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آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ
برای رويه كوبي هر پروژه چوبی به چه چیزهایی نیاز دارید؟
دانش و مهارت شما در رويه كوبي تا چه حدی است؟
نقش رويه كوبي درمحصوالت و سازه های چوبی چیست؟
ﺑﺮاي رويه كوبي مبلمان چوبي ازچه نوع پارچه هايي ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رويه كوبي ﺑﺮاي مبلمان چوبي داراي ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ باید باشد؟
ﺑﺮاي رويه كوبي انواع مبلمان از ﭼﻪ ابزارهايی ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺲ از پايان اﯾﻦ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد كه مواد و ابزار مورد نياز براي رويه كوبي مبلمان
را انتخاب نموده و به كار گيرد.

هدف توانمند سازی (مهارت های یادگیری)
هدف اصلي اين پودمان ،کسب مهارت شایستگی رويه كوبي برای مبلمان چوبی است.
اهداف فرعي اين پودمان ،کار کردن با ابزارهای دستی و ابزارهای دستی برقی مناسب و مورد نیاز برای
رويه كوبي ازجمله دستگاه منگنه كوب و قيچي و كاتر و ....ميياشد.

مسايل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
نگرش

138

دقت و سرعت در کیفیت زيرسازي مناسب براي رنگ كاري پروژه در هنگام کار کردن و در پايان کار.
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شایستگی های غیر فنی
شایستگی های غیر فنی
اخالق حرفه ای

در انجام كار گروهی مسئولیتپذیر باشید.

یادگیری مادام العمر

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.

نوآوری و كارآفرینی

در انجام فعالیت كارگاهی خالق و كارآفرین باشید.

مدیریت منابع

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جویی كنید.

سایر شایستگیهای غیر فنی

میتوان به كار گروهی ،آموزش دیگران ،فناوری اطالعات و
ارتباطات ،تفكر سیستمی و تفكر خالق اشاره نمود.
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واحد

شايستگي انتخاب مواد و كار با ابزارهاي رويه كوبي

يادگيري11

مقدمه
رویه کوبی مبل آخرین مرحله از ساخت یک مبل به شمار می رود .زیبایی یک مبل یا صندلی و ...بستگی
زیادی به رویه کوبی آنها دارد ،به خصوص در مبلهای تمام پارچه یا تمام چرم .نحوة کشیدن پارچۀ رویه
و استفاده از وسایل تزیینی ،نحوة هماهنگ کردن گل ها یا خطهای راه راه پارچه و بسیاری از این موارد
باعث زیبا جلوه دادن مبل می شود .پس می توان گفت که رویه کوبی یکی از حرفههای مهم و ظریف وابسته
به صنایع چوب است.مراحل اصلی رویه کوبی یک مبل ساده را میتوان به راحتی انجام داد .زمان ،حوصله،
پشتکار و مهارت ،پارامترهای ضروری برای انجام موفقیت آمیز عملیات رویه کوبی میباشند.
محل انجام عملیات رویه کوبی ،به نور ،فضا و تهویةکافی نیاز دارد ،زیرا کمک شایانی به ماندگاری مواد اولیه
مبلمان می کند .به شخصی که کار رویه کوبی مبل را انجام می دهد رویه کوب گفته می شود.
رویه کوب مبل کسی است که از ذوق و سلیقۀ الزم برخوردار باشد و بتواند از عهده شناخت و محاسبات
فني مواد مورد نياز رويه كوبي و مهارت هایی همچون استفاده از کمپرسور هوا ،استفاده از دستگاه منگنه زن،
تشخیص انواع مبل ،اندازه گیری و محاسبه اندازه ها ،فنرکوبی مبل ،بارگیری کف و پشت کار ،نصب اسفنج و
فوم روی کار ،برشکاری دستی پارچة رویة مبل ،دوخت پارچة رویة مبل ،نصب کف وپشت به کالف مبل ،نصب
دستة کالف مبل در مبل های تمام پارچه ،نصب سرمه ،نصب الیة محافظ ،زیر کف مبل ،استفاده از دستگاه
دکمه زن ،نصب دکمه روی مبل ،لفاف دوزی ،لمسه کاری مبل و یراق کوبی مبل برآید ،و ضمن رعايت نكات
حفاظت و ايمني ،از حوادث ناشي از كار پيشگيري كند.

انواع مبل
مبل ها دارای انواع و اقسام مختلفی می باشند که هرکدام از آنها نیز مدل های مختلفی را دارند ،ولی به طور کلی
اصول کار رویه كوبي تقریباً یکسان است .مبل های نشیمن خانگی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
١ـ مبل هاي راحتي :این نوع مبل ها خود به دو دسته تمام پارچه و چوبی پارچه ای تقسیم می شوند .پایه های
کوتاه تری دارند ،و بیشتر در اتاق پذیرایی استفاده می شوند.
استفاده از این مبل ها بیشتر از انواع دیگر در مبل های کالسیک می باشند .مبل ها اعم از کالسیک و راحتی،
تمام پارچه و چرمی پارچه ای هم دارای کالف های چوبی می باشند ،که عمل رویه کوبیدن روی قسمتی از
کالف کامل (یک تکه یا کالف جدا) انجام می شود اگر رویه کوبی به طور کلی اصولی و صحیح انجام شود ،و
همچنین از مواد مناسب و مرغوب برای پرکردن تشک و پشتی آنها استفاده شود آن مبل می تواند سال ها
دوام داشته باشد .که در شکل  1نمونه آن نشان داده شده است.
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منبت شده می باشند و پایههای آنها نیز بلندتر از
٢ـ مبل های کالسیک :این نوع مبل ها دارای کالف چوبی ّ
مبل های راحتی بوده و پشت آنها نیز کمتر انحنا دارد اين مبل ها كه بیشتر درسالن مهمانی های تشریفاتی یا
فضاهای پذیرایی شخصی ديده مي شود ،از نظر رويه كوبي به دو گروه تقسيم مي شوند:
الف) رویه کوبی با فنر حلزونی ( لول) :كه در مبلهای کالسیک (دسته ساده) و صندلی ها به کار میرود
(شکل.)2

