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Δςσαπιζηίερ 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο απηήο θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε ζπκβνιή ησλ θ. Νηηληάθε 

Ησάλλε, Μαληάλε Γεψξγηνπ, Λακπνχδε Γεκήηξην, θαζψο θαη Μπφζν Γεξάζηκν ζε πιεξνθνξηαθφ θαη 

θαηαζθεπαζηηθφ επίπεδν. Αθφκα ζέισ ζεξκά λα επραξηζηήζσ ηελ εηαηξεία Δθαξκνγέο ΟΔ (Πάξνο) γηα 

ηε δσξεάλ παξνρή ηνπ πιηθνχ Accoya, ηελ εηαηξεία Eurotechnica AE γηα ηε δσξεάλ παξνρή πιηθψλ 

θηληξίζκαηνο θαη θφιιαο. Δπηπξνζζέησο θηάλνληαο ζην ηέινο ησλ ζπνπδψλ κνπ ζέισ λα πσ έλα κεγάιν 

επραξηζηψ ζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε γλψζε πνπ κνπ πξφζθεξαλ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ κνπ, φπσο επίζεο θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ πίζηεςε ζε κέλα θαη κε ζηήξημε ζηελ 

πξνζπάζεηά κνπ απηή.
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Ππόλογορ 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν: «Μελέηη και Σσεδιαζμόρ Επίπλος Μπάνιος» 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Σ.Δ.Η Θεζζαιίαο, ρνιή 

Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ. Σν ζέκα ην νπνίν 

δηαπξαγκαηεχεηαη αθνξά ην έπιπλο μπάνιος. 

Καηά πξψην ιφγν κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ μχινπ ζηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κπάληνπ, 

ψζηε λα γίλεη ζσζηή επηινγή πιηθνχ θαη ηερλνινγίαο παξαγσγήο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο. Δπηπξνζζέησο πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε θαη ζρεδηαζκφο ησλ επίπισλ ηνπ κπάληνπ, κε 

θπξίαξρν πιηθφ ην μχιν ή πξντφληα μχινπ φζν γίλεηαη εγγχηεξα ζηε θπζηθή ηνπ κνξθή. 

Σν εξψηεκα πνπ απαζρνιεί πνιινχο, εηδηθνχο ή κε, είλαη γηα πνηνχο ιφγνπο θξίλεηαη εθηθηή θαη 

αξεζηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ μχινπ, σο θπξίαξρνπ πιηθνχ, ζην κπάλην. 

Ζ εκπεηξία έρεη θαηαδείμεη, φηη ην μχιν θαη ην λεξφ είλαη ερζξνί θαη δελ αξκφδεη ζε θακία πεξίπησζε 

λα ζπλδπάδνληαη, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα έπηπια κπάληνπ. Ζ εμέιημε φκσο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ μχινπ 

αλαβαζκίδεηαη δηαξθψο, κε απνηέιεζκα ζηελ αγνξά λα εκθαλίδνληαη λέα πξντφληα, λέεο ηερλνινγίεο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ μχινπ. Σν γεγνλφο απηφ καο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

μχιν ζε φιν θαη πην αζπλήζηζηεο εθαξκνγέο, ρσξίο επηβιαβείο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ 

βειηησηηθέο – πποζηαηεςηικέρ νπζίεο. Απνηειεί θηινδνμία καο, κέζσ ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, ε αλάθηεζε 

εκπηζηνζχλεο ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ ζρεδηαζηψλ ζηελ επηινγή ηνπ μχινπ ζε κεγαιχηεξε 

γθάκα πξντφλησλ.

http://www.teilar.gr/tmimata/tmima.php?tid=17#_blank


Οθηψβξηνο 2013  

 

5 

 

 

Πίνακας περιεχομένων 
1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή .......................................................................................................................... 10 

2 Πξνζδηνξηζκφο αλάγθεο .................................................................................................................. 12 

3 Έξεπλα Αγνξάο ................................................................................................................................ 13 

3.1 Ζ εηαηξία Roca ......................................................................................................................... 15 

3.2 Ζ εηαηξία Antonio Lupi ............................................................................................................ 16 

3.3 Ζ εηαηξία Sonia ........................................................................................................................ 17 

3.4 Ζ Δηαηξία ΕΔΜΠΖ .................................................................................................................. 18 

3.5 Ζ εηαηξία αββφπνπινο ........................................................................................................... 20 

3.6 Ζ εηαηξία bango sasso .............................................................................................................. 21 

3.7 Ζ εηαηξία e-legno Group .......................................................................................................... 23 

3.8 Ζ εηαηξία UWD ........................................................................................................................ 24 

3.9 ρεδηαζηέο ................................................................................................................................ 26 

3.10 Ζ εηαηξία Ammonitum ......................................................................................................... 27 

3.11 Ζ εηαηξία William Garvey.................................................................................................... 28 

3.12 πκπεξάζκαηα έξεπλαο αγνξάο ........................................................................................... 29 

4 ηφρνη εξγαζίαο κεηά ηελ έξεπλα αγνξάο ........................................................................................ 30 

5 Brainstorming ................................................................................................................................... 30 

5.1 Αλάιπζε ηδεψλ Brainstorming ................................................................................................. 32 

6 Παξαγσγή ζρεδίσλ........................................................................................................................... 33 

6.1 Ηδέα πξψηε................................................................................................................................ 33 

6.2 Ηδέα δεχηεξε ............................................................................................................................. 35 

6.3 Ηδέα ηξίηε ................................................................................................................................. 36 

6.4 Ηδέα ηέηαξηε ............................................................................................................................. 37 

6.5 Ηδέα πέκπηε .............................................................................................................................. 38 

6.6 Ηδέα έθηε .................................................................................................................................. 39 



Οθηψβξηνο 2013  

 

6 

 

6.7 Ηδέα έβδνκε .............................................................................................................................. 40 

6.8 Δπηινγή ηειηθήο ηδέαο .............................................................................................................. 41 

7 ρεδηαζηηθή εμέιημε έθηεο ηδέαο ...................................................................................................... 41 

8 Γεκηνπξγία καθέηαο ......................................................................................................................... 48 

8.1 Μαθέηα αξ.1 ............................................................................................................................. 48 

8.2 Μαθέηα αξ.2 ............................................................................................................................. 49 

8.3 Μαθέηα αξ.3 ............................................................................................................................. 50 

9 Φσηνξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο ......................................................................................................... 52 

10 Σερληθά ζρέδηα ............................................................................................................................. 56 

11 Τιηθά ............................................................................................................................................ 57 

11.1 Υεκηθά θαη ζεξκηθά ηξνπνπνηεκέλν μχιν ........................................................................... 57 

11.2 Θεξκηθά ηξνπνπνηεκέλε μπιεία ........................................................................................... 58 

11.3 Υεκηθά ηξνπνπνηεκέλε μπιεία ............................................................................................. 58 

11.4 Πξντφληα μπινπιαθψλ ......................................................................................................... 58 

12 Τιηθά θηληξίζκαηνο ...................................................................................................................... 59 

13 Δπηινγή πιηθνχ ληπηήξα θαη απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ .................................................................... 60 

13.1 Δπηινγή πιηθνχ θηληξίζκαηνο ............................................................................................... 61 

14 Γηεμαγσγή πεηξακάησλ ................................................................................................................ 62 

14.1 Γνθηκαζηηθή παξαγσγή ........................................................................................................ 62 

14.2 Πξηνλνθνξδέια .................................................................................................................... 63 

14.3 Πιάλε ................................................................................................................................... 63 

14.4 Ξερνλδξηζηήξαο .................................................................................................................... 64 

14.5 Γεκηνπξγία θαη θφιιεζε ζπλδέζεσλ ................................................................................... 64 

14.6 Λείαλζε ................................................................................................................................ 65 

14.7 Γψληαζκα επηθαλίσλ ............................................................................................................ 65 

14.8 Γεκηνπξγία ζπλδέζεσλ θαη ιεπηνκεξψλ .............................................................................. 66 

14.9 Γεκηνπξγία θνηιψκαηνο ....................................................................................................... 67 



Οθηψβξηνο 2013  

 

7 

 

14.10 Γεκηνπξγία ζπλδέζεσλ ηνηρσκάησλ ληπηήξα ...................................................................... 68 

14.11 χλδεζε ηεκαρίσλ ................................................................................................................ 69 

15 Δθαξκνγή αλζπγξνζθνπηθήο νπζίαο ............................................................................................ 70 

15.1 Σεζη αληνρήο αξ.1 ................................................................................................................ 71 

16 Δθαξκνγή ηειηθνχ ζηξψκαηνο επηθάιπςεο ................................................................................. 71 

17 Δθαξκνγή ηειηθνχ ζηξψκαηνο επηθάιπςεο ................................................................................. 72 

17.1 Σεζη αληνρήο αξ.2 ................................................................................................................ 72 

18 Πεηξακαηηθή θαηαζθεπή θξεκαζηνχ ............................................................................................ 73 

18.1 Κνπή ηεκαρίσλ ..................................................................................................................... 74 

18.2 Γεκηνπξγία ιεπηνκεξεηψλ - ζπλδέζεσλ ............................................................................... 74 

18.3 Γεκηνπξγία ζπλδέζεσλ ........................................................................................................ 75 

18.4 χλδεζε θξεκαζηνχ ............................................................................................................. 75 

18.5 Σειηθφ θξεκαζηφ έπηπιν ...................................................................................................... 76 

19 πκπεξάζκαηα ............................................................................................................................. 77 

 

 



Οθηψβξηνο 2013  

 

8 

 

Διζαγυγή 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε θαη ν ζρεδηαζκφο επίπινπ γηα ην ρψξν ηνπ κπάληνπ. Ζ δηάβξσζε 

ησλ επίπισλ ζηνλ ρψξν απηφ απφ ηελ πγξαζία, έρεη κεηψζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζρεδηαζηψλ θαη 

θαηαλαισηψλ ζηελ επηινγή ηνπ μχινπ. Σν νίθεκα ηνπ κπάληνπ είλαη έλαο ρψξνο φπνπ ηα έπηπια έξρνληαη 

ζε επαθή κε λεξφ θαη αηκφ ζπλερψο, κε απνηέιεζκα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη δνζεί ε δένπζα 

πξνζνρή, λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα δηάβξσζεο ζηα έπηπια ηνπ κπάληνπ. πλέπεηα φισλ απηψλ 

είλαη ε δπζθήκηζε ησλ επίπισλ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ πξντφλησλ μχινπ. 

