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Πξόινγνο
Σν ηειεπηαίν ζηάδην ησλ ζπνπδψλ καο απαηηεί ηε ζχληαμε ηεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο θαη ζπλάκα ζεκαηνδνηεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ησλ ζπνπδψλ ζην ηκήκα
ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ. Η ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ηεο
ζπληήξεζεο- απνθαηάζηαζεο επίπισλ ήηαλ έλα επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ
αζρνιεζήθακε γηα πξψηε θνξά θαη θξνληίζακε λα απνθνκίζνπκε πνιιέο γλψζεηο
πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σα δχν έπηπια πνπ αζρνιεζήθακε αλήθνπλ ζην ΣΔΙ
θαη αγνξάζηεθαλ ην 1999 απφ ηνλ ηδξπηή ηνπ ηκήκαηνο θχξην Ισάλλα Καθαξά.
Με ηε βνήζεηα θαη ηηο πνιιέο γλψζεηο ηνπ επηβιέπσλ θαζεγεηή θπξίνπ
Καθάβα Κσλζηαληίλνπ θαηαθέξακε λα πινπνηήζνπκε ηε ζπληήξεζε ησλ δχν
επίπισλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.
Η πηπρηαθή εξγαζία μεθηλά κε θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ γεληθά
ηα έπηπια γξαθείν θαη θαξέθια θαη ζπλερίδεηαη κε ηα πιηθά θαη ηα βήκαηα πνπ
εθαξκφδνληαη γεληθά ζηε ζπληήξεζε. αλ δεχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο
αλαθεξφκαζηε ζην πξαθηηθφ κέξνο φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ έγηλαλ ψζηε λα έρνπκε
ην ηειηθφ απνηέιεζκα.
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Δπραξηζηίεο
Θα ζέιακε αξρηθά λα επραξηζηήζνπκε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Γξ. Καθάβα
Κσλζηαληίλν γηα ηε ζηήξημε ηνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο.
Δπίζεο επραξηζηνχκε ηελ θπξία Σδνπβάξα ιγα γηα ηε βνήζεηα πνπ καο έδσζε,
φπσο επίζεο ηνλ θχξην Μπφζν Γεξάζηκν γηα ηηο ηερληθέο ζπκβνπιέο. Σέινο
επραξηζηνχκε ηηο νηθνγέλεηεο καο γηα ηε ζπκπαξάζηαζε ζε φιν ην ρξφλν ησλ
ζπνπδψλ καο.
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Θεσξεηηθό κέξνο
Κεθάιαην 1
Ιζηνξηθά ζηνηρεία
Ιζηοπία ηος γπαθείος
Γπαθείο
Με ηνλ φξν Γξαθείν ελλννχκε ην ηξαπέδη ή άιιν αλάινγν έπηπιν πάλσ ζην
νπνίν γξάθνπκε. Αθφκε ελλννχκε θαη ην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλα
ην ηξαπέδη θαη ηα άιια έπηπια θαη ζθεχε πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε γξαθή. Καη΄
επέθηαζε Γξαθείν νλνκάδεηαη θαη ην νίθεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζπληειείηαη ε γξαθηθή
εξγαζία. ηελ αξραηφηεηα ε ιέμε Γξαθείν ζήκαηλε θπξίσο ην φξγαλν κε ην νπνίν νη
άλζξσπνη έγξαθαλ δειαδή ηελ γξαθίδα, ην θνλδχιη, ην θαιάκη, ην θηεξφ, ηε ζκίιε
ηνπ γιχπηε θαη ην πηλέιν ηνπ δσγξάθνπ.1

ηνλ αηγππηηαθφ πνιηηηζκφ, παξφηη ε ηέρλε ηνπ επίπινπ γλσξίδεη ζεκαληηθή
εμέιημε θαη ρξεζηκνπνηεί μχιν, πνιχηηκα κέηαιια θαη πεηξάδηα, βαζηθά έπηπια ήηαλ
ην θξεβάηη, ην ηξαπέδη θαη ε θαξέθια. ηηο αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ ζε ηάθνπο θαη ζηηο
ππξακίδεο δελ βξέζεθε θάπνηνπ είδνπο γξαθείν, αληίζεηα βξέζεθαλ άιια έπηπια
(θξεβάηηα, θαξέθιεο θαη ζξφλνη) μχιηλα ζθαιηζηά θαη πνιιέο θνξέο δηαθνζκεκέλα κε
αθξηβά πιηθά. Οη Αζζχξηνη θαη νη Βαβπιψληνη πνπ αλέπηπμαλ θαη απηνί ηελ ηέρλε ηνπ
επίπινπ παξάιιεια κε ηνπο Αηγππηίνπο δελ θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ην γξαθείν. Ο
ιφγνο λνκίδνπκε φηη βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη νη κελ Αηγχπηηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ σο
πιηθφ γξαθήο ηνλ πάππξν θαη ζηα αληηγξαθηθά εξγαζηήξηα εξγάδνληαλ θπξίσο
δνχινη. Σα ηξαπέδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηε γξαθή ήηαλ επνκέλσο απφ θζελά
πιηθά ζε ζρέζε κε ην γεγνλφο φηη ζηελ αξραία Αίγππην ην έπηπιν ήηαλ είδνο
πνιπηειείαο.
Οη αξραίνη Έιιελεο, παξφηη ζ΄απηνχο αλήθεη ε ηηκή φηη έθαλαλ ηα έπηπια
αλαπαπηηθά δίλνληάο ηνπο ηηο δηαζηάζεηο θαη ην ζρήκα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, δελ
θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ην γξαθείν.2 Ίζσο γηαηί ζπλήζσο νη άξρνληεο ή νη δηδάζθαινη
ππαγφξεπαλ θαη νη γξακκαηείο, πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ήηαλ δνχινη θαζψο θαη νη
καζεηέο, έγξαθαλ ζε θάπνην ηξαπέδη. ηα αληηγξαθηθά εξγαζηήξηα γηα ηε δηάδνζε
ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ θαζψο θαη ησλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο εξγάδνληαλ δνχινη, πνπ
αξθνχληαλ ζε απιέο θαη θζελέο θαηαζθεπέο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.
Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Ρσκαίνπο, νη νπνίνη κηκήζεθαλ ηνπο Έιιελεο θαη
ζηα έπηπια. Πξφζζεζαλ φκσο ηηο εηαδέξεο θαη δηάθνξα άιια δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία.
1

ΝΔΩΣΔΡΟΝ ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΙΓΙΚΟΝ ΛΔΞΙΚΟΝ, ΗΛΙΟΤ . Λείκα Γξαθείνλ, ζει. 655.
Σα ειιεληθά έπηπια ήηαλ: ε θιίλε, ν ζξφλνο, ν θιηζκφο (είδνο ρακεινχ ζξφλνπ), ν δίθξνο
(ιατθφ θάζηζκα), ε ηξάπεδα θαη ν ηξίπνπο θαη ε θηβσηφο ή ιάξλαμ.
2
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Οη Βπδαληηλνί αλέπηπμαλ δηθή ηνπο ηέρλε ζηα έπηπια. πλδχαζαλ ηελ
ειιεληθή αηζζεηηθή κε ηελ αζηαηηθή πνιπηέιεηα. ηη ζηα ζπίηηα ησλ αξρφλησλ θαη ησλ
κνξθσκέλσλ ππήξραλ ηδηαίηεξα γξαθεία, είλαη εθηφο πάζεο ακθηβνιίαο, αθνχ
άιισζηε αλαθέξεηαη φηη ππήξραλ πάλσ ζ΄απηά θαιακάξηα (κειαλνδνρεία), πνπ ήηαλ
θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιιν, γπαιί, θέξαην βνδηνχ ή αθφκα θαη απφ δηάθνξα νζηά
ςαξηψλ3. Γελ ζψζεθαλ γξαθεία απφ ηελ Βπδαληηλή πεξίνδν. ζν, φκσο κπνξνχκε
λα θξίλνπκε απφ ηα έξγα δσγξαθηθήο, ρεηξφγξαθα θαη κηθξνγξαθίεο, πνπ εηθνλίδνπλ
γξαθεία, απηά είλαη ζπλεζηζκέλα ζε ζπίηηα κνξθσκέλσλ, πινπζίσλ θαζψο θαη ζε
κνλαζηήξηα, φπνπ κνλαρνί θπξίσο, ιεηηνπξγνχζαλ εξγαζηήξηα αληηγξαθήο
ρεηξνγξάθσλ. Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο θσηνγξαθίεο απφ ρεηξφγξαθα, πνπ
εηθνλίδνπλ ηνπο Δπαγγειηζηέο ζηε ζπγγξαθή ησλ Δπαγγειίσλ. Σα έπηπια απηά είραλ
έλα πιατλφ ληνπιάπη εθνδηαζκέλν κε ξάθηα. Δκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα κεγέζε θαη
ζρήκαηα θαη κε πνηθίιε δηαθφζκεζε. Μεξηθά ήηαλ εθνδηαζκέλα κε βηβιηνζηάηε. Οη
εηθφλεο φκσο δείρλνπλ φηη ππήξραλ θαη αλεμάξηεηα αλαιφγηα.4

Εικόνα 1 Πρϊτα βυηαντινά γραφεία

Το Γπαθείο ζηη Γαλλία
ηα ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα θαη κέρξη ην 1400, ην γαιιηθφ έπηπιν είλαη θαηά
θαλφλα εθθιεζηαζηηθφ. Η ηέρλε δελ είρε αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα. ηαλ πιένλ
δηακνξθψλεηαη ε πνιηηηθή νξγάλσζε θαη δεκηνπξγνχληαη εγεκνληθέο νηθνγέλεηεο,
νηθνλνκηθά ηζρπξέο, Ιηαινί θαη Ιζπαλνί ηερλίηεο αλαιακβάλνπλ λα δηαθνζκήζνπλ
αξρνληηθά θαη πχξγνπο. Σα έπηπια ζηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Λνπδνβίθνπ ΙΑ΄,
Καξφινπ 8νπ,θαη Λνπδνβίθνπ ΙΒ΄ αθνινπζνχλ ηηο ηηαιηθέο θφξκεο θαη έρνπλ θαζαξά

3

ΦΑΙΓΩΝΟ ΚΟΤΚΟΤΛΔ, Βπδαληηλψλ Βίνο θαη Πνιηηηζκφο. Δθδφζεηο Παπαδήζε. Σφκ. Β΄,
ζει. 84.
4
TAMARA TALBOT RICE, Ο Γεκφζηνο θαη Ιδησηηθφο Βίνο ησλ Βπδαληηλψλ . Δθδφζεηο Γεκ.
Παπαδήκα, ζει. 232.
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ηηαιηθφ ραξαθηήξα. Σελ πεξίνδν απηή, πνπ ηα κφληκα ηξαπέδηα είλαη άγλσζηα
θαηαζθεπάδεηαη γηα γξάςηκν ην pupitre.

Δηθφλα 2 Δίδνο γξαθείνπ ζην Γαιιηθφ Μεζαίσλα.

ηα κέζα ηνπ 15νπ αη. (1443) ηειεηψλεη ν εθαηνληαεηήο πφιεκνο θαη νη βαζηιείο
απνθηνχλ κεγάιε δχλακε. Έλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γάιιν-Ιηαιηθνχ πφιεκνπ
ήηαλ θαη νη επηξξνέο πνχ δέρζεθαλ νη Γάιινη ζηνλ ηνκέα ηνπ επίπινπ απφ ηνπο
Ιηαινχο ζρεδηαζηέο θαη θαηαζθεπαζηέο. Μεηά ηελ Αλαγέλλεζε ε Γαιιία εμειίζζεηαη
ζε θέληξν ηνπ επίπινπ απφ φπνπ μεθηλνχλ φινη νη ξπζκνί. ΄ φιν ην 16ν αη.
(Λνπδνβίθνο ΙΒ΄, Φξαγθίζθνο Α΄, Δξξίθνο Β΄) θπξηαξρνχλ νη ηηαιηθέο επηδξάζεηο θαη
ην ηηαιηθφ ζηπι, πνπ θαζηεξψζεθε απφ ηε ζρνιή ηνπ Fontainebleau, πνπ ίδξπζε ν
Φξαγθίζθνο ν Α΄. ΄ φιν ην 16ν αηψλα ην γξαθείν δελ απνηειεί ηδηαίηεξε επηινγή ησλ
θαηαζθεπαζηψλ επίπινπ. Η Αλαγέλλεζε ηειεηψλεη ην 1650, νπφηε θαη αξρίδεη ε Β΄
πεξίνδνο ηεο βαζηιείαο ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ ΙΓ΄ πνπ ζεκαηνδνηεί θαη ην νκψλπκν
ζηχι. ηε γαιιηθή πνιηηηθή ζθελή εκθαλίδεηαη θαη δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ν
Καξδηλάιηνο Ρηζειηέ. Σελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ
Λνπδνβίθνπ ηνπ ΙΓ΄
ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θαπιάηηζκα κε θαπιακά εβέλνπ. Σελ πεξίνδν απηή ην
γξαθείν δελ γλσξίδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε.
ηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ ΙΓ΄ ην έπηπιν απειεπζεξψλεηαη
απφ ηηο αξρηηεθηνληθέο θφξκεο θαη αλαπηχζζεηαη έλα θαζαξά γαιιηθφ ζηπι. Σν 1664
ν Κνικπέξ, ππνπξγφο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ ΙΓ΄ παξνπζίαζε ζην
βαζηιηά ηνπ ηνλ Αληξέ αξι Μπνχι, σο ηνλ πην επηδέμην ιεπηνπξγφ ηνπ Παξηζηνχ θαη
ηνλ εγθαηέζηεζε ζηα βαζηιηθά εξγαζηήξηα ζην Λνχβξν. Η πξνζθνξά ηνπ Μπνχι
εθηφο απφ ηα έπηπια πνπ θαηαζθεχαζε ζπλίζηαηαη ζην φηη πέξαζε απφ ηελ απζηεξή
κεγαινπξέπεηα ηνπ 17νπ αη. ζηελ πην ζειθηηθή πνιπηέιεηα ηνπ 18νπ αη. Σν ηηαιηθφ
ζηνηρείν ζπλδπάδεηαη κε ην γαιιηθφ θαη ην θιακαλδηθφ. Σν βαζηιηθφ γξαθείν, πνπ
θαηαζθεπάδεη ν Boulles είλαη ρακειφ, επίπεδν, πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ην αγγιηθφ
Secretary, δηαθνζκεκέλν κε Ormolu (Οξκνιχ)
Σν γξαθείν ηελ πεξίνδν απηή γλσξίδεη κεγάιε εμέιημε. ηεξίδεηαη ζε δχν
νκάδεο πνδηψλ πνπ ζπλδένληαη κε δηαγψληεο ηξαβέξζεο. Σα πφδηα είλαη είηε
επζχγξακκα, είηε θνλζφιαο ή πνιιέο θνξέο ειαθίλαο. Σν κεζαίν θάησ ζπξηάξη είλαη
πην κέζα. Η δηαθφζκεζε κε φζηξαθν ραιθφ θαη θαζζίηεξν, αλάινγα κε ηνλ
παξαιήπηε ηνπ επίπινπ. Οη θιεηδαξηέο θαη νη αθκέο απφ κπξνχηδν. Σελ επνρή απηή
ηα γξαθεία δηαθξίλνληαη ζε:
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α. bureaux Plats
β. Γξαθεία κε θχιηλδξν
γ. Γξαθείν κε θαηέβαζκα
δ. Bureaux du jour. Μηθξά γξαθεηάθηα γηα ηηο πξσηλέο γξαθηθέο εξγαζίεο.
ε. Σν Scribanne, πνπ είλαη γξαθείν θαη Commode. ην θάησ κέξνο ηνπ ππάξρνπλ
κεγάια ζπξηάξηα Commode.
ην κεζαίν κέξνο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κηθξέο ζήθεο, θαη θιείλεη κέλα
ζθέπαζκα, ην νπνίν φηαλ είλαη αλνηθηφ ρξεζηκεχεη γηα γξάςηκν. Δλψ ζην πάλσ
κέξνο έρεη πνξηφθπιια. Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα γξαθείνπ πνπ θαηαζθεπάζζεθε ζην
εξγαζηήξην ηνπ Μπνχι είλαη απηφ ηνπ εθιέθηνξα ηεο Βαπαξίαο.

Εικόνα 3 Bureau plat του 1744 Παρίςι

Εικόνα 5 Γραφείο με κφλινδρο του 1750 ςτο
Παρίςι

Εικόνα 4 Γραφείο με κατζβαςμα 18οσ αιϊνασ
Παρίςι
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.
Εικόνα 6 Αντρε αρλ Μπουλ 1715 Παρίςι
Εικόνα 7 Bonheur du jour 1773

Σα έπηπια ηεο πεξηφδνπ Regence – Αληηβαζηιείαο είλαη Μπαξφθ θαη
δηαθνξεηηθά απφ απηά ηνπ Λνπδνβίθνπ ΙΓ΄. Η δεκηνπξγία γξαθείσλ είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ απηήο.
ηελ επνρή ηνπ Λνπδνβίθνπ ΙΔ΄ γηα πξψηε θνξά ην ζηπι ησλ επίπισλ δελ
εκπλέεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ηελ ηηαιηθή Αλαγέλλεζε. Κπξηαξρεί ην ζηπι
Rococco. Σελ επνρή απηή ην γξαθείν είλαη κηθξφ ζε φγθν, κε ςειά πφδηα, ζε ζρήκα
Console. Γηαζέηεη ζθέπαζκα πνπ θαιχπηεη πνιιά κηθξά ζπξηάξηα. Καηαζθεπάδνληαη
φκσο θαη Secretaire, πνπ ζην πάλσ κέξνο αλνίγεη έλα θχιιν ζρεκαηίδνληαο ηξαπέδη
θαη απνθαιχπηνληαο έλα πιήζνο απφ ζπξηάξηα θαη θξχπηεο. Σν θάησ κέξνο αλνίγεη
κε δχν πνξηφθπιια. Γηα γξαθείν φκσο θαηαζθεπάδεηαη ηελ επνρή απηή θη΄ έλα
ηξαπέδη κε κηα ηάβια ρακειφηεξα.

ηελ πεξίνδν DIRECTOIRE 1775-1799 θαηαζθεπάδνληαη Secretaires κε
ζπξηάξηα, θφγρεο θαη ζπξίδεο, φπσο ζηελ Αλαγέλλεζε.

Εικόνα 8 Secretaire Παρίςι 18οσ αιϊνασ
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ηελ επφκελε πεξίνδν, EMPIRE 1804 – 1814 δεκηνπξγνχληαη γξαθεία ζε
δηάθνξεο κνξθέο θαη επίπεδα, απιά θαη ςειά, ζπαζηά ή κε πηπζζφκελν ην πάλσ
κέξνο. ια ζε επζεία γξακκή. Σελ επνρή απηή θαηαζθεπάδεηαη ην Bureau du Ministre
(Γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ). Σν γξαθείν απηφ δηαζέηεη έλα θηβψηην ζπξηαξηψλ ζε θάζε
πιεπξά, είλαη απφ καφλη θαη ζηεξίδεηαη ζε ρηαζηί θακπχια πφδηα κε επηρξπζσκέλν
κπξνχηδν. Σελ πεξίνδν απηή θαηαζθεπάδνληαη θαη Bureaux Plats

Η εξέλιξη ηος γπαθείος ζηην Αγγλία
Δλψ ζηε Γαιιία ην 16ν αη. ν θάζε βαζηιηάο επέβαιε ην δηθφ ηνπ ζηπι, ζηελ
Αγγιία ην έπηπιν αλαπηχρζεθε αλεμάξηεηα θαη κφλν ηνπ. Τπάξρεη βέβαηα ε θιαζηθή
δηάθξηζε ζε ζηπι γνηζηθφ, ξσκαληθφ, αλαγελλεζηαθφ, κπαξφθ, αιιά ε πην
ζπλεζηζκέλε θαηάηαμε βαζηδφηαλ ζην μχιν πνπ θάζε θνξά ρξεζηκνπνηνχληαλ. Σν
17ν αηψλα ν πινχηνο πνπ εηζέξξεε ζηελ Αγγιηθή απηνθξαηνξία νδήγεζε ζηε
δεκηνπξγία λέσλ επίπισλ. Αλάκεζα ηνπο θαη γξαθεία. Βαξηά, κεγαινπξεπή θαη
παλάθξηβα. Απφ ηνπο πιένλ νλνκαζηνχο δεκηνπξγνχο ν Grinling Gibbons, πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε θπξίσο βειαληδηά. Σα ρξφληα 1660 – 1688 ηα γξαθεία έρνπλ ηελ
απιή κνξθή secretary. ην πάλσ κέξνο έρνπλ δπν πφξηεο θαιπκκέλεο κε θαζξέπηε.
ηελ θνξπθή εκηθπθιηθφ ηειείσκα θαη πφδηα bracket. Ο 18νο αη. νλνκάδεηαη αηψλαο
ηνπ κανληνχ θαη ησλ μχισλ ζαηηλέ. Σνλ αηψλα απηφ εληνπίδνληαη ζηελ Αγγιία δχν ή
ηξία ζηπι, πνπ νθείινπλ ην φλνκά ηνπο ζ΄απηνχο πνπ ηα επηλφεζαλ ή ηα επέβαιαλ.
ηελ πεξίνδν ηεο Queen Anne, κέρξη ην 1725, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ γξαθείσλ ( Cabinet & Secretary) ιαθαξηζηή θαξπδηά. Σν πάλσ κέξνο είλαη
κηθξφηεξν απφ ην θάησ. Σα δχν κέξε ηνπνζεηνχληαη επζχγξακκα. Σν πάλσ κέξνο
έρεη ζαλ ζηέςε δηπιή θακπχιε. Σα πφδηα ηνπ γξαθείνπ είλαη Bracket.

Εικόνα 9 Γραφείο με ςικωμα
από μαόνι Λονδίνο 18οσ
αιϊνασ.
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ηελ Α΄ Γεσξγηαλή Πεξίνδν 1725 – 1740 θαζηεξψλεηαη ζηελ θαηαζθεπή
επίπισλ ην καφλη. Η αηζζεηηθή αιιάδεη. Γεκηνπξγείηαη ην θαζαξφ αγγιηθφ ζηπι. Οη
γξακκέο δνπιεχνληαη πεξηζζφηεξν, ζηα πφδηα ηνπ επίπινπ ζπλαληψληαη
ιεπηνκέξεηεο δψσλ (κπάια ζε πφδη γεξαθηνχ, πφδη ιηνληαξηνχ θιπ.) θαη απφ ηελ
πεξίνδν απηή ηα έπηπια θαη νη επνρέο δελ παίξλνπλ ην φλνκά ηνπο απφ ηνλ
θπβεξλήηε ή ην Βαζηιηά, αιιά απφ ηνλ ηερλίηε, ηνλ θαηαζθεπαζηή, ην δεκηνπξγφ. Σελ
επνρή απηή ηα γξαθεία ζπλδπάδνπλ βηβιηνζήθε θαη Brick-A- Brach. Πξφθεηηαη γηα
πηπζζφκελα έπηπια απφ πεχθν ή καφλη, κε εηδηθά κέξε γηα ηε γξαθηθή χιε. Ράθηα
βηβιίσλ ζην πάλσ κέξνο κε γπάιηλα πνξηάθηα. Σα γξαθεία πνπ θπξηαξρνχλ είλαη
απιά, ηχπνπ Secretary.

Εικόνα 10 Γραφείο από μαόνι Λονδίνο 18οσ αιϊνασ

ηε Β΄ Γεσξγηαλή πεξίνδν 1740 - 1765 κεηαθέξεηαη ζην έπηπιν ε θιαζηθή
γξακκή ζε απινχζηεξε κνξθή. Απνκαθξχλνληαη νη ςπρξέο γσλίεο θαη ν
ηεηξαγσληζκφο. Δπηθξαηνχλ νη θακπχιεο. Υξεζηκνπνηείηαη ην καφλη, έβελνο,
ηξηαληαθπιιηά, θεξαζηά θαη μχια ζαηηλέ. Σελ πεξίνδν απηή θαηαζθεπάδνληαη γξαθεία
κε ιεπηά θαη ςειά πφδηα, επίπεδε ή θπθιηθή επηθάλεηα. Γηα λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη
ην γξαθείν ιεπηέο ισξίδεο μχινπ θνιιηνχληαη ζε χθαζκα θαη κπνξνχλ λα ηπιηρζνχλ
ζε ξνιφ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ε θαηαζθεπή λα ιεηηνπξγεί ζπξηαξσηά. Σελ ίδηα
επνρή θαηαζθεπάδνληαη Βηβιηνζήθεο ή secretaries, πνπ απνηεινχληαη απφ δχν κέξε.
Σν πάλσ κέξνο κε ξάθηα θαη θξπζηάιιηλεο πφξηεο απνιήγεη ζε αέησκα. Σν θάησ
κέξνο έρεη πφξηεο ή ζπξηάξηα θαη δηαζέηεη εηδηθφ κέξνο γηα γξάςηκν. Πέξα απφ ην
ζχλζεην ηχπν γξαθείν – Βηβιηνζήθε, θαηαζθεπάδνληαη θαη γξαθεία κηθξνχ κεγέζνπο.
ηελ ηειεπηαία Γεσξγηαλή πεξίνδν νη θαηαζθεπαζηέο αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο κε ηελ
πξνεγνχκελε πεξίνδν θφξκεο.
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ηελ πεξίνδν ηεο αληηβαζηιείαο 1800 – 1830 αθνινπζνχληαη πηζηά ηα θιαζηθά
πξφηππα. Υξεζηκνπνηνχληαη καδί κε ην καφλη θαη ηελ ηξηαληαθπιιηά ιαθαξηζκέλα
μχια ρξπζά ή καχξα. Σα γξαθεία πνπ θαηαζθεπάδνληαη ηελ επνρή απηή έρνπλ ίζηα
γξακκή θαη πφδηα.
ηηο Βηθησξηαλέο πεξηφδνπο αλαβηψλεη ν ξπζκφο ηνπ Λνπδνβίθνπ ΙΓ΄ θαη ΙΔ΄ κε
επηδξάζεηο ηεο Ιηαιηθήο θαη Γαιιηθήο Αλαγέλλεζεο.

Εικόνα 11 Γραφείο με ςικωμα
Λονδίνο 18οσ αι

Εικόνα 12 Γραφείο μικρό από
μαόνι Λονδίνο 18οσ αι.

