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335                                            ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Ι (υποχρεωτικό μάθημα) 

Ι.1 Περιεχόμενο μαθήματος  
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές, αφού έχουν γνωρίσει τις βασικές ιδιότητες του ξύλου και των 
προϊόντων του και επίσης έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές τεχνικές κατεργασίας, να εμβαθύνουν στις 
κατασκευές και ειδικά στην κατασκευή των επίπλων. Επιπρόσθετος σκοπός είναι να γνωρίσουν τα εργαλεία 
χειρός της ξυλουργικής και τις επιπλοποιίας και να εξοικειωθούν με την ορθή και ασφαλή χρήση τους.  
 
Το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Εισαγωγή στις βασικές 
αρχές που πρέπει να διέπουν τα έπιπλα, γνωριμία με τα είδη των επίπλων ανάλογα με τη χρήση, τα υλικά, το 
χώρο, την ηλικία κλπ. Βασικές αρχές σύνδεσης ξύλινων στοιχείων, τρόποι συνδεσμολογίας των επίπλων. Σειρά 
εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή ενός επίπλου. Σύνταξη πίνακα υλικών. Εκμάθηση τεχνικής 
ορολογίας σχετικής με την παραγωγή του επίπλου και (βασικής) ορολογίας στην Αγγλική.  
 
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής εμβαθύνει αρχικά στη γνωριμία με τα εργαλεία χειρός της 
ξυλουργικής και της επιπλοποιίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζει κατ’ όνομα και εκτελούμενη 
εργασία τα εργαλεία και δευτερευόντως η εξοικείωση με την ορθή και ασφαλή τους χρήση. Τελικός στόχος δεν 
είναι απαραίτητα η τελειότητα στη χρήση των εργαλείων, ωστόσο επιβάλλεται οι φοιτητές να τα γνωρίζουν να 
τα χειρίζονται με επάρκεια, ώστε αν απαιτηθεί να τα χρησιμοποιήσουν αλλά και να καθοδηγήσουν υφιστάμενο 
προσωπικό. Στη συνέχεια εξοικειώνονται με τις διάφορες μορφές συνδεσμολογίας ξύλινων κατασκευών, 
αντιλαμβάνονται την ανάγκη επιλογής της ορθής σύνδεσης για κάθε διαφορετική κατασκευή, γνωρίζουν τα 
πρόσθετα υλικά που χρησιμοποιούνται σε συνδέσεις (καβίλιες, μεταλλικά υλικά, κόλλες, καρφιά, μεντεσέδες 
κλπ.). Για το λόγο αυτό μετά τα πρώτα μαθήματα εργάζονται ατομικά είτε ομαδικά στην κατασκευή απλών 
συνδέσεων και κατασκευών.   

Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι 

Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι φοιτητές: 
 να έχουν κάνει κτήμα τους τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα έπιπλο 
 να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες των επίπλων κατά είδος, χώρο, υλικό κατασκευής, ηλικία 

χρήστη κλπ.  
 να έχουν σαφή εικόνα των φάσεων και των απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση μιας 



κατασκευής, τόσο με μηχανήματα όσο και με εργαλεία χειρός  
 να μπορούν να αναγνωρίζουν τις ασκούμενες δυνάμεις σε μια κατασκευή, τον τρόπο 

καταπόνησης της κατασκευής και – ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα υλικά – να επιλέγουν 
τον ορθότερο κάθε φορά τρόπο σύνδεσης  

 να γνωρίζουν τη σύνταξη πίνακα υλικών μιας κατασκευής 
 να αναγνωρίζουν όλα τα εργαλεία χειρός και τα βασικά υλικά της επιπλοποιίας  
 να ασκηθούν και να χρησιμοποιούν όλα τα βασικά εργαλεία ικανοποιητικά και με ασφαλή 

τρόπο 
 να γνωρίζουν τον τρόπο κατασκευής (με εργαλεία είτε με μηχανήματα) όλων των τύπων 

συνδέσεων 
 να γνωρίζουν όλα τα βασικά μεταλλικά εξαρτήματα (καρφιά, βίδες, μεντεσέδες, φυράμια 

κλπ.) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενός επίπλου 
 να μπορούν να κατασκευάζουν ένα απλό τύπο επίπλου με ξύλινο σκελετό 
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ΙΙ.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ – ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

- τα μη ηλεκτρικά εργαλεία χειρός (πριόνια, τρυπάνια, ροκάνια. πλάνες, σκαρπέλα, σφυριά, σφιγκτήρες, λίμες, 
σημαδούρες, ματσόλες κτλ) 

- βασικές αρχές εκμάθησης και χρήσης εργαλείων χειρός 

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΔΕΜΑ  

http://www.woodworkdetails.com/


- κανόνες ασφαλείας – χρήση προστατευτικών μέσων  
- συντήρηση εργαλείων 
- μετρήσεις διαστάσεων - τρόποι σημαδέματος 
- εκμάθηση και χρήση εργαλείων χειρός (συνέχεια) 

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΗΚΟΥΣ  

- βασικές αρχές της συνδεσμολογίας ξύλινων κατασκευών 
- τύποι συνδέσεων (επίδειξη έτοιμων συνδέσεων) 
- σύνδεσμοι μήκους – περιπτώσεις εφαρμογής 
- μισοχαρακτός σύνδεσμος μήκους (εφαρμογή) 

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 
- σύνδεσμος μήκους ξεμορσαριστός (εφαρμογή) 

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
- γωνιακοί σύνδεσμοι – περιπτώσεις εφαρμογής 
- γωνιακός σύνδεσμος μισοχαρακτός με φαλτσογωνιά (εφαρμογή) 

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
-     γωνιακός σύνδεσμος μόρσου – μορσότρυπας με κολάκι (εφαρμογή) 

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΙΒΩΤΙΟΥ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΡΑΦΙΩΝ 
-     σύνδεσμοι κιβωτίου και ραφιών – περιπτώσεις εφαρμογής 
-     σύνδεσμοι κιβωτίου με ίσια δόντια (εφαρμογή) 

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΙΒΩΤΙΟΥ  
-     σύνδεσμοι κιβωτίου με λοξά δόντια (εφαρμογή) 

9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 
-     σύνδεσμοι πλάτους – περιπτώσεις εφαρμογής 
-     σύνδεσμος πλάτους με καβίλια, λαμέλο, πατούρα, γκινισόπηχη (εφαρμογή) 

10ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
- συνδέσεις με μεντεσέδες  – περιπτώσεις εφαρμογής 
- σύνδεση με γαλλικό μεντεσέ (εφαρμογή) 
- σύνδεση με επίπεδο μεντεσέ (εφαρμογή) 

11ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
- συνδέσεις με φυράμια – τύποι φυραμιών - περιπτώσεις εφαρμογής 
- σύστημα 32 – περιπτώσεις εφαρμογής 
- διάτρηση με οδηγούς και τοποθέτηση φυραμιών διαφόρων τύπων (εφαρμογή) 

12ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
- κατασκευές πλαισίων – περιπτώσεις εφαρμογής 
- κατασκευή πλαισίου – κορνίζα (εφαρμογή) 

13ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ 
- κατασκευή κουτιού (εφαρμογή) 
- ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
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