شکل 1ـ مبل راحتی تمام پارچه

شكل 2ـ مبل منبت كاري شده

ب) رویهکوبی با فنر تخت (زیگزاگ) :که برای
مبلهای دسته متکایی ،و کاناپه با تشک جدا استفاده
میشود (شکل.)3

شکل 3ـ مبل کالسیک دسته متکایی
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قسمت های تشکیل دهنده مبل نشیمن
الف) کالف یا بدنه مبل :بدنه اصلی مبل را که از چوب یا سایر مواد ساخته میشود ،کالف مبل مینامند.
شکل  ٧کالف در مبلهای تمام پارچه (راحتی) در معرض دید نیست و معموالً در ساخت آن از چوبهای
پهن برگ ارزان و با کیفیت پایین استفاده می کنند ولی در مبل کالسیک چون کالف در معرض دید است و
روی آن منبت کاری صورت میگیرد ،معموالً از چوب پهن برگ مرغوب استفاده كرد ،و در ساخت آن دقت
زیادی صورت میگیرد (شکل های  ٤تا .)٦

شکل ٤ـ کالف مبل کالسیک

شکل ٥ـ کالف مبل کالسیک قبل از رنگ

شکل 6ـ کالف مبل کالسیک بعد از رنگ

مواد مورد استفاده در رویه کوبی
مواد مورد استفاده در رویه کوبی :برای رویه کوبی سه نوع ماده مورد نیاز است:
الف) مواد پرکننده یا زیرکار
ب) مواد پوشش دهنده یا رویه (اصطالح عامیانه آن پارچه می باشد).
ج) بست ،چسب و سایر مواد
در ادامه توضیحات کامل تری برای هر قسمت ارائه می گردد.
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الف) مواد پرکننده یا زیرکار:
١ـ اسفنج (ابر) :اسفنج به صورت فشرده (متراکم) و معمولي (غیر متراکم) تولید می شود ،كه اسفنج معمولی
به صورت ورقی به بازار عرضه می گردد و بیشترین کاربرد را دارد .این اسفنج ها معموالً در ابعاد 100×200
سانتی متر و از ضخامت  5تا  10سانتی متر تولید می شوند .اختالف انواع اسفنج معمولی ،در مقاومت و
فشردگی آنهاست .در مواردی خاص و در تولید سری مبلمان مخصوص تشک دوزی اتومبیل ،اسفنج (فوم)
به صورت قالبی (تزریقی) ساخته میشود.
نکاتی دربارة اسفنج:
1ـ در ایران از اسفنج دانلوپ استفاده می شود.
2ـ برای کار ایدهال باید از اسفنج  30کیلویی استفاده شود.
3ـ براي کف مبل ،از اسفنج  6سانتی متر به باال ،براي پشت مبل ،از اسفنج  4سانتی متر به باال و در اطراف یا
بدنة مبل از اسفنج 1تا  2سانتی متری استفاده شود (شکل  7و .)8

شکل  7ـ ابر یک سانتی

شکل  8ـ ابر چهار سانتی

٢ـ پوشال :از ساقههای برنج می گيرند ،كه به صورت
بسته بندی در بازار موجود است .از پوشال در کارهای
لفاف کاری و ماهیچه کاری استفاده می كنند ،يعني
پس از قرار دادن پنبه دانه روي گوني پالستيكي،
پوشال را به مقدار الزم روي پنبه قرار می دهند،
گوني را روي آن می گردانند و می كوبند (شكل .)9
در رويه كوبي جديد ،براي لفاف كاري به جاي پوشال،
از فوم هاي لوله اي استفاده می كنند ،زيرا پوشال باعث
بروز آلودگي و پوسيدگي در داخل مبلمان ،و به مرور
زمان سبب تخريب مبلمان خواهد شد.

شکل  9ـ پوشال
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٣ـ پوشال مصنوعی :نوعی الیاف مصنوعی است که امروزه به جای پوشال و سایر الیاف طبیعی در داخل
تشک مبلمان قرار می گیرد و در برابر پوسيدگي و آلودگي ،مقاومت بااليي دارد .فرم دهي تشك با اين نوع
پوشال بسيار خوب است و استحكام آن در دراز مدت باال می رود.
٤ـ ضايعات پنبهدانه :نوعی پنبه است که به منظور پر کردن و استفادة بهتر مصرف کننده در زیر کار مبل
استفاده میشود .پنبه دانه در بسیاری از مبلها استفاده میشود ولی در مبلهایی که می خواهند روی آن
لفاف کاری کنند مثل مبل کالسیک ،كاربرد بيشتري دارد .معموالً پنبه دانه به صورت مخلوط با پرز قالی و
سایر مواد ،قابل در بارگیری استفاده می شود تا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد (شکل .)10
5ـ پر :از پر نرم برای پر کردن کوسن ها استفاده میشود (شکل .)11

شکل  10ـ پرز پنبه
توضیح

شکل  11ـ پر

مواد پركننده گفته شده ،بيشترين مصرف را در صنعت رويه كوبي كشورمان دارند ،ولي موادي
كه به آنها اشاره خواهد شد ،تقريباً مصرفي نداشته و هنوز نكرده اند ،زيرا عالوه بر گران بودن ،در
دسترس هم نيستند.
٦ـ پشم مصنوعی ا ِسموز ،یا ویسکوز :پشم مصنوعی
از جمله مواد پركننده است كه میتوان بهصورت وزني
(برحسب  )kgخريداري نمود (شكل .)12