Το γπαθείο ζηην Ιηαλία
Οη αιιαγέο πνπ ζπληειέζζεθαλ ην 16ν θαη 17ν αηψλα ζηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο είραλ σο απνηέιεζκα λα παξνπζηαζζνχλ φινη νη ηχπνη επίπισλ. Σν 16 ν
αη. ε αγάπε γηα ηελ πνιπηέιεηα, ν νπκαληζκφο θαη ηα αλαηνιίηηθα ζηνηρεία
δηαθνξνπνηνχλ ηα έπηπια γξαθεία πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηε Βελεηία απφ απηά ησλ
άιισλ πεξηνρψλ. Σα γξαθεία ήηαλ ζπλήζσο απφ έβελν θαη είραλ αζεκέληα ζηνιίδηα.
Σν δεχηεξν κηζφ ηνπ 17ν αη. ηα γξαθεία θαηαζθεπάδνληαη κε επηδξάζεηο ηνπ ξπζκνχ
κπαξφθ θαη πεξίπινθεο αξρηηεθηνληθέο ζπλζέζεηο.
Ο αηψλαο φκσο πνπ ν
ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή γξαθείσλ γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε είλαη ν 18νο αη. Σα
πην ζπλεζηζκέλα είλαη ηα δίζσκα έπηπια εθνδηαζκέλα κε ζπξηάξηα, γξαθείν κε
ξηκπάιληα θαη βηηξίλα, πνπ ζηε Βελεηία θαη ζ΄φιε ηελ Ιηαιία είλαη πνιχ πξνζθηιή.
ηε Βελεηία θαηαζθεπάδνληαη θαη δίζσκα πξαθηηθά γξαθεία. Έμππλε ιχζε ηνπ θάησ
κέξνπο ηνπ επίπινπ πξννξηζκέλνπ γηα γξαθείν. Σν θάζηζκα κπνξεί εχθνια λα
ηξαβερηεί πίζσ, αθήλνληαο ειεχζεξν ρψξν γηα ηα πφδηα εθείλνπ πνπ εξγάδεηαη.
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Καλνληθά ην θάζηζκα απνηειεί κέξνο ηνπ επίπινπ, ηνπ νπνίνπ ην απνηειείσκα
επαλαιακβάλεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ξάρεο.

Εικόνα 13 Ζπιπλο δίςωμο από
καρυδιά και ρίηα καρυδιάσ
Βενετία 18οσ αιϊνασ.

Σα γελνβέδηθα γξαθεία «είλαη γεληθψο ρσξίο θπκάηην» θαη ηα πιεπξά ηνπο
έρνπλ κηα ειηθνεηδή πξνεμνρή, πνπ ζρεκαηίδεη ςειά ειαθξηά θνηιφηεηα. ηελ
Λνκβαξδία νη θαηαζθεπαζηέο γξαθείσλ επαλαιακβάλνπλ ηα κνληέια άιισλ ηηαιηθψλ
πεξηνρψλ, θπξίσο ηεο Βελεηίαο. Πξνηηκνχλ ηα δίζσκα γξαθεία ή ηα γξαθεία κε
ππέξζεκα.

Εικόνα 14 Γραφείο με υπζρκεμα
Πάρμα 18οσ αι
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ηελ ίδηα πεξηνρή ζηε δηαθφζκεζε ησλ γξαθείσλ ρξεζηκνπνηείηαη ην
ςεθηδσηφ. Θαπκάδεη θαλείο ην απνηειείσκα θαη ηελ εμαηξεηηθή ιεπηνκέξεηα ζηελ
θαιαηζζεζία ηεο χιεο.

Εικόνα 15 Γραφείο με ψθφιδωτά Μιλάνο 18οσ

ηελ πεξηνρή ηεο Ρψκεο νη ηερλίηεο γξαθείσλ ζε θφλην καχξεο ιάθαο
αλαδεηθλχνπλ ραξηησκέλεο αλαηνιηθίδνπζεο δηαθνζκήζεηο, ζε ρξπζαθί θαη άιιεο
ηνληθφηεηεο. Σα πνξηάθηα ησλ δίζσκσλ γξαθείσλ γίλνληαη πξφζραξα κε ινπινχδηα
θαη πηελά ζε ιεπθφ θφλην.

Εικόνα 16 Γραφείο με
ριμπάλτα Ρϊμθ 18οσ αι
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ηελ Μπνιφληα, δίπια ζηα επηδεηθηηθά γηα βαζηιείο θαη εγεκφλεο γξαθεία, πνπ
εκθαλίδνπλ έλα επάξεζην θαη θξαπγαιέν ινχζν θαηαζθεπάδνληαη θαη γξαθεία πην
ηαπεηλά θαη πην θζελά.

Εικόνα 17 Γραφείο από ρίηα καρυδιάσ Ρϊμθ 18οσ αι

Εικόνα 18 Γραφείο από καρυδιά Πάρμα 18οσ αι.

Καη ζηελ πεξηνρή ηνπ Σνξίλν ηππηθφ έπηπιν είλαη ην γξαθείν ζε δχν ζψκαηα,
πνπ απνηειείηαη απφ έλα αλαδηπινχκελν γξαθείν ζηεξηδφκελν ζε ςειά ηνμσηά
πφδηα θαη απφ έλα αλψηεξν ζψκα, πνπ πξννξίδεηαη γηα βηβιηνζήθε θαη ζπρλά έρεη
θαζξέπηε.

Εικόνα 20 Ξφλινο γραφείο με μαρμάρινα μωςαϊκά Σορίνο 18οσ αι

Εικόνα 19 Γραφείο από ρίηα
καρυδιάσ Σορίνο 18οσ αι
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Σν δεχηεξν απηφ ζψκα είλαη ζπλήζσο ελσκέλν κε ην πξψην, αιιά ζηα πην
πξσηφηππα κνληέια μερσξίδεη θαη εμαληιεί θάζε πηζαλή εθδνρή ηνπνζέηεζήο ηνπ.
Απηφο ν ηχπνο γξαθείνπ έρεη δηαθφζκεζε απφ εμαηξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο κσζατθψλ
θαη ςεθηδσηψλ.

Εικόνα 21 Γραφείο με αναδιπλοφμενα κυρόφυλλα
Σορίνο 18οσ αι

Το γπαθείο ζηοςρ μεηέπειηα αιώνερ

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 18νπ αη ην ζηπι ζηα γξαθεία παξέκεηλε απιφ. Με ηε
βηνκεραληθή επαλάζηαζε αξρίδεη ε παξαγσγή ηνπ κνληέξλνπ επίπινπ καδηθά. Απφ
ην 1895 ην θχκα ηεο Art Nouveau θαηαζθεπάδεη γξαθεία ζε επζχγξακκν ή
αθεξεκέλν γεσκεηξηθφ ζηπι. Σν 1851 έρνπκε ζηελ Δπξψπε ηελ αξρή ηνπ
κνληεξληζκνχ.

Εικόνα 22 Art Nouveau τζλοσ 18ου αι

Ο Michael Thonet (Σνλέ) παξήγαγε ην πξψην κνληέξλν έπηπιν γηα νηθηαθή θαη
δεκφζηα ρξήζε. Η εηαηξεία ηνπ πξψηε θαηαζθεχαζε ιπφκελα έπηπια. ηε ζπλέρεηα
έρνπκε ην θίλεκα ARTS & CRAFTS κε αληηβηνκεραληθή θηινζνθία. Άιιε εμέιημε ηνπ
κνληέξλνπ επίπινπ είλαη ε Art Furniture ζηηο δεθαεηίεο 60-70 ζηελ Αγγιία.
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Με ηελ πξφνδν ηεο βηνκεραλίαο δεκηνπξγήζεθε κηα πιεζψξα ηχπσλ
γξαθείνπ φπνπ ζπλδπαδφηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ μχινπ θαη ηνπ κεηάιινπ θαη νη
φπνηνη είραλ πξνπάλησλ ρξεζηηθφ ραξαθηήξα. Σα ζχγρξνλα γξαθεία απνηεινχληαη
απφ κηα επίπεδε επηθάλεηα φπνπ εθηειείηαη ε γξαθηθή εξγαζία. Η επηθάλεηα απηή
είλαη ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε δχν ηκήκαηα ζπξηαξηψλ δεμηά θαη αξηζηεξά. Γηάθνξα
πξνζαξηήκαηα εμππεξεηνχλ ηελ ηαθηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη
πιηθψλ γξαθείνπ.

Ιζηοπία ηηρ καπέκλαρ
Οη πξψηεο θαξέθιεο απνηεινχζαλ άκεζε έθθξαζε ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ηηο
δεκηνχξγεζε θαη ηζηνξηθά ρσξίδνληαη ζε πνιηηηζκηθά/γεσγξαθηθά ζηηι. Έηζη, αξρηθά
έρνπκε ηελ Διιεληζηηθή, ηελ Αηγππηηαθή, ηελ Αζηαηηθή θαη ηε Μεζαησληθή θαξέθια.
ηε ζπλέρεηα νη θαξέθιεο δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο. Η
Ιηαιία, Γαιιία θαη Μεγάιε Βξεηαλία έρνπλ ηα πην αλαγλσξίζηκα θαη δηαθξηηά ζηηι.
Μεηά ην 18ν αηψλα νη θαξέθιεο δηαρσξίδνληαη θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ην ζηηι ησλ
θαηαζθεπαζηψλ ηνπο, φπσο νη Chippendale, Sheraton Hepplewhite θ.α. Ο εηθνζηφο
αηψλαο δηαρσξίδεη ηηο θαξέθιεο κε βάζε ηα δηάθνξα ζρεδηαζηηθά θηλήκαηα, αιιά
θπξίσο κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζρεδηαζηέο. Οη ζρεδηαζηέο απηνί έκεηλαλ γλσζηνί ζηελ
ηζηνξία, φρη κφλν γηαηί ήηαλ ζχγρξνλνη αξθεηά ψζηε λα γλσξίδνπκε ηα νλφκαηά ηνπο,
αιιά θαη γηαηί κεηέηξεςαλ ηηο θαξέθιεο ζε κέζν θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Σα πξψηα
επξήκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε θαζηζκάησλ θαη ηδηαίηεξα θαξεθιψλ
έξρνληαη απφ ηελ Νενιηζηθή Δπνρή, κεηαμχ 10.000 θαη 4.000 Π.Υ. Αλαζθαθέο ζηελ
πεξηνρή ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο νδήγεζαλ ζηελ αλεχξεζε πήιηλσλ
εηδσιίσλ χςνπο έμη εθαηνζηψλ ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ γπλαηθείεο θηγνχξεο πνπ
θάζνληαη ζε θαξέθιεο.
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Δηθόλα 23 Πήιηλν εηδώιην πνπ
αλαπαξηζηά γπλαηθεία θηγνύξα ζε
θαξέθια.

Καζψο νη θνηλσλίεο εθείλεο ήηαλ έληνλα κεηξηαξρηθέο, θαη επεηδή φιεο νη
θηγνχξεο πνπ απεηθνλίδνληαη θαζηζηέο είλαη γπλαηθείεο, πνιινί επηζηήκνλεο ζεσξνχλ
πσο, ηα πξψηα ζηνηρεία χπαξμεο θαη ρξήζεο θαζηζκάησλ, απνηεινχλ ηαπηφρξνλα
θαη ηηο πξψηεο ελδείμεηο γηα ηελ ζχλδεζε ηεο θαξέθιαο κε ην θχξνο θαη ηε δχλακε.
Δηπκνινγηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη απφ ηα πξψηα ρξφληα ρξήζεο ηεο θαξέθιαο,
ππήξμαλ ελλνηνινγηθέο φζν θαη νλνκαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ
θαζηζκάησλ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζε απηή, φηη δειαδή νη πξψηεο
θαξέθιεο είραλ ξφιν ηειεηνπξγηθφ θαη ε ρξήζε ηνπο εμαπιψζεθε αξγφηεξα
πεξαηηέξσ. πγθεθξηκέλα, ε ιέμε “θαξέθια” θαη νη αγγιηθέο “chair”, γαιιηθή “chaise”
θαη ηηαιηθή “sedia”, πξνέξρνληαη φιεο απφ ηελ αξραηνειιεληθή “θαζέδξα”, απφ ηελ
πξφζεζε “θαηά” θαη ηελ ιέμε “έδξα” (επηθάλεηα). Σα έπηπια θάζε ζπηηηνχ ήηαλ
ειάρηζηα θαη ζηηο πινπζηφηεξεο θαηνηθίεο ην θχξνο θαη ν πινχηνο επηδεηθλχνληαλ
κέζσ ηεο πνηφηεηαο, θαη φρη ηεο πνζφηεηαο ησλ επίπισλ. Έηζη ζηα ξσκατθά ρξφληα
νη θαξέθιεο ήηαλ ζπάληα ζηνηρεία, πνπ θαηαδείθλπαλ πινχην θαη πνιπηέιεηα. Μεηά
ηελ πηψζε ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ε εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηνπ επίπινπ
αηξφθεζε γηα κία ρηιηεηία. Αξγφηεξα, ζηα Μεζαησληθά ρξφληα, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο
αζηάζεηαο ηεο επνρήο θαη ηεο κεγάιεο απεηιήο απφ θιέθηεο, ε νηθνζθεπή ήηαλ
πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ζπλερνχο κεηαθίλεζεο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη
ζπρλά εγθαηέιεηπαλ ηα θάζηξα ηνπο θαη αλαδεηνχζαλ θαηαθχγην ζην χπαηζξν. Γηα
ιφγνπο αζθαιείαο, ηα έπηπια ρσξίδνληαλ ζε δχν θαηεγνξίεο. Σα κηθξά θαη ειαθξηά,
εχθνια κεηαθεξφκελα έπηπια θαη ηα κεγάια, βαξηά έπηπια, πνπ ιφγσ ηνπ φγθνπ θαη
ηνπ βάξνπο ηνπο δελ ζα κπνξνχζαλ λα θιαπνχλ. Σελ επνρή εθείλε θαη γηα ηνπο
πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο εηζάγεηαη ην αλαδηπινχκελν ζθακλί, ελψ νη θαξέθιεο
παξακέλνπλ ζπάληεο. Σα πινπζηφηεξα ζπίηηα κάιηζηα, ζπρλά δε δηέζεηαλ παξαπάλσ
απφ κία, ε νπνία ήηαλ πνιχ βαξηά. Απνηεινχζε πξνέθηαζε ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο
θαηνηθίαο θαη ε ρξήζε ηεο πξννξηδφηαλ απνθιεηζηηθά γηα ηνλ άξρνληα ηνπ ζπηηηνχ.
Πξάγκαηη, κέρξη θαη ηα ηειεπηαία κεζαησληθά ρξφληα ε θαξέθια απνηεινχζε κνλαδηθφ
πξνλφκην ηνπ εθάζηνηε άξρνληα, είηε πνιηηηθνχ ή εθθιεζηαζηηθνχ. Δίρε κάιηζηα ζηελά
πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην φηη θαηαζθεπαδφηαλ
γηα ηνλ άξρνληα θαηά παξαγγειία. Μάιηζηα, ην θάζηζκα ζπλήζσο απεηθφληδε ηα
επηηεχγκαηά ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, ηα ππάξρνληά ηνπ ή ζθελέο απφ ην πεδίν εμνπζίαο
ζην νπνίν αλήθε. Καζψο ήηαλ έλα κεγάιν θαη ηζρπξφ ζχκβνιν εμνπζίαο, ε θαξέθια
ζπλφδεπε ηνλ άξρνληα, θαη ηνπνζεηνχληαλ γηα εθείλνλ ζηε θεθαιή ηνπ ηξαπεδηνχ γηα
θάζε γεχκα, ζην αλαγλσζηήξην ή εζπραζηήξην ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο,
αιιά θαη δίπια ζην θξεβάηη ηνπ ηε λχρηα.
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Σνλ δέθαην πέκπην αηψλα βξίζθνπκε γηα πξψηε θνξά θαζίζκαηα παξφκνηαο
κνξθήο θαη δηαθφζκνπ, θάηη πνπ δείρλεη ηελ απνζχλδεζε ηεο θαξέθιαο απφ ηε ζηελά
πξνζσπηθή θαη ζπκβνιηθή ηδηφηεηα πνπ είρε ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο. Μεγάιν
ξφιν ζε απηφ παίδεη ε κφδα ηεο επνρήο. Σν ζηηι ηεο Αλαγέλλεζεο πξνζηάδεη
πξνβνιή παηδείαο θαη γλψζεο, θαη έηζη αληί ησλ πξνζσπηθψλ ζξηάκβσλ θαη
πινχηνπ, ηα θαζίζκαηα πιένλ δηαθνζκνχληαη κε ζέκαηα απφ ηελ Διιεληθή
Μπζνινγία θαη ην Αξραίν Γξάκα. Έηζη ε θαξέθια ζηαδηαθά έπαςε λα έρεη απζηεξά
πξνζσπηθφ ραξαθηήξα θαη λα απνηειεί απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ αξρφλησλ, θαη
πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο φζνπο έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή άλεζε λα ηελ
απνθηήζνπλ. Απφ ηελ ζηηγκή απηή ε θαξέθια γξήγνξα εμαπιψζεθε θαη νη ρξήζε ηεο
επεθηάζεθε ζεκαληηθά. Σν δέθαην έθην αηψλα πιένλ ε δηαθφζκεζε είλαη ζπλήζεο θαη
ζηηο πην απιέο θαη θαζεκεξηλέο θαξέθιεο. Με ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο, ηνπ
εκπνξίνπ θαη ηελ δηάδνζε ησλ εμεξεπλεηηθψλ ηαμηδηψλ, δηαδίδνληαη ζηελ Δπξψπε
δηαθνζκεηηθά ζηηι επεξεαζκέλα απφ ηελ Ιλδηθή αηζζεηηθή θαη ηελ ηαπσληθή ηέρλε.
Σν δέθαην έβδνκν αηψλα έρνπκε ηελ πξψηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θαζηζκάησλ
αλάινγα κε ην θχιν. Οη γπλαηθείεο θαξέθιεο ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε νη
γπλαίθεο λα κπνξνχλ λα θαζίζνπλ άλεηα θαη λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα ηα
θνξέκαηά ηνπο. Σαπηφρξνλα ε θαξέθια απνθηά ηαπηφηεηα θαη ζηηι, ελψ ε
κνξθνινγία ηεο αιιάδεη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα πνπ γίλνληαη θαη νη αιιαγέο ζην ρψξν
ηεο κφδαο, αθνχ ην ζρήκα ηεο πξέπεη λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ην ζρήκα ησλ
γπλαηθείσλ θνξεκάησλ. Παξάιιεια εηζάγεηαη ν φξνο πνιπζξφλα (armchair ή ζηα
γαιιηθά bergere) γηα λα δηαρσξίζεη ηηο θαξέθιεο κε βξαρίνλεο απφ ηηο απιέο
θαξέθιεο, γλσζηέο σο θαξέθιεο πιαηζίνπ (side chairs) ή απιέο θαξέθιεο (single
chairs). Σελ ίδηα πεξίνδν ε θνηλσληθή δσή ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ αλαπηχζζεηαη.
Καζψο δέρνληαη πιένλ ζπρλά επηζθέπηεο, αλαπηχζζεηαη ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξα
θαη ειαθξχηεξα θαζίζκαηα, ψζηε λα κεηαθηλνχληαη εχθνια.
Σν δέθαην φγδνν αηψλα νη ζπλήζεηεο ηεο αξηζηνθξαηίαο αιιάδνπλ, θαη νη κέρξη
ηψξα επίζεκνη θαη πξνζεγκέλνη ηξφπνη ηνπο αληηθαζίζηαληαη απφ πην ραιαξέο
ζπκπεξηθνξέο. Η θαξέθια αθνινπζεί κνξθνινγηθά ηελ αιιαγή απηή θαη νη πιάηεο
ησλ θαζηζκάησλ θαηαζθεπάδνληαη κε κεγαιχηεξε θιίζε, γηα λα ππνζηεξίμνπλ απηή ηε
ραιαξφηεξε ζηάζε δσήο. Σελ ίδηα πεξίνδν αλαπηχζζεηαη ην ζηπι Ρνθνθφ. Γεληθά ν
δέθαηνο φγδννο αηψλαο ζεσξείηαη θξίζηκν ζεκείν ζηελ εμέιημε ηεο θαξέθιαο ιφγσ
ηνπ μαθληθνχ ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ άλεζε αιιά θαη ηε ζεκαζία αηζζεηηθήο
ζπλνρήο. Οη θαξέθιεο θαη ηα δηαθνξεηηθά ηνπο ζηηι απηήλ ηελ πεξίνδν αξρίδνπλ λα
δηακνξθψλνπλ πνιχ εληνλφηεξεο θνηλσληθέο δηαθνξέο απφ φηη ζηνπο
πξνεγνχκελνπο αηψλεο. Η άξρνπζα ηάμε ρξεζηκνπνηεί πνιπηειή έπηπια ληπκέλα κε
κεηαμνηππίεο πνπ αλαπαξηζηνχλ αξραηνειιεληθά, ξσκατθά θαη αηγππηηαθά ζέκαηα,
απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαζηζκάησλ πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο, αιιά θαη ηελ
πνηθηινκνξθία ησλ θαζηζκάησλ απηψλ, ψζηε λα ππάξρεη ζπλνρή κεηαμχ θαζίζκαηνο
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο δηαθφζκνπ. Έηζη γηα άιιε κία θνξά ε θαξέθια απνηειεί
έλδεημε θνηλσληθήο ππεξνρήο, απηή ηελ θνξά φρη κέζα απφ ηα πινχηε ή ηηο ηζηνξίεο
θιαζηθήο παηδείαο πνπ απεηθνλίδεη, αιιά κέζα απφ ηελ νπηηθή θαη αηζζεηηθή ζπλνρή
κε ην ρψξν ζηνλ νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλε. Η εξγαηηθή ηάμε απφ ηελ άιιε, θαη
ηδηαίηεξα ζην Λνλδίλν, ζηξέθεηαη πξνο ηα κηθξά θαη πξαθηηθά έπηπια. Απηή ηελ
πεξίνδν μεθηλά ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή επίπισλ πνιιαπιήο ρξήζεο κε
έκθαζε ζηελ εμνηθνλφκεζε ρψξνπ. Σφηε εκθαλίδεηαη ε πξψηε πνιπζξφλα πνπ
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κεηαηξέπεηαη ζε θξεβάηη θαη έλα πηάλν πνπ κεηαηξέπεηαη ζε κία πιήξσο εμνπιηζκέλε
θξεβαηνθάκαξα. Λφγσ ηεο έληνλεο θνηλσληθήο δηαθνξάο πνπ θαηαδεηθλχεη ε αγνξά
ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ ζηηι, ην έπηπιν απνθηά κεγάιε θνηλσληθή ζεκαζία θαη ε
θαηαζθεπή επίπινπ δηαρσξίδεηαη επαγγεικαηηθά απφ άιιεο μπινπξγηθέο εξγαζίεο.
ηελ Γαιιία κάιηζηα, ε θαηαζθεπή καο θαξέθιαο ζεσξνχληαλ ηφζν ζεκαληηθή
ππφζεζε ψζηε, δηα λφκνπ, νη κφλνη άλζξσπνη πνπ είραλ ην δηθαίσκα λα θηηάμνπλ
θαξέθιεο ήηαλ θάπνηνη εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ην παιάηη επηπινπνηνί κε αλάινγε
εηδίθεπζε. Σν 1856 είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε ρξνληά ζηελ ηζηνξία ηεο θαξέθιαο. Ο
Michael Thonet ¨παηεληάξεη¨ κία θαηαζθεπαζηηθή κέζνδν πνπ είρε ν ίδηνο αλαπηχμεη
ην 1830. Η λέα κέζνδνο επηηξέπεη ηε ιχγηζε μχινπ κε ηε ρξήζε αηκνχ.

