تخته چنداليۀ 1
به ضخامت 18 

ميلی متر

 500 × 500
ميلی متر 2 عدد

تخته به ضخامت 2
25 ميلی متر

چوب نراد روسی    
80 × 400 ميلی متر 

8 عدد

مخصوص چوب، به پيچ3
طول 50 ميلی متر

نمرة)درجۀ ورق سنباده4
زبری(120 و 180

رومبلیپارچه5

15 كيلويی به اسفنج6
ضخامت 2 و 5 

سانتی متر 

متقالپارچه 7

فهرست مواد اولیه
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تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

ارتفاع 8 ميلی مترسوزن منگنه8

سفيد درودگری، چسب چوب9
پلی وينيل 

)PVA(استات

پالستيكی گرد يا پايه10
مربع شكل 

تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

500 وات 4 دورارة عمودبر1

500 وات قطر سه دريل دستی برقی2
نظام 10

دريل پيچ گوشتی 3
شارژی

14 ولت با دو باتری

تجهیزات
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

نيوماتيک)بادی( يا منگنه زن4
دستی

50 ليتريكمپرسور هوا5

خزينه دارسر مته 6

بازو بلندپرگار7

90 درجه به طول گونيا8
300 ميلی متر

نيمگردچوب سای9

نيمگردسوهان10

3 متریمتر نواری فلزی11
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

تخته)بلوک( 12
سنباده

چوب پنبه ای يا 
الستيكی

براي برش پارچهقيچي13

براي برش فومكاتر14

نمره 20مته برگی15

خط كشي
ابتدا دو تختۀ 600 × 600 ميلي متر را روي ميزكار قرار داده و قطرهاي آنها را 
برهم  به دست آورده و دوخط عمود  را  آنگاه وسط ضلع هاي مربع  ترسيم كنيد. 
ترسيم كنيد. مركز به دست آمده همان مركز دايره است. دهانۀ پرگار را به اندازة 
به  به قطر 400 ميلي متر رسم كنيد. سپس  باز كرده و دايره اي  200 ميلي متر 
هر  روي  بر  را  كار  اين  كنيد.  رسم  ميلي متر  قطر 600  به  دايره اي  مركز،  همان 

دهيد. انجام  دوقطعه 

مربع شكل رسم قطرهای تخته اضالع  وسط  خطوط  ترسیم  شكل 
برای تقسیم تخته به چهار ناحیه
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برش كاري 
برای برش كاری ابتدا بايد تخته را با كمک پيچ دستی به ميزكار ثابت كرد. با 
ارة عمودبر دايرة خارجی را با رعايت نكات ايمنی برش دهيد. برای برش دايرة 
ارة عمودبر  تا تيغۀ  ايجاد كنيد  داخلی كافی است يک سوراخ در كنار خط 
در آن جای گيرد. سپس دايرة داخلی را نيز برش دهيد. بايد بدانيد كه فقط 
دايرة داخلی قطعۀ كف برش می خورد و دايرة ميانی تنها برای تنظيم پايه های 

عمودی ترسيم می شود.

شكل ترسیم دايره به قطر 600شكلترسیم دايره ای به قطر 400 

برای برش دايرة خارجی، خط برش اره بايد به طرف خارج تخته بيفتد و 
از  تا  قرار گيرد  به طرف داخل تخته  دايرة داخلی خط برش  هنگام برش 
انجام مي شود؟   عرض قطعه كار كم نشود. به نظر شما اين كار به چه دليلي 

پس از برش بايد لبۀ قطعات را با استفاده از چوب سای و سپس با سنباده به خوبي 
پرداخت كنيد و همچنين تيزی لبه ها را بگيريد تا هنگام كار دستتان آسيب نبيند. 

مونتاژ 
كالِف پوف از هشت عدد پايه با دو قطعۀ دايره اي شكل تشكيل می شود. خطوطی كه در 
مرحلۀ خط كشی ترسيم شدند، سطح دايره را به 8 قسمت تبديل كردند و قيدهای پايه 
نيز بايد به صورت شعاعی روی اين 8 خط پيچ  شوند. برای پيچ كردن قطعات ابتدا بايد 
سوراخ های موردنياز را با مته ايجاد كرد. براي اين كار بهتر است از مته های خزينه دار 
استفاده شود تا پيچ پس از بسته شدن، با تخته همسطح شده و بيرون نزند. در شكل 

كالف مونتاژ شده، قابل مشاهده است.

شكل برش دايرة داخلیشكل برش دايرة خارجی

نكته
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شكل سوراخكاري با مته خزينه دارشكل قطعات كالف پوف

لمسه كاري 
برای لمسه كاری، سطح نشيمن پوف بايد قباًل خط كشی شود تا مركز سوراخ هايی 

كه برای لمسه كاری الزم است، مشخص گردد.

شكل خط كشی برای لمسه كاریشكل كالف مونتاژ شده

با استفاده از دريل و متۀ برگی نمرة 20 مراكز تعيين شده را سوراخ كنيد. دقت 
از نصب  بگيرد. پس  قرار  تا هنگام سوراخ كاری، مته كاماًل عمودی  باشيد  داشته 
در  كه  همان طور  بنابراين،  داد؛  عبور  تخته  سوراخ های  از  را  پارچه  بايد  اسفنج 
پودمان های گذشته توضيح داده شد اسفنج نيز بايد سوراخ شود. در شكل نحوة رد 

كردن پارچه از سوراخ های اسفنج و تخته ديده می شود.

شكل قرار دادن پارچه داخل سوراخ های لمسهشكل سوراخ كاری محل لمسه
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شكل ثابت كردن نخ لمسه از پشت تختهشكل دوختن لمسه

شكل تنظیم لمسه با انتهاي سوزنشكل فروبردن پارچه در رديف كناري شكل ردكردن پارچة رديف وسط

پس از رد كردن پارچه از سوراخ ها، محل لمسه ها بايد دوخته و ثابت شوند. 
برای محكم كردن و ثابت كردن لمسه، انتهای نخی كه برای دوختن لمسه استفاده 

می شود، بايد با استفاده از منگنه در زير تخته ثابت  شود.

اين كار برای تمام قسمت ها انجام می شود و ضروري است كه از وسط تخته شروع 
شود. پس ابتدا در رديف وسط، پارچه  را از سوراخ ها عبور دهيد و سپس پارچه هاي 
از  مناسب،  و كشش  تنظيم  با  را  وسط(  رديف  راست  و  )چپ  كناري  رديف هاي 
سوراخ هاي پارچه رد كنيد. نخ و سوزن را به زير برده و نخ را گره بزنيد و ادامۀ نخ 
را ثابت كنيد. در ادامه با انتهاي سوزن لمسه، قسمت هايي از پارچه را كه روي هم 

مي افتد، تنظيم كنيد تا يكنواخت و مرتب شود.
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زماني كه لمسه كاري كامل شد، لبه هاي اضافي پارچه را كشيده و با منگنه ثابت و 
محكم كنيد. سعي كنيد منگنه ها به طور مرتب در يک 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 اضافه هاي پارچه را ببريد به گونه اي كه 

به طور مساوي فاصلۀ كمي با منگنه ها داشته باشد.

شكل برش پارچة اضافهشكل منگنه زدن لبة پايین

در اين قسمت بايد دور تا دور پايه ها با گوني پوشيده شود. با استفاده از منگنه، گوني 
را ثابت كرده و اسفنج با ضخامت 2 سانتي  متر را روي آن بكشيد و اضافه هاي آن را 
قيچي كنيد. پارچۀ بدنه را كشيده و در زير محكم كنيد و همين طور برای دور تا دور 
بدنه اين كار را انجام دهيد تا تمام سطح بدنه، پارچه صاف و با كشش يكنواخت قرار 
بگيرد. در اين زمان می توانيد زير كف را با پارچۀ متقال پوشش دهيد. اين كار برای 
تميزی بيشتر زير پوف است. اما می توان از اين مرحله چشم پوشي كرد؛ زيرا زير پوف 
در ديد قرار ندارد و همچنين می توان برای استقرار بهتر، از 4 عدد پايه استفاده كرد 

و آن را در زير كف كوبيد.