Υξφληα έξεπλαο ησλ επηζηεκφλσλ ηνπ μχινπ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ, έρνπλ επηλνήζεη ιχζεηο πνπ 

κεηψλνπλ ηε θπζηθή ζπκπεξηθνξά ηφζν ηεο ζπκπαγνχο μπιείαο φζν θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. Τπάξρνπλ 

πιένλ ζην πξνζθήλην λέα πξντφληα πνπ φρη κφλν απνκαθξχλνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ επαθή ηνπ μχινπ 

κε ην λεξφ, αιιά πξνηείλνπλ εθαξκνγέο πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ αδηαλφεηεο π.ρ. (θξάθηεο ζε ιίκλεο, 

απνβάζξεο, γέθπξεο θηι). Γηα ηελ επίηεπμε θαη ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο πηπρηαθήο αθνινπζνχλ ηα εμήο 

ζηάδηα: 

 

Ηζηοπική αναδπομή: Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηνρεχεη ζηελ εχξεζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρνπλ έκπλεπζε γηα ηελ παξαγσγή λέσλ ηδεψλ. 

Ανάλςζη θέμαηορ “πποζδιοπιζμόρ ανάγκηρ”: Απηφ ην ζηάδην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, δηφηη ζα καο 

βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ην αληηθείκελν ην νπνίν πξαγκαηεπφκαζηε. 

Έπεςνα Αγοπάρ: Ζ έξεπλα απηή απνζθνπεί ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην έπηπιν κπάληνπ. 

ηόσοι επγαζίαρ μεηά ηην έπεςνα αγοπάρ: Ζ δηαηχπσζε πξνυπνζέζεσλ είλαη ην ζεκείν εθείλν πνπ 

ζρεδηαζηήο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, ψζηε νη θαηαγεγξακκέλεο ηδέεο ηνπ λα κελ απνθιίλνπλ απφ απηνχο 

ηνπο πεξηνξηζκνχο. 

Παπαγυγή ιδεών: Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Brainstorming θαηαγξάθνληαη νη ηδέεο ηνπ ζρεδηαζηή νη 

νπνίεο πινπνηνχληαη ειεθηξνληθά ή ζε ζθίηζα. 

Αξιολόγηζη ιδεών: ην ζηάδην απηφ αμηνινγνχληαη νη ηδέεο, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηελ πην αμηφινγε 

εμ απηψλ. 

Δξέλιξη επιλεσθείζαρ ιδέαρ: ε απηφ ην ζηάδην αλαιχνπκε ηελ ηδέα θαη εμειίζζνπκε ηα ζρέδηα απηήο, 

ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζην ηειηθφ πξντφλ. 

Φυηοπεαλιζηικά ζσέδια: Απνηειεί ηε δεκηνπξγία θσηνξεαιηζηηθψλ ζρεδίσλ ηειηθήο ηδέαο πξνο 

πινπνίεζε. 
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Μελέηη ςλικών: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν ζρεδηαζηήο, λα έρεη γλψζε ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, ψζηε λα κπνξνχλ νη ηδέεο ηνπ λα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκεο θαη εθηθηέο. 

Γοκιμαζηική παπαγυγή νιπηήπα: ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεκηνπξγεζεί ην έπηπιν ηνπ ληπηήξα ζε 

θιίκαθα 1:1 δνθηκαζηηθά, ψζηε λα παξαηεξήζνπκε ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, 

γηα λα πξνβνχκε ζε ηπρφλ αιιαγέο. 

Δθαπμογή επικάλςτηρ: ε απηφ ην ζηάδην ζα γίλεη ε εθαξκνγή ηεο επίζηξσζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο. 

Σεζη ανηοσήρ: Πξαγκαηνπνηείηαη ην πείξακα αληνρήο γηα ηε δηαπίζησζε επηπηψζεσλ ηεο πγξαζίαο 

ζηελ θαηαζθεπή. 

Καηαζκεςή αποθηκεςηικού σώπος: ε απηφ ην ζηάδην ζα δεκηνπξγεζεί ην έπηπιν απνζεθεπηηθνχ 

ρψξνπ ζε θιίκαθα 1:1 

ςμπεπάζμαηα: Σέινο ε εξγαζία θαηαδεηθλχεη ηα ζπκπεξάζκαηα φιεο ηεο κειέηεο. 



Οθηψβξηνο 2013  

 

10 

 

1 Ηζηοπική Αναδπομή 

Ζ ηξίηε ρηιηεηία π.Υ είλαη γλσζηή θαη σο ε επνρή ηνπ θαζαξηζκνχ. Αλ θαη νη άλζξσπνη δελ έδηλαλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πγηεηλή, ηα πξψηα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ησλ ινπηξψλ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 

3000 π.Υ. Δθείλε ηελ επνρή ην λεξφ είρε κηα ηζρπξή ζξεζθεπηηθή αμία θαη ζεσξνχληαλ ζηνηρείν 

απαξαίηεην γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο. Ζ είζνδνο ησλ αλζξψπσλ ζε έλαλ ηεξφ ρψξν 

ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ εθθαζάξηζε- εμαγληζκφ κε λεξφ. Σα ινπηξά ζπλήζσο ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ κέξνο 

κηαο πφιεο ή ελφο ρσξηνχ, γη' απηφ εθείλεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζπλαληάκε ηα αηκφινπηξα ζηελ 

Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή, ελψ ηα θξχα ινπηξά ζηελ Αζία. 

ηελ εηθφλα βιέπνπκε κηα πηζίλα, φπνπ γηλφηαλ ν θαζαξκφο ησλ πηζηψλ πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην 

λαφ. 

 

Δικόνα  1.1:Mohenjo βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Larkana ηνπ Sindh, Παθηζηάλ. 

 

Δικόνα  1.2: Μπαληέξα ζην παιάηη ηεο Κλσζνχ. 

Ζ αξραηφηεξε κπαληέξα έρεη αλαθαιπθζεί ζην παιάηη ηεο Κλσζζνχ ζηελ Κξήηε θαη ρξνλνινγείηαη 

πεξίπνπ ζην 1700 π.Υ. Απηφ πνπ είλαη αμηνζεκείσην δελ είλαη κφλν ε νκνηφηεηά ηεο κε ηα ινπηξά ηνπ 

ζήκεξα, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα πδξαπιηθά έξγα γχξσ απφ απηή πξνζνκνηάδνπλ ηφζν πνιχ 

ζηα ζχγρξνλα κνληέια. Μηα επηπιένλ αλαζθαθή ζηε πφιε ηνπ Αθξσηεξίνπ ζην αηγαηνπειαγίηηθν λεζί 

ηεο Θήξαο έθεξε ζην θσο δηάθνξα εμαξηήκαηα κπάληνπ, καδί κε έλα εμειηγκέλν δηπιφ ζχζηεκα 

πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε κεηαθνξά δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ μερσξηζηά (15νο αηψλαο π.Υ. θαη 

πξηλ). Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε γεσζεξκηθέο πεγέο ζε 
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απηφ ην εθαηζηεηνγελέο λεζί. Σφζν νη Έιιελεο φζν θαη νη Ρσκαίνη αλαγλψξηζαλ ηελ αμία ησλ ινπηξψλ, 

σο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο. πγγξαθείο, φπσο ν Όκεξνο, παξνπζηάδνπλ ηνπο ήξσέο 

ηνπο λα θάλνπλ κπάλην ζε ριηαξφ λεξφ, ψζηε λα αλαθηήζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο. Αλαζθαθέο ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν γεληθφηεξα, έθεξαλ ζην θσο κπαληέξεο, γιππηά, ηνηρνγξαθίεο, κέξε πνπ ήηαλ αθηεξσκέλα 

ζηελ θάζαξζε θαη ζηνλ εμαγληζκφ ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο. 