Εικόνα 24 Καρζκλα Νο 14

Σν 1859 ζηε δηεζλή έθζεζε επίπινπ ζην Παξίζη παξνπζηάδεη κία θαξέθια πνπ
ζα άιιαδε ηελ ηζηνξία ηεο θαξέθιαο κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή. Η ¨λν¨ 14, φπσο
νλνκάζηεθε, έγηλε ε πξψηε θαξέθια καδηθήο, βηνκεραληθήο παξαγσγήο, θαη ε πξψηε
θαξέθια πνπ, απνηεινχκελε απφ έμη θνκκάηηα θαη κεξηθέο βίδεο, πσινχληαλ ζε
επίπεδε ζπζθεπαζία. Έηζη, ήηαλ εχθνιε ε απνζηνιή ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη ιίγν
αξγφηεξα είρε θαηαθιείζεη ηελ Ακεξηθή, Αθξηθή θαη Αζία. Λφγσ ηεο αιιαγήο πνπ
επέθεξε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ην 19ν αηψλα δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα
ηδενινγηθά θηλήκαηα ζην ρψξν ηνπ επίπινπ, ηα νπνία αληηδξνχζαλ ζε απηφλ αθξηβψο
ηνλ δηαθνζκεηηθφ εθιεθηηζκφ. Σν θίλεκα “Arts and Crafts” εμέθξαδε ηελ αληίζεζε κίαο
κεξίδαο επηπινπνηψλ κε ηελ “εκκνλή γηα άλεζε” θαη ηα ρακειά αηζζεηηθά θαη
θαηαζθεπαζηηθά ζηάληαξλη ηεο επνρήο. Σα έπηπια ησλ νπαδψλ ηνπ θηλήκαηνο Arts
and Crafts ραξαθηεξίδνληαη απφ ιηηέο, επζείεο γξακκέο θαη έκθαζε ζηελ πςειή
αηζζεηηθή, ε νπνία ζεσξνχληαλ απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ θηλήκαηνο απηνζθνπφο θαη
φρη κέζν επίδεημεο πινχηνπ θαη εμνπζίαο. Σν θίλεκα ηεο ¨Αrt Nouveau¨ απφ ηελ άιιε,
πξνζπάζεζε λα πξνσζήζεη έλα κε ηζηνξηθφ ζηηι, ζε αληίδξαζε ζηελ άθξηηε
απνκίκεζε παιαηφηεξσλ ζηηι. Έηζη ην θίλεκα απηφ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία
θαξεθιψλ κε ζηφρν ηελ απιφηεηα θαη ηελ έθθξαζε ηεο ζχγρξνλεο αηζζεηηθή
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Δξέηαζη επίπλος
Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζε έλα έπηπιν είλαη αλαγθαίν λα γίλεη
κηα θαηαγξαθή φζν ην δπλαηφλ πην αλαιπηηθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ επίπινπ ή ησλ
επίπισλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν εθάζηνηε ζπληεξεηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θζνξέο,
αιινηψζεηο ή ειιείπνληα ζηνηρεηά είλαη κεξηθά αλαγθαία ζθάικαηα πνπ ρξήδνπλ
θαηαγξαθήο. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ
πξνεγνχκελσλ επεκβάζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην έπηπιν φπσο επίζεο θαη ε
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πεξηνρψλ ηνπ επίπινπ. Λέγνληαο πξνιεπηηθή ζπληήξεζε
αλαθεξφκαζηε ζε ηκήκαηα ηνπ επίπινπ πνπ δελ έρνπλ άκεζε αλάγθε ζπληήξεζεο
αιιά έλαο έκπεηξνο ζπληεξεηήο θαηαλνεί πσο κεζνπξφζεζκα ζα ρξεηαζηεί.
Ο ζπληεξεηήο είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο ηεο θαηαγξαθήο ηνπ επίπινπ πξηλ
αξρίζεη ε ζπληήξεζε θαζψο θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. Θα πξέπεη λα
θέξεη ζε ηέηνηα εηθφλα ην έπηπιν πνπ ζα δείρλεη κηα άθξσο ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα φζν
βέβαηα ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο. Έρνληαο ζηα ρεξηά ηνπ ν ζπληεξεηήο έλα έπηπιν
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη πνηα έπηπια απαηηνχλ πξνζνρή θαη πφζε θαη ζε ηη
θαηάζηαζε δηαηήξεζεο βξίζθνληαη. Έηζη θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ν
ζπληεξεηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε θχζε, ην βαζκφ, ηε ζνβαξφηεηα θαη
ηελ πεξηνρή ηεο θζνξάο, θαζψο θαη ηα πηζαλά απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ ησλ πιηθψλ
αιιά θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ
ζπληήξεζεο. Δπηπιένλ είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί
πάλσ ζην έπηπιν. Δίλαη αλαγθαίν λα γλσξίδεη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ επίπινπ, ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εθάζηνηε πιηθψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ κεζνδνινγία επέκβαζεο
ζην θάζε πιηθφ. Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη ηα ρξνληθά
πεξηζψξηα απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη πάληα ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ πειάηε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη
λα θαηαγξάθνληαη ην είδνο θαη ε πεξηνρή εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ ζπληήξεζεο, θαζψο
θαη φπνησλ έρνπλ απνκαθξπλζεί. Θα πξέπεη επίζεο λα θαηαγξάθνληαη καδί κε
εκεξνκελίεο θαη ρξφλνπο πνπ απαηηήζεθαλ, νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη, ην ηκήκα ή
ηκήκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ επεξεάδνληαη, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο
θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. (Καθαξάο Ι. θαη Σζίπνηαο Γ. 2012)

Τεκμηπίυζη
Η ηεθκεξίσζε γίλεηαη κε κηα αξηζκεηηθή θιίκαθα πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ
αξηζκφ έλα (1) έσο ηνλ αξηζκφ ηέζζεξα (4). ζν ν αξηζκφο πιεζηάδεη ζην
κεγαιχηεξν αξηζκφ (4) ηφζν πην κεγάιε θζνξά ππάξρεη ζην πξνο ζπληήξεζε
έπηπιν.
(Keene 1996: Umney N. and Rivers S. 2003)
Έλαο εληαίνο δείθηεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ζα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη νθηψ θαηεγνξίεο θζνξάο, φπσο νη ζεκαληηθέο
θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο δνκηθέο θζνξέο, νη επηθαλεηαθέο θζνξέο, ε βηνινγηθή θζνξά,
ε ρεκηθή δηάβξσζε, νη επηθαζίζεηο θαη νη πξνεγνχκελεο επεκβάζεηο. Οη παξαπάλσ
κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα ρξήζηκε εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο,
ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζπληήξεζεο πνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ.
Καζεηί πνπ ν ζπληεξεηήο απνθαιχπηεη ζρεηηθά κε ην έπηπιν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εμέηαζεο ή ηεο κεζνδνινγίαο επέκβαζεο γίλεηαη κέξνο ηεο θαηλνχξγηαο
ηαπηφηεηαο ηνπ θαη ζπλεπψο είλαη αλαγθαίν λα θαηαγξάθεηαη. Η θαηαγξαθή απηή
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φηη πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη, ηα απνηειέζκαηα ησλ
νπνηνλδήπνηε αλαιχζεσλ, ηε θχζε, ην ζεκείν θαη ηελ έθηαζε ησλ επεκβάζεσλ
ζπληήξεζεο κε ζρέδηα, θσηνγξαθίεο θαη κεηξήζεηο. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη
ζα απνηειέζνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απνδείμεηο πάλσ ζηηο φπνηεο νη επφκελνη πηζαλνί
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ζπληεξεηέο ζα βαζίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο ψζηε λα επηηεπρζεί ε
καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. (Καθαξάο Ι. θαη Σζίπνηαο Γ. 2012).

Κεθάιαην 2
Σθάικαηα & θζνξέο
Γενικά για ηο ξύλο
Σν μχιν είλαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο
ζηηο θαηαζθεπέο ηνπ θαη φρη κφλν. Δίλαη έλα πιηθφ εχθνια επεμεξγάζηκν κε ρακειφ
ελεξγεηαθφ απνηχπσκα ζε ζρέζε κε αιιά δνκηθά πιηθά φπσο ην αινπκίλην θαη ην
πιαζηηθφ. Έρεη ζπληειέζεη απνθαζηζηηθά ζηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ. Ωο βηνκεραληθφ πξντφλ αθνινπζεί ηηο βηνκεραληθέο θαη
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, κε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ θαη ηνπ
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ κνξθψλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ.
Ωο πιηθφ ην μχιν παξνπζηάδεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα
πνπ πξέπεη πάληα λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε θαηαζθεπέο θαη φρη κφλν. Ξεθηλψληαο
απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαηαιαβαίλνπκε πσο είλαη έλα πιηθφ αλαλεψζηκν απφ ηε
θχζε, ην κφλν πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε ξπζκφ κεγαιχηεξν απφ ηελ
θαηαλάισζε ηνπ. Γεχηεξν βαζηθφ ζηνηρείν είλαη νη πςειέο αληνρέο ζε ζπλδπαζκφ κε
ην κηθξφ ηνπ βάξνο. Σν μχιν σο πξντφλ παξάγεηαη ζηελ θχζε, επνκέλσο ε ρξήζε
ηνπ δέλεη αξκνληθά ζην πεξηβάιινλ. Σν γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα πιηθφ θηιηθφ
πξνο ην πεξηβάιινλ επλνεί ηελ αλαθχθισζή ηνπ δηφηη δε ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ θαη
επίζεο θάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, απνζπληίζεηαη κφλν ηνπ. Απφ αηζζεηηθήο
άπνςεο είλαη έλα πιηθφ ην φπνην έρεη κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ, πθήο θαη
ζρεδίαζεο.
Πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ θάλνπλ ην μχιν εμαηξεηηθά ρξήζηκν θαη
αληαγσληζηή δεδνκέλσλ πιηθψλ (κέηαιιν, πιαζηηθφ ,αινπκίλην, θ.α.) ηνπιάρηζηνλ γηα
ηελ ρσξά καο, έρνπκε λα παξαζέζνπκε θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία κε ζσζηή
γλψζε ηδηνηήησλ θαη δνκήο ηνπ μχινπ κπνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα εμαιεηθζνχλ.

Ξύλο και ςγπαζία
Σν πην γλσζηφ ίζσο πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην μχιν είλαη ε
πγξνζθνπηθφηεηα. Έρνληαο ην πξφβιεκα απηφ νη δηαζηάζεηο ηνπ μχινπ
κεηαβάιινληαη, κέζα ζε φξηα αλάινγα κε ηελ πξφζιεςε ή απψιεηα πγξαζίαο
(ξίθλσζε – δηφγθσζε). Έηζη ν ηερληθφο φξνο «αληζφηξνπν πιηθφ» ππνδειψλεη απηφ
ην πξφβιεκα. Έρνληαο έλα νπνηνδήπνηε έπηπιν θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν έρνπκε
λα αληηκεησπίζνπκε ην πξναλαθεξζέλ πξφβιεκα ιφγσ ησλ ηξηψλ δηεπζχλζεσλ
(δηακήθε, αθηηληθή, εθαπηνκεληθή) πνπ έρεη ην μχιν. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην
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γεγνλφο πσο ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο πεξηερφκελεο πγξαζίαο ηνπ μχινπ απφ
νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζα ππάξμεη κηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ μχινπ ζηηο
ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ κε απνηέιεζκα ηπρφλ ζηξεβιψζεηο ή θαη απνθνιιήζεηο. Απηή ε
δηαζηαζηαθή κεηαβνιή κπνξεί επίζεο
λα έρεη ηελ ξίδα ηεο ζηελ επηινγή
δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ – δηαθνξεηηθψλ εηδψλ μχινπ είηε ζε αηέιεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ
πιηθνχ (ξφδνη). Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί θαη ε ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ησλ
¨λεξψλ¨ ηνπ μχινπ. Σειεπηαίνο παξάγνληαο είλαη ε ρξήζε βεξληθηψλ θαζψο θαη ε
γεληθφηεξε ρξήζε ζπληεξεηηθψλ θαζψο απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα
επηδξάζνπλ αξλεηηθά αλ δελ ηεξεζνχλ θάπνηνη θαλφλεο.

Εικόνα 26
Σρεισ
διαφορετικζσ
διευκφνςεισ
του ξφλου

Εικόνα 25 Ραγάδωςθ ςτο ξφλο, λόγω
υγραςίασ

Γιαζηαζιακέρ μεηαβολέρ
Οη δηαζηαζηαθέο κεηαβνιέο πνπ δεκηνπξγνχληαη πάλσ ζηα έπηπια είλαη ν
βαζηθφο παξάγνληαο θζνξάο πάλσ ζε απηφ. Οη ελ ιφγσ θζνξέο πνπ κπνξνχλ λα
ππάξμνπλ πάλσ ζην έπηπιν είλαη ξίθλσζε, δηφγθσζε, ζθέβξσκα, απνδηάξζξσζε
επηκέξνπο ηκεκάησλ, ζπαζκέλα θαη θαηεζηξακκέλα ηκήκαηα. Βαζηθφο ιφγνο φισλ
απηψλ ησλ θζνξψλ είλαη νη εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο φπνπ έρνπκε ηελ χπαξμε μεξνχ αέξα θαζψο επίζεο θαη κε
ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ρψξνπ. Απηή ε επίδξαζε φισλ ησλ δηαζηαζηαθψλ κεηαβνιψλ
πάλσ ζην μχιν είλαη ε αηηία κεραληθψλ θζνξψλ (ξσγκέο, ζρηζίκαηα, ζπαζίκαηα,
ζθέβξσκα, ραιάξσζε ζπλδεζκνινγίαο θ.α.).

Μησανική θθοπά επίπλυν
Με ηελ έλλνηα κεραληθή θζνξά πεξηγξάθνληαη φιεο εθείλεο νη δπλάκεηο πνπ
εθαξκφδνληαη θαηά ηελ ρξήζε ελφο επίπινπ. Η επηινγή ηνπ μχινπ παίδεη ξφιν γηα
πνιινχο ιφγνπο.

Αίηια μησανικήρ θθοπάρ
ινη γλσξίδνπκε αιιά θαη έρνπκε δεη φηη πνιχ παιηά έπηπια πνπ έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί κε ζσζηά πιηθά, ζσζηέο ζπλδεζκνινγίεο, ζσζηέο ζπγθνιιήζεηο
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έρνπλ κείλεη αλαιινίσηα ζην ρξφλν γηα πνιιέο δεθαεηίεο. ιεο απηέο νη
θαηαζθεπαζηεθέο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ζσζηήο
θαηαζθεπήο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξνιφ ζηελ δσή ηνπ επίπινπ. Η κεραληθή θζνξά
μεθηλά γηα πνιινχο ιφγνπο. ηαλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε ηελ ηξηβή δπν ζηνηρείσλ,
ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε κηα ζηαδηαθή θζνξά ησλ δπν απηψλ κεξψλ. Μηα
δεχηεξε αίηηα θζνξάο πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά είλαη ε δηάβξσζε ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ κεξψλ φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ππάξμεη πξφβιεκα
ζηαηηθφηεηαο. Γελ ζα πξέπεη λα μεράζνπκε ηελ ίζσο πην γλσζηή θαη πην ζπρλή
θζνξά ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε. Σέινο, ε ιαλζαζκέλε
πξνεγνχκελε επέκβαζε – ζπληήξεζε είλαη κηα παξάκεηξνο γηα ηελ κεηέπεηηα δσή
ηνπ επίπινπ.

Μησανική θθοπά από λανθαζμένερ πποηγούμενερ επεμβάζειρ
ε πνιιά έπηπια έρεη παξαηεξεζεί ε επηηάρπλζε ηεο θζνξάο ιφγσ θάπνηαο
επέκβαζεο πνπ ζθνπφ είρε λα ζπληεξήζεη ην έπηπιν αιιά επί ηεο νπζίαο θαηάθεξε
λα επηηαρχλεη ηελ θζνξά ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή πθηζηάκελε θαηάζηαζή ηνπ. ε
φιεο απηέο ηηο ιαλζαζκέλεο επεκβάζεηο ζπγθαηαιέγνληαη πεξηηηέο πξνζζήθεο ή
αθαηξέζεηο ηκεκάησλ, ρξήζε ιαλζαζκέλσλ πιηθψλ, ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ
μχινπ φζν αθνξά ηα λεξά ηνπ, ιαλζαζκέλε θαηαλνκή θνξηίσλ πάλσ ζηνπο ίδηνπο
θζαξκέλνπο ζπλδέζκνπο, ιαλζαζκέλε ρξήζε θφιιαο. ια απηά πνπ παξαηέζεθαλ
παξαπάλσ είλαη θάπνηα ζπρλά ιάζε πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε πάλσ ζε έπηπια.

Φυρ
Η έθζεζε ησλ επίπισλ θάησ απφ κεγάιε έθζεζε ζε ειηαθφ θσο είλαη κηα
ζεκαληηθή θζνξά – δηάβξσζε. Απηή ε επηβιαβήο δξάζε πεξηνξίδεηαη ζπλήζσο ζηηο
επηθάλεηεο φπνπ κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε δσγξαθηέο θαη γεληθφηεξα κηα
δηαθφζκεζε πνπ πξνζδίδεη πνιχ ζεκαληηθή αμία ζην έπηπιν. Υάλνληαο ινηπφλ απηή
ηελ αηζζεηηθή αμία έρνπκε κηα ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηνπ επίπινπ. Σν πξφβιεκα ηεο
ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο επηθάλεηεο αιιά θαη γεληθφηεξα
ζε φια ηα νξγαληθά πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηελ θαηαζθεπή. Πην ζπγθεθξηκέλα, πιηθά
φπσο ξεηίλεο θαη θφιιεο θπζηθήο πξνέιεπζεο είλαη πιηθά πνπ θζείξνληαη ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ απφ απηή ηελ έθζεζε. Η ππνβάζκηζε απηή δεκηνπξγείηαη επίζεο θαη
απφ ηελ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Η ζεξκφηεηα έρεη σο
ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηε πεξηερφκελεο πγξαζίαο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη.

Μύκηηερ-Ένηομα
Λφγσ ηεο βηνινγηθήο ηνπ δνκήο ην μχιν είλαη έλαο εχθνινο ζηφρνο γηα ηξνθή
απφ κχθεηεο θαη έληνκα ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο πρ απμεκέλεο πγξαζίαο. Η
πξνζβνιή απφ ηέηνηνπ είδνπο βηνινγηθνχο ερζξνχο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
θαηαζηξνθή ή απιή θζνξά ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο επίζεο θαη ζε
ζηνηρεηά δηαθνζκεηηθά πνπ βξίζθνληαη ζην έπηπιν. Απφ ηα πην γλσζηά θαη
θαηαζηξεπηηθά έληνκα είλαη ηα coleopteran. Μεηαμχ ησλ πιένλ επηθίλδπλσλ
θνιενπηέξσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηηο μχιηλεο θαηαζθεπέο είλαη ην θνηλφ ζαξάθη. Σν
ζαξάθη νλνκάδεηαη ζπρλά θαη σο απιφ ζθνπιήθη.

~ 28 ~

Ο θχθινο δσήο ηνπ απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα (απγφ - πξνλχκθελχκθε-ελήιηθν έληνκν). Σν ελήιηθν ζειπθφ γελλά ηα απγά ηα νπνία κπνξεί θαλείο λα
δεη ζρεηηθά δχζθνια δηα γπκλνχ νθζαικνχ. Σα απγά ελαπνζέηνληαη ζε ξσγκέο θάησ
βέβαηα απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο (+20% πγξαζία). Οη πξνλχκθεο εθθνιάπηνληαη
ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, ζηε ζπλέρεηα κπαίλνπλ ζην
μχιν δεκηνπξγψληαο νπέο νη νπνίεο είλαη νξαηέο κφλν κε ηε ρξήζε κεγεζπληηθνχ
θαθνχ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην φπνην κπνξνχλ λα αλνίγνπλ ηξχπεο είλαη δχν
έσο πέληε ρξφληα αλάινγα βέβαηα ην είδνο ηνπ μχινπ θαζψο επίζεο θαη ην ππάξρνλ
θιήκα. Σα απνξξίκκαηα πνπ κέλνπλ κέζα ζηηο ζήξαγγεο απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ
μχινπ απφ ηηο πξνλχκθεο είλαη ζε κνξθή ζθφλεο. ην ηέινο ηεο αλάπηπμεο ηνπο νη
πξνλχκθεο αλνίγνπλ θπθιηθέο νπέο πνιχ κηθξήο δηακέηξνπ 1,5-2mm απφ ηηο νπνίεο
κεξηθέο εβδνκάδεο αξγφηεξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα 6-8 βγαίλνπλ ηα ελήιηθα έληνκα
(Ινχλην - Ινχιην). Η δσή ηνπο δηαξθεί ηξεηο κε ηέζζεξηο εβδνκάδεο. ε απηή ηελ
πεξίνδν ηα ζειπθά γελλνχλ έσο θαη νγδφληα απγά. ζνλ αθνξά ηα δαζνπνληθά είδε
πνπ κπνξεί λα πξνζβάιεη ην ζαξάθη απηά είλαη πεχθε, εξπζξειάηε, ειάηε, νμηά,
ζεκχδα, ιεχθε. Δπίζεο κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ ηα παιηά αληηθνιιεηά ζηα νπνία
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θπζηθέο ξεηίλεο.
Τπάξρεη κηα εζθαικέλε εληχπσζε πσο ε πξνζβνιή ησλ επίπισλ αθνξά
κφλν παιηά έπηπια, θάηη πνπ δελ ηζρχεη. Σν πφζν πηζαλφλ αιιά ζπγρξφλσο θαη
πφζν ζνβαξή ζα είλαη ε πξνζβνιή εμαξηάηαη απφ ηέζζεξηο παξάγνληεο. Η πςειή
πεξηερφκελε πγξαζία είλαη ν πην ζπρλφο θαη πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο, έηζη έπηπια
ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θειάξηα θαη απνζήθεο αιιά θαη γεληθφηεξα ζε κέξε πνπ έρεη
πςειά επίπεδα πγξαζίαο είλαη πην επάισηα. Η ζεξκνθξαζία θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο
επεξεάδεη ηελ πηζαλή πξνζβνιή ελφο επίπινπ (θάησ απφ 22 βαζκνχο θειζίνπ). Η
ρξήζε κεγάιεο πνζφηεηαο ζνκθνχ μχινπ ζε κηα θαηαζθεπή είλαη θαη απηφο
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γλσξίδνληαο πσο ην ζνκθφ μχιν πξνζβάιιεηαη πνιχ πην
εχθνια απφ ην εγθάξδην. Σα μχια κε ξεηίλε είλαη ηα ελδεηθλπφκελα γηα λα κελ
ππάξμεη θάπνηα πξνζβνιή. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, έρνληαο δειαδή μχια κε
ειάρηζηε πνζφηεηα ξεηίλεο είλαη πνιχ πην εχθνιε ε πξνζβνιή.
Η έγθαηξε αλίρλεπζε κίαο πξνζβνιήο κπνξεί λα είλαη αξθεηά δχζθνιε γηα
θάπνηνλ πνπ δελ γλσξίδεη αιιά ππάξρνπλ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο πνπ κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ψζηε λα απνθεπρζεί κηα θαηαζηξνθηθή πξνζβνιή. Η αλίρλεπζε
αλνηρηφρξσκεο μπιφζθνλεο φπσο επίζεο θαη νη νπέο είλαη ζεκάδηα ελεξγνχο
πξνζβνιήο. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ έρνπλ βξεζεί κέζνδνη πνπ βνεζνχλ ζηελ
δηάγλσζε κηα πξνζβνιήο. Έηζη έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα αθηηλνγξαθηθήο κεζφδνπ
είλαη εχθνιν λα δηαγλσζηεί κηα πξνζβνιή αιιά ζχγρξνλνο κπνξεί λα απνβεί πνιχ
δαπαλεξή.

Δηθόλα 27 Πξνζβνιή μύινπ από έληνκα
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Κεθάιαην 3
Βαθέρ ξύλος
Σν λα βάςνπµε έλα έπηπιν δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιε ππφζεζε, αλ δελ
γλσξίδνπµε ην μχιν, ηηο βαθέο θαη ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ζα ηηο εθαξµφζνπµε πάλσ
ζε απηφ. Η εθαξκνγή ησλ βαθψλ γίλεηαη γηα ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο (4) ιφγνπο:
1. Γηα ηελ νκνηνκνξθία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
2. Γηα λα νµνξθχλνπµε ηελ εµθάληζε ηνπ μχινπ.
3. Γηα λα µηµεζνχµε ηελ εµθάληζε ελφο αθξηβφηεξνπ μχινπ απφ απηφ πνπ
ρξεζηµνπνηνχµε.
4. Γηα λα αλαδείμνπµε ηα λεξά ηνπ μχινπ.

Οη βαθέο ηαμηλνµνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
1. Απηέο πνπ είλαη βαζηζµέλεο ζε πηγµέληα (pigment - based).
2. Απηέο πνπ είλαη βαζηζµέλεο ζε δηαιπηέο ρξσζηηθέο νπζίεο (dye - based).
ηηο βαθέο πνπ είλαη βαζηζµέλεο ζε πηγµέληα, σο ρξσζηηθή νπζία
ρξεζηµνπνηείηαη µηα ιεπηφθνθθνο, αδξαλήο ρξσµαηηζηή ζθφλε. Οη βαθέο πνπ είλαη
βαζηζµέλεο ζε ρξσζηηθέο νπζίεο πεξηέρνπλ µηα επδηάιπηε νξγαληθή ρξσζηηθή νπζία.
Οη δηαθνξέο µεηαμχ ησλ πηγµέλησλ θαη ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ είλαη θπξίσο θπζηθέο,
επεξεάδνπλ φµσο ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο θαη ηελ απφδνζε ηεο βαθήο:
• Μέγεζνο θφθθσλ.
• ηαζεξφηεηα έλαληη ηνπ θσηφο.
ηα πηγµέληα ην µέγεζνο ησλ θφθθσλ είλαη πεξίπνπ 1-2 µηθξά (1 µηθξφ =106
m), απηφ ζεµαίλεη φηη µπνξείηε λα ηνπο δείηε µε µεγεζπληηθφ θαθφ. ηαλ ζηελ
επηθάλεηα ελφο μχινπ εθαξµφδεηε µηα βαθή βαζηζµέλε ζε πηγµέληα θαη µεηά ηελ
θαζαξίδεηε, νη θφθθνη ησλ πηγµέλησλ µπαίλνπλ ζηνπο πφξνπο ηνπ μχινπ. ηα
ηδηαίηεξα αλνηρηφπνξα μχια ε βαθή αλαδεηθλχεη ηνπο πφξνπο, γηαηί εθεί
ζπζζσξεχνληαη πεξηζζφηεξα πηγµέληα. Σν αληίζεην ζπµβαίλεη ζηα μχια µε µηθξφ
πφξν (µεγάιε ππθλφηεηα) φπνπ νη πφξνη δελ µπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ πνιχ
πιηθφ. Δάλ εθαξµφζνπµε πνιχ ππθλή βαθή, ηφηε ηα λεξά ηνπ μχινπ δελ ζα
θαίλνληαη. Αλ εθαξµφζνπµε ζσζηά ηε βαθή µε θαλνληθή αξαίσζε, ηφηε ζα έρνπµε
αληίζεζε θαη βάζνο. Σν µέγεζνο ησλ θφθθσλ ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ (dye) είλαη πνιχ
µηθξφηεξν. Σν µέγεζνο ησλ θφθθσλ νδεγεί θαη ζε άιιεο δηαθνξέο. Οη βαθέο µε
ρξσζηηθέο νπζίεο ρξσµαηίδνπλ νµνηφµνξθα ην μχιν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππθλφηεηά
ηνπ ή ηε δνµή ησλ πφξσλ ηνπ, γηαηί ην θσο δελ εκπνδίδεηαη απφ ηνπο θφθθνπο ησλ
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ρξσζηηθψλ νπζηψλ, απνξξνθάηαη θαη µεηαδίδεηαη. Σν γεγνλφο απηφ δίλεη ηε µνλαδηθή
δπλαηφηεηα ζηηο ρξσζηηθέο νπζίεο λα αλαδεηθλχνπλ ηα λεξά ηνπ μχινπ θαη ηα
δηαθξηηηθά ζρέδηά ηνπο, αθφµα θαη αλ ην ρξψµα ηνπο είλαη ζθνηεηλφ. H δηαθνξά
ζπµπεξηθνξάο µεηαμχ ησλ βαθψλ πηγµέληνπ θαη ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ νθείιεηαη
ζηε ζηαζεξφηεηα έλαληη ηνπ θσηφο. ∆εδνµέλνπ φηη ην θσο πεξηθιείεη ππεξηψδε
αθηηλνβνιία, µπνξεί λα έρεη θαηαζηξεπηηθή επίδξαζε θαη ζηα δχν είδε βαθψλ, αιιά
πεξηζζφηεξν εππαζείο είλαη νη ρξσζηηθέο νπζίεο (dye - based). Σν θσο θαηαζηξέθεη
ηα βαµµέλα αληηθείµελα, γηαηί ζπάλε νη δεζµνί ησλ ειεθηξνλίσλ µέζα ζηα µφξηα. Οη
αλφξγαλεο ελψζεηο, φπσο είλαη ηα νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ, έρνπλ πνιχ ζηαζεξέο,
δπλαηέο µνξηαθέο δπλάµεηο, νη νπνίεο θξαηνχλ ηα άηνµα ζηα µφξηα ελσµέλα µεηαμχ
ηνπο. Η ελέξγεηα ηνπ ειηαθνχ θσηφο δελ είλαη ηθαλή λα ζπάζεη απηνχο ηνπο δεζµνχο.
Αληηζέησο, νη δεζµνί µηαο νξγαληθήο ρξσζηηθήο νπζίαο είλαη πην αζζελείο θαη ην
ειηαθφ θσο µε ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία ηνπ είλαη ηθαλφ λα ηνπο ζπάζεη, µε
απνηέιεζµα ηελ εμαζζέληζε ή θαη ηελ αιιαγή ηνπ ρξψµαηνο. Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο,
ινηπφλ, δελ ελδείθλπληαη νη ρξσζηηθέο νπζίεο (dye - based) γηα εμσηεξηθή ρξήζε,
εθηφο νξηζµέλσλ θαηεγνξηψλ.
ηελ αγνξά θπθινθνξνχλ δχν βαζηθά είδε βαθψλ:
1. Οη βαθέο λεξνχ
2. Οη βαθέο δηαιπηηθνχ