شكل كشیدن و كوبیدن پارچه شكل كوبیدن اسفنج بدنه
در زير كف

شكل نصب پاية زير كف
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پس از اينكه دور تا دور بدنه با پارچه پوشيده شد، آن را كنترل كنيد تا به خوبی 
با  اين كار  را پوشاند.  بدنه  پارچۀ  پارچۀ نشيمن و  بين  بايد درز  صاف شود. حاال 
نوارهاي پارچه  ای تزيينی انجام می شود كه به آن ِسرمه گفته می شود كه در رنگ ها 
را  پوف  ابتدا محيط  است.  پارچه موجود  با هرگونه  متناسب  و طرح های مختلف 
اندازه بگيريد. اين كار را با همان نوار سرمه نيز می توان انجام داد. سرمه را می توان 
با منگنه نصب كرد؛ اما برای اينكه سوزن های منگنه ديده نشوند بايد آن را الی 
درز سرمه زد و يا اينكه مي توان آن را بدون منگنه و با چسب ميله ای چسباند كه 

اگر به خوبی چسبانده شود بسيار مقاوم خواهد بود.

در شكل زير يک پوف آماده شده در فضای داخلی ديده می شود.

شكل كوبیدن زهوار زير سرمه با منگنهشكل اندازه گیری و نصب سرمه

شكل پوف آمادة استفاده



157

فصل پنجم: رويه كوبي مبلمان چوبي

مبلمان پلیمری
هرگاه سخن از مبلمان به ميان می آيد ناخودآگاه ياد مبلمان چوبی می افتيم زيرا 
از چوب و مواد مركب )كامپوزيت( چوبی  حدود 90 درصد مبلمان در كشور ما 
ساخته می شود. يكی از داليلی كه همواره سعی می شود ماده ای جايگزين چوب 
شود، حفظ جنگل ها و منابع طبيعی است كه در حال حاضر، يک موضوع بسيار 
حياتی برای هر كشور است. با مديريت صحيح بر منابع طبيعی و برداشت اصولی از 
جنگل ها نه تنها می توان بركيفيت مواد اوليه افزود، بلكه از آسيب رسيدن به محيط 

زيست نيز جلوگيری می شود.

كه  بزرگ  مولكول های  شامل  است  ماده ای   )polymer( پليمر  يا  بَسپار 
از به هم پيوستن واحدهای كوچک تكرارشونده كه تكپار يامونومر ناميده 
می شوند، ساخته شده   است. » بسپار« يک واژة فارسی است كه از دو بخش 
» بس« )بسيار( و » پار« )پاره، قطعه( ساخته  شده  است. واژة »  پليمر« نيز 
از دو بخش يونانی »  پُلی« به معنای بسيار و »  مر« به معنی قسمت، پاره 

يا قطعه گرفته شده  است.

شكل زنجیرة پلیمریشكل تبديل تكپار به بسپار

منومر

پلیمريزاسیون

پلیمر

بسپار)پلیمر)

بسپار)پلیمر)

مولكول

مولكولمولكولمولكول

تكپار)منومر)

تكپار)منومر)

نكته
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در عصر حاضر با توجه به دسترسی آسان به مواد اوليه و فناوری های نوظهور، در 
برخی موارد، می توان مواد جديدی را جايگزين چوب نمود. برای نمونه، امروزه مواد 
پليمری كه با ويژگی » دوست دار محيط زيست« توليد شده اند، در صنعت مبلمان 
جايگاه ويژه ای يافته اند. به منظور حفظ طالی سبز، همواره از سوی توليدكنندگان 
و دوست داران محيط زيست سعی شده است موادی جايگزين چوب شود. به طوری 
كه توليدكنندگانی در اين عرصه قدم گذاشته اند و توانسته اند از مواد جديد غيرچوبی 
)و در مواردی مواد بازيافتی(، مبلمانی را توليد كنند كه در مصرف چوب صرفه جويی 
شده و عالوه بر آن بتوان از ضايعات ساير كارخانجات نيز به نحو احسن استفاده كرد. 
دو نوع مبل پذيرايی و ناهارخوری از نوع پليمری در شكل های  زير مشاهده می شود.

و  كرده  تحقيق  ايجاد سيالب ها  از  در جلوگيری  نقش جنگل ها  مورد  در 
ارائه دهيد. را در كالس  نتيجۀ آن 

تحقیق كنید

همان طور كه در شكل های باال مشاهده می شود، مبلمان پليمری از نظر ظاهری، 
تفاوتی با مبلمان چوبی ندارد. زيرا رنگ های پوششی مخصوص مبلمان چوبی را برای 
اين نوع مبل نيز می توان به كار برد و همچنين از يک نوع پارچه و اسفنح و يا فوم 
نيز در هر دو نوع آنها می توان استفاده كرد. به دليل استفاده از مواد پليمری با جرم 
مخصوص باال، مبلمان پليمری به طور نسبی سنگين  تر از مبلمان مشابه چوبی است.

شكل مبلمان پذيرايی پلیمری

شكل مبلمان ناهارخوری پلیمری با میز گرد

شكل میز و صندلی ناهارخوری پلیمری

شكل مبلمان ناهارخوری پلیمری با طرح چوب
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جرم مخصوص چند گونۀ چوبی مورد استفاده در توليد مبل را با جرم مخصوص 
مواد اوليۀ مبلمان پليمری مقايسه كرده و نتيجۀ آن را در كالس گزارش دهيد.

تحقیق كنید

طبقه بندی مواد 
برای آگاهی از جايگاه مواد اوليۀ مبلمان پليمری، قبل از هر چيز بايد از طبقه بندی 
دارد.  وجود  مواد  طبقه بندی  برای  مختلفی  روش های  كرد.  حاصل  اطالع  مواد 
فلز  شبه  و  غيرفلزی  فلزی،  عناصر  گروه  سه  به  شيميايی،  خواص  براساس  مواد 
تقسيم بندی می شوند كه در جدول تناوبی مندليف به ترتيب عدد اتمی در كنار 
يكديگر قرار گرفته اند. در طبقه بندی ديگر، انواع مواد مورد استفاده در مهندسی 
را می توان به صورت فلزات، پليمرها، سراميک ها و كامپوزيت ها تقسيم بندی كرد. 
تقسيم بندی بر اساس مواد مورد استفاده در مهندسی از بقيه جامع تر است و بيشتر 
مورد استفاده قرار می گيرد. مواد بر اساس خواص الكتريكی نيز به رسانا، نيمه رسانا 

و عايق تقسيم بندی می شوند.

سرامیک

مواد مركب

پلیمر

فلزات

از جمله فلزات متداول در صنعت هستند.  فلزات: آهن، آلومينيم، مس و نيكل 
فلزات در صنعت به ندرت به صورت خالص استفاده می شوند و برای بهبود خواص 
آنها معموالً عناصر فلزی را با يكديگر و يا با عناصر غير فلزی، آلياژسازی می كنند. 
فوالد و برنج از جمله آلياژهای مورد استفاده در صنعت هستند. فلزات دارای خواص 

الكتريكی، حرارتی و مكانيكی بسيار خوبی هستند.
سرامیک ها: سراميک ها، از تركيب شيميايی فلزات با تعدادی از عناصر غيرفلزی 
تشكيل می شوند. موادی مانند اكسيدها  )Al2O3(، نيتريدها و كاربيدها )Sic( از 
سراميک های مرسوم هستند. سراميک ها كاربردهای فراوانی در زندگی ما دارند. 
به عنوان مثال می توان به سفال، چينی، شيشه و سيمان اشاره كرد. شكنندگی، 

سختی زياد و عايق حرارتی و الكتريكی از خواص سراميک ها هستند.