شکل 12ـ پشم مصنوعی
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7ـ فوم یورتان و فومهای پالستیکی :استفاده از فوم پالستیکی و فوم یورتان به عنوان مواد رویه کوبی
روبه افزایش است .استفاده از این مواد بیشتر برای مبتدیانی که اقدام به رویه کوبیهای حرفهای تر میکنند،
راحتتر است.
فومهای پالستیکی و اوره اتانی از نوع مواد مقاوم ،محکم ،سبک وزن ،بدون ایجاد آلرژی و بیدزدگی ،و مقاوم
به کپک زدگی میباشند.
فوم پلی اورتان دارای خاصیت ارتجاعی کمتری نسبت به فوم پالستیکی بوده و در اثر تماس با محلولهای
خشک شویی و روغن ها خراب نمی شوند .در واقع مواد پالستیکی را میبايد از تماس با این محلول ها و
روغن ها دور نگه داشت.
فوم اورتان را میتوان در تماس مستقیم با مواد پالستیکی استفاده کرد .از آنجايي كه فوم پالستیکی روی
پارچههای پالستیکی سر میخورد ،بايد از یک الیه آستری میان آنها استفاده کرد .فوم پالستیکی نسبت به
نمونه پلی اورتانی گران تر بوده و به سه شکل مکعبی ،استوانه ای یا تراش خورده وجود دارد .فومهای اوره اتانی
به شکل استوانه ای توليد نمي شوند (شکل های  13و .)14

شکل 13ـ فوم اوره اتانی

شکل  14ـ فوم پالستیکی

سلیقۀ افراد و در دسترس بودن مواد اولیه ،بر انتخاب یک محصول فومی تأثیرگذار است .فومهای مکعبی یا
استوانهای با ضخامت  35تا 50میلی متر وجود دارند و در مواردی که به آستردوزی کوسن ها ،کفی ها ،پشتی ها
و دستههای صندلی نياز است ،از آنها استفاده میشود.
فوم ها با درجات مختلف نرم یا متراکم یا فشرده توليد می شوند .در کفی هایی كه براي زير فوم ،از تخته اليه
استفاده می شود ،بايد فوم بسيار متراكم به كار برد ،و روي شبكه بندي از فوم با تراكم متوسط و روي دسته ها
و پشتي ها از فوم كم تراكم ،از فوم هاي پالستيكي استوانه اي می توان به عنوان بستري بر روي تخته اليه،
شبكه بندي ،فنرهاي مارپيچي يا فنرهاي پوشيده شده با آتري استفاده کرد.
معموالً از این نوع فوم برای مواردی که الزم است یک ارتفاع بیش از  300میلی متر به وجود آید ،یا در مواردی
که کوسن ها فومهای مکعبی یا استوانه ای شکل قالب ریزی شده ،و یا مکعبهای پلی اورتان كه در اندازه ها و
شکلهای مختلف ساخته شده اند ،به كار برد.
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8ـ الیاف کتان :الیاف گیاه کتان که از ارتجاعی بودن بسیار زیادی برخوردار نيست ،براي جاهايي به كار
می رود كه به يك اليي سفت و مقاوم نياز است (شكل .)15
9ـ الیاف نخ :دارای مقاومت و فنریت باالیی است که عبارتند از:
الف) الیاف كتاني مخصوص رويه كوبي :براي اليه گذاري به صورت يك اليه روي روية داخلي متراكم مبل
استفاده می شود.
ب) الیاف دست سازی الیاف پلی استر داکرون :از جمله مواد مقاومی هستند که آلرژي زا نبوده و وزن
بسيار كمي دارند (شكل .)16

شکل 15ـ الیاف کتان

شکل 16ـ  الیاف پلی استر داکرون

10ـ نوار :نوار ،پارچه های محکم به عرض  50میلی متر است كه طول آن به عرض مبل بستگي دارد؛ به این
صورت که رول نوار را به اندازه دلخواه (عرض مبل) قطع می کنند و به شکل ضربدر یا به عالوه و یک در میان
به وسیلة منگنه و به صورت کشیده محکم به زیر مبل کالسیک می كوبند؛ سپس فنر لول را به تعداد الزم روی
آن دوخته و کارهای لفاف کاری را انجام می دهند (شکل .)18

شکل 17ـ نخ مغزی
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١1ـ نوارتسمه :پهنای معمولی اين نوارها 100 ،90 ،80میلی متر است .نوارکیفیت مناسبي دارد و به صورت
متراکم و فشرده بافته شده .برای کف مبل های کالسیک از نوارهایی به عرض  80تا  100ميلي متر استفاده
میکنند .هنگام اندازه گیری مقدار نوار موردنیاز و خرید 80میلی متر اضافه تر از هر باریکه نوار در نظر می گیرند.
با این کار می توان 40میلی متر از هر دو سر باریکة نوار را با میخ به محل موردنظر بکوبید .نوار موردنياز را بايد
به صورت یک رول کامل خریداری کرد تا از دورریز زیاد جلوگیری شود .درصورت استفاده از نوارهای کشی،
ارتجاع الزم به هنگام کار فراهم خواهد شد.
12ـ آستری كرباس :معموالً به صورت وزني درجه بندي می شود .كه درجات با وزن  10/5 ،8و  12اونس،
بيشترين كاربرد را دارند .درجه  10/5اونسی برای پوشاندن فنرها و سایر قسمت هایی مناسب است که به
مقاومت نیاز دارند.
ب) مواد پوشش دهنده (رويه مبل) :مواد پوشش دهنده با رويه با نام پارچه هم شناخته می شود و انواع
مورد استفاده آن در رويه كوبي مبلمان عبارتند از :ساتن ،مخمل ،شانل ،اپيك( ،ابريشم ايران) ،كتان ،جير،
چرم مصنوعي و برزنت .از مهم ترين توليدكنندگان پارچه های رويه كوبي خارجي تركيه ،چين ،فرانسه ،بلژيك
و توليدكنندگان داخل كاشان ،يزد ،اصفهان و مشهد هستند.
نکته