Βαθέρ νεπού
Οη βαθέο λεξνχ ππάξρνπλ ζην εµπφξην ζε πνιιά ρξψµαηα.
Πην
ζπγθεθξηκέλα βξίζθνπκε ζε κνξθή ζθφλεο κε απνρξψζεηο μχισλ φπσο θαξπδηά,
καφλη θ.ι.π. ή ζε θαθειάθηα κε ηηο βαζηθέο απνρξψζεηο φπσο θφθθηλν πνξηνθαιί,
καχξν θ. α., ηηο νπνίεο δηαιχνπκε ζε δεζηφ λεξφ ζε αλαινγία ε νπνία θπκαίλεηαη απφ
5-10%,δει. ζε 1kg δεζηφ λεξφ δηαιχνπκε 50-100 gr. ην εκπφξην πσινχληαη θαη
έηνηκεο. Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί πσο είλαη δπλαηή ε αλάκεημε ησλ βαθψλ
απηψλ γηα λα κπνξέζνπκε λα πεηχρνπκε πην ηδηαίηεξεο θαη φκνξθεο ρξσκαηηθέο
απνρξψζεηο. Ο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο γίλεηαη µε ζθνπγγάξη πιαζηηθφ ή πηλέιν, µε
πηζηφιη ή µε εµβάπηηζε ησλ αληηθεηµέλσλ ζε «βνχηα». Αθνχ ηξαβήμεη ιίγε ψξα ε
βαθή, ζθνππίδεηαη πξνζεθηηθά µε έλα ζηξαγγηζµέλν ζθνπγγάξη, ψζηε λα έρνπµε
νµνηνµνξθία ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηµέλνπ.
Σα πιενλεθηήµαηα ησλ βαθψλ λεξνχ είλαη:
1. Υαµειφ θφζηνο.
2. Δπεηδή ε ρξσζηηθή είλαη δηαιπµέλε ζε λεξφ ην νπνίν αξγεί λα εμαηµηζηεί, έρνπµε
ηε δπλαηφηεηα λα δνπιέςνπµε άλεηα θαη λα ζηξψζνπµε θαηφπηλ ηε βαθή, ρσξίο λα
µαο αθήλεη ζθνχξα θαη αλνηρηά ηµήµαηα.
Σα µεηνλεθηήµαηα ησλ βαθψλ λεξνχ είλαη:
1. Αξγφ ζηέγλσλα. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο βαθήο ζα πξέπεη λα αθήζνπκε ηα
αληηθείµελα 6-48 ψξεο αλάινγα µε ηελ επνρή ηνπ έηνπο, ψζηε λα εμαηµηζηεί ηειείσο
ην λεξφ πνπ έρεη δηεηζδχζεη ζηνπο πφξνπο ηνπ μχινπ. Δάλ δελ ηεξεζεί απηφ (επεηδή
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νη επηθάλεηεο µαο θαίλνληαη ηειείσο ζηεγλέο) θαη εθαξµφζνπµε πξφσξα ηα βεξλίθηα,
ππάξρεη θίλδπλνο είηε αµέζσο µεηά ηελ εθαξµνγή ηνπ ππνζηξψµαηνο είηε θαη µεηά
απφ µέξεο λα παξαηεξεζεί «άζπξηζµα» ησλ πφξσλ ηνπ μχινπ.
2. Ο ρξσµαηηζµφο ηνπ μχινπ πνπ επηηπγράλνπµε µε ηηο βαθέο λεξνχ είλαη πνιχ πην
«µνπληφο» απφ εθείλνλ ησλ βαθψλ δηαιπηηθνχ.
3. Η εθαξµνγή ησλ βαθψλ λεξνχ «αγξηεχεη» ηελ επηθάλεηα ησλ μχισλ. Απηφ
ζπµβαίλεη ιφγσ ηεο πνιηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην λεξφ, ε νπνία θνξηίδεη
ειεθηξνζηαηηθά ηελ επηθάλεηα ηνπ μχινπ αλνξζψλνληαο ηηο αθίδεο ηνπ. Πνιινί
ινπζηξαδφξνη γηα λα ην απνθχγνπλ, ηξίβνπλ ειαθξά ηελ επηθάλεηα ηνπ βαµµέλνπ
μχινπ µε γπαιφραξην, ψζηε λα ηε ιεηάλνπλ. Σν πξφβιεµα απηφ έρεη ιπζεί µε εηδηθά
γαιαθηψµαηα ηα νπνία επηηπγράλνπλ βαθέο μχισλ µε ειάρηζην έσο θαζφινπ
αγξίεµα. Η ρξήζε ησλ γαιαθησκάησλ έρεη θαη έλα άιιν πξνηέξεµα. Λφγσ ησλ
«ζηεξεψλ» ηεο θιείλεη ηνπο πφξνπο ηνπ μχινπ µε απνηέιεζµα λα ρξεηαδφµαζηε
ιηγφηεξε πνζφηεηα ππνζηξψκαηνο.

Βαθέρ διαλςηικού
ηελ αγνξά ππάξρνπλ βαθέο δηαιπηηθνχ ζε ρξψµαηα επγελψλ μχισλ, φπσο
ζε θαξπδηά (αλνηθηή θαη ζθνχξα), µαφλη, ηεθ, παιίζζαλδξν θ.η.ι. αιιά θαη ζε βαζηθέο
απνρξψζεηο φπσο θφθθηλν, πνξηνθαιί, θίηξηλν, µαχξν, µπιε, πξάζηλν θ.ά. Οη βαθέο
δηαιπηηθνχ είλαη έηνηµεο πξνο ρξήζε θαη µπνξεί λα αλαµεηρζνχλ µεηαμχ ηνπο, ψζηε
λα παξαρζεί νπνηαδήπνηε απφρξσζε. Οη βαθέο δηαιπηηθνχ µπνξεί λα εθαξµνζηνχλ
µε πηλέιν ή µε θπζηθφ ζθνπγγάξη (δηφηη ηα πιαζηηθά ζπλήζσο θαηαζηξέθνληαη),
αθφµε θαη µε ην πηζηφιη αιιά µε πνιχ µεγάιε πξνζνρή θαη επηµέιεηα. Οη βαθέο
δηαιπηηθνχ µπνξεί λα πξνζηεζνχλ ζε µηθξή αλαινγία, ηφζν ζην ππφζηξσµα φζν θαη
ζην ηειείσµα, δίλνληαο έηζη µεγαιχηεξε νµνηνµνξθία ζηα αληηθείµελα πνπ ζέινπµε
λα ρξσµαηίζνπµε.
Σα πιενλεθηήµαηα ησλ βαθψλ δηαιπηηθνχ είλαη ηα αθφινπζα:
1. ∆ίλνπλ θσηεηλέο θαη έληνλεο απνρξψζεηο.
2. Μεγάιε πνηθηιία πξνζθεξφµελσλ απνρξψζεσλ, ψζηε λα µπνξεί θάπνηνο λα
δεµηνπξγήζεη εχθνια φπνηα απφρξσζε επηζπµεί.
3. Πνιχ γξήγνξν ζηέγλσµα.

Σα µεηνλεθηήµαηα ησλ βαθψλ δηαιπηηθνχ είλαη:
1. Τςειφ θφζηνο.
2. Σν γξεγνξφηεξν «ηξάβεγµα» απηψλ ησλ βαθψλ δελ µαο επηηξέπεη, ηδηαίηεξα ηνπο
δεζηνχο µήλεο, λα ηηο εθαξµφζνπµε ζε µεγάιεο επηθάλεηεο µε άλεζε ρξφλνπ.
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Κεθάιαην 4
Ταπεηζαξίεο
Τι είναι;
Η ηέρλε ηεο ηαπεηζαξίαο (αγγι. Upholstery) είλαη ην έξγν ηεο παξνρήο ησλ
επίπισλ, θαη ηδηαηηέξσο ησλ θαζηζκάησλ, κε επέλδπζε, ειαηήξηα, ηκάληεο, θαη
πθαζκάηηλα ή δεξκάηηλα θαιχκκαηα. Δηδηθφηεξα ηα πθάζκαηα επηπιψζεσλ έρνπλ
ζρεδηαζηεί γηα λα δέρνληαη ηε κεγαιχηεξε θζνξά, είλαη ζπλήζσο πην βαξηά θαη πην
αλζεθηηθά απ‟ φ,ηη ηα πθάζκαηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Ο άλζξσπνο πνπ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ επηθάιπςε ησλ επίπισλ, είλαη ν ηαπεηζηέξεο (upholder).

Ιζηοπία
Δπξέσο πηζηεχεηαη φηη ε ηέρλε ηεο ηαπεηζαξίαο εμειίρζεθε απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ζθελψλ. Καη απηφ θαίλεηαη φηη είλαη κηα πηζαλή εμέιημε. Αλ θαη ε
θαηαζθεπή ζθελψλ απνηειεί ηψξα μερσξηζηφ θαη αξθεηά επεκεξνχλ εκπφξην, δελ
είλαη θαη ηφζα πνιιά ρξφληα πξηλ πνπ πνιινί θιάδνη ηνπ εκπνξίνπ απηνχ αζθνχληαλ
απφ ηνλ ηαπεηζηέξε.
Σν επάγγεικα ηνπ ηαπεηζηέξε δελ είλαη δηφινπ θαηλνχξην, αλ ζθεθηεί θαλείο
φηη ππάξρεη απφ ηνλ 14ν αηψλα! Οη ηαπεηζηέξεδεο ησλ βαζηιηθψλ επίπισλ
αθξηβνπιεξψλνληαλ γηα λα ζπκβάινπλ ζε έπηπια – έξγα ηέρλεο πνπ ζα θνζκνχζαλ
ηα πνιπηειή δσκάηηα ηεο αλψηεξεο ηάμεο. ην απφγεην ηεο ρξήζεο ηεο ηαπεηζαξίαο,
ην επίζεκν ζαιφλη ήηαλ επηθαιπκκέλν κε ηα πην αθξηβά ιηλά θαη κεηαμσηά πθάζκαηα,
ελψ ην αλεπίζεκν θαζηζηηθφ κε πην αλζεθηηθά πιηθά, φπσο ηαπεηζαξίεο θαη κνθέηεο, ή
«κνρέξ» (mohair). Σα πξψηα ζεκάδηα ηεο άλεζεο γηα ηηο θαξέθιεο εκθαλίζηεθαλ κε
ηελ θαηαζθεπή καμηιαξηψλ, αιιά δελ ήηαλ κέρξη ηε βαζηιεία ηεο Βαζίιηζζαο Διηζάβεη
Ι, φπνπ ε δηαθφζκεζε ησλ επίπισλ άξρηζε λα εμειίζζεηαη, ηδηαίηεξα ζηελ Αγγιία.
Απφ ηφηε ε ηέρλε ηεο ηαπεηζαξίαο απμήζεθε θαη ήηαλ ζε κεγάιε δήηεζε, θηάλνληαο
ζην απφγεην ηεο θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζηα ηέιε ηεο βηθησξηαλήο επνρήο θαη ησλ
πξψηκσλ εκεξψλ ηνπ Δδνπάξδνπ. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ην πξφηππν εξγαζίαο θαη
ηεο επειημίαο ηεο Αγγιίαο ζηελ ηαπεηζαξία ήηαλ εθπιεθηηθφ. Μπνξεί θάιιηζηα λα
μεπεξάζεη αθφκε θαη ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο Ιηαινχο ηερλίηεο , νη νπνίνη κέρξη ηφηε
ζεσξνχληαλ νη ππέξηαηνη ζηνλ ρψξν.
Μία απφ ηηο πξψηεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο θαηαζθεπήο ζθελψλ ήηαλ νη επελδχζεηο
ηνίρσλ θαη νη θνπξηίλεο ζηα παξάζπξα θαη γχξσ απφ ηα θξεβάηηα. Ο θιάδνο ηνπ
εκπνξίνπ πνπ έρεη ζρεδφλ εμαθαληζηεί αθνξά ηηο θνπξηίλεο γχξσ απφ ηα θξεβάηηα. Η
θνπξηίλα παξαζχξνπ έθηνηε έρεη επηθξαηήζεη, ελζσκαηψλνληαο λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο, ζε θιάδνπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην επάγγεικα ηνπ ηαπεηζηέξε.
Μέρξη θαη κεηά ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, ε δνπιεηά ηνπ ηαπεηζηέξε
πεξηιάκβαλε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγήο, θαζψο αλαιάκβαλε λα κεηξήζεη, λα θφςεη
θαη λα δηνξζψζεη θνπξηίλεο, πεξζίδεο, ξηρηάξηα, παξαπεηάζκαηα θ.α. Έηζη, φια ηα
έπηπια έγηλαλ πην πεξίηερλα, φπσο επίζεο έγηλαλ θη νη επηθαιχςεηο παξαζχξσλ.
Βαζηέο πηέηεο ζηηο θνπξηίλεο, επηθαιπκκέλεο κεηψπεο, θαηάιιειεο γηα ηα ςειά
παξάζπξα ηνπ ζπηηηνχ θάζε πινχζηνπ πειάηε. ηε δηθαηνδνζία ηνπ ηαπεηζηέξε
εληάρζεθαλ θαη νη επηθαιχςεηο ησλ δαπέδσλ. ‟ απηέο πεξηιακβάλνληαη ηάπεηεο,
ιηλνηάπεηεο θαη πεξίηερλεο ηζφρεο. Μέρξη ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα, ν ηαπεηζηέξεο
αλαιάκβαλε θαη ηελ επέλδπζε ηνίρσλ.
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Απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα, ηα πθάζκαηα ηαπεηζαξίαο ηνπνζεηνχληαη ζε
θαλαπέδεο, πνιπζξφλεο, θαξέθιεο, κεηψπεο γηα θνπξηηλφμπια, αθφκε θαη ζε πφξηεο
θαη ηξαπέδηα ζαινληνχ ή ηξαπεδαξίαο ζαλ επηθάιπςε, πξαθηηθή θαη δηαθνζκεηηθή.

Η ζυζηή ηαπεηζαπία
Η ζσζηή ηαπεηζαξία κπνξεί λα κεηακνξθψζεη νινθιεξσηηθά ηελ εκθάληζε
θαη ηελ αίζζεζε ησλ επίπισλ κηαο νηθίαο. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ε ηαπεηζαξία ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ηε δηαθφζκεζε ελφο δσκαηίνπ θαη ηα ίδηα ηα έπηπια, ελψ
επίζεο απνδεηθλχεηαη πξαθηηθή γηα ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο. Καζψο επηιέγνπκε ηνλ
ηχπν θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ γηα ην χθαζκα επηθάιπςεο, ζα πξέπεη λα
ζθεθηνχκε πξνεγνπκέλσο ηελ αμία ηνπ επίπινπ, ηε ρξήζε ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα
ππνβιεζεί, θαζψο θαη ηε γεληθή δηαθφζκεζε ηνπ δσκαηίνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα
ηνπνζεηεζεί. Αλαιπηηθφηεξα, νη εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα θάλεη θάπνηνο ζηνλ εαπηφ
ηνπ πξνηνχ πξνκεζεπηεί ην ζσζηφ χθαζκα είλαη νη εμήο:
1. Γηα πνχ πξννξίδεηαη ην χθαζκα
2. Πνηα θαηεγνξία πθάζκαηνο πξέπεη λα δηαιέμσ;
3. Ση κνηίβν κε ελδηαθέξεη;
4. Ση πξέπεη λα αλαινγηζηψ, φζνλ αθνξά ηνπο ρξσκαηηζκνχο;
5. Πψο ζα πξνζηαηέςσ ηα θαιχκκαηα απφ ην θσο ηνπ ειίνπ;
6. Μπνξψ λα θαηαιάβσ ηηο πνηφηεηεο ησλ πθαζκάησλ;
Σα πθάζκαηα ηαπεηζαξίαο πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα απεπζχλνληαη ζε θάζε
γνχζην, θαζψο βγαίλνπλ ζε δηάθνξα ζρέδηα, ρξψκαηα, κνηίβα, πνηφηεηεο θαη ζηπι.
Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη θαλείο είλαη λα θάλεη κηα έξεπλα αγνξάο θαη λα αλαινγηζηεί ηα
παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη ην ζσζηφ χθαζκα γηα ηα έπηπιά ηνπ.
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Κεθάιαην 5
Γιαλύηερ
Ο δηαιχηεο είλαη νπζία πνπ δηαιχεη δηαιπφκελε νπζία, δειαδή έλα ρεκηθά
δηαθνξεηηθφ πγξφ, ζηεξεφ ή αέξην, κε απνηέιεζκα λα παξάγεηαη δηάιπκα. Έλαο
δηαιχηεο είλαη ζπλήζσο έλα πγξφ, αιιά κπνξεί λα είλαη επίζεο ζηεξεφ ή αέξην. Η
κέγηζηε πνζφηεηα δηαιπκέλεο νπζίαο πνπ κπνξεί λα δηαιπζεί ζε ζπγθεθξηκέλν φγθν
ελφο δηαιχηε πνηθίιεη κε ηε ζεξκνθξαζία. πλεζηζκέλεο ρξήζεηο γηα νξγαληθνχο
δηαιχηεο είλαη ζηνλ μεξφ θαζαξηζκφ ,σο αξαησηηθά ρξσκάησλ, σο αθαηξεηηθά
βεξληθηψλ λπρηψλ θαη δηαιχηεο θφιιαο, ζε αθαίξεζε ιεθέδσλ, ζε απνξξππαληηθά θαη
ζε αξψκαηα. Οη δηαιχηεο βξίζθνπλ πνηθίιεο εθαξκνγέο ζε ρεκηθέο βηνκεραλίεο
θαξκάθσλ, ρξσκάησλ, πιηθψλ, βεξληθηψλ, κειαληψλ, θφιιαο θαη πνιπκεξψλ, θαζψο
θαη εξγαζηήξηα βπξζνδεςίαο, μπινπξγίαο θαη πθαληνπξγίαο, ηα κεραλνπξγεία, ηα
θαζαξηζηήξηα, ηα λνζνθνκεία θαη πιήζνο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, ζε φια
ηα λνηθνθπξηά, ππάξρνπλ πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ ρεκηθνχο δηαιχηεο.

Δηθόλα 28 Αζεηόλ

Καηηγοπίερ διαλςηών
Οη δηαιχηεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο ηνπο πνιηθνχο θαη
ηνπο κε πνιηθνχο. Γεληθά ππάξρεη πιεζψξα δηαζέζηκσλ δηαιπηψλ, αιιά ειάρηζηνη
απφ απηνχο είλαη θαηάιιεινη γηα πξνβιήκαηα θαζαξηζκνχ. Μηα ζεηξά δηαιπηψλ
γηα δνθηκέο θαζαξηζκνχ, νη φπνηεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ επαηζζεζία θαη ην
ρεκηθφ ραξαθηήξα ηνπ πιηθνχ πξνο απνκάθξπλζε είλαη νη αιεηθαηηθνί
πδξνγνλάλζξαθεο, νη αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, νη αιθνφιεο, νη θεηφλεο, ην
λεξφ.
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Χπήζη διαλςηών
Οη δηαιχηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πνιινχο ιφγνπο ζηε
ζπληήξεζε. Κάπνηνη ιφγνη είλαη ν θαζαξηζκφο θαη ε εθαξκνγή ή απνκάθξπλζε
επηζηξσκάησλ, ζηαζεξνπνηεηψλ θαη ξεηηλψλ.
Γηα λα γίλεη φκσο ε απνκάθξπλζε ησλ επηζηξσκάησλ δελ κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε νπνηνλδήπνηε δηαιχηε κε φπνηα ζεηξά ζέινπκε. Θα πξέπεη λα
εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο πνπ ιέεη φηη πάκε απφ ηνλ αζζελέζηεξν ζηνλ πην ηζρπξφ
δηαιχηε.

Παπάμεηποι διαλςηόηηηαρ
O λφκνο πνπ ππάξρεη ζην θαηλφκελν ηεο δηαιπηφηεηαο είλαη φηη ηα φκνηα
δηαιχνπλ φκνηα. Γειαδή νη δεζκνί ησλ κνξίσλ ηνπ δηαιχηε ζα πξέπεη λα είλαη φκνηνη
κε εθείλνπο πνπ ππάξρνπλ ζην πιηθφ πνπ πξφθεηηαη λα αθαηξεζεί. Γηα παξάδεηγκα ην
λεξφ ζπλδέεηαη κε δεζκνχο πδξνγφλνπ, νπφηε είλαη έλαο θαιφο δηαιχηεο ζε νπζίεο
πνπ ζπλδένληαη θαη απηέο κε δεζκνχο πδξνγφλνπ φπσο ε δσηθή θφιια, ε νπνία έρεη
δεζκνχο πδξνγφλνπ πνπ πξνθαινχλ ηηο ζπγθνιιεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο.
Άξα ην λα βξνχκε ηε ζχλζεζε ησλ πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα αθαηξεζνχλ ζα
βνεζήζεη ζηελ επηινγή ελφο δηαιχηε κε παξφκνηεο ρεκηθέο ηδηφηεηεο. Παξάιιεια,
γλσξίδνληαο ηε θχζε ηνπ πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα δηαηεξεζεί, ζα απνηξέςεη ηελ
επηινγή ελφο δηαιχηε πνπ ζα είρε αληίζεηα απνηειέζκαηα.