فلزات

سراميک هاپليمرها

مواد مركب فلزـ سراميکمواد مركب فلزـ پليمر

مواد مركب پلیمر ـ سرامیک شكل انواع مواد

مواد
 مركب
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وجود  به  يكديگر  كنار  در  )منومر(  كربنی  بلند  زنجيرهای  از  پليمرها  پلیمرها: 
می آيند. اين مواد شامل گروه اصلی پالستيک ها و الستيک ها هستند. تعداد زيادی 
از صمغ نوعی درخت خاص تهيه می شود، دارای  از پليمرها مانند الستيک كه 
و  نايلون   ،PE پلی اتيلن  به  می توان  رايج  بسيار  پليمرهای  از  هستند.  آلی  پايۀ 
پلی وينيل كلرايد )PVC( اشاره كرد. چگالی كم، مقاومت در مقابل خوردگی و 
پايداری شيميايی از جمله خواص پليمرها به شمار می آيند. از جملۀ اين خواص، 
نسبت استحكام به وزن آنهاست كه باعث می شود در شرايط يكسان، اين نسبت در 
آنها بسيار بهتر از فلزات و حتی سراميک ها باشد. پليمرها به راحتی به شكل های 
پيچيده تر در می آيند زيرا در دمای زياد، خاصيت جاری شدن اين مواد به شدت 
افزايش می يابد و امكان قالب گيری آنها در فرم های مختلف فراهم می شود. بيشتر 
اين مواد در محيط های خورنده بی اثر هستند و خواص شيميايی خود را به خوبی 
حفظ می كنند، ولی مقاومت حرارتی آنها كم است و همين عامل، استفاده از آنها 
را محدود می سازد. به علت عايق بودن پليمرها در برابر جريان الكتريسيته، برای 

جلوگيری از عبور جريان برق در تجهيزات گوناگون از آنها استفاده می شود.
از يک نوع ماده كه همۀ  امكان استفاده  كامپوزيت ها: در كاربردهای مهندسی، 
خواص مورد نظر را فراهم كند، وجود ندارد. به عنوان مثال، در صنايع هوافضا به 
موادی نياز است كه ضمن داشتن استحكام باال، سبک بوده و نسبت به خوردگی 
و سايش، مقاومت باال داشته باشند. كامپوزيت ها، موادی چند جزئی هستند كه 
خواص آنها در مجموع از هر كدام از اجزا بهتر است؛ ضمن اينكه اجزای مختلف 
بهبود می بخشند. معموالً  را  يكديگر  كارايی  و  نيز حفظ می كنند  را  خواص خود 
كامپوزيت ها از يک جزء زمينه و يک جزء تقويت كننده تشكيل شده اند. كامپوزيت ها 
به سه دسته كامپوزيت  با زمينۀ فلزی، سراميكی و پليمری تقسيم بندی می شوند. 
فايبرگالس  است.  فايبرگالس  كامپوزيت ها،  پركاربردترين  و  مرسوم ترين  از  يكی 
كامپوزيتی با زمينۀ پليمری است كه توسط الياف شيشه تقويت شده است. الياف 

شيشه، استحكام زمينۀ پليمری را افزايش می دهند.

فايبرگالس، انعطاف پذيری خوبی در طراحی قطعات دارد. از خواص ديگر 
آن، استحكام باالی آن نسبت به وزن و مقاومت به خوردگی خوب آن است. 
از  لوله  و  سيم  عبور  مخصوص  كانال های  و  ساختمانی  پروفيل های  انواع 
كاربردهای فايبرگالس است. الياف كربن به دليل داشتن خواص مكانيكی 
برجسته مانند استحكام و چقرمگی باال، سبكی و مقاومت به خوردگی به 
عنوان تقويت كننده در ساخت كامپوزيت ها به كار می رود. كامپوزيت های 
الياف كربن، در صنعت ساختمان )برای كاهش وزن سازه ها(، لوازم ورزشی، 

صنعت خودرو، هواپيما و قطارها مورد استفاده قرار می گيرد.

نكته
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به طور كلی مواد در حوزة مهندسی مانند نمودار تقسيم بندی می شوند:

تقسیم بندی مواد 
مهندسی

مواد فلزی

آهنی

فوالد

چدن

ترموست

االستومر

ترموپالستیک

اكسیدی

غیراكسیدی

تک عنصری

ذره ای 

رشته ای

اليه ای

سنگین

سبک

 خیلی سبک

پلی مرها

سرامیک ها

مواد مركب

چوب

سنگ

ساير

  غیرآهنی

مصنوعی

طبیعی

  مواد غیرفلزی 

نمودار تقسیم بندی مواد مهندسی
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مقايسة ويژگی های مواد 
االستيسيته،  مدول  ذوب،  نقطۀ  حجمی،  جرم  نظر  از  مواد  مقايسۀ  نمودار  در 
و  پليمرها  سراميک ها،  فلزات،  شكل پذيری  و  تردی  شيميايی،  واكنش پذيری 

است. شده  آورده  كامپوزيت ها 

انواع مواد

فلز

  ويژگی ها: 

 جرم مخصوص 
زياد

 نقطة ذوب 
متوسط تا زياد

  مدول 
االستیسیتة 
متوسط تا زياد

  واكنش پذيری

  چكش خواری

ويژگی ها:
  جرم مخصوص 

پايین
  نقطة ذوب 

پايین 
  مدول 

االستیسیتة پايین 
  واكنش پذيری 

زياد 
  چكش خواری 
  شكل پذيری و 

تردی

  ويژگی ها:
  جرم مخصوص 

پايین 
  نقطة ذوب باال

  مدول 
االسیسیتة بسیار 

زياد
  

واكنش ناپذيری 
  تردی

 با توجه به 
نوع تركیب، 

ويژگی های مواد 
مركب تفاوت 

می كند.

كامپوزيتسرامیکپلیمر

 نمودار مقايسه ويژگی های مواد

ماده  مقاومت  به   )Toughness( تافنس  يا  چقرمگی  مواد،  علم  در 
اِعمال تنش گفته می شود و به صورت ميزان  اثر  برابر شكست در  در 
انرژی جذب شده قبل از شكست در واحد حجم تعريف می شود. هر 
چه چقرمگی ماده ای بيشتر باشد، انرژی الزم برای شكست آن بيشتر 
است. مواد ترد مثل شيشه از چقرمگی بسيار پايينی برخوردار هستند. 
به عبارت ديگر»   چقرمگی«، توانايی ماده در جذب ضربه و مستهلک 
كردن آن در خود است. هر چقدر ماده، بدون آنكه بشكند، بتواند انرژی 
ضربه را درون خود بيشتر مستهلک كند، آن ماده چقرمه تر خواهد بود. 
استفاده از مواد پليمری و كامپوزيت ها در سپر اتومبيل نيز به دليل 

چقرمگی باالی آنها نسبت به فلزات است.