نکته قابل اهميت اين است كه رنگ بندي كالف و منبت مبل كالسيك نسبت به ساير مبلمان،
بيشتر در معرض ديد بوده و از جلوه و زيبايي خاصي برخوردار است؛ بنابراين حتماً در انتخاب پارچه
به رنگ چوب و رنگ آمیزی منبت آن توجه بیشتری می شود تا هماهنگی الزم ایجادگردد ،معموالً
رنگ پارچه روشن تر از رنگ چوب است .پارچه های مورد استفاده در رویه کوبی در انواع مختلفی از
الیاف ،بافت ها ،رنگ ها ،نقش ها و الگوها وجود دارند .پارچه ای که دارای بافتی متعادل است نسبت به
نمونه ای با نقش پر یا گلدوزی شده دوام بيشتري خواهد داشت .الیاف از جنس کتان ،نایلون و لینن
مقاوم تر بوده و پارچه های ساخته شده از آنها معموالً عمر بیشتری خواهند داشت .بیشتر پارچه های
ساخته شده از الیاف مصنوعی دوام مطلوبی دارند .معموالً الیافی از جنس ابریشم و برخی الیاف ریون،
برای مبل هایی که در معرض سایش باالیی هستند چندان مناسب نخواهند بود .معموالً الیاف را با
یکدیگر ترکیب می کنند تا آمیزه ای از بهترین خصوصیات هر یک آنها به دست آید .ممکن است برای
افراد تازه کار ،کار کردن با پارچه هایی که دارای آستری پالستیکی هستند ،دشوار باشد.
بايد به محل و نحوة استفاده از صندلي توجه كرد تا بتوان بهترين پارچه را انتخاب نمود .پارچههايي
كه رنگ ،طرح و از نظر بافت براي صندلي مناسب پارچههایی هستند داراي رنگ ثابت ،مقاوم به
گرد و  خاك و نسوز باشند (ايمني استانداردهاي ملي).
پارچه هایی كه انتخاب می شود ،بايد نسبت به گرد و خاك ،پوسيدگي ،بيد و آتش سوزي مقاوم
باشند :مبلمان ،از تناسب الزم برخوردار باشد؛ يك قطعة بزرگ از مبلمان به پارچه ای متراكم يا داراي
طرح درشت نياز دارد و براي يك قطعه كوچك به پارچه ای ظريف تر نياز است ،يعني پارچه را بايد
به اندازة كافي خريداري نمود.
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1ـ برزنت :پارچههایي ضخیم و محکم و نخی هستندكه برای ایجاد پشتی و کفی صندلی استفاده می شود.
2ـ پارچة آستری :پارچه ای که از جنس چیت ،متقال یا چیتایی  800نسبت به سایر پارچه ها ارزان تر است.
از این پارچه در زیر اسفنج استفاده می شود در واقع آستری ها برای جلوگیری از تماس مستقیم پارچههای
رویه با قسمتهای زیرین (فنربندی تخم پنبه و اسفنج) و در نتیجه دوام بیشتر پارچههای رویه و شکل گیری
مناسب آنها به کار رفته و دارای دو نوع ضخیم و نازک هستند .هدف از به کار بردن آستر حفاظت از اسفنج،
دوخت راحت تر ،کیفیت بهتر و سرعت بیشتر دوخت می باشد .به نصب آستری در پشت پارچه لمینه کاری
نیز می گویند (شکل های  19و .)20

شکل 19ـ برزنت

شکل 20ـ آستری

3ـ پارچه کرباسی (متقال) :پارچه ای است نازک از جنس پنبه ،كه در  3نوع بافت متراکم ،متوسط و باز
توليد شده ،و از آن براي پوشش داخلي يا پشت مبل ها و صندلي ها استفاده می شود .اين پارچه ارزان است
ولي به جاي آن می توان از گوني نخي يا پالستيكي استفاده كرد .و از آن برای پوشش زیرین یا پشت مبل ها
و صندلی ها استفاده نمود (شکل های  21و .)22

شکل 21ـ گونی پالستیکی
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شکل 22ـ گونی نخی
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4ـ مشمع :در مبلهای راحتی ،اداری و صندلی ها از مشمع استفاده می شود ،و چون شست وشوی آن راحت
است به پارچه برتری دارد .در مبلهای کالسیک کمتر از آن استفاده میشود ،ولي در مواردی که جنس آنها
خوب باشد و ارزش و زیبایی مبلمان را افزایش دهد ،مورد استفاده قرار می گيرد (شکل .)23
5ـ چرم :چرم را برای رویه کوبی مبلهای خانگی و اداری به كار می برند ،ولی امروزه به دلیل گران بودن،
به ندرت از آن استفاده می شود؛ در واقع استفاده از چرم تقریباً به صورت سفارش متقاضی صورت میگیرد
(شکل .)24

شکل 23ـ مشمع

شکل 24ـ چرم

6ـ پارچه وال :پارچه متراکم و محکمی با رنگ هاي متنوع ،كه براي تمام قسمت هاي اليه دار شده استفاده
می شود ،تا اليي را در جاي خود ثابت نگه دارد و از تماس مواد آالينده به آنها جلوگيري شود (شكل های  25و .)26

شکل 25ـ نوار Webbimg

شکل 26ـ پارچه وال Muslin
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ج) بست ،چسب و سایر مواد
1ـ نخ فنربندی :نوعی نخ محکم است برای بستن
فنرها تا فنرها در کف مبل جابه جا نشوند (شکل .)27

شکل 27ـ نخ فنر بندی

٢ـ نخ دوخت (طبق استاندارد ملي) :نخي است بسيار محكم با شمارة  ،20كه براي دوختن مورد استفاده
قرار می گيرد .معموالً  3نوع هستند :معمولي(پنبه اي) ،پلي استري و نايلوني (شكل .)28
٣ـ نخ چند ال (نخ چند رشته اي پنبه اي) :نخ هایی با کیفیت عالی خریداری نخ کنفی چند الی ایتالیایی
شماره  60بهترین نوع برای بستن فنرهای کفی صندلی میباشد .این نمونه نخ به صورت کالف هایی پوندی
عرضه میشود و هر کالف برای چند صندلی کافی است .نخ  4تا  5الی جوت ( )Juteبرای بستن فنرهای
پشتی مبل مناسب است .برای دوختن فنر ها به نوار و دیگر درزها ،نخ کتانی شماره  252توصيه می شود كه
یک کالف  0/5پوندی آن برای چند صندلی کفایت میکند (شکل .)29