Παπάγονηερ
Τπάξρνπλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά
ηελ επηινγή ελφο δηαιχηε γηα ηελ αθαίξεζε ξχπσλ ή βεξληθηψλ απφ ηελ επηθάλεηα
ελφο επίπινπ. Απηνί νη παξάγνληεο ινηπφλ είλαη νη παξάκεηξνη δηαιπηφηεηαο πιηθψλ
πνπ πξφθεηηαη λα αθαηξεζνχλ, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, ην πνζνζηφ ηεο
δηάιπζεο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηνπο ζην ππφζηξσκα, ε
πηζαλή ζπγθξάηεζε ηνπ δηαιχηε ζην ππφζηξσκα, ε δπλαηφηεηα έιεγρνπ ηεο
εθαξκνγήο ηνπ δηαιχηε θαη ην πνζνζηφ εμάηκηζεο ηνπ (Umney N. and Rivers S.
2003).
Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα φκσο είλαη φηη επηζηξψζεηο ησλ θηληξηζκάησλ άιια
θαη ησλ δηαθνζκεηηθψλ ρξσκαηηθψλ ζηξσκάησλ είλαη νξγαληθά πνιπκεξή πιηθά θαη
απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη παξάκεηξνη δηαιπηφηεηαο λα επηθαιχπηνληαη. Οπφηε νη
νπζίεο απηέο είλαη επαίζζεηεο φηαλ θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαιχηεο.
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Κεθάιαην 6
Σπγθνιιεηηθέο νπζίεο
Ιζηοπία
Δίλαη γλσζηφ πιένλ φηη ην μχιν απνηειεί κηα απφ ηηο πην παιηέο πξψηεο χιεο.
Έλα απφ ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα ηνπ είλαη θαη ε ηθαλφηεηα ζπγθφιιεζήο ηνπ, ψζηε
λα θαηαζθεπάδνληαη αληηθείκελα δηαθφξνπ κεγέζνπο θαη γεσκεηξηθήο κνξθήο. Οη
πξψηεο νπζίεο πνπ βξήθαλ εθαξκνγή ζηε ζπγθφιιεζε ηνπ μχινπ ήηαλ ή θπηηθήο ή
δσηθήο πξνέιεπζεο θφιιεο, φπσο θφκκεα, ξεηίλεο, άκπιν, θφιιεο απφ νξφ αίκαηνο ή
απφ θφθθαια θαη δέξκαηα δψσλ. Οη δχν ηειεπηαίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηελ
Αξραία Αίγππην. Γεληθά νη δσηθέο θφιιεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ρηιηάδεο ρξφληα σο
θαη ηνλ 17ν αηψλα θαη ήηαλ ζε θνηλή ρξήζε σο πξηλ θάπνηα ρξφληα. Σν πξψην
εξγνζηάζην παξαγσγήο ηέηνησλ ζπγθνιιεηηθψλ νπζηψλ έγηλε ην 1960 ζηελ Οιιαλδία
θαη αξγφηεξα έγηλαλ θαη άιια εξγνζηάζηα ζηελ Αγγιία, γχξσ ζην 1700, θαη ζηηο
Η.Π.Α γχξσ ζην 1808.
κσο, φπσο είλαη θπζηθφ, ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη, έηζη κε ηελ εθεχξεζε ησλ
πξψησλ κεραλψλ θαηεξγαζίαο ηνπ μχινπ ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα θαη θπζηθά ηελ
εμέιημε ηεο ρεκείαο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα αξρίδεη θαη ε παξαγσγή λέσλ
ζπγθνιιεηηθψλ νπζηψλ. Απηέο νη λέεο νπζίεο απνηεινχλ θαη ηε βάζε ηεο
βηνκεραληθήο παξαγσγήο κηαο ζεηξάο λέσλ πξντφλησλ μχινπ κε κνξθή πιάθαο,
φπσο ηηο ηλνπιάθεο, ηηο κνξηνπιάθεο θαη άιισλ επηθνιιεηψλ θαηαζθεπψλ.
(ΤΓΚΟΛΛΗΗ ΚΑΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΞΤΛΟΤ, Καζεγεηήο Αζαλάζηνο Η.
Γξεγνξίνπ)

Γενικά
Η θνηλή νλνκαζία ηεο ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο είλαη θφιια ή ξεηίλε θαη
αλαθέξεηαη ζε νπζία κε κεηαιιηθήο θχζεσο πνπ επηηξέπεη ηε ζηαζεξή ζχλδεζε δχν
πιηθψλ. Η ζχλδεζε απηή ησλ πιηθψλ, γίλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ
ηξφπσλ, φπσο θαξθηά, πχξνη, θνριηψζεηο, θ.α.
Οη θφιιεο απηέο πξνηηκήζεθαλ ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο ζηα νπνία
ζπγθαηαιέγνληαη ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο κε κεηαβνιήο ηεο δνκήο ησλ
ζπγθνιιεκέλσλ πιηθψλ, ε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ πάλσ ζε νιφθιεξε
ηελ επηθάλεηα, ε κείσζε ηνπ βάξνπο, ην κεησκέλν θφζηνο, θ.α.
Η θφιιεζε ινηπφλ γεληθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη απνηέιεζκα ηεο
δεκηνπξγίαο εηεξνπνιηθψλ ή νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ ή δεκηνπξγίαο δεζκψλ
πδξνγφλνπ ή εκθάληζεο δπλάκεσλ Van der Waals, κεηαμχ ηεο θφιιαο θαη ηνπ
ππνζηξψκαηνο. ζν πεξηζζφηεξν ηζρπξά πξνζθχεηαη ε θφιια πάλσ ζηηο επηθάλεηεο
πνπ πξφθεηηαη λα θνιιεζνχλ ηφζν πην αλζεθηηθή είλαη ε θφιιεζε. (Πνιπκεξή θαη
ζχλζεηα πιηθά, Γξ Καθάβαο Κσλζηαληίλνο).
Φπζηθά πξέπεη λα πνχκε φηη ε θαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ μχινπ πνπ
πξφθεηηαη λα θνιιεζεί πξνυπνζέηεη θάπνηνπο θαλφλεο γηα ηελ θαιή ζπγθφιιεζε,
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φπσο ην λα είλαη θαζαξή θαη ιεία, δειαδή ρσξίο ξχπνπο, γηα θαιχηεξε επαθή ησλ
επηθαλεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ. Βέβαηα εληειψο ιείεο επηθάλεηεο είλαη
δχζθνιν λα παξαρζνχλ. Η επηθάλεηα κπνξεί λα είλαη θαη ηξαρηά, γηαηί απμάλεη ηελ
επηθάλεηα επαθήο, αιιά δελ έρνπλ θαιχηεξε επαθή νη επηθάλεηεο θαη απαηηείηαη
κεγαιχηεξε πίεζε. Δπίζεο άιινη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά
ηελ επηινγή θνιιψλ είλαη ην ημψδεο ηνπο, ε δχλακε ηνπ δεζκνχ, ηα θφξηηα θαη ηηο
πηέζεηο πνπ ζα δέρεηαη ν ζχλδεζκνο, ε αλζεθηηθφηεηα θαηά ηε ζπληήξεζε, ε
αληηζηξεςηκφηεηα, νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία, ην ρξψκα, ε ρεκηθή ζηαζεξφηεηα, ε
αληνρή ζην λεξφ, ε ηδηφηεηα ηεο ζπκπιήξσζεο θελψλ, ε πίεζε ππφ ηελ νπνία ηα
ηκήκαηα ρξεηάδεηαη λα είλαη ελσκέλα θαηά ηε ζθιήξπλζε θαη ηέινο ην θφζηνο ην
νπνίν αλ θαη ηνπνζεηείηαη ηειεπηαίν είλαη εμίζνπ απαξαίηεην κε ηνπο ππφινηπνπο
παξάγνληεο.
ηηο θφιιεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δχν ρξφλνη. Ο πξψηνο είλαη ρξφλνο
εξγαζηκφηεηαο, ν νπνίνο είλαη ν ρξφλνο πνπ ζα πεξάζεη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη
πξηλ ηε ζθιήξπλζε. Η ζθιήξπλζε ηεο θφιιαο απαηηεί θάπνην ρξφλν, ν νπνίνο είλαη ν
ρξφλνο ζθιήξπλζεο, ν νπνίνο δηακεζνιαβείηαη κεηά ηε ζπλαξκνιφγεζε θαη πξηλ ηε
ζθιήξπλζε. Μεηά ην πέξαο απηνχ ηνπ ρξφλνπ νπνηαδήπνηε ζπλαξκνιφγεζε είλαη
αδχλαηε.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε ζπγθφιιεζε επηθαλεηψλ ή
αληηθεηκέλσλ ρξεηάδεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθηθηήξσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε
ζπλαξκνιφγεζε είλαη πνιχπινθε θαη είλαη απαξαίηεηεο θφιιεο κε κεγάινπο ρξφλνπο
εξγαζηκφηεηαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή εθεί πνπ ε ζπλαξκνιφγεζε είλαη
απιή ρξεηάδνληαη θφιιεο κε πνιχ κηθξφ ρξφλν εξγαζηκφηεηαο. Οη ρξφλνη
εξγαζηκφηεηαο θαη ζθιήξπλζεο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ παξάγνληεο φπσο ε
ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία ή ην πνζφ παιηά είλαη ε θφιια. Τγξέο θφιιεο
ππνβαζκίδνληαη θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπο θαη γίλνληαη φιν θαη ιηγφηεξν
απνηειεζκαηηθέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.

Καηηγοπίερ
Οη θνιιεηηθέο νπζίεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Οη
θπξηφηεξεο ινηπφλ θαηεγνξίεο θνιιεηηθψλ νπζηψλ είλαη:

i.
ii.
iii.
iv.

Τδαηνδηαιπηέο θφιιεο
Οξγαλνδηαιπηέο θφιιεο
Κφιιεο ρσξίο δηαιχηε
Κφιιεο γηα εμεηδηθεπκέλεο ρξήζεηο

Κάζε κηα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο έρεη αξθεηέο ππνθαηεγνξίεο, αιιά αξθεηέο απφ
απηέο δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα έπηπια θαη γεληθά ζηα μχια. Αμίδεη φκσο λα
αλαθεξζνχκε ζε θάπνηα είδε θνιιεηηθψλ νπζηψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ ή
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αθφκα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα έπηπια. Μηα θαηεγνξία ινηπφλ είλαη νη δσηθέο θφιιεο.
ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ππάξρνπλ ε νζηεφθνιια, ε ηρζπφθνιια, ε θαδεΐλε θαη ε
αιβνπκίλε, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ, αιιά πιένλ
έρνπλ
αληηθαηαζηαζεί απφ ζπλζεηηθέο θφιιεο. Οη δχν πξψηεο είραλ ρξήζε ζε θνπθψκαηα
θαη έπηπια, φκσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηελ θαδεΐλε ε νπνία είρε ηελ ίδηα ηχρε ζηελ
αξρή.
Η νζηεφθνιια είλαη πξσηεΐλε, ε νπνία παξάγεηαη απφ ηα νζηά, ην δέξκα, ηα
θέξαηα θαη ηηο νπιέο δψσλ κεηά απφ βξάζηκν κε λεξφ. Η ηρζπφθνιια ή ςαξφθνιια
είλαη θπζηθή θφιια θαη κάιηζηα απφ ηηο πην παιηέο θφιιεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
πνηέ. Ολνκάδεηαη θαη θφιια καξαγθνχ. Παξαζθεπάδεηαη απφ πηεξχγηα θαη θεθάιηα
ςαξηψλ ,γη απηφ έρεη θαη ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα. Η θαδεΐλε είλαη πξσηεΐλε πνπ
απνκνλψλεηαη απφ ην γάια θαη κεηά απφ μήξαλζε δηαηίζεηαη ζε κνξθή ζθφλεο, ε
νπνία ρξεηάδεηαη επαλαδηάιπζε ζην λεξφ γηα λα γίλεη εθαξκνγή. Η αιβνπκίλε είλαη ε
πξσηεΐλε ηνπ αίκαηνο. Μεηά απφ εμάηκηζε ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηνο ιακβάλεηαη ε ζθφλε
αίκαηνο, ε νπνία αλακηγλχεηαη κε λεξφ θαη δηάιπκα θαπζηηθνχ λαηξίνπ. (ΠΟΛΤΜΔΡΗ
& ΤΝΘΔΣΑ ΤΛΙΚΑ Γξ Καθάβαο Κσλζηαληίλνο)
Μηα άιιε θαηεγνξία θνιιεηηθψλ νπζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε έπηπια είλαη νη
θφιιεο επαθήο ή αιιηψο βελδηλφθνιιεο. Δθαξκφδνληαη ζε θαζαξέο, ζηεγλέο θαη
απαιιαγκέλεο απφ ζθφλε , ιίπε θαη θάζε άιιν ξχπν επηθάλεηεο. Η βελδηλφθνιια
απιψλεηαη θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο θαη αθήλεηαη 20 κε 30 ιεπηά κέρξη ζρεδφλ λα
ζηεγλψζεη. Σφηε, θέξλνπκε ζε επαθή ηα ηεκάρηα, ε θφιιεζε πηάλεη ακέζσο θαη
εθαξκφδνπκε πίεζε. Κάζε κεηαθίλεζε κε ηελ θφιια επαθήο είλαη αδχλαηε αθνχ
έξζνπλ ζε επαθή ηα δχν κέξε. Οη βελδηλφθνιιεο είλαη επηβιαβείο φηαλ εηζπλένληαη,
εξεζηζηηθέο θαη πνιχ εχθιεθηεο.
Μηα πνιχ γλσζηή θαηεγνξία είλαη νη ζεξκνπιαζηηθέο θφιιεο (hot melt
adhesivies). Απηέο θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην κε κνξθή πιαθψλ, ξάβδσλ, θφθθσλ ή
ζθφλεο θαη έρνπλ εθαξκνγή ζε βηνκεραλίεο. Οη θφιιεο απηέο έρνπλ έλα κεγάιν
πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπο κε κηα απιή
ζέξκαλζε, ζηηγκηαία πίεζε θαη ςχμε επηηπγράλεηαη ηζρπξή θφιιεζε, ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη εμάηκηζε θάπνηνπ δηαιχηε ή θάπνηα ρεκηθή αληίδξαζε.
Οη ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο έρνπλ πνιιέο ρξήζεηο πέξα απφ ηελ επηπινπνηία.
Τπάξρνπλ επίζεο πνιιέο θαηεγνξίεο αθφκα. ηελ επηπινπνηία ζπγθεθξηκέλα
πξφζθεξαλ κεγάιε βνήζεηα ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο απφ ηα παιηφηεξα
ρξφληα κέρξη θαη ζήκεξα. ζν ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη ζηνλ θιάδν απηφ ζα
ζπλερίζνπλ λα εμειίζζνληαη θαη νη ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο, κέρξη λα κελ έρνπλ ζρεδφλ
θαλέλα κεηνλέθηεκα, αιιά πιήζνο πιενλεθηεκάησλ.

Εικόνα 29 Ηωικι κόλλα
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Εικόνα 30 Ψαρόκολλα

Κεθάιαην 7
Βεξλίθηα
Γενικά
Δίλαη γλσζηφ φηη ην μχιν δε δηαξθεί γηα πνιιά ρξφληα ζην ρξφλν θαη δελ έρεη
πνιχ κεγάιεο αληνρέο ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο ρσξίο θακία επεμεξγαζία. Οπφηε
έπξεπε λα βξεζεί θάπνηνο ηξφπνο ψζηε λα απμεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ μχινπ θαη ε
αληνρή ηνπ γεληθά, άξα θαη ησλ επίπισλ. Βξέζεθαλ ινηπφλ νπζίεο πνπ νλνκάδνληαη
βεξλίθηα.
Σν βεξλίθη είλαη έλα δηαθαλέο , ζθιεξφ, πξνζηαηεπηηθφ θηλίξηζκα ή θηικ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζε μχιν, αιιά θαη γηα άιια πιηθά. Σν βεξλίθη είλαη
παξαδνζηαθά έλαο ζπλδπαζκφο ελφο ειαίνπ ζηεγλψκαηνο , κηαο ξεηίλεο θαη ελφο
δηαιπηηθνχ ή δηαιχηε . Δίλαη ζπλήζσο γπαιηζηεξφ αιιά κπνξεί λα ζρεδηαζηεί γηα λα
παξαρζνχλ ζαηέλ ή εκηγπαιηζηεξέο επηθάλεηεο. Σα βεξλίθηα εθαξκφδνληαη επίζεο
πάλσ ζε ιεθέδεο μχινπ σο ηειηθφ ζηάδην γηα ηελ επίηεπμε ελφο θηικ γηα γπαιάδα θαη
πξνζηαζία. Αθνχ εθαξκνζηνχλ θαη ζηεγλψζνπλ, ηα βεξλίθηα παξέρνπλ αληνρή ζην
λεξφ, ζηε δέζηε, ζηα ρεκηθά θαη ζηνπο δηαιχηεο.
Μεηά ηελ εθαξκνγή, νη νπζίεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηε κεκβξάλε ζηα βεξλίθηα είηε
ζθιεξαίλνπλ ακέζσο, κφιηο ν δηαιχηεο έρεη πιήξσο εμαηκηζηεί, ή ζθιεξαίλνπλ κεηά
ηελ εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε κέζα απφ θάπνηα δηεξγαζία ζθιήξπλζεο. Σα βεξλίθηα
ξεηίλεο "μεξαίλνληαη" κε εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε θαη ζθιεξαίλνπλ ζρεδφλ ακέζσο κεηά
ηελ μήξαλζε. Σα αθξπιηθά θαη πδαηνδηαιπηά βεξλίθηα "μεξαίλνληαη" κε εμάηκηζε ηνπ
λεξνχ, αιιά πθίζηαληαη κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν ζθιήξπλζεο. Βεξλίθηα απφ έιαηα,
πνιπνπξεζάλε θαη επνμηθά παξακέλνπλ πγξά αθφκα θαη κεηά ηελ εμάηκηζε ηνπ
δηαιχηε, αιιά αξρίδνπλ γξήγνξα λα ζθιεξαίλνπλ πεξλψληαο δηαδνρηθά ζηάδηα, απφ
πγξά ή παρχξξεπζηα, ζε θνιιψδε, ζε μεξά θνκκηψδε, ζε "ζηεγλά ζηελ αθή", ζε
ζθιεξά. Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φπσο ζεξκφηεηα θαη πγξαζία παίδνπλ έλαλ
πνιχ βαζηθφ ξφιν ζηνπο ρξφλνπο μήξαλζεο θαη ζθιήξπλζεο ησλ βεξληθηψλ. ηα
θιαζηθά βεξλίθηα ν ξπζκφο ζθιήξπλζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ειαίνπ θαη, ζε θάπνηα έθηαζε, απφ ην πνζνζηφ ηνπ ειαίνπ ζηε
ξεηίλε. Οη ρξφλνη μήξαλζεο θαη ζθιήξπλζεο φισλ ησλ βεξληθηψλ κπνξνχλ λα
επηηαρπλζνχλ κε έθζεζε ζε κηα πεγή ελέξγεηαο φπσο ην ειηαθφ θσο, ε ππεξηψδεο
αθηηλνβνιία ή ε ζεξκφηεηα.

Δηθόλα 31 Δθαξκνγή βεξληθηνύ
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Ιζηοπία βεπνικιών
Σα βεξλίθηα βαζίδνληαλ ζε θπζηθέο ξεηίλεο, αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ αλάκεημε
ξεηίλεο πεχθνπ κε έλα δηαιχηε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο κε κηα βνχξηζα γηα λα πάξνπλ
ην απνηέιεζκα πνπ βιέπεη θάπνηνο ζηα ζεκεξηλά βεξλίθηα. Οη αξραίνη Αηγχπηηνη
ήηαλ θαιά εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηέρλε ηνπ βεξληθψκαηνο. ηε ζπλέρεηα θαίλεηαη
ηζηνξηθά φηη ην βεξλίθσκα αζθνχληαλ ζηελ Άπσ Αλαηνιή. Δπίζεο ζηελ Ιλδία, ηελ
Κίλα θαη ηελ Ιαπσλία ππήξραλ βεξλίθηα θαη έλα ηέηνην είδνο ήηαλ γλσζηφ απφ πνιχ
λσξίο. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε Ιαπσλία εμνηθεηψζεθε κε ηελ ηέρλε ηνπ βεξληθψκαηνο
ζην 500 κε 600 π.Υ. Άιιεο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ βεξλίθηα ζηελ
Ιαπσλία ηνλ 3ν αηψλα κ.Υ. φπνπ είραλ πάξεη ηελ ηέρλε ηνπ βεξληθψκαηνο απφ ηνπο
Κνξεάηεο. Ωζηφζν νη ιανί ηεο Κίλαο θαη ηεο Ιλδίαο γλψξηδαλ ηελ ηέρλε ηνπ
βεξληθψκαηνο λσξίηεξα απφ ην ιαφ ηεο Ιαπσλίαο. Η εξγαζία ηνπ βεξληθψκαηνο θαη
ηνπ ινπζηξαξίζκαηνο, φκσο, αληηκεησπηδφηαλ γεληθά σο δηαθνξεηηθήο εξγαζίαο.
Μεηά ην 12ν αηψλα ζηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηνχληαλ ην θαζαξφ νηλφπλεπκα.
Σέιε ηνπ 15νπ αηψλα θαη αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα παξαζθεπάδνληαλ πνιιά πηεηηθά
αηζέξηα έιαηα. Τπήξρε έλα πςειφ θφζηνο ησλ ξεηηλψλ πνπ κπνξνχζαλ λα δηαιπζνχλ
ζε αιθνφιεο κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, κε απνηέιεζκα ε ρξήζε ηέηνησλ
βεξληθηψλ λα πεξηνξίδεηαη ζε αληηθείκελα ηέρλεο θαη φρη έπηπια. Σέιε ηνπ 19 νπ αηψλα
θαη αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ηα παξαδνζηαθά βεξλίθηα αληηθαζηζηνχληαη απφ ζπλζεηηθά
πνιπκεξή, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα.

Φςζικέρ πηηίνερ
Οη θπζηθέο ξεηίλεο φπσο ην ιέεη θαη ε ιέμε πξνέξρνληαη απφ ηε θχζε, πην
ζπγθεθξηκέλα εθθξίλνληαη απφ ηα θπηά. Δίλαη κηα πνιππνίθηιε ρεκηθά νκάδα πιηθψλ,
πνπ είλαη αδηάιπηα ζην λεξφ. Οη ξεηίλεο απηέο θάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη
φπσο βξίζθνληαη ζηε θχζε, άιιεο πάιη επεμεξγάδνληαη κε απφζηαμε ή άιιεο
κεζφδνπο, κε ζθνπφ ην δηαρσξηζκφ ησλ ειαησδψλ ζπζηαηηθψλ απφ ην ξεηηλνχρν
πξντφλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη νπζίεο απηέο γίλνληαη πεξηζζφηεξν αδηάιπηεο
θαη θάπνηεο παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα πνιπκεξηζκνχ. Καηεγνξίεο απηψλ ησλ ξεηηλψλ
είλαη ηα ιίπε θαη έιαηα, ηα θεξηά θαη ε γνκαιάθα.

Λίπη - έλαια
Οη δχν απηέο νπζίεο δελ είλαη κείγκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ, αιιά αλήθνπλ
ζηελ θαηεγνξία ιηπίδηα. Ληπίδηα είλαη κηα εηεξνγελή ρεκηθή θαηεγνξία ιηπαξψλ νμέσλ.
Έρνπλ ρακειή δηαιπηφηεηα ζην λεξφ θαη δηαιχνληαη απφ νξγαληθνχο δηαιχηεο.
Κάπνηα έιαηα κε ηελ έθζεζε ηνπο ζηνλ αέξα ζρεκαηίδνπλ ζθιεξά θηικ. Σν
ιηλέιαην είλαη έλα απφ απηά θαη ην πην ζεκαληηθφ. Πξνέξρεηαη απφ ζπφξνπο ιηλαξηνχ.
Σα θηικο ηνπ πνιπκεξίδνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη απνθηνχλ κεγαιχηεξε
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αληνρή ελάληηα ζε δηαιχηεο θαη επίζεο ζθνπξαίλνπλ. Αξθεηά γλσζηφ είλαη ην βξαζηφ
ιηλέιαην ην νπνίν βξάδεηαη δπν θνξέο. Έρεη αλαινγία 50/50 κε λέθηη ή άιινπο
δηαιχηεο. Πνιχ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη ην θηλίξηζκα απηφ είλαη ην πην αξγφ.

Κεπιά
Σα θεξηά είλαη κε ιηπαξά ζηεξεά, πνπ καιαθψλνπλ ή ιηψλνπλ ζε ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο. Δίλαη αδηάιπηα ζην λεξφ θαη έρνπλ ρακειή ρεκηθή δξαζηηθφηεηα. Οη
νπζίεο απηέο έρνπλ ρακειή δηαπεξαηφηεηα απφ ηελ πγξαζία. Δπίζεο φηαλ
εθαξκφδνληαη θξχα έρνπλ ρακειή νπηηθή δηαχγεηα ζε αληίζεζε κε φηαλ είλαη δεζηά.
Σν ρξψκα ηνπο είλαη απφ ιεπθφ έσο θαθέ, αιιά κπνξνχλ θαη λα ρξσκαηηζηνχλ.

Γομαλάκα (Shellac)
Γενικά
Η ξεηίλε γνκαιάθα ή ζηα αγγιηθά shellac, είλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ
γαιιηθνχ θηληξίζκαηνο (French polish). Η ξεηίλε απηή εθθξίλεηαη απφ ην έληνκν
Laccifer Lacca ην νπνίν πξνζβάιιεη θάπνηα είδε δέληξσλ ηεο Νφηηαο Αζίαο. Η
γνκαιάθα εηζήρζε ζηελ Δπξψπε ζην ηέινο ηνπ 16νπ αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα, φπνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε σο θηλίξηζκα αληηθεηκέλσλ ηέρλεο απφ μχιν αιιά θαη κέηαιιν.
Η γνκαιάθα κπνξεί λα παξαρζεί ζε δηάθνξεο κνξθέο φπσο θαςάθηα, pellets
θαη θνιίδεο. Τπάξρεη ζε δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο φπσο πνξηνθαιί, μαλζηά θαη
ιεπθή. εκείν ηήμεο είλαη απφ 75 έσο 85o C. Οη νπζίεο πνπ κπνξεί λα δηαιπζεί είλαη ε
ακκσλία, ην αλζξαθηθφ ακκψλην, ην νμηθφ νμχ, αιιά φιεο νη κνξθέο ηεο είλαη
επδηάιπηεο ζε αηζπιηθή αιθνφιε κεγάιεο θαζαξφηεηαο. Σα δηαιχκαηα ζε αιθνφιεο
είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βεξλίθηα.

Πλεονεκηήμαηα-μειονεκηήμαηα
πσο φια ηα πιηθά έηζη θαη ε γνκαιάθα έρεη θάπνηα ζεηηθά, αιιά θαη αξλεηηθά
ζηνηρεία. Ωο πιενλεθηήκαηα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηηο ηδηφηεηέο ηεο, νη νπνίεο
είλαη :





Αξθεηά εχθνιε παξαζθεπή, αιιά θαη ρξήζε
ηέγλσκα ζε πεξίπνπ 30 ιεπηά
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο δελ απαηηείηαη κεηαθνξά ησλ
επίπισλ θαη ρξήζε πεξίπινθσλ ζπζθεπψλ
Οη επηζηξψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη ζθιεξέο, είλαη αλζεθηηθέο ζε
ράξαμε θαη μεθινχδηζκα, αιιά έρνπλ θαη ηζρπξή ζπγθνιιεηηθή
ηθαλφηεηα
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Έρεη επηζπκεηφ ρξψκα θαη αλαθιαζηηθέο ηδηφηεηεο, ηα νπνία ηελ
θάλνπλ ζπκβαηή κε ηηο ηδηφηεηεο παξαδνζηαθψλ θηληξηζκάησλ. Έηζη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βαθή θαη θηλίξηζκα ελφο λένπ ηκήκαηνο
μχινπ ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ην παιηφ
Με ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη δπλαηή ε επηδηφξζσζε ειαθξψλ
γδαξζηκάησλ θαη ρηππεκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ μχινπ. Δπίζεο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππφζηξσκα γηα λα γεκίζεη ηνπο πφξνπο
ηνπ μχινπ ή λα ρξσκαηίζεη ην μχιν
Δάλ ρξεηαζηεί λα αθαηξεζεί έλα θνκκάηη ηεο, κεηά απφ αξθεηά ρξφληα,
κπνξεί ε αθαίξεζε απηή λα γίλεη πνιχ εχθνια

Η ξεηίλε απηή φκσο δελ κπνξεί λα έρεη κφλν πιενλεθηήκαηα, νπφηε έρεη θαη
θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία είλαη:




Δπαηζζεζία ζηελ πγξαζία, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα λα γίλεηαη
θπαλσπή θαη λα απνζπληίζεηαη
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα ζηξψκαηά ηεο γίλνληαη ζθνπξφρξσκα
θαη δπζδηάιπηα
Η ππνβάζκηζή ηεο πνηνηηθά, νπφηε πξέπεη λα αγνξάδεηαη ζε κηθξέο
πνζφηεηεο θαη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο πνηφηεηάο ηεο

Δθαπμογή
Η εθαξκνγή ηεο γνκαιάθαο κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηερληθέο. Με ρξήζε
πηλέινπ ή εθαξκνγή κε κπάια. Κάζε κηα απ‟ηηο εθαξκνγέο έρεη δηαθνξεηηθή
δηαδηθαζία.
Η εθαξκνγή κε ρξήζε πηλέινπ γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:
i.
ii.
iii.
iv.