نكته
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انواع پلیمر مورد 
استفاده در مبلمان

در مبلمان پليمری از دونوع 
استفاده    PS و   ABS
توضيح  به  كه  می شود 
می شود. پرداخته  هريک 

1ـ اكريلونیتريل بوتادين 
مخفف  نام  با  استايرن 
مهم ترين  از  يكی   ،ABS

پلی مرهايی  پرمصرف ترين  و 
آكريلو  منومر  سه  از  كه  را  پليمر  اين  می شود.  توليد  تجاری  به صورت  كه  است 
ـ 5(، با تغيير در درصد هر  نيتريل، بوتادين و استايرن تشكيل شده است )شكل 8 
يک از مونومرها می توان برای كاربری خاص اصالح كرد. البته بايد در نظر داشت 
عالوه   بر  می توان  را  پليمر  اين  دارد.  اختصاص  پلی استايرن  به  بيشتر  درصد  كه 
لوازم  چای ساز،  جاروبرقی،  تلفن،  گوشی  مانند  خانگی  لوازم  بدنۀ  در  مبلمان، 

كرد. مشاهده  و...  خودرو  قطعات  الكتريكی، 
پليمرهای ABS از گاز طبيعی و نفت مشتق شده اند. با توجه به دسترسی آسان، 
ارزان بودن و فراوانی آن در كشور ما، استفاده از اين محصول می تواند مقرون 
عمليات  می  توان  يعنی  دارد  خوبی  ماشين كاری  قابليت   ABS باشد.  صرفه  به 
خم كاری، سوراخ كاری، فرزكاری، برش كاری و پرداخت كاری را روی آن انجام داد 

و مانند چوب آن را رنگ كرد.

گاز طبيعی، بخش گازی شكل مواد نفتی است كه يا همراه با نفت خام در 
مخازن زيرزمينی وجود دارد و يا از تقطير نفت خام در دمای پايين تر از 
20 درجۀ سلسيوس به دست می آيد. گاز طبيعی، مخلوطی از گازهای متان 
بوتان، كربن منواكسيد، هيدروژن و گاز سنتز  )حدود 85    درصد(، پروپان، 
همراه با مقداری دوده است. بيشترين كاربرد آن در كشورهای غيرصنعتی 
به عنوان سوخت است ولی در كشورهای صنعتی از آن در تهيۀ بسياری از 

فراورده های شيميايی و صنعتی بسيار مفيد و ضروری استفاده می شود.
كشور ما ايران، در چشم انداز افق 1404 بايد عنوان دوم جهانی در ظرفيت 
توليد گاز طبيعی را به خود اختصاص دهد و همچنين بايد بتواند جايگاه اول 
منطقه از نظر توليد مواد و كاالهای پتروشيمی به منظور ايجاد باالترين ارزش 
ارزش  از منابع هيدروكربوری را كسب كند. محصوالت پتروشيمی  افزوده 
افزودة قابل توجهی دارند و در اين ميان، پليمرها از بيشترين ارزش افزوده 

نسبت به ساير گروه ها برخوردار هستند.

شكل مواد پلیمری از نوع ای بی اس

نكته



164

2ـ پلی استايرن مقاوم )High Impact): اين نوع پلی استايرن با نام اختصاری 
HIPS، كوپلی مری )بسپار ناهمگن( از پلی استايرن )PS( است كه با مولكول های 
دليل  همين  به  و  است  شده  اصالح  آن  ضربه پذيری  بوتادين  مانند  االستومری 
در ساخت ظروف و بدنۀ لوازم خانگی كاربرد دارد. اين ماده در بازار ايران به نام 

»  هايمپک« معروف است.
ضربه پذيری پايين پلی استايرن نوع معمولی باعث شده است كه مصرف پلی استايرن 
اصالح شده يا مقاوم، به شدت رشد كرده و در ردة بسپارهای پرمصرف قرار گيرد. از 
خصوصيات برجستۀ اين نوع پلی استايرن، خواص مكانيكی به خصوص ضربه پذيری 
و  وسايل  انواع  ساخت  در  را  آن  كاربرد  كه  است  مناسب  قيمت  با  همراه  خوب 
چقرمگی،  افزايش  موجب  پلی استايرن  اصالح  است.  ساخته  امكان پذير  تجهيزات 
مقاومت به ضربه و كشش طولی آن می شود. اين عمل، شفافيت پلی استايرن را نيز 

از بين می برد.
پالستيک های پلی استايرن اصالح شده با الستيک، معموالً در ساخت بدنۀ تلويزيون، 
لوازم خانگی، قسمت های داخلی يخچال نظير سينی ها، طبقات، پوشش های داخلی، 
ظروف نگهداری و... به كار می روند. همچنين از اين پليمر برای توليد لوازم ورزشی 

و اسباب بازی ها نيز استفاده می شود.

رزين ها يكی از انواع پليمرها هستند كه از برخی از آنها در ساخت مبلمان 
معدنی  مواد  و  گياهان  رزين ها، حيوانات،  منشأ طبيعی  می شوند.  استفاده 
است. اين مواد به سادگی شكل پذيرند ولی دوام كمی دارند. رزين های رايج 
شيشه ای  الک  و  ليگنپين  سندروس،  كهربا،  تار،  آسفالت،  روزين،  شامل 
می باشند. رزين های طبيعی اصالح شده نيز شامل سلولز و پروتئين است. 
سلولز، قسمت اصلی گياهان بوده و به عنوان مادة اوليۀ قابل دسترسی برای 
توليد انواع پالستيک  است. كازئيِن ساخته شده از شير بدون چربی، تنها 
پالستيک مشتق شده از پروتئين است كه در عرصۀ تجارت، نسبتاً موفق 
است. كيفيت مبلمان ساخته شده از بعضی رزين ها بسيار پايين تر از مبلمانی 

است كه از پليمرهای ABS و PS ساخته می شود.

مزايای كالف های پلیمری 
مزايای  چوبی  كالف  جای  به  پليمری  مواد  با  شده  ساخته  كالف های  جايگزينی 

دارد: زير  شرح  به  متعددی 
 رطوبت ناپذيری: چوب در مقابل نوسانات درصد رطوبت، تغيير شكل داده و 
آسيب می بيند. به همين دليل نمی توان يک مبل چوبی را در شمال كشور ساخت 
و در نواحی مركزی از آن استفاده كرد و يا بالعكس. همچنين به همين دليل مبل 

نكته
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پليمری امكان شست و شوی مستقيم با آب را دارد اما مبل چوبی به دليل تأثير 
رطوبت در آن چنين امكانی را ندارد.

 مقاومت در برابر آفات: عوامل مخرب چوب مانند حشرات و قارچ ها كه در 
شرايط مناسب می توانند روی چوب فعاليت كرده و موجب بروز آسيب های جدی 

در آن  شوند، بر مبلمان پليمری تأثيرگذار نيستند. 
اتصاالت  با  معموالً  قطعات  سنتی،  چوبی  مبلمان  در  قطعه:  تعويض  امكان   
دائمی به هم متصل می شوند ولی در مبلمان پليمری از اتصاالتی مانند پيچ و مهره 
استفاده می شود كه دائمی نبوده و می توان آنها را در صورت لزوم بازكرد و قطعه 

را تعويض نمود.
مراحل ساخت مبل پلیمری

برای ساخت و توليد مبلمان پليمری مراحل زير طی می شود:

نمودار مراحل ساخت و تولید مبلمان پلیمری

طراحی مدل سازی قالب سازی
 آماده سازی 

مواد اولیه
تزريق قطعه بسته بندی

مونتاژ در 
محل

پرداخت و 
رنگ كاری

رويه كوبی

طراحی مبلمان و مدل سازی
با استفاده از نرم افزارهای تخصصی، اين كار توسط طراحان صورت می گيرد. طراح 
عالوه   بر مهارت در استفاده از نرم افزار بايد از سليقۀ جامعه و اصول طراحی اطالع كافی 
داشته باشد. توليدكننده ابتدا مشخصات محصول مورد نياز خود را در اختيار طراح قرار 
داده و از او می خواهد كه به عنوان مثال صندلی مورد نظر را طراحی كند. پس از طرح 
اوليه می توان آن را به صورت نرم افزاری در فضای مجازی طراحی كرد و در صورت 
تصويب، نمونۀ آن را ساخت. نمونه )مدل( می تواند نرم افزاری و يا به صورت واقعی تهيه 
شود. با توجه به پيشرفت در كار نمونه سازی و ظهور چاپگرهای سه بعدی، اين كار بسيار 
آسان تر از گذشته صورت می پذيرد و كافی است كه نمونۀ آن با اين نوع چاپگر توليد 
شود. با اين كار، نمونه ای از مبل در اختيار توليدكننده قرار می گيرد و می تواند دربارة 