شکل 28ـ نخ دوخت

شکل 29ـ نخ چندال

٤ـ نخ مغزی :نخ مغزی از مجموعه ای از نخ هایی است که به هم تابیده شده و از آن در رویه کوبی مبل در
موارد مختلف استفاده می شود از جمله برای فنربندی و مهار کردن فنر ها و مغزی دوزی.
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 ٥ـ قیطان :نوعی نخ ابریشمی متشکل از چندین رشته نخ است که بهدور هم تابیده شد ه و به رنگهای مختلفی
وجود دارد .از اين نخها برای زیبایی مبل و گاهی اوقات برای پوشاندن روی سوزن منگنهها استفاده میشود.
قیطان بهوسیله چسب گرم به مبل نصب میشود.
 ٦ـ فنر :فنر برای فنرکشی کف کالفهای مبل استفاده میشود تا مواد پر کنندهاي که روی آن قرار می گیرند،
حالت ارتجاعی داشته و از فشار بار وارد بر كالف مبل ،بكاهد .براساس نوع کار در کف کالفها از فنرهای
مختلفی به شرح زیر استفاده میشود:
فنر زیگزاگ :فنرفلزی با شمارة  3/5که به صورت مارپیچ بوده و معموالً براي رويه كوبي مبل راحتي و كف
صندلي استفاده می شود .اين نوع فنر با شمارة  2/5براي پشتي مبلمان نيز مناسب است زيرا نسبت به كف،
فشار كمتري به پشتي وارد می شود و نيازي نيست كه مانند كف از فنر با شمارة بيشتر و قوي تر استفاده كرد.
فنر تسمه ای :این نوع فنر به صورت تسمة فلزی به پهنای حدود  20و ضخامت  2میلی متر است که در
طول و عرض کل کف کالف کوبیده می شود .اين نوع فنر ،بیشتر در مبلهای راحتی کاربرد دارد.
فنرمارپیچی(لول) :فنرهای مارپیچی بیشترین خاصیت ارتجاعی را داشته و به شکل ها و اندازههای
گوناگونی تهیه میشوند .برای بخش کفی از فنرهای بسیار محکم درجة  9تا  11استفاده میشود .ارتفاع
این فنرها از  100تا  110میلی متر متفاوت است ،كه صندلی ناهارخوری ممکن است فنری به ارتفاع 100
میلی متر ،و صندلی اتاق نشیمن و مبل يا راحتی ،دارای فنری به ارتفاع  200تا  225میلی متر و یا بیشتر
داشته باشد.
فنرهای پشتی از فنرهای کف معموالً از فوالد سبک تر در درجه  12تا  15ساخته می شوند .جالب اينكه فنرهای
مارپیچی کوسن ها کوچک تر بوده و حتی از فوالدی سبک تر از فوالد فنرهای پشتی تهيه می شوند (شکل های
 30و .)31

شکل 30ـ فنر لول

شکل 31ـ فنر زیگزاگ
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7ـ پارافین ـ چسب گرم :یکی از مشتقات نفت است که به صورت مایع و جامد در بازار موجود می باشد .در
آخرین مرحلة رویه کوبی مبل کالسیک ،برای تمیز كردن مبل ،از پارافین مایع استفاده میشود (شکل .)32
الف) چسب گرم :این چسب را كه به صورت جامد است ،داخل هوية مخصوص قرار می دهند .هويه به وسيلة
برق گرم می شود؛ چسب را ذوب و آمادة استفاده می كند.
ب) چسب فوری :از چسب فوری برای چسباندن پارچه و ابر و گونی استفاده میشود (شکل های  33و .)34
 ٨ـ نوار (نوار ،سرمه ،نوار سرمه) :یکی از مواد تزیینی مورد استفاده در رویه کوبی است که از مجموعه
نخهای به هم پیوسته و یكنواخت به شکل بافتنی تشکیل شده ،و معموالً  1سانتیمتر عرض دارد و برای
پوشاندن منگنههاي روی مبل استفاده می شود .نواری براي استحکام و دوام بیشتر و همچنین ایجاد زیبایی
در رویه کوبی مورد استفاده قرار می گیرد .نواري ،با چسب فوری و حرارتی به مبل نصب می شود .و در سه نوع
موجود است1 :ـ نواری 2ـ نوار سرمه 3ـ سرمه (شکل .)35
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شکل 32ـ پارافین

شکل 33ـ چسب گرم

شکل 34ـ چسب فوری

شکل 35ـ نوار تزئینی
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9ـ سایر مواد تزيینی :برای تزيین مبل از موادی چون سرمه ،گل میخ ،نوار ،دکمه ،ریشه ،منگوله ،پولکی،
مغزی دوزی و لمینه نيز استفاده می شود.
د) قسمت پوششی و تزیینی مبل شامل زیره و
رویه می باشد.
رویه مبل می تواند در انواع پارچه ای ،مشمعی ،چرمی
و ....باشد .پارچههای مبلی که انواع مختلفی از نظر
جنس ،رنگ و طرح و ...دارند معموالً دارای عرض
 900تا  1400میلی متر می باشند.
معموالً برش پارچههای ساده و گلدار درهم ،راحت تر
است و مقدار استفاده از آن مناسب و دور ریز کمتری
نسبت به پارچههای راه راه و تك گل دارد ،چون
پارچههای راه راه باید طوری برش زده شوند که تمام
قسمت های مبل از نظر راه پارچه با هم هماهنگی
الزم را داشته ،و راه ها با هم جور باشند (شکل .)36
شکل 36ـ رویه مبل

شکل 37ـ کالف مبل راحتی
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مبل ها اعم از کالسیک و راحتی (تمام پارچه و چوبی پارچه ای) ،دارای کالف های چوبی می باشند که عمل
رویه کوبیدن روی قسمتی از کالف کامل (یک تکه یا کالف جدا) انجام می شود اگر رویه کوبی به طور کلی
اصولی و صحیح انجام شود ،و همچنین از مواد مناسب و مرغوب برای پر کردن آنها استفاده شود آن مبل
می تواند سال ها دوام داشته باشد.

  ٥ـ ابزارو وسایل مورداستفاده دررویه کوبی
ابزار اندازه گيري
برای اندازه گیری ،از متر يا خط كش استفاده می شود.