Μεηά ηε ιείαλζε θαη θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ επίπινπ, γίλεηαη ε
εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ ρεξηνχ αξαηήο ξεηίλεο κε θαιήο πνηφηεηαο πηλέιν
Πεξίπνπ δχν ψξεο αξγφηεξα θαη εθφζνλ ην πξψην ρέξη είλαη εληειψο ζηεγλφ,
γίλεηαη γπαινραξηάξηζκα κε πνιχ ςηιφ ζχξκα
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη εθαξκνγή δεχηεξνπ ρεξηνχ γνκκαιάθαο θαη ιείαλζε κε
ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε
Καηφπηλ εθαξκφδεηαη θαη ηξίην ρέξη, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη ηειηθφ
αλάινγα κε ην αλ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο
επηθάλεηαο

Δάλ ζέινπκε λα έρνπκε θαιχηεξε ηειηθή εκθάληζε ηνπ επίπινπ, κπνξεί λα γίλεη
θαη επάιεηςε κε θεξί. Γηα ζαηηλέ επηθάλεηα κπνξεί λα γίλεη ιείαλζε κε εηδηθφ πνιχ
ιεπηφ πέηξσκα ηξηπνιίηε (rottenstone). Γηα καη επηθάλεηα γίλεηαη ρξήζε ζθφλεο
ειαθξφπεηξαο ή ςηιφ γπαιφραξην, ην νπνίν ζα είλαη πγξφ κε λεξφ, no 600 ή
ιεπηφηεξν.
πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ππάξρνπλ δχν ηξφπνη εθαξκνγήο γνκκαιάθαο.
Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη κε ρξήζε κπάιαο. Απηή ε κέζνδνο είλαη γλσζηή σο
γαιιηθφ θηλίξηζκα. Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επνρή ηνπ
Λνπδνβίθνπ ηνπ 14νπ. Ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη αθξηβή ηερληθή ιφγσ ησλ πιηθψλ ηεο

~ 43 ~

θαη απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Δάλ ην μχιν ρξεηάδεηαη
ρξσκαηηζκφ, ηφηε απηφο πξνεγείηαη ηνπ γαιιηθνχ θηληξίζκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη
κφλν πδαηνδηαιπηέο βαθέο.
Σα ζηάδηα εθαξκνγήο γνκαιάθαο κε κπάια ή γαιιηθνχ θηληξίζκαηνο είλαη ηα
αθφινπζα:
1. Καηαξράο δεκηνπξγνχκε ηελ κπάια απφ ηεκάρην πθάζκαηνο ιηλνχ ή
βακβαθεξνχ θαη κέζα ζε απηφ ηνπνζεηνχκε κηθξή πνζφηεηα γλήζηνπ
βακβαθηνχ θαιήο πνηφηεηαο. Γεκηνπξγνχκε κηα κπάια ηπιίγνληαο ην
βακβάθη κε ην χθαζκα, ζε κέγεζνο ηέηνην ψζηε λα κπνξνχκε λα ηελ
θξαηάκε κε ην έλα ρέξη θαη λα κπνξνχκε λα ηε ρξεζηκνπνηνχκε άλεηα.
2. ηε ζπλέρεηα βνπηάκε ηε κπάια ειαθξά κέζα ζε δηαιπκέλε γνκαιάθα θαη
θαηφπηλ ζε βξαζηφ ιηλέιαην. ηξαγγίδνπκε ηε κπάια ζε ηξίην ζθεχνο θαη
έηζη βεβαησλφκαζηε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαγφλεο πνπ κπνξεί λα ζηάμνπλ
επάλσ ζην έπηπιν.
3. ην ηξίην ζηάδην γίλεηαη ε εθαξκνγή ζην έπηπιν, δειαδή πεξλάκε ειαθξά
ηε κπάια απ‟ ηελ επηθάλεηα ηνπ επίπινπ ρσξίο θπζηθά λα πεξλάκε
δεχηεξε θνξά απ ην ίδην ζεκείν. Οη θηλήζεηο καο πξέπεη λα είλαη γξήγνξεο
γηα λα θαιχςνπκε κεγάιε επηθάλεηα. Δθαξκφδνπκε νκνηφκνξθα ζε φιε
ηελ επηθάλεηα ηνπ επίπινπ ηε γνκαιάθα θαη εθαξκφδνπκε πνιιά ρέξηα
ψζηε λα έρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
4. ην ηειεπηαίν ζηάδην εθαξκφδνπκε ηειηθή επάιεηςε θαη γπάιηζκα κε θεξί
(waxing & rubbing), ε νπνία βειηηψλεη ηελ ηειηθή εκθάληζε ηνπ επίπινπ.

Δηθόλα 33 Δθαξκνγή γνκαιάθαο κε πηλέιν
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Δηθόλα 34 Δίδε
Γνκαιάθαο

Δηθόλα 32 Δθαξκνγή γνκαιάθαο κε ηε
κέζνδν κπάιαο

Κεθάιαην 8
Χπήζη μησανημάηυν
Απφ ηα παιαηνηέξα ρξφληα έσο θαη ηηο κέξεο καο ε ζπληήξεζε αιιά θαη
γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε επέκβαζε πάλσ ζηα έπηπια γηλφηαλ θαη γίλεηαη κε απιά
εξγαιεία ρεηξφο. Η ζπληήξεζε απηή θαζ΄απηή απαηηεί ιεπηνχο ρεηξηζκνχο, επνκέλσο
ε ρξήζε εξγαιείσλ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή. Σα εξγαιεία είλαη παξφκνηα
ή αθφκα θαη ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αξθεηά ρξφληα πξηλ, φπσο πξηφληα,
ζθαξπέια, πιάλεο ρεηξφο, ιίκεο, μχζηξεο θαη γεληθφηεξα έλαλ επξχ αξηζκφ
απηνζρεδίσλ εξγαιείσλ πνπ ήηαλ εηδηθεπκέλα γηα θάζε ρξήζε. Αλ θάλνπκε κηα βφιηα
ζε απηά ηα παιηά εξγαζηήξηα ζα δνχκε πάξα πνιιά. Αλακθίβνια βέβαηα ε χπαξμε
κεραλεκάησλ φπσο πιάλεο, θνξδέιεο, ζβνχξεο θ.α. είλαη επηβεβιεκέλε.
Καηά γεληθή νκνινγία είλαη ζίγνπξν πσο ε εμέιημε ηηο ηερλνινγίαο ζηα
κεραλήκαηα κπνξεί λα βνεζήζεη πάξα πνιχ, λα δηεπθνιχλεη παξαδείγκαηνο ράξε
ζηελ αληηγξαθή ειιεηπφλησλ ζθαιηζηψλ θνκκαηηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζην
ζέκα ηεο εηζαγσγήο λέαο ηερλνινγίαο φζνλ αθνξά ηα κεραλήκαηα παξαζέηνπκε ηε
ζπλνκηιία πνπ είρακε κε έλαλ απιφ επηπινπνηφ πνπ ελίνηε αζρνιείηαη κε ηελ
ζπληήξεζε επίπισλ: <<Σψξα πνπ πήξα απηφ ην κηθξφ cnc ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ
πην εχθνια, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα πνπ δελ ην είρα έπξεπε λα βάδσ ηνλ παηέξα
κνπ λα αληηγξάθεη ην ζρέδηα θαη λα πξνζπαζεί λα αλαηαξάμεη έλα πηζηφ
αληίγξαθν>>. Ο ηερλίηεο αλαθέξεηαη ζε έλα πνιχ κηθξφ ηξηψλ αμφλσλ cnc ην φπνην
πξνκεζεχηεθε απφ κία Ιεξά Μνλή πνπ ην ρξεζηκνπνηνχζαλ νη κνλαρνί.
πλνςίδνληαο ηα φζα αλαθέξακε γηα ηελ ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ
παξαηεξνχκε πσο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε ηερλνινγηθή άλζηζε έρεη επεξεάζεη
ζεηηθά αθφκα θαη αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ πίζηεπαλ πνηέ φηη ζα έρνπλ θαη ζα
ιεηηνπξγνχλ εμειηγκέλα κεράλεκα. Αλακθίβνια, θαη ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ρεηξφο
ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη φζα ρξφληα θαη αλ πεξάζνπλ.

Εικόνα 35 Επιτραπζηιο cnc
Εικόνα 36 Παραδοςιακά εργαλεία χειρόσ
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Εικόνα 37 Παραγωγι ξυλόγλυπτων με cnc
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Κεθάιαην 9
Βαζηθά ζηάδηα ζπληήξεζεο επίπισλ
Δπιλογή μεθοδολογίαρ και ςλικών
Αθνχ θαηαλνεζνχλ νη θζνξέο ηνπ θαζψο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ,
κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο θαζψο θαη ζηελ επηινγή
ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ. Σν αλ έλα έπηπιν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
ή ζα ηνπνζεηεζεί ζε έλα κνπζεηαθφ ρψξν είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηαη εμ
αξρήο δηφηη απαηηεί δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία ζπληήξεζεο.
ηαλ ην έπηπιν είλαη γηα κνπζεηαθή ρξήζε ν ζπληεξεηήο είλαη ιίγν πην
πεξηνξηζκέλνο ζηηο δηαζέζηκεο ιχζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ επίπινπ
θαη αθνινπζεί γλσζηά κνλνπάηηα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φηαλ ην έπηπιν είλαη γηα
νηθηαθή - θαζεκεξηλή ρξήζε ε κεζνδνινγία είλαη πην ειεχζεξε θαη ππάξρεη πνιχ πην
έληνλα ν παξάγνληαο αζθάιεηαο ηνπ ρξήζηε.

Καθαπιζμόρ ανηικειμένος
Δπφκελν ζηάδην είλαη ν θαζαξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ν νπνίνο βειηηψλεη ηελ
αηζζεηηθή θαηάζηαζε ηνπ επίπινπ θαη ην πξνζηαηεχεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα θαζαξηζηνχλ νπνηνηδήπνηε ξχπνη πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζην έπηπιν γηα
ηελ θαιχηεξε εκθάληζε θαη παξαηήξεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επίπινπ. Δπεηδή
πνιιέο θνξέο πάλσ ζηα έπηπια νη επηθαζήζεηο δε θεχγνπλ κε έλαλ απιφ ζάπσλα
θαη ρξεηάδνληαη ειαθξηνχο δηαιχηεο, ν ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ηερληθέο
ηνπ θηληξίζκαηνο πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζην έπηπιν, ψζηε λα κελ θαηαζηξέςεη θάπνηα
επηθάλεηα ηνπ επίπινπ. Οη δνθηκέο πνπ γίλνληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ απαηηνχλ εκπεηξία
απφ ηνλ ζπληεξεηή πάλσ ζηνπο δηαιχηεο. ηφρνο είλαη λα θαηαθέξεη λα απνκαθξχλεη
ηνπο ιεθέδεο θαη ηνπο ξχπνπο κε ηνλ πην ήπην δηαιχηε ψζηε λα κελ επεξεάζεη ηα
ππφινηπα πιηθά θηληξίζκαηνο ηεο θαηαζθεπήο.

Απενηόμυζη
Δίλαη ζχλεζεο θαηλφκελν έπηπια ηα νπνία είλαη πνιχ παιηά θαη είηε
ρξεζηκνπνηνχληαη είηε φρη λα έρνπλ πξνζβιεζεί απφ έληνκα - κχθεηεο. Απηφ γίλεηαη
δηφηη ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο ήξζαλ ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο (απμεκέλε
πγξαζία) ψζηε λα επδνθηκήζεη ν θαηαζηξεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ εληφκσλ. Έηζη
θξίλεηαη απαξαίηεην ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, είηε ππάξρεη ελεξγή είηε φρη πξνζβνιή
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λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξντφληα εληνκνθηφλνπ θαη κπθεηνθηφλνπ, είηε θαη ηα δχν καδί.
Η ρξήζε ηνπο είλαη επηβεβιεκέλε αθφκα θαη γηα πξφιεςε. Η εθαξκνγή ηνπο πξέπεη
λα γίλεηαη ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θάπνην θηλίξηζκα, γηα ιφγνπο θαιήο
απνξξφθεζεο ησλ πιηθψλ.

Λείανζη
Η ιείαλζε ζηα έπηπια επηηπγράλεηαη κε γπαιφραξηα, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη είηε κε ηξηβείν είηε κε ην ρέξη. Γε ρξεζηκνπνηνχκε ηξηβείν φηαλ
απαηηείηαη έλαο ήπηνο θαζαξηζκφο, δηφηη εχθνια κπνξνχκε λα θαηαζηξέςνπκε κία
επηθάλεηα. Δπίζεο ε ρξήζε γπαιφραξηνπ δελ είλαη ελδεηθλπφκελε ζε πεξηνρέο πνπ
ππάξρνπλ πνιχ εππαζή δηαθνζκεηηθά κέξε.

Αποζςναπμολόγηζη επίπλος
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε θπξίσο κε κεγάινπο
φγθνπο επίπισλ είλαη επθνιφηεξν λα απνζπλαξκνινγείηαη ην έπηπιν γηα λα
ζπληεξεζεί. Απηφ βέβαηα γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα
απνζπλαξκνινγεζεί ην έπηπιν. Αληίζεηα, έπηπια κηθξνχ κεγέζνπο πνπ δε ρξήδνπλ
ζπληήξεζεο ζε ζεκεία ζπλδέζκσλ (θαξέθια), δελ απαηηείηαη απνζπλαξκνιφγεζε.
Δίλαη βαζηθφ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο απνζπλαξκνιφγεζεο φια ηα
ηεκάρηα λα εμεηάδνληαη δηεμνδηθά θαη λα ηνπνζεηνχληαη εηηθέηεο πάλσ ζε απηά ψζηε
λα είλαη γλσζηφ πνπ πεγαίλεη ην θαζέλα. Η απνζπλαξκνιφγεζε κπνξεί λα είλαη κηα
εχθνιε δηαδηθαζία ή κηα δχζθνιε δηαδηθαζία. Π.ρ. ζέινληαο λα ζπληεξήζνπκε έλα
αληηθείκελν ζην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδεζκνινγία κφξζνπ-εγθνπήο είλαη
δχζθνιν λα απνθνιιεζεί ν ζχλδεζκνο φηαλ είλαη ηζρπξφο, ελψ φηαλ δελ είλαη, γίλεηαη
πην εχθνιν. ε απηφ ην ζεκείν θξχβεηαη θαη ν θίλδπλνο ηεο απνζπλαξκνιφγεζεο.

Σςνηήπηζη-αποκαηάζηαζη ξύλινυν ζηοισείυν
ε απηφ ην ζηάδην πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ
επαλαθνξά ηνπ επίπινπ ζε θαιή θαηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζπγθφιιεζε
απνθνιιεκέλσλ ζηνηρείσλ ή ε θαηαζθεπή λέσλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ζπξηάξη γξαθείνπ),
είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζπρλά ζηε ζπληήξεζε επίπισλ. ηαλ
γίλεηαη ε θαηαζθεπή λέσλ θνκκαηηψλ θαη εηδηθά εκθαλή ηκήκαηα πάλσ ζε έλα έπηπιν,
είλαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηείηαη ίδηα μπιεία θαη αλ είλαη εθηθηφ παιαηά μπιεία απφ
παιηά μπινπξγεία.
ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε θάπνηα ζνβαξή απψιεηα, π.ρ. έιιεηςε θπξίσο
θνκκαηηνχ ηνπ επίπινπ, γεγνλφο πνπ δηαηαξάζζεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ επίπινπ, είλαη
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θάηη πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Πέξα απφ ηα ειιείπνληα
ζηνηρεία ππάξρνπλ πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο ζρηζκάησλ ή ξσγκψλ πνπ απαηηείηαη ε
ρξήζε ζηφθνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε εμ αξρήο ηνλ ηειηθφ ρξσκαηηζκφ ηνπ
επίπινπ, ψζηε ν εθαξκνδφκελνο ζηφθνο λα είλαη ζρεδφλ απφιπηα φκνηνο κε ηελ
ηειηθή βαθή.

Δπαναζςναπμολόγηζη
ην ζηάδην ηεο επαλαζπλαξκνιφγεζεο ηνπ επίπινπ είλαη πξνθαλέο πσο φια
ηα ηκήκαηα πνπ είραλ αθαηξεζεί ζηελ απνζπλαξκνιφγεζε ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ίδηα
ζεκεία θαη ζα ζηεξεσζνχλ εθεί είηε κε ηε ρξήζε θαξθσηηθνχ είηε κε ηε ρξήζε
ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο. ζνλ αθνξά ηε ζπγθνιιεηηθή νπζία πξνκεζεπφκαζηε ηελ
θαηάιιειε θφιια ψζηε λα έρνπκε θαιά απνηειέζκαηα ζπγθφιιεζεο είηε ζε
εζσηεξηθφ ρψξν ή ζε εμσηεξηθφ. Δίλαη ζεκαληηθφ ζηελ εθαξκνγή θφιιαο λα
πξνζέρνπκε ηελ πνζφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κελ έρνπκε αληίζεηα
απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ αλακέλνπκε.

Βάτιμο επίπλος
Η ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο πάλσ ζηα έπηπια γίλεηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί πάλσ
ζε απηά έλα θάιπκκα πξνζηαζίαο. Σν θηλίξηζκα παίδεη ξφιν πξνζηαζίαο επάλσ ζηελ
επηθάλεηα αιιά ζπγρξφλσο θαζνξίδεη θαη ηελ ηειηθή αηζζεηηθή εηθφλα ηνπ επίπινπ. Η
επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξψκαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ηζηνξηθφ ηνπ επίπινπ
δειαδή κε ην ηη βαθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ απφ ηε δηθή καο επέκβαζε. Δίλαη
εχθνιν θαλείο λα θαηαιάβεη αλ κηα βαθή είλαη λεξνχ ή δηαιπηηθνχ, αιιά θαη λα κελ
κπνξεί λα ην αλαγλσξίζεη ζα ην θαηαλνήζεη ακέζσο αλ πάλσ ζε κηα βαθή
δηαιπηηθνχ εθαξκφζεη κηα βαθή λεξνχ. Έρεη θαζηεξσζεί πιένλ ζηε ζπληήξεζε λα
ρξεζηκνπνηνχληαη βαθέο λεξνχ νη νπνίεο είλαη πην θηιηθέο ζηε ρξήζε. Σν βαζηθφ
κεηνλέθηεκα ησλ βαθψλ απηψλ (βιέπε θεθάιαην 3) είλαη πσο δελ εθαξκφδνληαη
άςνγα κε ην πξψην ρέξη, έηζη θξίλεηαη αλαγθαία ε εθαξκνγή δεχηεξνπ ίζσο θαη
ηξίηνπ πεξάζκαηνο κέρξη λα έρνπκε πιήξε θάιπςε θαη νκνηφκνξθν ρξσκαηηζκφ.

Καηαγπαθή ηελικήρ καηάζηαζηρ
Σειεηψλνληαο φιεο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ην έπηπιν είλαη έηνηκν θαη
θαηαγξάθνληαη φιεο νη επεκβάζεηο πνπ έγηλαλ πάλσ ζην έπηπιν. Δίλαη βαζηθφ ζηα
ζηάδηα πνπ πξναλαθέξακε λα έρνπκε κία ζπλερή ιήςε θσηνγξαθηψλ
απεηθνλίδνληαο φιεο εθείλεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ θαηαγξαθή
νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο.
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πλνςίδνληαο ζα ιέγακε πσο φια ηα ζηάδηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη
ζπλήζσο ηα βαζηθφηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο θαη απαηηνχλ ζπλέπεηα
θαζψο θαη γλψζε ψζηε λα κελ έρνπκε θαηαζηξνθή ησλ επίπισλ. Γε ζεκαίλεη βέβαηα
πσο δε ρξεηάδεηαη θαη ε απαηηνχκελε εκπεηξία ζην λα έρνπκε έλα εμαηξεηηθφ
απνηέιεζκα. χκθσλα κε ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ κε παιαηνχο επηπινπνηνχο πνπ
αζρνιήζεθαλ ή θαη αζρνινχληαη κε ηε ζπληήξεζε φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηάδηα
είλαη πνιχ ζσζηά, αιιά πξνζηίζεληαη θαη άιια αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη έλα
έπηπιν.
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Πξαθηηθό κέξνο
Καξηέια Καηαγξαθήο Καηάζηαζεο - Σπληήξεζεο Δπίπινπ
Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
Πίηεο Γηψξγνο

πληεξεηέο
λνκα - Σχπνο
Δπίπινπ

Ραθαειίδεο Γηάλλεο
Ξχιηλν γξαθείν

Πεξηνρή
Πξνέιεπζε

Μνλαζηεξάθη-ΣΔΙ

Καηαζθεπαζηήο

Άγλσζηνο

Δχξεζε
Υξνλνιφγεζε

ΣΔΙ
20νο αηψλαο

Γηαζηάζεηο
Όςνο

83 cm

Μήθνο

Πιάηνο

79 cm

Γηάκεηξνο

Άιιεο
Γηαζηάζεηο

151 cm

Γηαζηάζεηο
ηκεκάησλ

Πεξηγξαθή
Μαζίθ πεχθν
Τιηθά
Καηαζθεπή
ηπι
Σνπηθά
ηνηρεία

Ομηά (νξηζκέλα ζεκεία)
Κφληξα πιαθέ
Κιαζηθφ ζηπι ηνπ 20νπ αηψλα. Έλα θιαζηθφ απφ άπνςεο ζρεδηαζκνχ γξαθείνπ.

Γηαθφζκεζε
Δπηθαλείαο
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Άιιεο
πιεξνθνξίεο

Καπάθη κε ππνδνρή δχν ζπξηαξηψλ
Γχν πιατλά ζε κνξθή ληνπιαπηψλ κε ξφιν πνδηψλ

Καρτζλα Καταγραφισ Κατάςταςθσ - υντιρθςθσ Επίπλου
Καηαζθεπή
Φυηογπαθίερ

Δκπξφο φςε

Πίζσ φςε

Πιάγηα φςε

Πιάγηα φςε

Λεπηνκέξεηα

Λεπηνκέξεηα

Σκίηζα - Γενικέρ παπαηηπήζειρ
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Καρτζλα Καταγραφισ Κατάςταςθσ - υντιρθςθσ Επίπλου
Καηάζηαζε Γηαηήξεζεο
Φζνξέο δνκηθώλ ζηνηρείσλ
Κπξηψο ψκα
φνδεςμοι

υρτάρια
χλδεζκνη

N ηαζεξφ Y

4

θέβξσκα

2

Ρίθλσζε

Y

Y

Καταςκευαςτικά Μζρθ
ρηζίκαηα
Ρσγκέο

Y

Ρίθλσζε

Y

Απνθνιιήζεηο

Υηππήκαηα

Y

παζίκαηα

Y

Απψιεηεο

Y

Ξεθινχδηζκα

Y

Y

Γδαξζίκαηα

Y

θέβξσκα Y

Άιιεο θζνξέο

Y

Μεταλλικά εξαρτιματα

Παξφληα

Y

Βιολογικι Προςβολι - Ζντομα

Διιείπνληα Y

Δλεξγή

Γηάβξσζε Y

Παιηά

N

„Αιιν N

Y

Φζνξέο δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ
Σχπνο Γηαθφζκεζεο

ηαζεξφ

N

Γραφείο 20

Αζηαζέο

N

ου

αιώνα

Απψιεηεο

θέβξσκα

N

N

ρηζίκαηα
Ρσγκέο

N

Ρίθλσζε

Φζνξέο επηκέξνπο ηκεκάησλ δηαθφζκεζεο

πάζηκν N Υαιαξφηεηα

N Απψιεηεο

N

Αηζζεηηθέο Φζνξέο
Ρχπαλζε

Y

Δθδνξέο

Έληνκα

N

Μνχρια

N Κφιιεο

Γεληθέο παξαηεξήζεηο
Y Γπζρξσκαηηζκφο Y

Αξθεηέο εθδνξέο
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N

Άιιν

N

Φζνξέο θηληξίζκαηνο
Σχπνο θηληξίζκαηνο

Βαθή λεξνχ

Δπηκέξνπο θζνξέο
Απψιεηεο

Y

Φνιίδσζε

N

Κνιιψδεο

N

Γεληθή φςε θηληξίζκαηνο

Μνχρια

N Θάκπσκα

Y

Άιιεο θζνξέο

Y

Γεληθέο παξαηεξήζεηο
Γηαθνξεηηθφο ρξσκαηηζκφο πνδηψλ- επηθάλεηαο

Ρχπαλζε

Y Κειίδεο

Σπλνιηθή Δθηίκεζε

2

Y

Γπζρξσκαηηζκφο

Κίλδπλνο επέκβαζεο

Y

Ν
N

Πνιχ ζακπή επηθάλεηα
1 = Άζιηα, 2 = Άζρεκε, 3 = Μέηξηα, 4 = Καιή, 5 = Άξηζηε
Y = Yes, N = No
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Καξηέια Καηαγξαθήο Καηάζηαζεο - Σπληήξεζεο Δπίπινπ
Όςε κεηά ηε ζπληήξεζε

Δκπξφο φςε

Πίζσ φςε

Πιάγηα φςε

Λεπηνκέξεηα

Γηαδηθαζίεο Σπληήξεζεο
1. Έιεγρνο ζηαζεξφηεηαο γξαθείνπ
2. Δληνπηζκφο πξνβιεκάησλ
3. Καζαξηζκφο
4. Δθαξκνγή κπθεηνθηφλνπ-εληνκνθηφλνπ, ιφγσ πξνζβνιήο
5. Πξψηε δνθηκή ρξψκαηνο
6. Σξίςηκν-μεκνληάξηζκα
7. Πξψην ζηνθάξηζκα
8. Πξψην βάςηκν
9. Γεχηεξν ζηνθάξηζκα
10. Γεχηεξν βάςηκν
11. Σειηθφ βάςηκν
12. Δθαξκνγή ηειηθνχ βεξληθηνχ (γνκαιάθα)~ 55 ~

Πιάγηα φςε

Λεπηνκέξεηα

Καξηέια Καηαγξαθήο Καηάζηαζεο - Σπληήξεζεο Δπίπινπ
Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

πληεξεηέο

Γεληθή άπνςε αληηθεηκέλνπ

Πίηεο Γηψξγνο
Ραθαειίδεο Γηάλλεο

λνκα - Σχπνο
Δπίπινπ
Πεξηνρή
Πξνέιεπζε
Καηαζθεπαζηήο
Δχξεζε
Υξνλνιφγεζε

Ξχιηλε θαξέθια
Μνλαζηεξάθη-ΣΔΙ

Άγλσζηνο
ΣΔΙ
20νο αηψλαο

Γηαζηάζεηο
Όςνο

42cm (έδαθνο έσο θάζηζκα)

Μήθνο

94cm (ζπλνιηθφ χςνο πιάηεο)

Πιάηνο

48,5cm

Γηάκεηξνο

60cm (θάζηζκα)

Άιιεο
Γηαζηάζεηο

44,7cm (βάζνο θαζίζκαηνο)

Γηαζηάζεηο
ηκεκάησλ

Πεξηγξαθή
Μαζίθ νμηά
Τιηθά
Καηαζθεπή
ηπι
Σνπηθά
ηνηρεία

Κιαζηθφ ζηπι ηνπ 20νπ αηψλα πνπ πξνζδίδεηαη θπξίσο απφ ηα κπξάηζα θαη ηε κνξθή ηεο
πιάηεο.