آن نظر دهد. 
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شكل يكی از نرم افزارهای طراحی سه بعدی مبلمان

شكل نمونه هايی از مبلمان با چاپ سه بعدیشكل دستگاه چاپگر سه بعدی

ساخت قالب
پس از تصويب طرح و مدل نمونه سازی شده با نرم افزار، ساخت قالب، سفارش داده 
می شود. با توجه به گران بودن هزينۀ ساخت قالب، بايد در طراحی آن بسيار دقت 
نمود زيرا از يک قالب، تعداد بسيار زيادی قطعۀ مبل توليد می شود و به اين دليل 
بازاريابی آن نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. قالب ها فوالدی بوده و برای دقت در 
ساخت از دستگاه های سی ان سی برای توليد آنها استفاده می شود. برای هر مبل، 
تعدای قالب بايد ساخته شود. به طور مثال برای يک صندلی 3 قالب به شرح زير 

مورد نياز است:
1 فريم و پشتی صندلی كه به صورت يک تكه با پايه های پشتی تزريق می شود.

2 كالف و كفی صندلی كه به صورت يک تكه در قالب مخصوص خودش تزريق می شود.
3 پايه های جلو كه برای آن هم يک قالب مخصوص ساخته می شود.

قالب ها پس از توليد به قسمت تزريق قطعه منتقل می شوند.
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مبل های پلی مری از قطعات مختلفی تشكيل شده اند كه پس از طی مراحل توليد به 
هم متصل شده و يک مبل كامل را تشكيل می دهند. با توجه به اينكه هر قطعه از 
مبل دارای شكل مخصوص به خود است، بايد برای هر قطعه قالبی ويژة همان قطعه 
ساخت و اين كار يعنی سفارش توليد قالب های متنوع و با تعداد بسيار زياد كه هزينۀ 
فراوانی را برای توليدكننده در پی خواهد داشت. چون برای هركار توليدی بايد توجيه 
اقتصادی وجود داشته باشد، بنابراين الزم است در انتخاب طرح توجه و هوشمندی 
بسياری به كار بست تا مبلمان توليدی به تعداد انبوه فروخته شود و عالوه بر مورد 
استقبال واقع شدن در بازار، بتواند هزينه های ساخت قالب را نيز جبران كند؛ زيرا 

امكان تعويض قالب به راحتی وجود ندارد.

شكل دستگاه تزريق كه شكل قالب بخش جلوی صندلیشكل قالب پشتی صندلی
قطعات را می سازد

شكل پايه های میزشكل قطعات مورد نیاز برای میز عسلی

شكل  صفحة میزشكل   قیدهای میز ناهارخوری
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آماده سازی مواد اولیه
همان طور كه قباًل گفته شد، مواد اوليۀ مورد استفاده در مبلمان پليمری به طور 
معمول از دو نوع ماده موسوم به ABS و پلی استايرن مقاوم است. برای بدنۀ مبل 
كه رنگ می شود از مادة ABS و برای كف و پشت مبل كه رويه كوبی می شوند، 
از پلی استايرن مقاوم استفاده می شود. بنابراين دو فرايند توليد موازی در كارخانۀ 
شونده        رنگ  قطعات  فرايند  1ـ  می شود:  گرفته  نظر  در  پليمری  مبلمان  ساخت 
2ـ فرايند قطعات رويه كوبی شونده كه در نهايت هر دو فرايند در مرحلۀ بسته بندی 
بازيافتی  اوليۀ  مواد  از  استفاده  امكان  توليد،  نوع  اين  يكديگر می رسند. مزيت  به 
است. معموالً مواد اوليه به شكل گرانول )شبيه به دانه های گندم( تهيه و مصرف 
بازيافتی  مواد  ساير  و  ديگر  كارخانجات  ضايعات  صورت،  اين  غير  در  و  می شود 
می شوند.  تبديل  گرانول  شكل  به  سپس  و  می گردند  آسياب  و  شده  جمع آوری 
قطعات به اين دليل خرد می شوند كه بتوان به راحتی آنها را داخل دستگاه ريخت 

و همچنين به آسانی ذوب شوند.

شكل مواد اولیة آسیاب شدهشكل مواد اولیة تهیه شده به شكل گرانول

تزريق قطعه
قطعات مبلمان پليمری به صورت تزريقی ساخته می شوند يعنی هر قطعه از يک 
پليمری  مواد  است.  تشكيل شده  قسمت  دو  از  قالب  هر  و  دارد  قالب  يک  مبل، 
در داخل قالب با استفاده از دستگاه تزريق می شود. قالب از فوالد ساخته شده و 
بسيار سنگين است و برای جابه جايی آن از جرثقيل سقفی مانند استفاده می شود. 
با استفاده از جرثقيل، قالب، درون دستگاه تزريق مستقر شده و با روبند محكم 
می شود. تنظيمات دستگاه متناسب با قالب انجام می شود. سپس مواد اوليه وارد 
ذوب  سلسيوس  درجۀ   200 تا   180 دمای  در  و  شده  تزريق  دستگاه  سيلندر 
می گردد و با فشار در داخل قالب تزريق می شود. با توجه به اينكه اتصال قطعات 
مبلمان پليمری به يكديگر با پيچ و مهره انجام می شود، بنابراين پيچ و مهره در 
تادور آن را گرفته و در جای خود محكم  قالب جاسازی شده و مواد مذاب دور 

می شود.
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شكل برشی از دستگاه تزريق

محفظة تغذيه

نوارهای گرمايیحلزونی

واحد 
نگه دارندة 

قالب

نگه داریشكل گیریتزريق 

استوانة پشت استوانة متحرک استوانة ثابت
محفظة قالب

لوله
جعبه دندة هدايت 

حلزونی

شكل جرثقیل سقفیشكل قالب های فوالدی

شكل تنظیم پیچ و مهرهشكل قرار دادن پیچ و مهره
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پس از سپری شدن زمان الزم )حدود 10 دقيقه(، دو قسمت قالب ها از يكديگر جدا 
می شوند و قطعات به سرعت از درون آنها خارج شده و برای سرد شدن و جلوگيری 
از تغيير شكل، درون حوضچۀ آب قرار داده می شوند. اين كار باعث می شود كه قطعه 
در كوتاه ترين زمان ممكن سرد شده و تحت تأثير دمای محيط شكل خود را از دست 
ندهد. پس از حدود 20 دقيقه قطعات از حوضچه خارج شده و به قسمت سنباده زنی 

منتقل می شوند. 

شكل قطعة سرد شدهشكل جدا كردن قالب شكل حوضچة آب

پرداخت قطعه
قطعه ای كه از قالب خارج می شود، معموالً دارای زائده ها و ناصافی هايی در محل 
تزريق و يا درز بين دو قسمت قالب است. اين زوائد با استفاده از سوهان و سنباده 
به صورت دستی پرداخت می شود تا پس از رنگ كاری ظاهری هموار و خوشايند 

داشته باشد.