متر نواري فلزي
كه به صورت فنر داخل يك محفظة فلزي يا پالستيكي جمع می شود (شكل .)38

متر خیاطی
نوعی متر برای اندازه گیری در دوخت و دوز مبلمان است که از جنس پارچه و پالستیک ساخته میشود.
طول آن  1/5متر بوده و در پشت و روی آن ،واحد بندی شده است .معموال اندازه گیری فضاهای دارای انحناء
با این نوع متر راحت تر و استفاده از آن آسان تر است ،و چون خیاط ها از این متر بيشتر استفاده میکنند به
نام متر خیاطی معروف است (شکل .)39

خط کش
از وسایل اندازه گیری است که در انواع فلزی ،پالستیکی و چوبی در اندازههای  50 ،30 ،20و 100سانتی متر
وجود دارد .از آن برای خط کشی ابر و پارچه نیز استفاده میشود و بیشتر در قسمت هایی که امکان استفاده
از متر فراهم نيست مورد استفاده قرار می گیرد (شکل .)40

شکل 38ـ متر نوار فلزی

شکل  39ـ متر خیاطی

شکل  40ـ خط کش

صابون مل یا صابون خیاطی
براي برش پارچة مبل ابتدا آنرا به وسیلة صابون مل عالمت گذاری و خطکشی می کنند.
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توجه

امروزه عالوه بر صابون مل ،از مداد شمعي نيز استفاده می كنند.
قیچی
قیچی در دو نوع برقی و دستی پارچه بری است
قیچیهای دستی كه در کارگاههای کوچک استفاده
می شود ،دارای شمارههای مختلفی است که بزرگی
و کوچکی آنرا نشان می دهد؛ مثل  8و  10و 12
و ،...قیچیهای برقی روی میز کار قرار گرفته؛ و ثابت
می شوند و چندین الیه پارچه روی هم قرار گرفته را
می توان با آن برش داد .اين قيچي ها از قیچیهای
دستی بیشتر استفاده می شود (شکل .)41
شکل  41ـ قیچی

دستگاه منگنه
از وسایل اتصال دهندة پارچه به کالف چوبی است .دستگاه منگنه در دو نوع دستی و بادی وجود دارد.
سوزنهای منگنه از شمارة  8تا  10به باال هستند .برای کوبیدن پارچه آستری و نوار به کالف ،از منگنة دستی
بافنرقوی که میتواند سوزن دوخت نمرة 10را به راحتی بکوبد استفاده میشود .امروزه برای تسریع کار ،از
منگنة بادی بیشتر استفاده می شود .باد عامل محرک بوده و به وسیلة کمپرسور تأمین ميشود.
کمپرسور
این دستگاه براي تولید باد (هواي فشرده منگنه بادی در کارگاه ها وجود دارد و با اندازههای مختلف در بازار
عرضه می شود (مث ً
ال  150لیتری) ،عامل تولید باد در این دستگاه ،جریان برق است (شکل های  42تا .) 44

شکل 42

شکل  43ـ کمپرسور

شکل  44ـ منگنه بادی
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چکش
سه نوع چكش ،فلزی ،الستیکی یاچوبی براي ضربه زدن به اجسام فلزی همچنين غیر فلزی و کوبیدن میخ
به کالف استفاده می شود .مقطع چکش رویه کوبی يك طرف بلند و طرف ديگر باریک است که قابلیت رسیدن
به پونزها را در گوشههای تنگ و عمیق دارد (شکل .)46
گازانبر
از گاز انبر براي برگرداندن ،چيدن و تا کردن لبة فنر بریده شده استفاده میشود (شکل .)47

شکل  45ـ سوزن منگنه بادی

شکل  46ـ چکش

شکل  47ـ گازانبر

سیم چین
از سیم چین برای چیدن اضافه فنر زیگزاک و لبههای انتهایی فنر لول در صورت خراب بودن استفاده میشود
(شکل.)48
میخ کش
از میخ کش برای بیرون کشیدن و چیدن میخ استفاده می شود .البته بیشتررویه كوب ها با سنگ زدن پیچ
گوشتی معمولی تراش و لبه ،آنرا طوری درست میکنند که به عنوان یک میخ کش عمل میکند؛ ابزاري بسيار
ساده كه ازکارایی خوبی نیز برخوردار است (شکل .)49
کاتر
از کاتر برای بریدن ابر ،و در بعضی مواقع پارچه استفاده میشود (شکل .)50

شکل  48ـ سیم چین

شکل  49ـ میخ کش

شکل  50ـ کاتر

دستگاه پرس دکمه
از این دستگاه که دارای یک قالب استوانۀ و یک دسته می باشد .برای دکمه زدن استفاده می كنند .پارچه را
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به صورت گرد بریده و داخل قالب قرار می دهند.
البته ابتدا پولک فلزی نر و ماده شماره هاي  22 ،18 ،16يا....را داخل قالب می گذارند و با پيچاندن يا فشار
دادن دسته ،پارچه روي دكمه پرس می شود .با اين وسيله ،پارچة همرنگ مبل روي دكمه پرس شده و زيبايي
كار بيشتر خواهد شد.
چرخ خیاطی
چرخ هایی که در رویه کوبی استفاده می شوند ،چرخهای صنعتی هستند که در صنایع دوزندگی پوشاک و
کیف كاربرد دارند.
و دارای دو نوع چرخهای تمام هيدروليك و نیمه میباشند اين چرخ ها به صورت تخت (راسته دوز) يا دو پايه
هستند و بايد طبق استاندارد ملي ايران انتخاب و با آنها كار كرد (شکل های  51و .)52

شکل  51ـ چرخ خیاطی صنعتی

شکل  52ـ خیاطی رویه کوبی

میخ
نبايد از میخ های مخصوص فرش استفاده كرده؛ زيرا این نمونه ممکن است چوب را بشکافند .میخهای
مخصوص رویه کوبی در اندازههای مختلف وجود دارند :معموالً ميخ هاي شمارة  10یا  12برای کوبیدن نواری
که فنرهای کفی را میبندد.
از میخ شمارة  8برای بستن پشتی صندلی؛ از میخهای مخصوص ،برای نواربندی الیاف نرم ،از ميخ شماره 4
برای آستری ها ،و از ميخ شمارة  3برای نخ چندال استفاده میشود (شکل .)53
سوزن
سوزن رویه کوبی شبیه سوزنهای لحاف دوزی وکفاشی است ،نخ کردن آن بسیارآسان می باشد .سوزن ها
با شماره هاي 20ـ  14و 20ـ  18وسايل اتصال دهنده هستند كه در دو نوع ماشيني و دستي وجود دارند
(شکل .)54
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شکل  53ـ میخ