Γηαθφζκεζε
Δπηθαλείαο

ηελ θνξπθή ηεο πιάηεο ππάξρνπλ δχν αληηθξηζηά μπιφγιππηα.
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Άιιεο
πιεξνθνξίεο

Καρτζλα Καταγραφισ Κατάςταςθσ - υντιρθςθσ Επίπλου
Καηαζθεπή
Φωτογραφίεσ

Δκπξφο φςε

Πίζσ φςε

Πιάγηα φςε

Πιάγηα φςε

Λεπηνκέξεηα

κίτςα - Γενικζσ παρατθριςεισ
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Λεπηνκέξεηα

Καρτζλα Καταγραφισ Κατάςταςθσ - υντιρθςθσ Επίπλου
Καηάζηαζε Γηαηήξεζεο

Φζνξέο δνκηθώλ ζηνηρείσλ
Κπξηψο ψκα
φνδεςμοι

πξηάξηα

4 Αςτακζσ

N

Καηαζθεπαζηηθά Μέξε

ν

χιςίματα
Ρωγμζσ

Y

Ρίκνωςθ

Y

ηαζεξφ

Αποκολλιςεισ

Χτυπιματα

N
Y

χλδεζκνη

Y

παςίματα
Γδαρςίματα

Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα
Παρόντα

N

Απϊλειεσ
κζβρωμα

N Ρίθλσζε N

N

Ξεφλοφδιςμα

Y

Άλλεσ φκορζσ

N
N

Βηνινγηθή Πξνζβνιή - Έληνκα

Ελλείποντα

N

N

θέβξσκα

N

Διάβρωςθ

N

N

Δλεξγή

Y

Παιηά

Y

„Αιιν

N

Φζνξέο δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ
Σχπνο Γηαθφζκεζεο

Κλασική καρέκλα 20

ου

αιώνα

ρηζίκαηα
ηαζεξή

N

Αζηαζήο

N

Απψιεηεο

N

θέβξσκα

N

Ρσγκέο

Ρίθλσζε

N

Φζνξέο επηκέξνπο ηκεκάησλ δηαθφζκεζεο

πάζηκν N Υαιαξφηεηα

N

Έληνκα

Απψιεηεο N

Αηζζεηηθέο Φζνξέο

Y

Μνχρια

N Κφιιεο

Γεληθέο παξαηεξήζεηο

Ρχπαλζε N Δθδνξέο Y Γπζρξσκαηηζκφο Y

Είχε αρκετζσ εκδορζσ
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N

Άιιν

N

Φζνξέο θηληξίζκαηνο
Σχπνο θηληξίζκαηνο

Βαθή λεξνχ

Δπηκέξνπο θζνξέο
Απψιεηεο

N

Φνιίδσζε

N

Κνιιψδεο

N

Μνχρια

Γεληθή φςε θηληξίζκαηνο
Ρχπαλζε

N Κειίδεο

Σπλνιηθή Δθηίκεζε

2

N Θάκπσκα

N Άιιεο θζνξέο

Y

Γεληθέο παξαηεξήζεηο
Y

Γπζρξσκαηηζκφο
Κίλδπλνο επέκβαζεο

N
N

1 = Άζιηα, 2 = Άζρεκε, 3 = Μέηξηα, 4 = Καιή, 5 = Άξηζηε
Y = Yes, N = No
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Καρτζλα Καταγραφισ Κατάςταςθσ - υντιρθςθσ Επίπλου
Όςε κεηά ηε ζπληήξεζε

Δκπξφο φςε

Πίζσ φςε

Πιάγηα φςε

Λεπηνκέξεηα

Διαδικαςίεσ υντιρθςθσ
1 Έιεγρνο ζηαζεξφηεηαο ηεο θαξέθιαο
2 Δληνπηζκφο πξνβιεκάησλ
3 Λείαλζε επηθαλεηψλ
4 Δθαξκνγή κπθεηνθηφλνπ-εληνκνθηφλνπ, ιφγσ πξνζβνιήο
5 Υξήζε peg γηα επαλαδφκεζε ηνπ μχινπ
6 ηνθάξηζκα
7 Σξίςηκν
8 Βαθή λεξνχ, ρξψκαηνο Βέγγε
9 Δπαλαβαθή
10 Δθαξκνγή ηειηθνχ βεξληθηνχ (γνκαιάθα)
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Πιάγηα φςε

Λεπηνκέξεηα

Κεθάιαην 10
Ιζηοπικά ζηοισεία γπαθείος - καπέκλαρ
Σν γξαθείν φπσο θαη ε θαξέθια αλήθνπλ ζην Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη
Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ παξάξηεκα Καξδίηζαο. Σα ζπγθεθξηκέλα έπηπια ηα
νπνία επηιέρζεθαλ γηα λα ζπληεξεζνχλ, κεηαθέξζεθαλ ζην ηκήκα απφ ηνλ ηδξπηή
ηνπ ηκήκαηνο θχξην Ισάλλε Καθαξά, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο
ζπληήξεζεο επίπινπ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ θχξην Καθαξά Ισάλλε, ηνλ
θχξην Καθάβα Κσλζηαληίλν θαζψο επίζεο θαη απφ παιαηνχο εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο
ηεο πεξηνρήο Κνδάλεο θαη Λακίαο, ην γξαθείν ηνπνζεηείηαη ηελ πεξίνδν 1970 έσο
1980. ζνλ αθνξά ηελ θαξέθια θαη πάιη, εξεπλψληαο ηε ρξνλνινγηθή ηνπνζέηεζή
ηεο κε ηνλ πξναλαθεξζέληα ηξφπν δηαπηζηψλεηαη πσο είλαη αξθεηά λεφηεξε ζε
ζρέζε κε ην γξαθείν. Σνπνζεηείηαη ινηπφλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία .
ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε ηελ ειεθηξνληθή ζπλνκηιία
πνπ είρακε κε ηνλ θχξην Ισάλλε Καθαξά, ηδξπηή ηνπ ηκήκαηνο :<< Γηάλλε θαη Γηψξγν
ηα έπηπια πνπ βιέπσ ζηηο δχν εηθφλεο κε πάλε πίζσ ζην μεθίλεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ
Σκήκαηνο (αξρέο δεθαεηίαο ηνπ 2000), ηφηε πνπ ζηε πξνζπάζεηά κνπ λα νξγαλψζσ
ην εξγαζηήξην ζπληήξεζεο επίπισλ θαη μχιηλσλ θαηαζθεπψλ πξνκεζεπφκνπλα
παιηά έπηπια, πιηθά θαη ηερλνγλσζία απφ ηελ αγνξά, απφ παιαηνπσιεία ζηελ
πιαηεία Αβπζπλίαο θαη ζηελ Ιεξά νδφ θαη απφ θνξείο εζεινληέο ππνζηεξηθηέο ηεο
πξνζπάζεηαο. Με ηα ιίγα ρξήκαηα πνπ δηαζέηακε αγνξάζακε θάπνηνπο ζθειεηνχο
απφ παιηά έπηπια, θεξηά, ιάδηα, γνκαιάθα θιπ. Απφ εθεί ινηπφλ πξνέξρνληαη ηα
έπηπια απηά. θαιή επηηπρία ζηε δνπιεηά ζαο>>.
Σα δχν απηά έπηπια παξαιήθζεθαλ απφ ηελ απνζήθε ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ
παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο Γξ Κσλζηαληίλν
Καθάβα. ηε ζπλέρεηα ηα δχν απηά έπηπια κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο επίπισλ (παιαηφ μπινπξγείν), φπνπ δηαπηζηψζεθε
εθηελέζηεξα ε θαηάζηαζή ηνπο θαη ν βαζκφο θζνξάο ηνπο.

Μακποζκοπική παπαηήπηζη

Δηθόλα 38 Άπνςε γξαθείνπ

Δηθόλα 39 Άπνςε θαξέθιαο
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Ξεθηλψληαο απφ ην γξαθείν, ρσξίο λα πξνβνχκε ζε θάπνην μεκνληάξηζκα,
παξαηεξήζακε πσο έρεη ππνζηεί θάπνηεο θζνξέο, θπξίσο ζην θηλίξηζκά ηνπ, φπσο
επίζεο θαη ζε δηάθνξα ηκήκαηά ηνπ (ζπξηάξη, πνξηάθηα). Δπίζεο παξαηεξήζεθε κία
εκθαλήο πξνζβνιή απφ έληνκα ζην εζσηεξηθφ κέξνο ησλ ληνπιαπηψλ. Δπηπιένλ,
πξέπεη λα ζεκεησζεί ε έιιεηςε ελφο εθ ησλ δχν ζπξηαξηψλ πνπ ππήξραλ ζην
γξαθείν. Καηά ηε καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε δηαπηζηψζεθε πσο ππήξραλ πνιιέο
ραξαθηέο θαη αξθεηνί ξχπνη.
ζνλ αθνξά ην θηλίξηζκα παξαηεξήζεθαλ δηρξσκίεο αθφκα θαη ηξηρξσκίεο
φπσο επίζεο θαη έλα ζάκπσκα θπξίσο ζηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ γξαθείνπ. πσο
πξνείπακε ππήξραλ δηαθνξέο ζηα ρξψκαηα ηνπ γξαθείνπ, πνπ ήηαλ απφ καχξν
ρξψκα έσο έλα θεξαζί ρξψκα.

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζην έλα εθ ησλ δχν πιατλψλ ηκεκάησλ ηνπ γξαθείνπ
ππήξρε έλα εκθαλέο ζρήκα ξφκβνπ, ην νπνίν καο ππνδειψλεη ηε θζνξά πνπ είρε
ππνζηεί ν ηακπιάο ζε εθείλν ην ζεκείν θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ πξνεγνχκελν
ζπληεξεηή. Η εκθάληζε απηήο ηεο θζνξάο γίλεηαη αθφκα πην έληνλε ιφγσ ηνπ
δηαθνξεηηθνχ είδνπο μχινπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί (νμηά αληί γηα πεχθν). Παξφιε
ηελ πξνεγνχκελε ζπληήξεζε πνπ είρε ππνζηεί ην γξαθείν δελ κπνξνχκε λα πνχκε
πσο είρε δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε. Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ γξαθείνπ είραλ
απνθηήζεη ζάκπσκα θαη ππήξρε ζθνπξηά ζηνπο κεληεζέδεο θαη ζηηο θιεηδαξηέο.

Δηθόλα 41 Απγά εληόκσλ εζσηεξηθά
ηνπ επίπινπ

Δηθόλα 40 Παξαηήξεζε
ζακπώκαηνο επηθάλεηαο γξαθείνπ

Δηθόλα 42 Δκθαλήο δηαθνξά είδνπο
μύινπ σο κπάισκα ζην πιατλό

Δηθόλα 43 Γηαθνξά ρξώκαηνο ζηηο
επηθάλεηεο
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Κεθάιαην 11
Βήκαηα ζπληήξεζεο γξαθείνπ
Έπιπλο ππιν ηη ζςνηήπηζη

Δηθόλα 44 Μπξνζηηλή όςε γξαθείνπ

Δηθόλα 45 Πίζσ όςε γξαθείνπ

Δηθόλα 47 Άπνςε ζπξηαξηνύ

Δηθόλα 46 Άπνςε ειιείπνληνο
ζπξηαξηνύ

Δηθόλα 48 Άλσ όςε γξαθείνπ

Δηθόλα 49 Πιάγηα όςε γξαθείνπ
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Καθαπιζμόρ επίπλος
Πξψην ζηάδην ζην εγρείξεκα καο ήηαλ ν θαζαξηζκφο ηνπ γξαθείνπ, γηα λα
κπνξέζνπκε λα δνχκε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο ήηαλ θάησ απφ ηνπο
ξίπνπο. Πξψην πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ζαπνχλη ρακεινχ Ph γηα λα κελ
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα απνρξσκαηηζκνχ. Σν ζαπνχλη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο
βακκέλεο επηθάλεηεο, ελψ αληίζεηα ζηηο επηθάλεηεο πνπ δελ ππήξρε θηλίξηζκα
ρξεζηκνπνηήζεθε white spirit. Τπήξμαλ ζεκεία πνπ νη επηθαζίζεηο ηηο ζθφλεο θαη
άιισλ ξίπσλ είραλ απνθηήζεη ζπλνρή κε ην έπηπιν θαη έηζη θξίζεθε αλαγθαία ε
ρξήζε δηαιπηψλ ψζηε λα θαζαξηζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα.

Δηθόλα 50 Ξεζθόληζκα επίπινπ

Δηθόλα 52 Σαπνύλη ρακεινύ pH

Δηθόλα 51 Παληά ηα νπνία
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην μεζθόληζκα

Δηθόλα 50 White spirit

Δηθόλα 55 Δθαξκνγή δηαιύηε γηα
απνκάθξπλζε ιεθέδσλ

Δηθόλα 51 Γηαιπηηθό λίηξνπ
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Απενηόμυζη
πσο πξναλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην αλαθαιχθζεθαλ έληνκα
θαη θάπνηεο κηθξέο νπέο ζηνλ πάην ηνπ γξαθείνπ. Απηφ καο ππνδειψλεη ηελ
παξνπζία πξνζβνιήο μπινθάγσλ εληφκσλ. Η πξνζβνιή πηζηεχνπκε πσο ήηαλ
παιαηά θαη απηφ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ απνπζία μπιφζθνλεο ζην εζσηεξηθφ. Παξφια
απηά ζεσξήζακε ζθφπηκν λα γίλεη απεληφκσζε, γηα λα είκαζηε δηαζθαιηζκέλνη απφ
απηφλ ηνλ παξάγνληα κειινληηθήο θζνξάο. Η εθαξκνγή ηνπ εληνκνθηφλνπ έγηλε ζηα
ζεκεία ηνπ επίπινπ πνπ δελ ήηαλ θηληξηζκέλα, γηα λα πεηχρνπκε κεγάιε δηείζδπζε.
Αληίζεηα ζηα θηληξηζκέλα ζεκεία δελ έγηλε επάιεηςε ηνπ εληνκνθηφλνπ θαη απηφ δηφηη
δε ζα πεηπραίλακε δηείζδπζε ηνπ απεληνκνηηθνχ. Η δηαδηθαζία ηεο απεληφκσζεο
απαηηεί ην ηχιηγκα ηνπ επίπινπ κε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία, φζν απηφ είλαη εθηθηφ
(ζεινθάλ) θαη παξακνλή ζε απηή ηε ζπζθεπαζία γηα δχν εβδνκάδεο.

Δηθόλα 57Απεληνκνηηθό πγξό

Δηθόλα 52 Δθαξκνγή απεληνκνηηθνύ πγξνύ

Δηθόλα 54 Τύιηγκα πιατλώλ θαη ζπξηαξηνύ
απνκόλσζε ηνπ νμπγόλνπ

Δηθόλα 53 Τύιηγκα επηθάλεηαο γηα απνκόλσζε
ηνπ νμπγόλνπ
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Ππώηη δοκιμή σπώμαηορ
Η πξψηε απφπεηξα γηα ζπληήξεζε ρξψκαηνο θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή, έγηλε επάλσ ζην ππάξρνλ ρξψκα πξνζπαζψληαο
κε δηάθνξεο αλακείμεηο ρξσκάησλ λα πεηχρνπκε ην ζπλδπαζκφ ρξσκάησλ πνπ
ππήξραλ επάλσ ζην έπηπιν. Σα ρξψκαηα πνπ επηιέρηεθαλ ήηαλ λεξνχ, φπσο
βηβιηνγξαθηθά απαηηεί ε ζπληήξεζε, θαη νη απνρξψζεηο ήηαλ θεξαζηά, θαξπδηά,
ζθνχξα θαξπδηά θαη βέγγε.
Βιέπνληαο ην απνηέιεζκα, φπσο θαίλεηαη
άιισζηε θαη ζηελ εηθφλα δίπια, δε κείλακε
ηθαλνπνηεκέλνη θαη απνθαζίζηεθε ε νιηθή
απνκάθξπλζε
ηνπ
ρξψκαηνο
θαη
ε
επαλαβαθή γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε
έλα αμηφινγν απνηέιεζκα.

Δηθόλα 60 Δθαξκνγή ρξώκαηνο ζην ήδε
ππάξρνλ ρξώκα

Δηθόλα 55 Απνραξηάξηζκα θαη βακκέλε
επηθάλεηα
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Τπίτιμο - ξεμονηάπιζμα γπαθείος
Σν απνραξηάξηζκα έγηλε κε ηξηβεία ρεηξφο θαη γπαιφραξηα No 80,100,120.
Παξάιιεια γηα λα δηεπθνιπλζνχκε ζην ηξίςηκν φινπ ηνπ γξαθείνπ εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά, θξίζεθε ζθφπηκν ην μεκνληάξηζκα ησλ ληνπιαπηψλ θαη γεληθφηεξα ε
απνκάθξπλζε φζσλ θνκκαηηψλ κπνξνχζαλ λα απνκαθξπλζνχλ.

Δηθόλα 62 Τξίςηκν θάησ επηθάλεηαο
γξαθείνπ

Δηθόλα 56 Τξίςηκν εζσηεξηθά πιατλνύ

Δηθόλα 57 Ξεκνληάξηζκα πάηνπ πιατλνύ
ζηνηρείνπ
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Ππώηο ζηοκάπιζμα - επιδιοπθώζειρ
Λφγσ ησλ βαζηψλ γξαηζνπληψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ξηγκαηψζεσλ πνπ
ππήξραλ ζην έπηπιν, θξίζεθε αλαγθαία ε ρξήζε ηνπ πξψηνπ ιαλζαζκέλνπ
αλνηρηφρξσκνπ ζηφθνπ.

Δηθόλα 65 Αλάγθε ζηνθαξίζκαηνο ζην πνξηάθη

Δηθόλα 67 Δθαξκνγή ζηόθνπ ζην πνξηάθη

Δηθόλα 66 Σηνθάξηζκα πιατλνύ

Δηθόλα 58 Σηνθάξηζκα θάησ επηθάλεηαο γξαθείνπ

Δηθόλα 59 Πξώηνο ιαλζαζκέλνο ζηόθνο

ζνλ αθνξά ηα ζπαζίκαηα θαη γεληθφηεξα ηηο θζνξέο πνπ έγηλαλ αληηιεπηέο
θπξίσο ζην μεκνληάξηζκα ηνπ επίπινπ θαη έρξεδαλ επηδηφξζσζεο, απηέο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Η δπζθνιφηεξε θζνξά πνπ ππήξρε ήηαλ έλα κέξνο απφ ην
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πνξηάθη πνπ είρε ζαπίζεη θαη έπξεπε λα απνκαθξπλζεί έλα αξθεηά κεγάιν θνκκάηη
θαη λα αληηθαηαζηαζεί. Δπφκελν δχζθνιν ζεκείν ήηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ ειιείπνληνο
ζπξηαξηνχ.

Δηθόλα 62 Σάπηζκα ηκήκαηνο από ην πνξηάθη

Δηθόλα 60 Δπηδηόξζσζε ζην πνξηάθη

Δηθόλα 61 Δπηζθεπή ζαπηζκέλνπ ηκήκαηνο

Δηθόλα 73 Αληηθαηάζηαζε ζαπηζκέλνπ
ηκήκαηνο ζην πνξηάθη

Δηθόλα 74 ζπάζηκν ζηελ θνξλίδα ηνπ πιατλνύ
κέξνπο ηνπ γξαθείνπ

Δηθόλα 63 Δπηδηόξζσζε ηκήκαηνο
πιατλνύ
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Δηθόλα 64 Κόιιεζε ζπαζίκαηνο ζην θαπάθη
πιατλνύ

Δηθόλα 67 Δπηζθεπή πάηνπ επηθάλεηαο
γξαθείνπ

Δηθόλα 80 Σύλδεζκνο ρειηδνλννπξά ζην ζπξηάξη

Δηθόλα 65 Δπηζθεπή πνδηνύ πιατλνύ

Δηθόλα 66 Κόιιεζε πάηνπ επηθάλεηαο γξαθείνπ

Δηθόλα 81 Καηαζθεπή ζπξηαξηνύ
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Δηθόλα 82 Καηαζθεπή ηκήκαηνο ζπξηαξηνύ

Δηθόλα 68 Καηαζθεπή ζπξηαξηνύ

Έλα αθφκα θζαξκέλν - ζαπηζκέλν ζεκείν πάλσ ζην γξαθείν ήηαλ νη πάηνη
ησλ δχν πιατλψλ ληνπιαπηψλ ηνπ επίπινπ. Κξίζεθε αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε ηνπο
κε ίδηνπ είδνπο μχινπ (πεχθν) γηα ιφγνπο αηζζεηηθνχο, αιιά θπξίσο γηα αληνρή ζηε
ρξήζε.

Δηθόλα 69 Σαπηζκέλνη πάηνη

Δηθόλα 85 Νένη πάηνη

Ππώηο βάτιμο
Δπηιέγνληαο ηελ πην θνληηλή απφρξσζε πνπ δεκηνπξγήζακε έρνληαο ζηε
ζθέςε καο ηελ πξψηε απφρξσζε ηνπ γξαθείνπ, θαηαιήμακε ζηελ αλάκεημε ελφο
κέξνπο ζθνχξαο θαξπδηάο θαη ελφο κέξνπο θεξαζηάο. Σν απνηέιεζκα πνπ πήξακε
δελ δηθαίσζε ηελ επηινγή καο θαη απηφ νθείιεηαη ζηνλ ιαλζαζκέλν αλνηρηφρξσκν
ζηφθν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Η δνθηκή πξαγκαηνπνηήζεθε πάλσ ζην έπηπιν ζε
θξπθά ζεκεία(θάησ κέξνο γξαθείνπ θαη ιίγν πιατλφ κέξνο).

Δηθόλα 86 Δπηινγή πξώηνπ ρξώκαηνο

Δηθόλα 70 Δκθάληζε ζηόθσλ ζην πιατλό κέξνο
ηεο επηθάλεηαο
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Δηθόλα 88 Δκθάληζε ζηόθσλ ζην θάησ κέξνο
ηεο επηθάλεηαο

Γεύηεπο ζηοκάπιζμα
Αθνχ αθαηξέζακε ηνλ πξψην ζηφθν απφ ην γξαθείν θαη θαηαιήγνληαο ζε κία
πην ζθνχξα απφρξσζε απφ ηελ αξρηθή κε θχξην ρξψκα ηε ζθνχξε θαξπδηά, γηα
ιφγνπο θάιπςεο πξνβιεκάησλ, εθαξκφζακε ζηφθν ν νπνίνο γηα λα δεκηνπξγεζεί
αλακείρζεθαλ δηάθνξνη ρξσκαηηζκνί (Βέγγε, ζθνχξα θαξπδηά θαη ζθνχξα θεξαζηά).

Δηθόλα 89 Γνθηκή ζηόθνπ ζύκθσλα κε
δνθηκαζηηθό ρξώκα

Δηθόλα 90 Γνθηκή ζηόθνπ ζε βακκέλε
επηθάλεηα

Γεύηεπο βάτιμο
Η δεχηεξε απφπεηξα βαςίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο
παξνπζίαζε δχν πξνβιήκαηα. Σν πξψην πξφβιεκα είρε λα θάλεη, φπσο πηζηεχνπκε,
κε ηελ πξνεγνχκελε ζπληήξεζε πνπ είρε γίλεη θαη έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ππήξραλ
θάπνηα θνπζθψκαηα ζηε ζχλδεζε ηνπ θαπιακά κε ην ςηιφ θφληξα πιαθέ πνπ
βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ γξαθείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ θάπνην πξνεγνχκελν
ηξίςηκν πνπ είρε γίλεη, ν θαπιακάο ζηα θνπζθψκαηα απηά είρε ηξηθηεί αλνκνηφκνξθα
κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ θφληξα πιαθέ.
Σν δεχηεξν πξφβιεκα είρε λα θάλεη κε ηελ εκθάληζε ησλ ζηφθσλ, δηφηη ην
ρξψκα πνπ είρακε επηιέμεη δελ κπνξνχζε λα ηνπο θαιχςεη, παξφιν πνπ φπσο
είδακε θαη ζηηο παξαπάλσ θσηνγξαθίεο ζηηο δνθηκέο ησλ ζηφθσλ ζε ζρέζε κε ην
ρξψκα ήηαλ θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ φκνηα.
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Οη ιχζεηο πνπ ζπδεηήζεθαλ γηα ηα πξνβιήκαηα απηά κε ηνλ ππεχζπλν
θαζεγεηή, θαζψο θαη κε ηνλ θχξην Μπφζν Γεξάζηκν, πνπ πξνζθέξζεθε λα βνεζήζεη,
ήηαλ νη εμήο:
1. Αιιαγή ηεο επηθάλεηαο ηνπ γξαθείνπ κε λέν θφληξα πιαθέ επελδεδπκέλν κε
θάπνην μπιφθπιιν. Η ζπγθεθξηκέλε ιχζε βηβιηνγξαθηθά δελ είλαη
ελδεδεηγκέλε φπσο καο εμήγεζαλ θαη νη θαζεγεηέο, θαη ν ιφγνο είλαη φηη κία
ηέηνηα ιχζε απνζθνπεί πεξηζζφηεξν ζε αληηθαηάζηαζε παξά ζπληήξεζε.
2. Σέιεηα ιείαλζε ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ φια ηα θνπζθψκαηα θαη ζπγρξφλσο
λα γίλεη πην ηξαρηά ε επηθάλεηα γηα λα κπνξέζνπκε λα θνιιήζνπκε έλα
θχιιν θαπιακά επάλσ ζην ππάξρνλ θφληξα πιαθέ. Η ιχζε απηή δελ ήηαλ
πινπνηήζηκε αθελφο δηφηη θαη πάιη μεθεχγακε απφ ην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο,
αθεηέξνπ γηαηί ηπρφλ πξεζάξηζκα ζε ζεξκή πξέζα ζα κπνξνχζε λα
πξνθαιέζεη ζπαζίκαηα.
3. Σξίηε ιχζε ήηαλ ε αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ζε ηειείσο ζθνχξα απφρξσζε
(Βέγγε) κε ρξήζε ηδίνπ ζηφθνπ. Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε απηή ε ιχζε
παξαηεξήζεθαλ θαη πάιη πξνβιήκαηα κε ηελ εκθάληζε ζεκαδηψλ.
4. Σειηθή ιχζε ήηαλ ε ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κεηαγελέζηεξα
ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ζπληήξεζεο. Η επηινγή ζήιεξ κε
κία αλάκεημε ειάρηζηνπ ρξψκαηνο (έλα θαπάθη ρξψκα) δηαιπηηθνχ θξίζεθε
επηβεβιεκέλε. Απηή ε ιχζε επηιέρηεθε θαη εθαξκφζηεθε ψζηε λα δνχκε ηα
ηειηθά απνηειέζκαηα. Έηζη κεηά ηα ηξία ρέξηα βέγγε λεξνχ πεξάζηεθε ην
ρξσκαηηζκέλν ζήιεξ. Ιθαλνπνηεζήθακε ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ
πξνεγνχκελε εηθφλα πνπ ππήξρε.