ηελ Ρσκατθή επνρή ηα ηακαηηθά ινπηξά είραλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο. Μεγάινη ρψξνη κε γιππηά κάξκαξα 

θαη ηνηρνγξαθίεο, απνηεινχζαλ ηνπο ηφπνπο ζπλάληεζεο, φπνπ νη άλζξσπνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλαληεζνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηα ζέκαηα ηεο εκέξαο, αθφκε θαη λα ςπραγσγεζνχλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ ππήξμε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ ηακαηηθψλ ινπηξψλ. Οη 

πινχζηεο νηθνγέλεηεο, αλ θαη δηέζεηαλ ηα δηθά ηνπο ηακαηηθά ινπηξά ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, 

πξνηηκνχζαλ ηα δεκφζηα ινπηξά, κηαο θαη απνηεινχζαλ έλα ρψξν θνηλσληθνπνίεζεο. 

 

Δικόνα  1.3:Πξνζνκνίσζε ησλ Ρσκατθψλ ινπηξψλ πνπ βξίζθνληαη ζην  

Weissenburg ζηε Γεξκαλία. 

 

Δικόνα  1.4: Γεκφζην ινπηξφ ζηελ Ηηαιία. 

Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή δηαπηζηψλνληαη νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ινπηξψλ απφ ηελ 

αξραηφηεηα, ηφζν ζηελ ςπρνινγία φζν θαη ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ γεληθφηεξα. Γη' απηφ ην ιφγν φιε ε 

δηαδηθαζία ησλ ινπηξψλ είρε πεξηβιεζεί κε έλα πέπιν κπζηεξίνπ θαη ζξεζθεπηηθήο αμίαο. 

 ηε ζεκεξηλή επνρή εηδηθά πνπ νη αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο, νη έληνλνη ξπζκνί δσήο θαη ε θνχξαζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο νδεγνχλ πνιινχο ζπλαλζξψπνπο καο ζε αλεμέιεγθηεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο νη 

νπνίεο θηάλνπλ ζηα φξηα ςπρηθψλ λνζεκάησλ φπσο ε θαηάζιηςε, έλα ραιαξσηηθφ κπάλην αλαδσνγνλεί ην 

ζψκα θαη ην πλεχκα. 
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2 Πποζδιοπιζμόρ ανάγκηρ 

Σν δσκάηην ηνπ κπάληνπ είλαη έλαο ρψξνο ν νπνίνο ζπλήζσο θαίλεηαη λα είλαη δεπηεξεχνπζαο 

ζεκαζίαο (βάζεη πξνζσπηθψλ ζπλνκηιηψλ κε επηρεηξεκαηίεο ηνπ ρψξνπ), φπνπ ε παξνπζία ηνπ λεξνχ θαη 

αηκνχ έξρεηαη ζε δηαξθή επαθή κε ηα έπηπια. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ηα έπηπια ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρψξνπ λα δνθηκάδνληαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα θαιή πνηφηεηα. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη δνζεί ε δένπζα πξνζνρή ζηελ θαηαζθεπή 

ησλ επίπισλ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα 

δηφγθσζεο ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ επίπισλ ηνπ κπάληνπ. 

 

Δικόνα  2.1: Δηθφλα επίπινπ κπάληνπ θαηεζηξακκέλν απφ πγξαζία θαη λεξφ. 

Ζ Διιεληθή αγνξά πξνζθέξεη κηα αξθεηά κεγάιε γθάκα πξντφλησλ εηδψλ πγηεηλήο απφ εηαηξείεο πνπ 

παξάγνπλ ηα δηθά ηνπο έπηπια, αιιά ππάξρεη ηαπηφρξνλα θαη κεγάιε έιιεηςε θαηαζθεπψλ απφ ζπκπαγή 

μπιεία. 

Σν έπηπιν κπάληνπ ρσξίδεηαη βαζηθά ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα θξεκαζηά θαη ηα εξκάξηα βάζεο. Οη 

ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο φπσο ζα δνχκε θαη ζηελ έξεπλα αγνξάο, ρξεζηκνπνηνχλ πιηθά, φπσο ε πνξζειάλε 

γηα ηνλ ληπηήξα πνπ απνηειεί θαη ηελ ζπλεζέζηεξε επηινγή, ελψ γηα ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν 

πξνηηκνχληαη πξντφληα μχινπ θαη ειάρηζηα μχιν. Αθφκα παξαηεξήζεθε φηη επαλαιακβάλνληαη, σο επί ην 

πιείζηνλ, ηα ίδηα ζρεδηαζηηθά κνηίβα κε ην ληπηήξα θαη ηε κπαηαξία, σο αληηθείκελα ηα νπνία ζα δψζνπλ 

αηζζεηηθή άπνςε ζηνλ ρψξν. Σέινο ην είδνο ηνπ ληπηήξα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζχλνιν ηνπ 

επίπινπ απφ ζρεδηαζηηθή, αιιά θαη απφ ηερλνινγηθή ζθνπηά. 

Ζ πνξζειάλε έρεη ζπλδεζεί κε ην έπηπιν κπάληνπ σο ην ηδαληθφ πιηθφ θαη θαηέρεη ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ζηελ ειιεληθή θαη γεληθφηεξα ηελ παγθφζκηα αγνξά. Δηδηθά ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ εηαηξείεο 

πνπ λα θαηαζθεπάδνπλ ληπηήξεο απφ μχιν ή απφ πξντφληα μχινπ. Σν γεγνλφο απηφ κνπ έδσζε ην 
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εξέζηζκα θαη ηελ έκπλεπζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.: ''ην μχιν σο πιηθφ 

γηα ηα έπηπια κπάληνπ''' 

3 Έπεςνα Αγοπάρ 

θνπφο ηεο έξεπλαο αγνξάο είλαη ε δηαπίζησζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην πξντφλ, ψζηε λα καο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν. ηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη λα παξαηεξεζνχλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε κνξθνινγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, πνπ αθνξά ζηελ πξψηε εληχπσζε ηνπ πξντφληνο, ην ρξψκα, ην κέγεζνο, ην ζρήκα αθφκα 

θαη ε δηάηαμε, ζηνηρεία πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα πξνζερζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ. Αθφκε, 

βαξχλνπζαο ζεκαζίαο είλαη θαη ε κειέηε ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο, πνπ ραξαθηεξίδεη ην αληηθείκελν ηφζν 

κνξθνινγηθά φζν θαη πνηνηηθά, ελψ πνιχ πηζαλφλ ε κειέηε ησλ πιηθψλ λα απνηειέζεη έλα θαηλνηφκν 

κέζν κεηαθνξάο ηεο ηερλνινγίαο. εκαληηθφ είλαη λα παξαηεξήζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αληηθεηκέλσλ, κέζσ θσηνγξαθηψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν νξζφηεξν ζα ήηαλ λα δηαζέηακε επηιεγκέλα αληαγσληζηηθά αληηθείκελα 

θαη λα ηα θαηαζηξέθακε - απνζπλαξκνινγνχζακε, κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο 

ηνπο. 

Δπηπιένλ κέζσ ηεο έξεπλαο, είλαη αλαγθαίν λα παξαηεξήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ νη ζρεδηαζηέο 

ελζαξξχλνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγνξαζηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αληηθείκελν. Μηα έξεπλα ρξήζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαηά ην παξειζφλ εκθαλίδεη ιάζε πνπ έρνπλ πεξάζεη απαξαηήξεηα έσο ηψξα θαη ίζσο 

έρνπλ ηαπηνπνηήζεη ην πξντφλ.  

Δπίζεο, ζηελ θνηλσλία πνπ δνχκε ηα πξντφληα πιένλ πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνλ αγνξαζηή εθηφο απφ 

ηελ θαζαξά ρξεζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ζεκεηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ην 

ραξαθηήξα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Μέζα απφ ηελ έξεπλα 

αγνξάο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηαλνήζνπκε ηα ζεκεηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέζεηαλ κέρξη 

ηψξα ηα θαηλνχξηα πξντφληα, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζή ηνπο, πξνζέρνληαο πάληα λα κελ 

απνκαθξπλζνχκε απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ιφγν χπαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, δειαδή ηε ρξεζηηθφηεηά ηνπ. 

Οη ηππηθέο δηαζηάζεηο ελφο ληπηήξα είλαη : Ύςνο, κεγαιχηεξν απφ έλα ηξαπέδη θαη πεξίπνπ 80-90 εθ, 

έηζη ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθφο ζην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ηνπ πξνζψπνπ θιπ. Σν πιάηνο δηαθνξνπνηείηαη 

αξθεηά απφ ληπηήξα ζε ληπηήξα, αιιά δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 35-40 εθαηνζηά. ηελ αγνξά 

ησλ εηδψλ πγηεηλήο ππάξρνπλ θαη ληπηήξεο κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ, νη νπνίνη φκσο απαηηνχλ θαη 

θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ρψξν ζην κπάλην. Οη πιεξνθνξίεο ησλ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ πάξζεθαλ απφ 

http://www.decobook.gr/. 

http://www.decobook.gr/
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Δικόνα  3.1: Κάηνςε ηππηθνχ ληπηήξα. 

 

Δικόνα  3.2:Τςνο ηππηθνχ ληπηήξα. 
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3.1 Ζ εηαιπία Roca 

Ζ εηαηξία Roca πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1917 θαη κέρξη ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ 

κπάληνπ δηνρεηεχνληαο ζηελ αγνξά πξνηάζεηο ζρεδηαζηψλ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ κηα πιεζψξα 

πξντφλησλ. 

Ο Ricard Ferrer είλαη έλαο ζρεδηαζηήο ηνπ νπνίνπ ε 

ζρέζε ηνπ κε ην έπηπιν κπάληνπ, βξίζθεη αθεηεξία 

ζηελ έλαξμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ σο ζρεδηαζηή. 