شکل  54ـ سوزن

سوزن جوال دوزی
عمل دوخت در کارهای لفاف کاری و ماهیچه کاری ،به وسیلة این سوزن انجام می شود (شکل .)55
سوزن خمیده
از سوزنهای خمیده برای دوختن پارچة آستری به فنر ها استفاده میکنند (شکل .)56

شکل  55ـ سوزن جوال دوز

شکل  56ـ سوزن خمیده

سوزن لحاف دوزی
از سوزن لحاف دوزی برای لمسه کاری ،دست دوزی با دوخت مخفی ،دوختن فنر لول به نوار ،دوختن گونی
نخی به پالستیکی در ماهیچه کاری ،و دکمه دوزی استفاده میشود.
نوار کش
وسیله ای دست ساز است که توسط رویه کوب ها درست می شود .این وسیله از یک قطعه چوب به ابعاد تقریباً
 10×8×3ساخته میشود ،يك سر آنرا يك رديف ميخ شمارة  3می كوبند .ميخ ها بايد حدود  0/5سانتي متر
از لبه ها فاصله داشته باشند :سپس سر ميخ ها را با گاز انبر قطع می كنند ،تا ميخ ها بتوانند با نوار درگير شده
و باعث كشيده شدن نوار شوند .قسمت پايين چوب بايد به صورت  8برش بخورد تا بتواند روي لبة چوب
مبل درگير شود (شكل  .)57نواركش رويه كوبي پين يا ميخ هاي رويه كوبي براي بستن موقتي پارچه ها در
گوشه هاي مبل هستند (شكل .)58
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شکل  57ـ نوارکش

شکل  58ـ ميل رویه کوبی

کار شکاف
برای شکاف دوخت پارچه ،از ابزاری به نام کار شکاف استفاده می شود و این عمل را کار شکافی می گویند.
پیچ گوشتی
از پیچ گوشتی به عنوان وسیله ای برای باز کردن رویه کوبی قبلی استفاده میشود.

  6ـ اصطالحات رویه کوبی
مغزی :معموالً لبه هاي مبل يا وقتي چند تكه پارچه را به هم می دوزند ،از مغزي استفاده می شود .به كار،
زيبايي خاصي می بخشد .نخ مغزي كه تقريباً نخ كلفتي می باشد را بين پارچه قرار داده و چرخ می كنند.
مغزي ها نيز به صورت الستيكي وجود دارد كه براي رويه هاي مشمعي و چرمي از آنها استفاده می شود.
مغزي دوزي حتماً بايد با پاية چرخ مغزي دوزي انجام گيرد.
انواع مغزی :مغزی کارخانه ای که جنس آن از پالستیک است و به صورت آماده و در رنگ های مختلف به
بازار عرضه می شود.
لمسه دوزی :لمسه دوزی به منظورتغییر در ظاهر پارچه مبلمان و افزایش زیبایی آن است .در لمسه دوزي،
شكل هاي لوزی مانند را تشکیل میدهند و به صورت قالبی و در دو ابعاد کوچک و بزرگ برروی پارچههای
پشتی مبلمان دوخته میشوند .برای دوختن لمسه از قاب لمسه که یک قالب لوزی شکل است استفاده
می کنند .برای لمسه کردن پشت مبل ،معموالً در زیر پارچه از مقوایی استفاده می کنند تا کوک هایی که روی
اسفنج پشت زده می شود نگه داشته شود .لمسه دو عدد است که یک قالب کمی کوچک تر از دیگری است.
قالب کوچک تر برای عالمتگذاری بر روی ابر قالب بزرگ تر برای عالمت گذاری روی پارچه استفاده میشود
هنگامی که ابر نازکی را پشت پارچه چسبانده و خطوطی را به هر شکل روی آن چرخ کنند ،به آن لمسه دوزی
می گویند.
رپس :پس از پايان رويه كوبي را ،رپس می گويند .رپس را به وسيلة استپ يا منگنه انجام می دهند و براي
ظرافت بيشتر در كار ،از دست دوزي نيز استفاده می شود (شكل .)59
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فوم پلي اتيلن :امروزه براي ايجاد ضخامت نرم و ارتجاعي به جای لفاف کاری از ماهیچه و فوم سرد (پلي
اتيلن) استفاده میكنند که به ظرافت ،نرمی و فرم دهی تشک مبلمان بسيار میافزاید.
الگو گرفتن :الگو گرفتن يا شابلون گیری ،یعنی ابر را به شکل کفی یا پشتی مبل یا صندلی در آوردن؛ که
این عمل در مبلمان کالسیک انجام نمیگیرد ،زيرا در اين مبلمان ،بعد از لفاف کاری و ماهیچه کاری روی
آنرا اسفنج و پارچه میکوبند (شکل .)60