Δηθόλα 91 Δπηθάλεηα βακκέλε κε ζθνύξα
θαξπδηά-Βέγγε θαη όκνηνπο ζηόθνπο

Δηθόλα 92 Παξαηήξεζε θνπζθώκαηνο
θαπιακά ζηελ επηθάλεηα
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Δηθόλα 71 Αμηνιόγεζε απνηειέζκαηνο
επηθάλεηαο

Δηθόλα 72 Δκθάληζε ζηόθσλ ζηα πνξηάθηα

Τελικό βάτιμο
Μεηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο απνηπρεκέλεο απφπεηξεο βαςίκαηνο , πνπ
είδακε παξαπάλσ, ε ιχζε κε ην ρξσκαηηζκφ Βέγγε-ζήιεξ (ιχζε 4) θάλεθε λα
απνδίδεη ηα αλάινγα απνηειέζκαηα ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα
πξνεγνχκελα. πσο θαίλεηαη άιισζηε θαη ζηηο θσηνγξαθίεο δελ είρακε ηφζν
έληνλεο αλνκνηνκνξθίεο θαη γεληθφηεξα ππήξμε κηα θαιή θάιπςε ησλ πξνβιεκάησλ.
Δπραξηζηεκέλνη απφ ην απνηέιεζκα πξνρσξήζακε ζηελ απνπεξάησζε φινπ ηνπ
επίπινπ βάθνληαο φια ηα κέξε ηνπ επίπινπ.

Δηθόλα 95 Απνπεξάησζε βαςίκαηνο

Δηθόλα 73 Λεπηνκέξεηεο βαθήο

Δηθόλα 74 Βάςηκν εζσηεξηθώλ ηκεκάησλ πιατλώλ κε
πηλέιν
Δηθόλα 75 Τειηθό βάςηκν πιατλνύ
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Δηθόλα 76 Τειηθό βάςηκν επηθάλεηαο γξαθείνπ

Δθαπμογή γομαλάκαρ
Μεηά ηα ηξία πεξάζκαηα απφ ην ρξψκα λεξνχ (Βέγγε) θαη ην ηειεπηαίν ρέξη κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζήιεξ, θηάζακε ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ θηληξίζκαηνο. Η επηινγή ηνπ
γαιιηθνχ θηληξίζκαηνο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εθαξκνγή γνκαιάθαο. Η εθαξκνγή
ηεο γνκαιάθαο έγηλε κε πηλέιν θαιήο πνηφηεηαο. Ο βαζηθφο ιφγνο επηινγήο πηλέινπ
είλαη ε απφθαζε πνπ πήξακε λα ρξεζηκνπνηεζεί έηνηκε πξνο ρξήζε γνκαιάθα. Η
γεληθή άπνςε γηα ην ζέκα ηεο γνκαιάθαο είλαη πσο φζα πεξηζζφηεξα ρέξηα
πεξαζηνχλ ηφζν πην έληνλν ζα είλαη ην γπάιηζκα (gloss) πνπ ζα επηηεπρζεί. Σα ρέξηα
πνπ πεξαζηήθαλ ζην έπηπιν ήηαλ ηέζζεξα, ζε εθείλν ην ζεκείν είρακε έλα πνιχ
θαιφ απνηέιεζκα ην νπνίν καο ηθαλνπνηνχζε. Σν ιάζνο ζηελ εθαξκνγή ηεο
γνκαιάθαο πνπ θάλακε ήηαλ ην πέξαζκα ζε αληίζεηε θνξά, πξάγκα πνπ είλαη ιάζνο,
δηφηη δε θέξλεη θαιφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα.

Δηθόλα 77 Δθαξκνγή γνκαιάθαο ζην
πιατλό

Δηθόλα 101 Δθαξκνγή δύν ρεξηώλ γνκαιάθαο
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Δηθόλα 79 Δθαξκνγή ηεζζάξσλ ρεξηώλ
γνκαιάθαο

Δηθόλα 78 Γηαθνξά γνκαιάθαο-βαθήο λεξνύ

Δηθόλα 104 Δπηθάλεηα γξαθείνπ κε ηέζζεξα ρέξηα γνκαιάθα

Μονηάπιζμα επίπλος - πέπαζμα μεηαλλικών ζηοισείυν
Μεηά ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο γνκαιάθαο ήξζε ε ζηηγκή γηα ην ηειηθφ
κνληάξηζκα. Κξίζεθε αλαγθαία ε δηάλνημε λέσλ νπψλ ζηνλ πάην ηεο επηθάλεηαο,
ψζηε λα έρνπκε πην θαιή ηνπνζέηεζε - γψληαζκα ηνπ γξαθείνπ. Σέινο
ηνπνζεηήζεθαλ κεληεζέδεο, θιεηδαξηέο θαη ρεξνχιηα ηα νπνία βάθηεθαλ ζε ρξψκα
ρξπζφ, ην νπνίν ζπκίδεη ην αξρηθφ.

Δηθόλα 80 Γηάλνημε νπώλ γηα θαιύηεξε
ζύλδεζε επηθάλεηαο-πιαηλώλ

Δηθόλα 81 Μνληάξηζκα γξαθείνπ
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Δηθόλα 82 Βάςηκν κεηαιιηθώλ
ζηνηρείσλ

Δηθόλα 108 Βάςηκν κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ

Δηθόλα 84 Τειεησκέλε επηθάλεηα

Δηθόλα 83 Τνπνζέηεζε ρεξνπιηνύ ζην
ζπξηάξη

Δηθόλα 85 Γξαθείν κνληαξηζκέλν
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Κεθάιαην 12
Βήκαηα ζπληήξεζεο θαξέθιαο

Έπιπλο ππιν ηη ζςνηήπηζη

Δηθόλα 87 Τειηθή επηινγή θαξέθιαο

Δηθόλα 89 Μπξνζηηλή όςε

Δηθόλα 86 Πιάγηα όςε

Δηθόλα 88 Λεπηνκέξεηα πιάηεο (μπιόγιππην)

Δηθόλα 90 Πίζσ όςε
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πσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην έληεθα (11) ε θαξέθια αλήθεη ζην ηκήκα
ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ. Παξαιάβακε ηελ θαξέθια ζηελ
θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο παξαπάλσ θσηνγξαθίεο θαη κε ηελ πξψηε
καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε δηαπηζηψζακε πσο ππήξραλ εθηεηακέλεο θζνξέο.
Πξψην βήκα γηα ηε ζπληήξεζε ηεο θαξέθιαο ήηαλ ε επηινγή θηληξίζκαηνο.
Λφγσ ηνπ φηη γηα ην γξαθείν είρε επηιερζεί ην γαιιηθφ θηλίξηζκα, απνθαζίζηεθε κε
ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή λα ζπλερίζνπκε κε ηελ ίδηα ηερληθή θαη ζηελ θαξέθια.

Δθαπμογή ενηομοκηόνος - μςκηηοκηόνος

Αξρηθφ ζηάδην ήηαλ ε εθαξκνγή εληνκνθηφλνπ - κπθεηνθηφλνπ, ε νπνία έγηλε
κε ρξήζε πηλέινπ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο ηεο θαξέθιαο θαη απηφ δηφηη είρε
εθηεηακέλε πξνζβνιή απφ βηνινγηθνχο ερζξνχο. Η δηαδηθαζία ηεο απεληφκσζεο
απαηηεί ην ηχιηγκα ηνπ επίπινπ κε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία, φζν απηφ είλαη εθηθηφ
(ζεινθάλ) θαη παξακνλή ζε απηή ηε ζπζθεπαζία γηα δχν εβδνκάδεο.

Δηθόλα 91 Δκθάληζε πξνζβνιήο ζε έλα από ηα
πνιιά ζεκεία ηεο θαξέθιαο

Δηθόλα 92 Δθαξκνγή κπθεηνθηόλνπεληνκνθηόλνπ

Τπίτιμο – ζηοκάπιζμα
Σν δεχηεξν ζηάδην ζπληήξεζεο ηεο θαξέθιαο απαηηνχζε έλα ηξίςηκν ψζηε λα
απνκαθξπλζνχλ ηα ππνιείκκαηα ζθνχξνπ θηληξίζκαηνο πνπ είραλ πνηίζεη ζην μχιν
νμηάο. Σν ηξίςηκν έγηλε θαη ζην ρψξν ηνπ ΣΔΙ αιιά θαη ζε ηδησηηθφ ρψξν. Σα
γπαιφραξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ No80, 100, 120 θαζψο θαη μχζηξα ρεηξφο
φπνπ απηφ απαηηνχζε. ηα ζεκεία ησλ μπιφγιππησλ (πιάηε) γηα λα κελ
θαηαζηξαθνχλ απφ θάπνηα ηξηβείν ην ηξίςηκν έγηλε κε ην ρέξη θαη κε ρξήζε
ζθαξπέισλ.
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Δηθόλα 94 Χξήζε μύζηξαο ζε
ζεκείν ηεο θαξέθιαο

Δηθόλα 93 Τξίςηκν μπιόγιππηνπ κε
ζθαξπέιν

Δηθόλα 96 Τξίςηκν θαξέθιαο

Δηθόλα 95 Τξίςηκν πιάηεο
θαξέθιαο

Ακέζσο κεηά ην ηξίςηκν ζηνθαξίζηεθε ε θαξέθια ζηα πνιιά ζεκεία πνπ
απαηηνχζε, αθνχ πξψηα έγηλε πξνζπάζεηα λα αθαηξεζεί ν πξνεγνχκελνο ζηφθνο
ψζηε λα κελ έρνπκε δηαθνξεηηθνχο ρξσκαηηζκνχο ζηηο ίδηεο επηθάλεηεο. Ο ζηφθνο
πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ρξψκαηνο Βέγγε ίδηνο δειαδή κε ην ρξψκα λεξνχ πνπ ζα
βαθφηαλ.
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Δηθόλα 98 Δθαξκνγή ζηόθνπ

Δηθόλα 97 Αθαίξεζε παιηνύ ζηόθνπ

Δηθόλα 99 Σηνθάξηζκα ζύλδεζεο
ηξαβέξζαο-πνδηνύ

Δηθόλα 100 Αθαίξεζε πξνεγνύκελνπ ζηόθνπ
ζηε ζύλδεζε ηξαβέξζαο-πνδηνύ

Δηθόλα 101 Σηόθνο ρξώκαηνο Βέγγε γηα ρξήζε ζηελ
θαξέθια
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Παπαηηπήζειρ καηά ηη ζςνηήπηζη
Γνπιεχνληαο ηελ θαξέθια, παξαηεξήζακε θάπνηεο θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο
πνπ ίζσο έρνπλ λα θάλνπλ κε θάπνηα πξνεγνχκελε ζπληήξεζε πνπ ππήξρε ζηελ
θαξέθια. Πην ζπγθεθξηκέλα νη θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο ήηαλ δχν. Η πξψηε έρεη λα
θάλεη κε ην αξηζηεξφ κπξνζηηλφ πφδη ηεο θαξέθιαο ην νπνίν έρεη κηα εκθαλή θιίζε
πξνο ηα αξηζηεξά. Παξαηεξψληαο θαιχηεξα θαηαιαβαίλνπκε πσο ππήξμε θάπνην
πξφβιεκα κε ηελ κπξνζηηλή ηξαβέξζα ηεο θαξέθιαο φζνλ αθνξά ηε ζπλδεζκνινγία
κφξζνπ - εγθνπήο. ηελ πιατλή φςε ηνπ αξηζηεξνχ πνδηνχ παξαηεξνχκε λα
εκθαλίδεηαη ην κφξζν ηεο ηξαβέξζαο, θάηη πνπ ππνδειψλεη, φπσο πξνείπακε,
αιιαγή ηεο ηξαβέξζαο. Η ζπγθεθξηκέλε „‟ζπληήξεζε‟‟ είλαη ιαλζαζκέλε θαηά ηε
γλψκε καο, δηφηη κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε εληζρχεη ηε ζχλδεζε, αιιά απνδπλακψλεη
ην πφδη ηεο θαξέθιαο.

Δηθόλα 102 Πξνεγνύκελε επηζθεπή
κόξζνπ-εγθνπήο

Η δεχηεξε παξαηήξεζε εληνπίδεηαη ζηελ πιάηε ηεο θαξέθιαο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηα δχν θάζεηα ζηνηρεία πνπ εθαξκφδεηαη ην καμηιάξη ηεο πιάηεο. ην
ζεκείν απηφ παξαηεξήζεθε δηαθνξά ησλ δχν θάζεησλ ζηνηρείσλ ε νπνία έρεη λα
θάλεη κε ηελ θιίζε ηνπ ελφο ζε ζρέζε κε ην άιιν. Πην ζπγθεθξηκέλα ην έλα θάζεην
ζηνηρείν έρεη κηα ειαθξηά θιίζε πξνο ηα πίζσ, ελψ ην άιιν είλαη απφιπηα νξηδφληην
ζηελ πιάηε.

Δηθόλα 103 Αλνκνηνκνξθία ζηα δύν θάζεηα
ζηνηρεία ηεο πιάηεο

Δηθόλα 104 Αξηζηεξό ζηνηρείν πιάηεο
θαηαθόξπθν, δεμηό ειαθξηά θιίζε
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Βάτιμο καπέκλαρ
Σξίην ζηάδην ήηαλ ε βαθή ηεο θαξέθιαο ζε ρξψκα Βέγγε ψζηε λα έρνπκε κία
νκνηφκνξθε απφρξσζε ζε ζρέζε κε ην γξαθείν. Σν ρξψκα πνπ επηιέρζεθε ήηαλ
ρξψκα λεξνχ φπσο απαηηεί ε δενληνινγία ηεο ζπληήξεζεο. Έγηλε εθαξκνγή δχν
ρεξηψλ βαςίκαηνο κε πηζηφιη.

Δηθόλα 106 Δθαξκνγή πξώηνπ ρεξηνύ βαθήο

Δηθόλα 105 Δθαξκνγή δεύηεξνπ ρεξηνύ βαθήο

Δηθόλα 107 Βακκέλε ιεπηνκέξεηα μπιόγιππηνπ
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Τοποθέηηζη ηαπεηζαπίαρ
Σέηαξην ζηάδην θαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ ηειηθή εκθάληζε ηεο ζπληήξεζεο,
αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο αηζζεηηθήο ηεο θαξέθιαο ήηαλ ε ηνπνζέηεζε ηαπεηζαξίαο.
Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο πσο δελ ππάξρεη εμεηδηθεπκέλν κάζεκα πεξί ηα πθάζκαηα θαη
γεληθφηεξα ηεο ηερληθήο ησλ ηαπεηζηέξεδσλ απεπζπλζήθακε ζε έλα εμεηδηθεπκέλν
θαηάζηεκα ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο, ψζηε λα ληχζεη ηελ θαξέθια. πσο
πιεξνθνξεζήθακε απφ ην γεξαηφηεξν ηδηνθηήηε ηνπ καγαδηνχ ζηηο θαξέθιεο απηέο
ρξεζηκνπνηνχληαλ ε ηερληθή ηεο ζνχζηαο θαη έηζη επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε. Η
θιαζηθή επηινγή πνπ ζπλαληνχκε θαη ηψξα (θφληξα πιαθέ ληπκέλν κε χθαζκα) δελ
ήηαλ ε ελδεηθλπφκελε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαξέθια. Παξφιν πνπ ζηηο θσηνγξαθίεο
πνπ βξέζεθαλ ζην ηκήκα θαη απεηθφληδαλ ηελ θαξέθια ζηα πξψηα ρξφληα ίδξπζεο
ηνπ ΣΔΙ δελ ππήξρε ληχζηκν ηεο πιάηεο κε χθαζκα, απνθαζίζηεθε λα ηνπνζεηεζεί
θαη απηφ δηφηη πεξηκεηξηθά ηεο πιάηεο ζηελ θαξέθια ππήξραλ θαξθάθηα πνπ
ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε ηαπεηζαξίαο ζηελ πιάηε.

Δηθόλα 108 Πίζσ όςε θαξέθιαο
ληπκέλε κε ύθαζκα

Δηθόλα 109 Μπξνζηηλή όςε θαξέθιαο
ληπκέλε κε ύθαζκα

Δθαπμογή γομαλάκαρ
Σειηθφ ζηάδην είλαη ε εθαξκνγή γνκαιάθαο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο
ην ηειηθφ θηλίξηζκα θαη πφζν κάιινλ ην θηλίξηζκα ηεο γνκαιάθαο πξέπεη λα γίλεηαη
πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηαπεηζαξίαο γηα επλφεηνπο ιφγνπο (θαζαξηφηεηα
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ηαπεηζαξίαο). Κξίζεθε ζθφπηκν λα κελ αθνινπζήζνπκε ηελ θαλνληθή ζεηξά θαη απηφ
δηφηη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ρξεζηκνπνηήζεθε έηνηκε γνκαιάθα, παξαηεξήζεθε ην
θαηλφκελν, αθφκα θαη ζην γξαθείν, πσο θαηά ηε κεηαθνξά θαη γεληθφηεξα θαηά ην
πηάζηκν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρεη εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε γνκαιάθα αθήλεη
δαρηπιηέο πνπ θεχγνπλ πνιχ δχζθνια. Γη‟ απηφ θαη κφλν ην ιφγν επηιέρζεθε απηή ε
ζεηξά. ζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο γνκαιάθαο ζηελ θαξέθια απηή έγηλε κε πηλέιν,
αιιά θαη κε βακβαθεξφ παλί γηα λα απνθχγνπκε ηπρφλ γξακκέο απφ ην πηλέιν. ηελ
θαξέθια πεξάζηεθαλ πέληε (5) ρέξηα γνκαιάθαο, ψζηε λα πεηχρνπκε ην επηζπκεηφ
γπάιηζκα θαη ηελ θαιχηεξε θάιπςε πάλσ ζηελ θαξέθια.

Δηθόλα 110 Δθαξκνγή γνκαιάθαο
ζηελ θαξέθια

Δηθόλα 111 Δθαξκνγή γνκαιάθαο

Δηθόλα 113 Δθαξκνγή γνκαιάθαο
(ιεπηνκέξεηα)

Δηθόλα 112Δθαξκνγή γνκαιάθαο ζην κπξάηζν
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Κεθάιαην 13
Κοζηολόγηζη
πσο ζε θάζε μπινπξγηθή εξγαζία έηζη θαη ζηε ζπληήξεζε θαη
απνθαηάζηαζε ησλ επίπισλ πξέπεη λα κπνξνχκε λα θνζηνινγήζνπκε ηελ εξγαζία
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ησλ σξψλ εξγαζίαο θαη ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθάζηνηε δνπιεηά. ηε ζπληήξεζε ε θνζηνιφγεζε είλαη
ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη απηφ δηφηη ν αξρηθφο πξνγξακκαηηζκφο φηαλ αλαιακβάλεη
θάπνηνο ζπληεξεηήο κηα δνπιεηά είλαη πάξα πνιχ δχζθνινο ιφγσ ηνπ φηη ρξεηάδεηαη
κεγάιε εκπεηξία γηα λα θαηαιάβεηο ην ηη ζέιεη ην έπηπιν ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε θνζηνιφγεζε κπνξεί πάξα πνιχ εχθνια
λα μεθχγεη απφ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ
θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. Σν πξφβιεκα ηεο θνζηνιφγεζεο καο ην ηφληζε
ηδηαίηεξα επηπινπνηφο ηνλ νπνίνο γλσξίδνπκε, καο είπε φηη αλ αζρνιεζνχκε κε απηφ
πξέπεη λα είκαζηε εμαηξεηηθά πξνζεθηηθνί ζε φηη έρεη λα θάλεη θπξίσο ην ρξφλν.
Έηζη θξίλακε απαξαίηεην λα ζπληάμνπκε έλαλ πίλαθα ν νπνίνο ζα
πεξηιακβάλεη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην θφζηνο, πνζφηεηα ησλ πιηθψλ, ην
θφζηνο ρξίζεο θαη ηέινο ην ρξφλν απνπεξάησζεο θαη ησλ δχν αληηθεηκέλσλ. Κξίλακε
ζθφπηκν λα κπνπλ θαη ηα δχν αληηθείκελα καδί ψζηε λα έρνπκε κηα ζπλνιηθή αίζζεζε
ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε.
Τλικά

αποφνι
κακαριςμοφ
White Spirit
Εντομοκτόνο
Γυαλόχαρτα
Κόλλα
τόκοι
Βαφζσ
Γομαλάκα
Μεταλλικά
υλικά

Ποςότθτεσ Κόςτοσ υλικϊν
υλικϊν
(τιμζσ αγοράσ)

Κόςτοσ
χριςθσ

1L

10€

2€

1L
1L
20τεμ.
0.5L
250gr
1L
0.7L

2.5€
10€
7€
3€
2€
6.5€
30€
7€

1€
3€
6€
1€
8€
26€
30€
7€

υνολικό 78€
κόςτοσ

84€

Πίλαθαο 1: Κνζηνιφγεζε ζπληήξεζεο επίπισλ
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Χρόνοσ
γραφείου
(hours)

υνολικόσ 48 h
χρόνοσ

Χρόνοσ
καρζκλασ
(hours)

12 h

Μέζν εκεξνκίζζην 30€ x 6 εκέξεο (48 ψξεο) = 180€ εξγαηηθά.
Μέζν εκεξνκίζζην 30€ x 2 εκέξεο (12 ψξεο) = 60€ εξγαηηθά.
Γεληθφ ζχλνιν ζπληήξεζεο θαξέθιαο, γξαθείνπ, πιηθψλ είλαη: 84€ ( πλνιηθφ θφζηνο
πιηθψλ)+ 180€ (κεξνθάκαην γξαθείνπ) + 60€ (κεξνθάκαην θαξέθιαο) = 324 €
ηε δηθή καο πεξίπησζε δελ ππνινγίδνπκε ην κέζν εκεξνκίζζην, αιιά ππνινγίδνπκε
ην θφζηνο ρξήζεο ησλ πιηθψλ πνπ αγνξάζηεθαλ θαη είλαη 84 €.

Τελικά ζςμθέπει ;
πλνςίδνληαο ηα φζα αλαθέξακε ζηελ θνζηνιφγεζε ηεο ζπληήξεζεο,
θαηαιαβαίλνπκε πσο ζπκθέξεη θαηά πνιχ ε ζπληήξεζε ελφο επίπινπ. Αλαθέξακε
παξαπάλσ ηα θνζηνιφγηα πνπ είρακε ζηε ζπληήξεζε θαη θάλνληαο ζχγθξηζε κε ην
θφζηνο αγνξάο ελφο θαηλνχξγηνπ γξαθείνπ θαηαιαβαίλνπκε ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά
πνπ ππάξρεη. Η δηαθνξά είλαη ηεξάζηηα αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην θφζηνο αγνξάο ελφο
φκνηνπ γξαθείνπ σο πξνο ηα πιηθά, αιιά θαη ην ζηπι. Θα πξέπεη λα πνχκε επίζεο
πσο φζν πεξηζζφηεξε επαθή έρεη θάπνηνο κε ην αληηθείκελν ηεο ζπληήξεζεο, ηφζν
πεξηζζφηεξε εκπεηξία απνθηά, επνκέλσο νη θηλήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ είλαη πην
γξήγνξεο ρσξίο ηδηαίηεξν ξίζθν, δηφηη γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην απνηέιεζκα πνπ
ζα βγεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαθέξλεη λα κεηψζεη ην θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ,
επνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη ηηκέο κεηψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζε
ζρέζε κε απηέο πνπ παξαζέζακε (εξγαηηθά). Βέβαηα ην πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο πνπ
εξγάδεηαη ν θαζέλαο είλαη ηειείσο ππνθεηκεληθφ, πάλησο ην κφλν ζίγνπξν είλαη πσο
θαη πάιη ζπκθέξεη ε ζπληήξεζε ησλ επίπισλ.
Δθηφο απφ ην ζέκα ηνπ θφζηνπο έρνπκε ην ζέκα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ
δεζίκαηνο κε θάπνην έπηπιν. Παξαηεξνχκε πνιιέο θνξέο θπξίσο ζε δηθεγνξηθά
γξαθεία ηελ χπαξμε πνιχ παιαηψλ γξαθείσλ αιιά θαη θαξεθιψλ πνπ
ρξνλνινγνχληαη απφ πνιχ παιηά θαη κέλνπλ απφ γεληά ζε γεληά. Η ζπληήξεζε
ινηπφλ είλαη κία ηέρλε πνπ θαηαθέξλεη λα θξαηά ζηε δσή έπηπια πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα βξίζθνληαη ζηα ζθνππίδηα.
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Βηβιηνγξαθία
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