Δπηθεληξψλεηαη γχξσ απφ κηα πξνζέγγηζε ζηε 

βηνκεραληθή ζρεδίαζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ απιφηεηα.: 

ληπηήξαο θαη απνζεθεπηηθφο ρψξνο απφ αλζπγξφ MDF 

κε επέλδπζε κειακίλεο. 

 

Δικόνα  3.3: Όλνκα Brack. 

 Ζ MAGMA είλαη κηα νκάδα ζρεδηαζηψλ, 

κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ καξθεηηλγθ, νη νπνίνη 

ζρεδηάδνπλ πξντφληα δηεζλνχο εκβέιεηαο. 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.4: Όλνκα Victoria. 

 Ο Marcello Cuttino δεκηνχξγεζε γηα ηελ εηαηξία 

Rνca έλα ρψξν ζηνλ νπνίν ην μχιν θπξηαξρεί. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.5: Όλνκα America collection. 
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3.2 Ζ εηαιπία Antonio Lupi 

Ζ εηαηξία Antonio Lupi εδξεχεη ζηελ Ηηαιία θαη ηδξχζεθε ην 1950. Δίλαη κηα παγθνζκίνπ θήκεο 

εηαηξία επίπισλ κπάληνπ, κε πνιινχο ζρεδηαζηέο νη νπνίνη εξγάδνληαη γηα ηελ εηαηξία, φπσο ν Carlo 

Colombo, Nevio Tellatin, Mauro Carlesi, Riccardo Fattori θαη πνιχ άιινη. 

 

 Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν γπάιηλνο ρψξνο ηεο 

κπαληέξαο θαη ην ηδάθη ζην δσκάηην ηνπ κπάληνπ: 

έλαο ζπλδπαζκφο λεξνχ θαη θσηηάο. Σν πιηθφ 

θαηαζθεπήο είλαη ην θφληξα πιαθέ. 

 

 

 

Δικόνα  3.6:Όλνκα Lunaria. 

 ε απηή ηελ ζρεδηαζηηθή πξφηαζε πξνηείλεηαη 

απφ ηελ εηαηξία ν ρψξνο ηνπ κπάληνπ λα είλαη 

γπάιηλνο. Ο ρψξνο εκπλέεη κηα αξκνλία, πνπ 

μεθνπξάδεη θαη αλαδνσγνλεί.  

 

 

 

Δικόνα  3.7 :Όλνκα Piana. 

 Μπαληέξα πνπ δηαζέηεη ρψξν ηνπνζέηεζεο 

βηβιίσλ. Τιηθφ corian 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.8: Όλνκα Vivlio. 
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3.3 Ζ εηαιπία Sonia 

H εηαηξία Sonia εδξεχεη ζηελ Ηζπαλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Μπαξζειòλα θαη ηδξχζεθε ην 1990. Σν 

αμηνζεκείσην φζνλ αθνξά απηή ηελ εηαηξία είλαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηηο ππεξεζίεο κεηά ηελ 

αγνξά ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο πειάηεο π.ρ:(ηερληθή ππνζηήξημε). 

 

 Τιηθφ θφληξα πιαθέ δηαζηάζεηο επίπινπ: 1200 x 

475 x 450. 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.9: Όλνκα songe. 

 Τιηθφ θφληξα πιαθέ δηαζηάζεσλ 800 x 465 x 450 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.10: Όλνκα arnazone 80. 

 Όλνκα Bastidor 100, πιηθφ θφληξα πιαθέ. Έκθαζε 

ζηελ πεξίπησζε δίλεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ελψλεηαη ν 

ληπηήξαο κε φιν ην έπηπιν. Απηφ ην ηερληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ δίλεη ηε ιεπηνκέξεηα ηεο έλσζεο. 

Δπίζεο κνξθνινγηθά ηα πνξηάθηα δίλνπλ έλα 

δηαθνξεηηθφ ηφλν κε θπθιηθέο γσλίεο, ηνπνζεηεκέλα πην 

ρακειά απφ ηνλ ληπηήξα. 

 

Δικόνα  3.11: Όλνκα Bastidor 100. 
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3.4 Ζ Δηαιπία ΕΔΜΠΖ 

Ζ εηαηξία Εέκπε δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαηαζθεπή επίπισλ κπάληνπ απφ ην 1989. Σα 

έπηπιά ηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ MDF αλζπγξφ κε επέλδπζε θαπιακά. Αθφκε ρξεζηκνπνηείηαη θφληξα 

πιαθέ ζαιάζζεο κε επέλδπζε απφ θαπιακά. Δπίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξνχκε λα πξνζέμνπκε 

είλαη φηη ηα πεξηζζφηεξα έπηπια είλαη θξεκαζηά, πηζαλφλ γηα λα απνθεπρζεί ε επαθή κε ην λεξφ. H 

εηαηξία έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο ζρεδηαζηηθέο ηεο πξνηάζεηο ζε royal,trendy, small, modern, roustic, 

practic. Αθνινπζνχλ κεξηθέο απφ απηέο. 

 

 Υαξαθηεξηζηηθή ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε δηάηαμε ησλ 

επηκέξνπο επίπισλ. 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.12: Όλνκα tetris 165. 

 ηε θση. παξαηεξνχκε ηε γεσκεηξηθή κνξθή ηνπ επίπινπ θαη 

ησλ εμαξηεκάησλ ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θάηη 

δηαθνξεηηθνχ. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.13: Όλνκα spring 220. 

  

http://www.zebis.gr/royal/
http://www.zebis.gr/trendy/
http://www.zebis.gr/small/
http://www.zebis.gr/modern/
http://www.zebis.gr/roustic/
http://www.zebis.gr/practic/
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 ε απηή ηε θση. δηαθαίλεηαη ε ζπλάθεηα απηνχ ηνπ επίπινπ κε ην 

πξνεγνχκελν, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εηαηξίαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

νηθνγέλεηαο επίπισλ.  

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.14: Όλνκα spring 095. 

 Νηπηήξαο κε πιηθφ MDF ιαθαξηζηφ.Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο 

φηη ηέηνηα έπηπια κπάκηνπ ζα ηαίξηαδαλ ζε παηδηθή θαηνηθία. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.15: Όλνκα splash. 

 Νηπηήξαο κε πιηθφ απφ MDF, ιάθα κε ρξψκαηα ηνπ πάζνπο γηα ηελ 

πξνζέγγηζε λεαληθνχ θνηλνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.16: Όλνκα trendy 101. 
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3.5 Ζ εηαιπία αββόποςλορ 

Ζ εηαηξία αββφπνπινο ηδξχζεθε ην 1976 θαη απφ ηφηε δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ επίπισλ 

κπάληνπ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο έρεη θάλεη πηζηνπνίεζε iso 9001:2000. 

 

 Δδψ παξνπζηάδεηαη πξνζπάζεηα ησλ ζρεδηαζηψλ λα 

μεθχγνπλ απφ ην θαηεζηεκέλν, δεκηνπξγψληαο κε επίπεδεο 

επηθάλεηεο θαη έληνλν θνληξάζη ζην καχξν θαη άζπξν. 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.17: Όλνκα Diamod 1. 

 Καη ζε απηή ηε θση. δηαθαίλεηαη ε θιίζε ζε δεκηνπξγία φγθσλ πνπ 

μεθεχγνπλ απφ ηηο θιαζηθέο γεσκεηξίεο. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.18: Όλνκα large. 

 Ζ θηινζνθία ηεο εηαηξίαο επαιεζεχεηαη θαη ζε απηή ηε 

ζρεδηαζηηθή πξφηαζε, ζηελ νπνία παξαηεξνχκε θακπχιεο αιιά 

θαη ηελ ελαιιαθηηθή ησλ ρξσκάησλ. 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.19: Όλνκα mustang.  
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 Δδψ παξνπζηάδεηαη ην πάληξεκα ζηνηρείσλ κηα άιιεο επνρήο θαη 

θνπιηνχξαο. 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.20: Όλνκα yoshei. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη αλαγθαίν λα θάλνπκε κηα παχζε ηεο έξεπλαο, ψζηε λα ζπλερίζνπκε πξνο κηα 

δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε πνπ ζα καο δψζεη λέα ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επίπισλ κπάληνπ. 

Μέρξη ην ζεκείν απηφ έρνπκε δεη κία πιεζψξα κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ηελ ρξήζε ηεο ιάθαο 

ζε δηάθνξα ρξψκαηα. Σα θχξηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην αλζπγξφ MDF θαη ην θφληξα πιαθέ 

γηα ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν. Ο ληπηήξαο θαηαζθεπάδεηαη απφ πνξζειάλε θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

γπαιί ή εκαγηέ. (βι εηθ :19,18,13,11, 10) 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα αγνξάο κπαληέξαο θαη ληπηήξα κε θχξην πιηθφ ην μχιν. 

3.6 Ζ εηαιπία bango sasso 

Ζ εηαηξία bango sasso εδξεχεη ζηελ Διβεηία. Ηδξχζεθε ην 1995 απφ ηνλ Rolf Senti, θαη είλαη κηα απφ 

ηηο πην γλσζηέο εηαηξίεο πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ κπάληνπ κε δηαθξίζεηο ζε δηαγσληζκνχο Desing 

φπσο ζηνλ <<red dot award>>. 