شكل  59ـ رپس

شکل  60ـ الگو

ماهیچهکاری :ماهیچهکاری به عمل شکل دادن بعضی از قسمتهای مبل گفته میشود ،به این صورت که
قسمت ماهیچه کاری شده بر آمدهتر از سایر قسمتها است و حالت نیم بیضی دارد .معموالً در سر جلو و بغل
مبلمان ،برای اينكه نمای کامل اسکلت زیبایی خود را نشان دهد و تشک مبل لیز نخورد ،مبل را ماهیچه کاری
میکنند .این عمل با گونی نخی ،پنبهدانه ،پوشال و نخ مغزی ،دوخته شدن با سوزن جوال دوزی صورت می گیرد.
فواید و نحوه ماهیچهکاری :ماهيچه كاري به زيبايي
مبل افزوده و طول عمر آنرا زياد می كند .ابتدا گوني
را به اندازة الزم میبرند ،سر آنرا به وسيلة نخ كفاشي و
سوزن لحافدوزي به گوني پالستيكي میدوزند؛ سپس
مقداري پنبه دانه روي گوني نخي می گذارند ،پوشال
را به اندازة الزم روي پنبه دانه میريزند ،گوني نخي
را روي آن كشيده و به وسيلة سوزن منگنه به لبة
اسكلت مبل میكوبند ،و باالخره حاشية بااليي گوني
نخي همان جايي كه پوشال گذاشته شده را با سوزن
جوالدوزي و نخ مغزي ،دو دور میدوزند يك دور ريز
و يك دور درشت (شكل .)61
شکل  61ـ ماهیچه کاری
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کوسنهای تزيینی یا مصرفی :معموالً كوسن ها اندازة استاندارد دارند :به اندازة  40×40كه براي آن ،بايد
پارچه را  42×42برش زد وزير دوخت قرار داد؛ يعني مقدار  2سانتي متر ،جاي دوخت آن است .نا گفته نماند
كه يكطرف آنرا به اندازة  20تا  25سانتي متر نبايد دوخت ،كه دهانة كوسن است و از انجا بايد ويسكوز را
داخل كرد.
پس از آنكه كوسن كام ً
ال پر شد ،بايد دهانه را نيز دوخت .براي كوسن هاي آستردار می توان از پارچة متقال
ريز بافت استفاده كرد؛ بدين ترتيب كه ابتدا متقال را  42×42سانتي متر می دوزند و بر می گردانند ،سپس
داخل آنرا پر كرده و می دوزند.
پارچه رويه را  42×42سانتي متر می برند و سه طرف آنرا می دوزند ،و طرف چهارم را زيپ می دوزند تا آستر
راحت تر درآورده يا جازده شود.
براي كوسن هاي مغزي دار می توان از پارچه اي كه تضاد رنگ داشته باشد ،باريكه اي به ابعاد  4×170سانتي متر
براي هر كوسن بريد .الي آنرا نخ مغزي گذاشت و با پاية چرخ مغزي دوز آنرا دوخت .پس از آماده شدن مغزي،
بايد مغزي را روي لبة چهار گوشة اطراف پارچه گذاشت و دوخت ،و لبة ديگر پارچه را از پشت به پشت
گذاشته و طوري دوخت كه مغزي داخل پارچه افتاده باشد ،كه وقتي پارچه برگردانده می شود ،به طور كامل
دوخته و آماده باشد (شکل های  62و .)63

شکل  62ـ کوسن در حال ساخت

شکل  63ـ کوسن ساخته شده
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7ـ مواد و ابزار موردنیاز برای یک رویه کوبی ساده
ابزارهای دستی

ابزار دستی ـ برقی

ماشینآالت

مواد مصرفی
فنر 3/5

قیچی

دستگاه منگنهزنی

کمپرسور

بست فنر

چکش

دستگاه میخ کوب

میخبست

پیچ گوشتی

چرخ خیاطی

گونی ریزبافت

کار شکاف

چسب فوری

کاتر

ابر یا فوم  ٣٠کیلویی

سوزن جوالدوزی

پارچه

سوزن دستدوزی

متقال

گاز انبر

نخ خیاطی 20/2

میخ کش

میخ منگنه
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وسایل اندازه گیری (متر و …)
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ارزشيابي شايستگي انتخاب مواد و کار با ابزارهای رویه کوبی
شرح كار:
ـ انتخاب فنر و تسمه براي مبلمان
ـ انتخاب اسفنج و فوم براي مبلمان
ـ انتخاب پارچه آستري و رومبلي
ـ انتخاب ابزار دستي رويه كوبي
_ انتخاب ابزار ماشيني براي رويه كوبي

استاندارد عملكرد:
مواد اوليه رويه كوبي مانند فنر ،پارچه ،اسفنج و  ...و ساير ابزار و تجهيزات را مطابق با استاندارد ملي انتخاب و به كار ببرد.
شاخصها:
ـ انتخاب فنر زيگزاگ و لول مناسب كار
ـ انتخاب تسمه مناسب
ـ انتخاب پارچه و آستري مناسب
ـ انتخاب ابزار دستی مناسب
ـ انتخاب ابزار ماشيني
شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط:
1ـ كارگاه رويه كوبي مبلمان استاندارد به ابعاد  8 × 12متر مربع داراي تهويه كافي و فونداسيون مناسب براي نصب دستگاه و سيستم مكنده و نوركافي به انضمام لوازم ايمني
و نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن
2ـ اسناد :نمونه هاي فنر  .پارچه و تسمه و اسفنج
3ـ ابزار و تجهيزات :كمپرسور هوا ـ منگنه زن دستي و نيوماتيك ـ نواركش ـ چكش ـ تفنگ ميخ كوب ـ چرخ خياطي ـ سوزن رويه كوبي ـ میزکار
4ـ مواد :اسفنج ـ فوم ـ چسب فوم ـ پارچه مبلي ـ پارچه استري ـ متقال ـ نخ ـ فنر زيگزاگ ـ فنر لول ـ نوار سرمه
  5ـ زمان 5 :ساعت
ابزار و تجهيزات:
كمپرسور هوا ـ منگنه زن دستي و نيوماتيك ـ نواركش ـ چكش ـ تفنگ ميخ كوب ـ چرخ خياطي ـ سوزن رويه كوبي ـ میزکار
معيار شايستگي
مرحله كار

رديف

حداقل نمره قبولي از 3

1

انتخاب فنر و تسمه براي رویه کوبی مبلمان

2

2

انتخاب اسفنج و فوم براي رویه کوبی مبلمان

2

3

انتخاب پارچه آستري و رومبلي

1

4

انتخاب ابزار دستي رويه كوبي براي رویه کوبی

1

5

انتخاب ابزار ماشيني براي رويه كوبي

2

شايستگيهاي غيرفني ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيست محيطي و نگرش:
1ـ مديريت مواد و تجهيزات
2ـ استفاده از لباس كار ،كاله ،ماسك ،عينك ،گوشي و كفش ايمني
3ـ خروج ضايعات مواد اوليه از محيط كار با مكندهها
4ـ صرفهجويي و مطابقت با نقشه

نمره هنرجو

2

ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي 2 ،ميباشد.
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