برای پرداخت، از ماشين سنبادة لرزان نيز استفاده می شود، ولی اين دستگاه 
برای سطوح مسطح و پهن مناسب تر است با اين وجود با كسب تجربه و 

مهارت می توان از آن برای سطوح منحنی قطعات مبل نيز استفاده كرد.

برای افزايش هر چه بيشتر كيفيت سطح و ظاهر مناسب تر سطوح رنگ شدة نهايی، 
و  نهايی  زيرا كيفيت  و دقت عمل كرد  با حوصله  بسيار  بايد  پرداخت  در مرحله 
ظاهر مبلمان اولين عاملی است كه مشتری به آن می پردازد و بستگی به چگونگی 
عملكرد در اين بخش دارد. پس هر چه در اين مرحله بهتر و با دقت بيشتر عمل 

شود، نتيجۀ نهايی بهتر و زيباتر خواهد بود.

نكته
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شكل پرداخت با دست

شكل پرداخت پشت صندلی با سنبادة لرزان

شكل پرداخت با سنبادة لرزان

شكل پرداخت كاری قطعات و چیدمان آنها

رنگ كاری
قالب،  اثرات  از  ناشی  از پرداخت و برطرف شدن زوائد و پليسه های  قطعات پس 
)فيكسچر( بند  و  قيد  روی  را  قطعات  بنابراين،  می شوند.  آماده  رنگ كاری  برای 

اتاق های رنگ كاری هدايت می كنند.  های مخصوص خود قطعه نصب كرده و به 
در  كه  شود  انجام  روبات  از  استفاده  با  يا  و  دستی  به صورت  می تواند  رنگ كاری 
مبلمان چوبی نيز به همين صورت است؛ يعنی هر دو نوع مبلمان در اين مرحله 

هستند. مشترک 

شكل  قید و بندهای پايه های میزشكل   قید و بندهای میز
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در رنگ كاری مبلمان پلی مری از سه اليۀ پوششی بتونه، رنگ رويه و كيلر استفاده 
می شود. در صورت نياز به پتينه كاری اين كار بر روی رنگ رويه انجام شده و در 

پايان اليه ای كيلر روی آن پاشيده می شود.
به طور معمول در رنگ كاری مبلمان پلی مری از رنگ های پوششی استفاده می شود. 
زيرا رنگ مواد اوليه بسيار تيره و نزديک به رنگ سياه است. در مرحلۀ اول، از بتونه 
استفاده می شود؛ پس يک مرحله بتونۀ فوری رقيق شده با استفاده از پيستوله بر 
روی قطعات پاشيده می شود. اين كار باعث می شود كه كيفيت رنگ نهايی افزايش 
پاشيده  )بادی(  نيوماتيک  پيستولۀ  از  استفاده  با  رويه  رنگ  دوم،  مرحلۀ  در  يابد. 
می شود كه نوع رنگ با توجه به سفارش، تعيين شده است. در مرحلۀ سوم، برای 
شفافيت بيشتر از يک اليۀ كيلر استفاده می شود كه بهتر است از نوع پلی يورتان 

باشد تا دوام بيشتری داشته باشد.
نيز  قديمی  رنگ های  از  برداری  الگو  يا  و  پتينه كاری  مانند  تركيبی  طرح های  از 
می توان در اينجا استفاده كرد. بنابر سفارش مشتری و تجهيزات و امكانات واحد 
تونل  از  را  آن  شده،  رنگ  مبلماِن  رنِگ  سريع تر  شدن  برای خشک  كاری،  رنگ 
خشک كن عبور می دهند. دمای كوره بستگی به نوع مواد رنگی مورد استفاده دارد. 
به طور معمول برای پلی استر دمای بين 40 تا 50 و برای پلی يورتان بين 70 تا 

استفاده می شود. 80 درجۀ سلسيوس 

در  كار  اين  كه  استفاده می شود  رنگ  كردن  برای خشک  كوره  از  زمانی 
تمام اليه های پوششی انجام شده باشد و قطعاتی را كه در مرحلۀ اول و 
دوم در اثر برخورد هوا خشک شده اند نمی توان برای مرحلۀ آخر در كوره 
خشک كرد زيرا اين كار از كيفيت رنگ می كاهد. همچنين زمانی كه هنوز 

اليه های زيرين كاماًل خشک نشده اند نبايد اليۀ رويی خشک شود.

شكل پاشیدن بتونه يا رنگ با پیستولهشكل رنگ تیرة قطعات

نكته
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شكل پتینه كاری

شكل تونل خشک كن رنگ

شكل كهنه سازی رنگ

شكل خروج قطعات از تونل

رويه كوبی
با وجود پيشرفت صنعت كه منجر به جايگزينی مواد مصنوعی با مواد طبيعی شده 
است، متأسفانه هنوز اسكلت يا كالف بيشتر مبل ها از چوب تهيه می شود. اين كار 
موجب می شود كه عالوه بر صدمات جبران ناپذير به محيط زيست، محصوالت ارائه 
شده از كيفيت مطلوبی برخوردار نباشند. نوعی از كالف  مبل پليمری و قطعات آنكه 

می تواند جايگزين  كالف چوبی باشد در شكل ها مشاهده می شود.
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شكل قطعات كالف مبلشكل كالف مبل پلیمری

متأسفانه در مبلماِن تمام پارچه، به دليل پوشش كامل مبلمان و ديده نشدن 
كالف مبل، در موارد بسياری مشاهده می شود كه به منظور كاهش قيمت، 
از چوب های نامناسب و فراوری نشده و با اتصاالت غيراصولی و در مجموع 
با كيفيت بسيار پايين از نظر فنی مبادرت به ساخت مبلمان چوبی می شود. 

مواد اوليۀ اصلی كه در رويه كوبی مورد استفاده قرار می گيرند عبارت اند از: فوم، 
اسفنج و پارچه كه با استفاده از لوازم ديگر مانند فنر، نوار و چسب، منگنه و ميخ و 

بست روی اسكلت يا كالف مبل نصب می شوند. 
قطعاتی مانند كفی و پشتی صندلی ها و تمام سطوح )غير از زير آن( در مبل های 
تمام پارچه بايد با پارچۀ رومبلی پوشش داده شود. روش كار هم مشابه رويه كوبی 
مبلمان چوبی است و ابزار مورد نياز هر دو نوع مبل نيز تفاوت زيادی ندارد. به طور 
مثال از همان تفنگ منگنه زن نيوماتيک )بادی( كه در مبلمان چوبی برای نصب 

پارچه به كار می رود نيز می توان برای مبلمان پلی مری استفاده كرد.

در صورت استفاده از منگنه برای رويه كوبی مبلمان پلی مری، سوزن بايد 
دارای آلياژ مناسبی باشد زيرا هر سوزنی در مواد پلی مری فرو نمی رود.

رويه كوبی را می توان بر روی صفحه و يا بر روی كالفی كه نواركشی )تسمه كشی( شده 
باشد انجام داد. معموالً برای صندلی های ناهارخوری )چوبی يا پلی مری( رويه كوبی روی 
صفحه انجام می شود كه به آن رويه كوبی تخت گفته می شود. برای اين كار كفی يا 
پشتی صندلی برای رويه كوبی بايد آماده شود. لبۀ قطعه بايد صاف شده و مانند شكل 
تيزی آن گرفته شود تا پس از مدت كوتاهی از مصرف صندلی، قسمتی از پارچه كه 
با لبۀ كفی يا پشتی در تماس است، پاره نشود. برای اينكه حالت عدسی شكل بر روی 
كفی ايجاد شود ابتدا تكه ای اسفنج با ابعاد كوچک تر از صفحه روی كف چسبانده شده 
و سپس يک قطعه اسفنج بزرگ تر از صفحه روی آن می چسبانند و سپس اضافۀ آن را 

نكته

نكته
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به طوری كه حداكثر يک سانتی متر از دورتادور صفحه بيشتر باشد، برش می دهند. اين 
كار باعث می شود كه فوم يا اسفنج وسط صفحه نسبت به لبه ها برآمده تر شده و حالت 

عدسی شكل به خود بگيرد و به زيبايی رويه كوبی و محصول نهايی كمک می كند.