 Υεηξνπνίεηε κπαληέξα κε ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο είδνπο μχινπ. Τιηθφ καζίθ επηθνιιεηή 

μπιεία. 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.21: Όλνκα ocean shell. 
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 Μπαληέξα θαηαζθεπαζκέλε ζην ρέξη. Τιηθφ: 

μχιν κε επέλδπζε βηνκεραληθνχ θαπιακά Alpi 

Makasar. 

 

 

 

 

Δικόνα  3.22: Όλνκα ocean Sailor. 

 Υεηξνπνίεηε θαηαζθεπή απφ καζίθ επηθνιιεηή 

μπιεία κε επέλδπζε βηνκεραληθνχ θαπιακά. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.23: Όλνκα ocean circle. 

 πλδπαζκφο γπαιηνχ κε θακππισκέλε 

επηθνιιεηή μπιεία. 

 

 

 

 

Δικόνα  3.24: Όλνκα wave diamond. 
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3.7 Ζ εηαιπία e-legno Group 

Ζ εηαηξία e-legno Group εδξεχεη ζηελ Ηηαιία θαη εμεηδηθεχεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ κπάληνπ, εηδηθά ζηε 

δεκηνπξγία ληπηήξα θαη κπαληέξαο. Κχξην πιηθφ ζηηο ζρεδηαζηηθέο ηεο πξνηάζεηο είλαη ε επηθνιιεηή 

μπιεία. Σα είδε μχινπ πνπ επηιέγνπλ γηα ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο είλαη ζπλήζσο ν θέδξνο, ην καφλη, ελψ 

παξέρνπλ θαη πηζηνπνηεηηθά πγηεηλήο γηα ηα πξντφληα ηνπο. 

 Δπηθνιιεηή μπιεία δξπφο, κε δηαζηάζεηο 

1000mm x 500mm x 100 mm κε καη θηλίξηζκα. 

 

 

 

 

Δικόνα  3.25: Όλνκα Icaro. 

 Δπηθνιιεηή μπιεία νμηάο. Μνληέιν ληπηήξα 

δηαζηάζεσλ δηακέηξνπ 430mm x 140 χςνο, καη 

θηλίξηζκα. 

 

 

 

 

Δικόνα  3.26: Όλνκα Dodo. 

 Δπηθνιιεηή μπιεία Μανληνχ, δηαζηάζεσλ 660 

mm. x 440 mm x 140 mm. 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.27: Όλνκα Ovale. 
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 Δπηθνιιεηή μπιεία θέδξνπ κε ζπλδέζεηο finger 

join δηαζηάζεσλ 2000 mm x 950mm x 600mm. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.28: Όλνκα Sun. 

 Δπηθνιιεηε μπιεία θέδξνπ κε ζπλδέζεηο finger 

join δηαζηάζεσλ 2000 mm x 950mm x 580mm. 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.29: Όλνκα Dea. 

3.8 Ζ εηαιπία UWD 

Ζ εηαηξία UWD (unique wooden design )εδξεχεη ζηε Πνισλία θαη ηδξχζεθε ην 1979 κε θχξηα αζρνιία 

ηελ δεκηνπξγία πινίσλ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ δεκηνχξγεζε έλα δίθηπν μπινπξγηθψλ εξγαζηεξίσλ, 

θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ζρεδηαζηψλ δεκηνπξγεί πιένλ ληπηήξεο θαη κπαληέξεο κε επηθνιιεηή μπιεία. 

Δπίζεο ε εηαηξία εγγπάηαη αληηκηθξνβηαθφ θηλίξηζκα. 

 Νηπηήξαο απφ επηθνιιεηή μπιεία δνπιεκέλε ζε 

ηφξλν. 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.30:  Όλνκα babau. 
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 Νηπηήξαο απφ επηθνιιεηή μπιεία δνπιεκέλε ζε 

ηφξλν. 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.31: Όλνκα lolon. 

 Νηπηήξαο απφ επηθνιιεηή μπιεία δνπιεκέλε ζε ηφξλν. 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.32: Όλνκα maluku. 

 Βάζε ληπηήξα απφ θακππισκέλε επηθνιιεηή 

μπιεία. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.33: Όλνκα selon. 
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3.9 σεδιαζηέρ 

 Γεκηνπξγήζεθε κε θακππισηφ θφληξα πιαθέ. 

ρεδηαζηήο Giuseppe Pasquali. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.34: Όλνκα Gabbiano απφ ηελ ηηαιηθή εηαηξία 

Αgape. 

 Κακππισηφ θφληξα πιαθέ ηεο Katerina Sokolova, ζε 

κηα πξνζπάζεηα ηεο ζρεδηάζηξηαο λα παίμεη κε ηελ θίλεζε 

ηνπ λεξνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.35: Όλνκα aqua vita. 

http://www.agapedesign.it/en/designers/giuseppe-pasquali
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3.10 Ζ εηαιπία Ammonitum 

Ζ εηαηξία Ammonitum εδξεχεη ζηε Γεξκαλία θαη ν ζρεδηαζηήο ησλ ληπηήξσλ είλαη ν Markus Horner. 

Οη ληπηήξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε ηερλνινγίεο ζπλαθείο κε απηέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή πνιπηειψλ γηνη. 

 Τιηθφ θφληξα πιαθέ κε επέλδπζε θαπιακά ξίδαο δέληξνπ. 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.36: Όλνκα aquila. 

 Νηπηήξαο δεκηνπξγεκέλνο απφ επηθνιιεηή μπιεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.37: Όλνκα cubis
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3.11 Ζ εηαιπία William Garvey 

Ζ εηαηξία William Garvey εδξεχεη ζην Devon ηεο Αγγιίαο. Γεκηνπξγεί δηάθνξα έπηπια, φπσο: 

θνπδίλεο, ληνπιάπεο, θαξέθιεο, ηξαπέδηα αιιά θαη έπηπια κπάληνπ απφ ζπκπαγή μπιεία. 

 Έπηπιν ληπηήξα δεκηνπξγεκέλν απφ επηθνιιεηή μπιεία ηηθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.38: Όλνκα Helio. 

  

Έπηπιν ληπηήξα δεκηνπξγεκέλν απφ επηθνιιεηή μπιεία ηηθ. 

Γηαζηάζεηο : 420 mm x150 mm πάρνο 34 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  3.39: Όλνκα Geo.
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3.12 ςμπεπάζμαηα έπεςναρ αγοπάρ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαιπθζεί κηα ζηνρεπκέλε δεηγκαηνιεςία ηεο αγνξάο ηνπ επίπινπ 

κπάληνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, ψζηε λα καο βνεζήζνπλ ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηδεψλ. 

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε : 

Σερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Σα έπηπια κπάληνπ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: εξκάξηα βάζεο θαη θξεκαζηά. 

β) Σα εξκάξηα βάζεο θαη ηα θξεκαζηά ρσξίδνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ην εληαίν έπηπιν ή ην κέξνο 

ηνπ ληπηήξα ζα είλαη εμσηεξηθά ηνπ επίπινπ (βιέπε εηθ. 3.38, 3.39), ζει 24. 

γ) ηα έπηπια κπάληνπ κε θχξην πιηθφ ηε ζπκπαγή επηθνιιεηή μπιεία θπξηαξρεί ε δαθηπινεηδήο 

ζχλδεζε (finger join). 

δ) Υξεηάδνληαη πνιιέο ζηξψζεηο επηθάιπςεο γηα πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία ζε πεξηπηψζεηο μχιηλσλ 

ληπηήξσλ. 

ε) Oη κπαηαξίεο είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ επίπινπ, αθνχ επηδξά ζην ηερλνινγηθφ θνκκάηη, αιιά 

θαη ζην αηζζεηηθφ. 

Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Πιεζψξα ζρεδηαζηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ κνξθνινγηθά έρνπλ παξφκνηνπο φγθνπο ζε ζρήκα 

νξζνγψλησλ παξαιιειεπίπεδσλ. 

β) Μεγάιε κνξθνινγηθή πνηθηιία ζε μχιηλνπο ληπηήξεο. 

Γεληθά ζηνηρεία: 

α) Σν έπηπιν κπάληνπ απνηειεί ελδηαθέξνλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο 

(πιεξνθνξίεο βάζεη ζπλνκηιηψλ κε επηρεηξεκαηίεο ηνπ ρψξνπ). 

β). Έιιεηςε επηρεηξήζεσλ θαηαζθεπήο, αιιά θαη εκπνξίαο μχιηλσλ ληπηήξσλ. 



Οθηψβξηνο 2013  

 

30 

 

4 ηόσοι επγαζίαρ μεηά ηην έπεςνα αγοπάρ 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ επίπινπ κπάληνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε νη εμήο πξνυπνζέζεηο, βάζεη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο αγνξάο: 

1. εβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν.  

2. Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ επίπισλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην πγξφ πεξηβάιινλ ηνπ 

κπάληνπ. 

3. Υξήζε πιηθνχ απφ πξντφληα μχινπ φζν πην θνληά γίλεηαη ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

4. Γεκηνπξγία επίπινπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ ηνπ. 

5. Καηλνηφκνο ζρεδηαζκφο θαη θαιαηζζεζία. 

5 Brainstorming 

Ζ ηερληθή brainstorming απνηειεί κηα απφ ηηο πην γλσζηέο κεζφδνπο παξαγσγήο ηδεψλ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Alex Osborn ην 1938 ζηηο ΖΠΑ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάπνηα άηνκα, αηνκηθά ή ζπλεξγαηηθά, ελεξγνχλ κε ζθνπφ λα 

παξαρζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο ηδεψλ γηα ηελ επίιπζε ελφο πξαθηηθνχ πξνβιήκαηνο. Ζ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα βξίζθνπλ πξσηφηππεο ιχζεηο είλαη αλαγλσξηζκέλε θαη ε ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρηιηάδεο 

εθαξκνγέο (ζρεδηαζκφο πξντφληνο, επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, δηαθήκηζε, αληηκεηψπηζε 

δηνηθεηηθψλ δεηεκάησλ θιπ.). 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη: 

 Διεχζεξε έθθξαζε ηδεψλ. 

 Δλζάξξπλζε παξαγσγήο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ηδεψλ. 

 Δλζάξξπλζε ζπγρψλεπζεο θαη ζπλδπαζκνχ ή ζπκπιήξσζεο ησλ ηδεψλ. 

 Απαγφξεπζε αξλεηηθήο ή ζεηηθήο θξηηηθήο ζηε δηάξθεηα παξαγσγήο ηδεψλ. 

 Αμηνιφγεζε ηδεψλ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 



Οθηψβξηνο 2013  

 

31 

 

 Πίλαθαο brainstorming. 
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5.1 Ανάλςζη ιδεών Brainstorming 

ηνλ πίλαθα αξρηθά θαηεγξάθεζαλ νη δχν βαζηθέο θξάζεηο θιεηδηά :<<Έπηπιν Μπάληνπ, Τιηθφ 

Ξχιν>> θαζψο θαη νη πέληε πεξηνξηζκνί πνπ ζέζακε. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ πίλαθα ζπλερίζηεθε κε ιέμεηο -

ηδέεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ παξαγσγή ηδεψλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη 

ιέμεηο - ηδέεο καο νδεγνχλ ζε κία θαηεχζπλζε, ελψ θάπνηα ζεκεία δηαζηαπξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζεηηθά, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε κε ηε ιέμε λεξφ πνπ ζπλδπάδεηαη θαη ζπλερίδεη κε ηηο ιέμεηο θίλεζε, θχζε θαη 

θάζαξζε ςπρήο, αιιά θαη αξλεηηθά φπσο ζηελ πεξίπησζε: Τιηθφ Ξχιν κε κεηνλεθηήκαηα θαη ζπκπαγήο 

μπιεία. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πίλαθα πεξλάκε ζην ζηάδην ηεο κεηαηξνπήο ησλ αθεξεκέλσλ απηψλ ηδεψλ 

ζε concept ζρεδηαζηηθψλ πξνηάζεσλ. 

Σν Φαηλφκελν ηνπ ισηνχ είλαη είδνο θηληξίζκαηνο ην νπνίν πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ην θχιισκα ηνπ 

ινπινπδηνχ “ισηφο”. ε απηφ ην θαηλφκελν ην λεξφ δεκηνπξγεί ζηαγνλίδηα ζαλ πέξιεο, γλσζηά θαη σο 

δξνζνζηαιίδεο πάλσ ζην θχιισκα ηνπ ισηνχ, ιφγσ ηεο κεγάιεο αλζπγξνζθνπηθφηεηάο ηνπ. Αληίζηνηρα 

ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ θηληξηζκέλε επηθάλεηα. 

ηελ ηδέα-ιέμε λεξφ ππάξρεη έλαο θφκβνο θαηεπζχλζεσλ. Μηα απ‟ απηέο είλαη ε ιέμε θίλεζε. Ζ 

θίλεζε απηή κπνξεί λα κεηαθξαζηεί θαη σο θίλεζε ηνπ λεξνχ ζε κηα δηαδξνκή πξνο ηελ δηέμνδφ ηνπ ή 

αθφκα δηαδξαζηηθή θίλεζε ή έλα ζρήκα επίπινπ πνπ παξαπέκπεη ζε κηα θίλεζε. 

Σίζεηαη ην εξψηεκα αλ κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ζεκεηνινγηθά θαη ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην 

έπηπιν κπάληνπ. Τπάξρνπλ θαη δχν αθφκα ιέμεηο-ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθξαζηνχλ ζαλ 

ζεκεηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα αληηθείκελν. Oη ιέμεηο απηέο είλαη : νηθείν θαη ζπλαηζζήκαηα 

Με ηελ ιέμε-ηδέα ιπφκελν θαη κεηαθνξά ηερλνινγίαο, αλαξσηεζήθακε, αλ γίλεηαη λα ζρεδηάζνπκε 

ζην ρψξν απηφ κηα ηειείσο ιπφκελε θαηαζθεπή ρσξίο θαζφινπ θφιια. 

Οη ιέμεηο- ηδέεο : δάζνο, δέληξα θαη πνηάκη ζα κπνξνχζαλ ζρεκαηηθά λα πξνζνκνησζνχλ απφ έλα 

έπηπιν. 
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6 Παπαγυγή ζσεδίυν 

Ζ παξαγσγή ζρεδίσλ είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κνξθνπνηνχκε ηηο ηδέεο πνπ παξήρζεζαλ ζην 

brainstorming ζε ειεθηξνληθή κνξθή ή ζθίηζα ζην ραξηί. 

6.1 Ηδέα ππώηη 

Δδψ βιέπνπκε ηελ ηδέα αξ.1 φηη ζρεκαηηθά πξνζνκνηψζεθε κε ην θχιισκα ηνπ ισηνχ αιιά θαη ηελ 

μερσξηζηή ηδηφηεηά ηνπ, γλσζηή θαη σο ην θαηλφκελν ηνπ ισηνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα  6.1: Ηδέα αξ.1 θάηνςε θαη πξννπηηθή απεηθφληζε ηδέαο. 

 

Δικόνα  6.2: Ηδέα αξ.1 θάηνςε θαη πξννπηηθή απεηθφληζε ηδέαο. 
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ηελ πξψηε ηδέα έρνπκε έλα έπηπιν κπάληνπ φπνπ ν ληπηήξαο ζα έρεη ηε κνξθή θπιιψκαηνο ηνπ 

ισηνχ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα πξνζδψζεη κηα σξαία αηζζεηηθή ζην ρψξν, θαζψο απφ κφλνο ηνπ ν 

ληπηήξαο κε ζρήκα θχιινπ είλαη έλα „γιππηφ‟. Απφ ηερλνινγηθήο άπνςεο, νη θακπχιεο ζα απμήζνπλ ηε 

θχξα πιηθνχ, ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ην ρξφλν παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα πνιχ απμεκέλε ηειηθή ηηκή. 

Ο απνζεθεπηηθφο ρψξνο είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ ηδέα, αθνχ νπζηαζηηθά ζα απνηειεί ηελ 

βάζε φπνπ ζα ζηεξεψλεηαη ν ληπηήξαο ρσξίο λα επεκβαίλεη δξαζηηθά ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ. 

πκπέξαζκα: Απφ αηζζεηηθήο άπνςεο πξφθεηηαη γηα κηα αηζζεηηθή ηδέα, αιιά έρνπκε απμεκέλν ρξφλν 

θαη δπζθνιία παξαγσγήο κε απνηέιεζκα απμεκέλν θφζηνο. 
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6.2 Ηδέα δεύηεπη 

ηελ ηδέα αξ.2 δεκηνπξγήζεθε κηα κεγάιε επηθάλεηα ληπηήξα φπνπ πάλσ ζε απηή ζα ξέεη ην λεξφ απφ 

δηαθνξεηηθά ζεκεία. Απηφ πνπ επηηεχρζεθε είλαη ε θίλεζε ηνπ λεξνχ απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν γηα λα 

πεξάζεη ζηελ απνρέηεπζε. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ίδηα ηδέα γηα δεκφζηα θαη ηδησηηθή ρξήζε. 

 

Δικόνα  6.3: Ηδέα αξ.2 γηα ρξήζε πνιιψλ αηφκσλ ηαπηφρξνλα. 

 

Δικόνα  6.4: Ηδέα αξ.2 πξννπηηθέο απεηθνλίζεηο γηα ηδησηηθή ρξήζε. 

ηελ δεχηεξε ηδέα θαινχκαζηε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αληηθείκελν πνπ ζεκεηνινγηθά λα πξνζεγγίδεη 

ηελ έθθξαζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο. ρεδηαζηηθά ππάξρεη πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ 

ζρεδίσλ, εθφζνλ έρνπκε λα κεηαηξέςνπκε ζε έπηπια, εθθξάζεηο ζπλαηζζεκάησλ. ε θαηαζθεπαζηηθφ 

επίπεδν πξνθχπηνπλ θακπχια ζηνηρεία, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη απμεκέλν ρξφλν θαη θφζηνο παξαγσγήο.  
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6.3 Ηδέα ηπίηη 

Ο ζηφρνο ηεο ηδέαο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία ληπηήξα, ν νπνίνο κεηά ην πέξαο ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε έλα άιιν πξντφλ, ψζηε λα κπνξεί ην έπηπιν κε κηα κηθξή ηξνπνπνίεζε ή θαη ρσξίο απηή, 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαξέθια ή γεληθφηεξα σο έλα άιιν αληηθείκελν. ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζσ ηελ 

ηδέα κνπ εηθνλνγξαθεκέλε. 