شكل كف صندلی

شكل چیدن كفی با اسفنج كوچک تر

شكل قراردادن كفی روی اسفنج بزرگ تر

شكل گرفتن تیزی لبه

شكل چسب زدن اسفنج كوچک روی اسفنج بزرگ

شكل بريدن اضافة اسفنج

در اين مرحله بايد روی اسفنج را با پارچه پوشاند. پس از برش پارچه به اندازه ای كه 
از هر طرف حداقل 10 سانتی متر بزرگ تر از كفی صندلی باشد، از يک طرف پارچه 
شروع كرده و پارچه را با منگنه ثابت كنيد و سپس پارچه را در جهت مخالف بكشيد 
و در حال كشش پارچه، آن را تنظيم كنيد و در نهايت تمام قسمت ها را منگنه بزنيد.
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شكل ثابت كردن پارچه از يک طرفشكل كشیدن پارچه روی كف صندلی

شكل منگنه كردن مرحله آخرشكل كشیدن و تنظیم پارچه

با توجه به نوع كار می توان كف يا پشتی و يا هر دو قطعه را لمسه كاری نيز كرد. بر 
روی سطحی كه قرار است لمسه كاری شود، بايد سوراخ هايی برای عبور پارچه وجود 
داشته باشد كه اين سوراخ ها در قالب در نظر گرفته شده است. آرايش سوراخ های 

لمسه كاری معموالً به صورت لوزی است. لمسه كاری انجام می شود. 
مهم ترين ويژگی مجزا بودن فرايند رويه كوبی در اين است كه چون اين قطعات پس 
از رويه كوبی نصب می شوند، ديگر به قسمت های رنگ شده در طی مراحل رويه كوبی 
آسيبی نمی رسد. در صورت نياز مجدد به رويه كوبی، تنها قسمت مورد نظر باز شده و 

پس از رويه كوبی دوباره نصب می شود و ديگر نيازی به انتقال مبل به كارگاه نيست.

شكل منگنه زنی لبه های قطعة لمسه كاری شدهشكل قطعات لمسه كاری شده)پشتی صندلی)
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شكل حمل كارتن ها روی ريلشكل كارتن در اندازه های مختلف

بسته بندی
بسته بندی از ابزارهای مهم در بعد ملی و بين المللی است، بنابراين دارای نقشی 
بسيار كليدی است. كارخانجات و واحدهای توليدی برای افزايش قدرت رقابت خود 
در بازارهای داخلی و خارجی، سال هاست كه به موضوع بسته بندی توجه دارند و 
از طراحی ، ويژگی های گرافيكی، رنگ ها و به كاربردن بسته بندی های مناسب برای 

افزايش سهم بازار خود در مقايسه با رقبا بهره می برند. 
لفاف  يک  در  متفرق  اشيای  »بستن  معنای  به  بسته بندی  دهخدا،  فرهنگ  در 
 WARPING كلمات  ريشۀ  از  بسته بندی  امروزه  است.  صندوق«  يک  در  يا 
PACKAGING ،PACKING، و يا TO PACK و به معنای حمايت كردن 
است. همچنين بسته بندی به »ساخت يا تهيۀ ظرف محافظی كه سالمت و كاالی 
مظروف يا محتوای خود را در فاصلۀ زمانی بعد از توليد و در مراحل حمل و نقل، 
يا  فيزيكی  احتمالی  از صدمات  و  نموده  نهايی حفظ  مصرف  تا  توزيع  انبارداری، 

می شود.  گفته  می نمايد«،  جلوگيری  آن  شيميايی 
اهميت نگه داری و بسته بندی كاال، كمتر از توليد آن نيست و در انتهای توليد هر 
به دست  رسيدن  تا  آن  نگه داری  و  تعيين كنندة حفظ  عامل  بسته بندی  كااليی، 
مصرف كننده و از طرفی بهترين و بزرگ ترين مـروج تبليغ محصوالت يک شركت 
بسته بندی  ويژة  مقوايی  كارتن های  آن،  ابعاد  و  محصول  نوع  به  توجه  با  است. 
راحتی درون  به  قطعات  تا  كار طراحی می شوند  اين  برای  اندازه های مختلف  در 
كارتن ها و همچنين به سادگی درون وسيلۀ نقليه قرار گرفته و بدون خسارت به 

با ريل حمل می شوند. مقصد حمل شوند. در كارخانجات، كارتن ها 

كارتن  بسته بندی را می توان به صورت آماده از بازار تهيه نمود و يا آن را سفارش داد. در 
كارخانجاتی با توليد انبوه پس از طراحی كارتن با استفاده از ماشين آالت پيشرفته و سی 
ان سی، می توان مقوا را برش داد تا با دقت بسيار زياد كارتن توليد شود. اين كارتن ها 
برای هر كاال به صورت اختصاصی توليد می شوند. در شكل ها دو نمونه از كارتن های 

اختصاصی مشاهده می شوند.
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شكل برش مقوا برای ساخت كارتن با سی ان سیشكل كارتن های آماده

شكل كارتن اختصاصی با نقشة مونتاژشكل كارتن اختصاصی تخت خواب

عالوه بر كارتن مقوايی، از نايلون های حباب دار، يونوليت و فوم پلی اتيلن سبک يا 
می شود.  استفاده  بسته بندی  برای  نيز   EPE )Expanded polyethylene(
پهن  نواری  با چسب  و  داده شده  قرار  نايلون حباب دار  درون  ابتدا  مبل،  قطعات 
چسبانده می شوند. سپس در داخل كارتن هايی كه دارای يونوليت هستند قرار داده 
با منگنه و چسب بسته و محكم می شود به طوری كه درون  شده و دِر كارتن ها 
كارتن امكان جابه جايی و تكان خوردن نداشته باشند. استفاده از يونوليت درون 
كارتن، عالوه بر حفظ قطعات مبل در مقابل ضربه، فشار و ساير عوامل، اين امكان 

را می دهد كه بتوان چند كارتن را روی هم قرار داد.

شكل فوم EPEشكل كارتن با يونولیتشكل نايلون حباب دار
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مزايا، معايب، اهداف و ويژگی های بسته بندی