 

Δικόνα  6.5: Ηδέα αξ.3 πξννπηηθέο απεηθνλίζεηο. 

ηελ ηδέα αξ.3 επηζπκνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

κεηά ην πέξαο ηεο ρξήζεο ηνπ, ίζσο σο θαξέθια. ε απηή ηελ πεξίπησζε ρξεηάδεηαη λα γίλεη πεξαηηέξσ 

κειέηε, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο πνηφηεηαο ηεο αξρηθήο ηνπ ρξήζεο, αιιά θαη ηεο θαηνπηλήο. 

πλνπηηθά ζα ιέγακε φηη έρνπκε κηα ηδέα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, αιιά 

θαη πνιιέο πηζαλφηεηεο απνηπρίαο, δηφηη πξέπεη λα ζπλδπάζνπκε ηηο απαηηήζεηο δχν δηαθνξεηηθψλ 

πξντφλησλ ζε έλα.  
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6.4 Ηδέα ηέηαπηη 

ηελ 4ε πεξίπησζε ε βαζηθή ηδέα είλαη έλαο θιεηζηφο ρψξνο ζηνλ νπνίν εζσηεξηθά ζα βξίζθεηαη ε 

βξχζε θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ επίπινπ. Με κηα νξγαληθή κνξθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

θαηλφκελνπ ηνπ ισηνχ, έρνπκε κηα πξσηνπνξηαθή ηδέα ζην ρψξν ηνπ κπάληνπ. 

 

Δικόνα  6.6: Ηδέα no4 πξννπηηθή απεηθφληζε. 

ηελ ηδέα αξ.4 έρνπκε έλα έπηπιν κπάληνπ, φπνπ ε βξχζε θαιχπηεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ επίπινπ κε 

αλνηγφκελα ή ζπξφκελα πνξηάθηα. Ζ ηδέα απηή έρεη πξννπηηθή γηα θαηλνηφκν ζρεδηαζκφ ζηνλ ρψξν ηνπ 

κπάληνπ. Απφ ηερλνινγηθήο άπνςεο ππάξρεη πεξηζψξην πξνζζήθεο θακπχισλ ζηνηρείσλ κε γεσκεηξηθέο 

κνξθέο. Έλαο θιεηζηφο φκσο ρψξνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κφληκα απμεκέλα επίπεδα πγξαζίαο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ επίπινπ, κε ζπλέπεηα ίζσο πξνβιήκαηα πνηνηηθά αιιά θαη πγηεηλήο, φπσο ε εκθάληζε 

κηθξννξγαληζκψλ. Σν γεγνλφο απηφ βέβαηα ίζσο κπνξεί λα βειηησζεί, αλ δεκηνπξγεζνχλ δίνδνη δηαθπγήο 

γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ αέξα. πλνπηηθά έρνπκε κηα εμειίμηκε, θαηλνηφκα ηδέα πνπ φκσο 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ θαη πξνβιήκαηα πνηνηηθά, ιφγσ ησλ 

κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. 
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6.5 Ηδέα πέμπηη 

Ζ ηδέα απηή πεξηιακβάλεη κηα ή πνιιέο ζπλερφκελεο επηθάλεηεο, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγνχλ κηα 

ζχλζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν κέρξη θαη ην ληπηήξα. 

 

Δικόνα  6.7: Ηδέα no 5 πξννπηηθέο απεηθνλίζεηο. 

ηελ ηδέα αξ.5 έρνπκε κηα επηθάλεηα, ε νπνία μεθηλά απφ ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη επεθηείλεηαη 

κέρξη ηνλ ληπηήξα. Ζ κνξθνινγία ηνπ ζρεδίνπ πξνζδίδεη ζηελ ηδέα κηα πξννπηηθή γηα θαηλνηφκν 

ζρεδηαζκφ ζηνλ ρψξν ηνπ κπάληνπ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπή φκσο, κπνξεί λα έρεη κεγάιν φγθν, 

νπφηε λα παξνπζηάδεη θαη δπζθνιία ζηελ κεηαθνξά. Τπάξρεη πηζαλφηεηα λα παξνπζηαζηνχλ θαη 

πξνβιήκαηα ζηξέβισζεο, ιφγσ ηεο κεγάιε πγξαζίαο ηνπ ρψξνπ απηνχ, εηδηθά αλ ε θαηαζθεπή έρεη 

κεγάιν κέγεζνο. πλνπηηθά έρνπκε κηα θαηλνηφκα ηδέα πνπ κπνξεί λα δψζεη έλα δηαθνξεηηθφ θαη 

αηζζεηηθά σξαίν απνηέιεζκα αιιά ηαπηφρξνλα ν κεγάινο φγθνο θαη νη θακπχιεο απμάλνπλ ην ηειηθφ 

θφζηνο. Δπηπιένλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ πνηνηηθά πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο πγξαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην κέγεζνο ηνπ επίπινπ.
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6.6 Ηδέα έκηη 

Ζ ηδέα απηή πεξηέρεη ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο ηνπ λεξνχ πνπ ξέεη. ην έπηπιν απηφ, φπσο κπνξνχκε 

λα παξαηεξήζνπκε ζηελ εηθφλα, θαηαβάιιεηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζνκνίσζεο ηεο θίλεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ην ηξερνχκελν λεξφ, έρνληαο ηε βξχζε φρη πάλσ απφ ηνλ ζφιν ηνπ ληπηήξα, αιιά πην δεμηά 

απφ ην έπηπιν, ψζηε θαζψο πέθηεη ην λεξφ λα θπιάεη πξνο κηα θαηεχζπλζε. 

 

Δικόνα  6.8: Πξννπηηθέο απεηθνλίζεηο ηδέαο αξ.6. 

ηελ έθηε ηδέα ππάξρεη ε πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ ρψξν 

ηνπ κπάληνπ θαη ζπγθεθξηκέλα πξνζπάζεηα αλαπαξάζηαζεο ηεο θίλεζεο πνπ δηαγξάθεη ην λεξφ. Απφ 

ζρεδηαζηηθήο άπνςεο έρνπκε κηα εμειίμηκε ηδέα πνπ κπνξεί λα απνδψζεη έλα ειθπζηηθφ απνηέιεζκα κε 

θακπχια ζηνηρεία. Σερλνινγηθά έρνπκε κηα ζχλζεηε θαηαζθεπή κε θακπχιεο πνπ απμάλεη ην 
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θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο. Δπηπξνζζέησο ε θπζηνγλσκία ηεο ηδέαο απηήο κπνξεί λα απνδψζεη κηα κεγάιε 

θαηαζθεπή, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηξέβισζεο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απμεκέλα επίπεδα πγξαζίαο. 

6.7 Ηδέα έβδομη 

Ζ ηδέα απηή έρεη σο αθεηεξία ηνλ πίλαθα ηνπ Βαζίιε Καληίλζθη. 

 

Δικόνα  6.9: Πίλαθαο ηνπ Βαζίιε Καληηλζθη Composition VIII. 

Ζ βαζηθή θηινζνθία ηεο ηδέαο απηήο ζηεξίδεηαη ζε επηθάλεηεο μχινπ νη νπνίεο έρνπλ κηα αθαλφληζηε 

ηνπνζέηεζε θαη δεκηνπξγνχλ ην ρψξν πνπ ζα πεξηνξίδεηαη ην ηξερνχκελν λεξφ ηεο βξχζεο. Με ηελ ίδηα 

ινγηθή ζα ζρεκαηίδεηαη θαη ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο αληηθεηκέλσλ ή απνζήθεπζεο. Σν φλνκα ηεο ηδέαο είλαη 

Bk.. 

 

Δικόνα  6.10: Πξννπηηθέο απεηθνλίζεηο ηδέαο αξ.6. 

ε απηή ηελ ηδέα έρνπκε επηθάλεηεο νη νπνίεο ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ ην ληπηήξα θαη 

ηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα ηνπνζεηνχληαη ή ζα απνζεθεχνληαη αληηθείκελα. Απφ 

ζρεδηαζηηθήο άπνςεο, έρνπκε κηα θαηλνηφκα ηδέα, δηφηη θαη ζηελ έξεπλα αγνξάο πνπ έγηλε, παξαηεξήζεθε 

φηη δελ ππάξρνπλ έπηπια κε απιά ελσκέλεο επηθάλεηεο πνπ ζρεκαηίδνπλ κε αθαλφληζην ηξφπν ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ επίπινπ. Απφ ηερλνινγηθήο άπνςεο παξαηεξνχκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα απιή 

θαηαζθεπή επίπινπ, κε απιή ζπλδεζκνινγία ρσξίο θακπχια ζηνηρεία. Ίζσο ππάξρεη θαη ε πξννπηηθή γηα 
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κηα ιπφκελε θαηαζθεπή. πλνπηηθά πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνηφκα ηδέα απφ ζρεδηαζηηθήο θαη ηερλνινγηθήο 

άπνςεο ζηνλ ρψξν ηνπ κπάληνπ, ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θακπχια 

ζηνηρεία. 