ويژگی هااهداف بسته بندیمعايبمزايا

امكان نگه داری و 
حفاظت كاال به مدت 

طوالنی
محافظت از محصول افزايش هزينۀ توليد

و حقوق مصرف كننده
ايجاد جلب توجه و 

چشمگير بودن

امكان چيدمان و نظم 
بيشتر  

آلودگی محيط زيست 
)با توجه به نوع جنس 

بسته بندی(
ايجاد اطمينان از كاال

واضح و روشن بودن 
اطالعات مندرج روی 

بسته بندی

كارايی بهتر و سهولت 
در مصرف  

فراهم كردن راحتی 
مصرف كننده

ايجاد تصورات ذهنی 
و بصری مناسب برای 

مصرف كننده

حمل و نقل آسان و 
كاهش احتمال آسيب 

ديدگی

ايجاد ارتباط مستقيم 
با مشتری

برقراری ارتباط 
مناسب با محتوای 
داخل بسته بندی  

كاهش احتمال سرقت 
و دستبرد

داشتن ارزش استفاده 
صرفۀ اقتصادی  مجدد

عملكرد تبليغاتی تقسيم بازارتوزيع راحت تر  
)كمک به فروش(

ايجاد هويت خاص فروش بيشتر  
دوستدار محيط زيستبرای يک محصول

بهره برداری بيشتر از تقليل ضايعات
دوام برای حفظ كاال  بازارهای بالقوه

كمک به خريد آگاهانه 
توسط مصرف كننده

متناسب با هنجارهای 
فرهنگی هر جامعه

سهولت در باز و بسته صرفه جويی
شدن

ايجاد اشتغال

حفظ محيط زيست )با 
توجه به نوع جنس 

بسته بندی(



180

بسته بندی مبلمان
نقاط ضعف  از  يكی  آنها می رسد.  بسته بندی  به  نوبت  توليد قطعات مبل  از  پس 
مبلمان چوبی به ويژه نوع كالسيک اين است كه امكان بسته بندی آن وجود ندارد. 
روش ساخت و نوع طرح مبلمان كالسيک چوبی امكان بسته بندی و مونتاژ قطعات 
در محل را به توليدكننده نمی دهد اما اين مشكل در مبلمان پليمری برطرف شده 
است. زيرا استفاده از اتصاالت بازشونده مانند پيچ و مهره اين امكان را به ما می دهد 
تا قطعات مبل را پس از رنگ و يا رويه كوبی، بسته بندی كرده و پس از انتقال به 

محل مصرف، آنها را به هم متصل كنيم.

شكل كالف مبل مونتاژ شده با پیچ و مهرهشكل پیچ های اتصال قطعات

با توجه به ابعاد قطعات، مبلمان به طور معمول به صورت مونتاژ شده و يا به صورت 
قطعات جدا از هم بسته بندی شده و به مقصد حمل می شود. ممكن است ابعاد يک 
مبل كوچک بوده و به صورت سِرهم شده بسته بندی گردد و يا اينكه ابعادش بزرگ 
بايد به صورت قطعات مجزا  بوده و فضای زيادی را اشغال كند كه در اين حالت 
بسته بندی شود. قرار دادن قطعات مبل درون كارتن ها و بستن دِر آنها با منگنه 

مشاهده می شود.
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شكل بستن كارتن با زدن منگنهشكل چیدن قطعات در كارتن

سِرهم بندی )مونتاژ)
از مبل ها معنی پيدا می كند كه به صورتی  برای آن دسته  يا مونتاژ،  سرهم بندی 
استفاده  و  بتوان در محل مصرف سرهم كرده  را  آن  طراحی شده اند كه قطعات 
نمود. حمل و نقل مبلمان قابل مونتاژ آسان تر، ايمن و ارزان تر است. از طرفی ديگر، 
مشاغلی مانند مونتاژكار و نصاب نيز برای اين منظور ايجاد شده و افراد زيادی در 
اين زمينه اشتغال به كار دارند. ويژگی ديگر سرهم بندی )مونتاژ( قطعات اين است 
كه در صورت تغيير مكان می توان مبلمان را بازكرد و پس از انتقال به محل جديد، 

دوباره آن را سرهم نمود.

در صنعت به قطعات كاماًل جدا از هم يک محصول كه در جايی ساخته 
شده و در مكانی ديگر مونتاژ می گردد، CKD گفته می شود كه مخفف 
كردن  كامل  معنی  به  و  است   Complete Knock Down حروف 
بازار،  به  قطعات  عرضه  روش  يک  می باشد. همچنين  هم  از  قطعات جدا 
به خصوص در حمل و نقل به كشورهای خارجی است. CKD يک شيوه 
و ساير  مبلمان  الكترونيک،  و همچنين  در صنايع خودرو سازی،  معمول 
بر  ماليات  از  اجتناب  قبيل  از  به داليل مختلف،  است. صنايع  محصوالت 
واردات، برای دريافت امتيازات مالياتی، برای تامين مشاغل صنعتی محلی، 

استفاده می كنند.  اين شيوه  از 

نكته
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شكل مونتاژ قطعاتشكل نقشه و لوازم مونتاژ

پس از رويه كوبی و رنگ كاری می توان قطعات را سرهم كرد. به دليل جدا بودن 
فرايند توليد قطعات رنگ شونده و رويه كوبی شونده و بسته بندی آنها، كار مونتاژ 
در محل مصرف انجام می شود. همان طور كه گفته شد، مبلمان پلی مری به صورت 
قطعه قطعه ساخته شده و قطعات با استفاده از پيچ و مهره   مونتاژ می شوند. برای 
مونتاژ قطعات بايد مهره ها توسط آچار بسته شوند. برای مونتاژ بايد از ابزار تخصصی 
استفاده كرد تا قطعاِت اتصال مانند انواع بست، نبشی، پيچ و مهره، بند و بست  و... 

آسيب نديده و قطعات مبل به نحو مطلوبی در جای خود قرار بگيرند.

شكل ابزار تخصصی مونتاژ قطعات

بهترين آچار برای بستن مهره های شش گوش، آچار رينگی است كه از در رفتن 
آچار هنگام كار جلوگيری می شود. برای بستن قطعات بهتر است روی ميز يا محل 
و  نشده  قطعات زخمی  رنگ  تا  كرد  پهن  موكت  يا  پارچۀ ضخيم  يک  نظر  مورد 

مجبور به تعويض آنها نشويم. 

برای جلوگيری از آسيب ديدن قطعات، ابتدا بايد با استفاده از آچار مناسب 
و دقيقاً هم اندازه با مهرة مورد نظر آن را سفت كرد و پس از پايان كار، 

نايلون يا روكش دور قطعات را باز كرد.

نكته
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در شكل های زير مراحل مونتاژ يک مبلمان پليمری مشاهده می شود.

شكل تنظیم كف صندلیشكل قطعات آماده برای مونتاژ

شكل بستن پايه های عقب به كفشكل بستن شبكة زير صندلی به كف

شكل بستن پاية جلوشكل جازدن پاية جلو

شكل    صندلی آماده شدهشكل  بستن پیچ های پشت صندلی
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ارزشیابی 
ارزشيابی در اين درس براساس شايستگی است. برای هر فصل يک نمره مستمر )از 
5 نمره( و يک نمره شايستگی فصل )نمرات 1، 2 يا 3( با توجه به استانداردهای 
امكان جبران فصل های در  ثبت می گردد.  برای هر هنرجو  عملكرد جداول ذيل 

طول سال تحصيلی برای هنرجويان و براساس برنامه ريزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی فصل5 رويه كوبی مبلمان چوبی

تكالیف عملكردی 
نتايحاستاندارد عملكرد)شايستگی ها)

استاندارد 
)شاخص ها، 

داوری، نمره دهی)
نمره

ـ رويه كوبی صندلی

را  صندلی  رويه كوبی  ـ 
مطابق استاندارد با مواد 
انجام  مناسب  ابزار  و 

دهد
مبل  رويه كوبی  ـ 
مطابق  را  دونفره 
استاندارد با مواد و ابزار 

مناسب انجام دهد.

باالتر از حد انتظار

مناسب  رويه كوبی  ـ 
را انجام دهد.

ـ پارچه مناسب را با 
اندازة استاندارد برش 

دهد.
ـ نواركاری دوركار را 

دقيق انجام دهد.

3

ـ رويه كوبی مبل 
دو نفره

در حد انتظار 
)كسب شايستگی(

حد  در  رويه كوبی  ـ 
انجام  قبول  قابل 

دهد.
مناسب  را  پارچه  ـ 

برش دهد.
انجام  را  نواركاری  ـ 

دهد.

2

پايين تر از حد 
انتظار )عدم احراز 

شايستگی(

نافرم  را  رويه كوبی  ـ 
انجام دهد.

مناسب  را  پارچه  ـ 
برش ندهد.

ـ نواركاری را مناسب 
انجام ندهد.

1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی فصل از 3

نمره فصل از 20
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