6.8 Δπιλογή ηελικήρ ιδέαρ 

Ζ πην αμηφινγε θαη ειπηδνθφξα ηδέα θαίλεηαη λα είλαη ε ηδέα αξ.6, δηφηη ζε ζρέζε κε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο, πιενλεθηεί φζνλ αθνξά ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: έρνπκε κηα ηδέα πνπ κπνξεί λα 

εμειηρηεί ζρεδηαζηηθά, ψζηε λα παξνπζηαζηεί έλα θαιαίζζεην απνηέιεζκα, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα 

πεξηνξηδφκαζηε ηερλνινγηθά. Δπηπιένλ καο πξνηξέπεη λα εκβαζχλνπκε θαη λα δψζνπκε κηα άιιε 

δηάζηαζε ζηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα ζην ρψξν ηνπ επίπινπ κπάληνπ. Πξφθεηηαη ελδερνκέλσο γηα κηα 

ιπφκελε θαηαζθεπή ηελ νπνία ζα κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο αγνξαζηήο λα αιιάδεη αλάινγα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ ηνπ. 

7 σεδιαζηική εξέλιξη έκηηρ ιδέαρ 

Αξρηθά ε ηδέα παξνπζηάζηεθε κε αθαλφληζηεο επηθάλεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ζχλνιν επίπινπ 

κπάληνπ πεξίεξγν γηα ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα. Αλαγθαίν φκσο είλαη λα εμεηάζνπκε ηελ ηδέα θαη λα 

πεηξακαηηζηνχκε κε πεξηζζφηεξα ζρέδηα, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζην ηειηθφ κνηίβν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

εθπιεξψλεη ζην έπαθξν φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί.  

Σν αξρηθφ ζρέδην ήηαλ απηφ 

 

Δικόνα  7.1: Αξρηθή ηδέα αξ.6 
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ην πξψην πεηξακαηηθφ ζρέδην γίλεηαη κηα κνξθνινγηθή αλαδήηεζε κε επίθεληξν ην ρψξν απνζήθεπζεο. 

Ζ αηηία χπαξμεο ηεο κεγάιε μχιηλεο επηθάλεηαο πίζσ απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία απνζθνπεί ζηε 

δπλαηφηεηα αιιαγήο ζέζεο ηνπ ληπηήξα θαη ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 

 

 

Δικόνα  7.2: Πξψην πεηξακαηηθφ ζρέδην ηδέαο αξ.6. 

ην επφκελν πεηξακαηηθφ ζρέδην δεκηνχξγεζα ξάθηα θαη ζπξηάξηα ζε έλα πην ζπλεζηζκέλν ζρήκα. 

 

Δικόνα  7.3: Γεχεηεξν πεηξακαηηθφ ζρέδην ηδέαο αξ6.
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ηα επφκελα ζρέδηα επηρεηξήζεθε κηα αιιαγή ζηε θηινζνθία ηνπ ιπφκελνπ επίπινπ κε ηελ κεγάιε 

επηθάλεηα γηα πιάηε. ηελ πεξίπησζε απηή αζρνιήζεθα κε ηα εξκάξηα βάζεο, πάληα κε ηελ ίδηα 

πξννπηηθή ηεο αξρηθήο καο ηδέαο. Σν ηξίην πεηξακαηηθφ ζρέδην δηαζέηεη έλα ζπξφκελν ληνπιάπη θαη έλα 

θαλνληθφ κε ζπκβαηηθνχο κεραληζκνχο θαη κεληεζέδεο. 

 

Δικόνα  7.4: Σξίην πεηξακαηηθφ ζρέδην ηδέαο αξ.6. 

Σν ηέηαξην πεηξακαηηθφ ζρέδην είλαη ρσξίο ληνπιάπηα θαη ζπξηάξηα, αιιά κε επηθάλεηεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ρψξνπο ηνπνζέηεζεο αληηθεηκέλσλ. 

 

Δικόνα  7.5: Σέηαξην πεηξακαηηθφ ζρέδην ηδέαο αξ.6. 
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Σν επφκελν πεηξακαηηθφ ζρέδην παξαπέκπεη ζηελ αξρηθή ηδέα ηνπ ιπφκελνπ επίπινπ. Δπίζεο απφ 

ζρεδηαζηηθήο άπνςεο ηα επηκέξνπο αληηθείκελα είλαη ζε πεξηζζφηεξν ζπκβαηηθέο γεσκεηξίεο. Ο ηξφπνο 

ζχλδεζεο ησλ ιπφκελσλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ αξρηθά ζθεθηήθακε φηη ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κε έλα κεηαιιηθφ πχξν ή κε θεξάκηα ζε δηάθνξα ζεκεία- θιεηδηά. 

 

 

Δικόνα  7.6: Πέκπην πεηξακαηηθφ ζρέδην ηδέαο αξ.6. 

Με κηα πην πξνζεθηηθή καηηά θαίλεηαη φηη ζην 5ν πεηξακαηηθφ ζρέδην ράλεηαη ν βαζηθφο θνξκφο ηεο 

ηδέαο πνπ είλαη νη αθαλφληζηεο επηθάλεηεο. Σα απμεκέλα επίπεδα πγξαζίαο ζηνλ ρψξν απηφ κπνξεί λα 

ππνβαζκίζνπλ κηα θαηαζθεπή πνιιαπιήο θαη εθηεζεηκέλεο ζπλδεζκνινγίαο. Έηζη δεκηνπξγήζακε έλα 

λέν θχθιν ζρεδίσλ ζηελ πξνζπάζεηά καο λα κεηψζνπκε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ην κεγάιν αξηζκφ 

ζπλδέζεσλ. 
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ην 6ν πεηξακαηηθφ ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφο ζπλδέζεσλ θαη ελψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ επηθάλεηεο 

ηνπνζέηεζεο αληηθεηκέλσλ. 

 

Δικόνα  7.7: Έθην πεηξακαηηθφ ζρέδην ηδέαο αξ.6. 

ην έβδνκν πεηξακαηηθφ ζρέδην ν ληπηήξαο θαη ε πιάηε είλαη έλα εληαίν θνκκάηη. Δπίζεο ε πιάηε δίλεη 

επηπιένλ ηε δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ηνπ επίπινπ κε επηπξφζζεηα θνκκάηηα. 

Ζ πξννπηηθή ηεο ιπφκελεο ζχλδεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ κπάληνπ εηδηθά φηαλ ε ζχλδεζε αθνξά κφλν ηελ 

πιάηε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρέδην, κπνξεί λα απνθεπρζεί. Ζ ηδηφηεηα απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί, 

αλ ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηνίρν ηνπ κπάληνπ ην επηπιένλ εξκάξην θαη φρη πάλσ ζε κηα μχιηλε επηθάλεηα. ην 

πξψην ζρέδην ηεο 6εο ηδέαο δίλσ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ βαζηθφ θνξκφ ηεο ηδέαο. 

 

 

Δικόνα  7.8 : Έβδνκν πεηξακαηηθφ ζρέδην ηδέαο αξ.6. 
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Σν φγδνν πεηξακαηηθφ ζρέδην μεθεχγεη απφ ηε λννηξνπία ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεδίσλ ζην ζέκα ηνπ 

ιπφκελνπ επίπινπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρέδην κε έλα εληαίν θνκκάηη πιάηεο θαη ληπηήξα. Ο πάγθνο 

πξνθχπηεη απφ ην πάλσ κέξνο ηνπ ληνπιαπηνχ. Δπηπξνζζέησο θαη ηα ληνπιάπηα πξέπεη λα έρνπλ κηα 

ζρέζε κε φιν ην ζχλνιν ηνπ ληπηήξα, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ κηα νηθνγέλεηα επίπισλ. 

 

Δικόνα  7.9: Όγδνν πεηξακαηηθφ ζρέδην ηδέαο αξ.6 
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ην φγδνν πεηξακαηηθφ ζρέδην επαλαπξνζδηνξίζηεθε ε πίζσ πιάηε θαη ην ζρήκα ησλ ληνπιαπηψλ. 

Αθφκα θάησ απφ ην ληπηήξα επηβάιιεηαη λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο, ψζηε λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί 

ην πδξαπιηθφ εμάξηεκα. 

Σειηθά ζην 10ν πεηξακαηηθφ ζρέδην έρνπκε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν ληπηήξα ζε έλα πξσηφηππν 

ζρέδην, ρσξίο λα απνθιίλνπκε απφ ην βαζηθφ θνξκφ ηεο ηδέαο πνπ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ ηνπ 

ληπηήξα απφ αθαλφληζηεο επηθάλεηεο. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδπάδεη ην ζρέδην απηφ είλαη φηη 

ηθαλνπνηεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηαπηφρξνλα πξφθεηηαη γηα κηα απιή θαηαζθεπή 

πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ νπνηαδήπνηε βηνηερλία επίπινπ πνπ ρξεζηκνπνηεί καζίθ μπιεία. 

Ωζηφζν, ζην θνκκάηη ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ρξεηάδεηαη επηπιένλ πεηξακαηηζκφο, ψζηε λα βξεζεί 

ε θαιχηεξε ζρεδηαζηηθή ιχζε πνπ ζα ζπλάδεη κε ην ζχλνιν, αιιά ζα είλαη θαη ρξεζηηθή. 

 

Δικόνα  7.10: Έλαην πεηξακαηηθφ ζρέδην ηδέαο αξ.6. 
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8 Γημιοςπγία μακέηαρ 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ ηειηθνχ ζπλφινπ ηνπ ληπηήξα θαη ηνπ απνζεθεπηηθνχ ηνπ ρψξνπ ζα ήηαλ θαιφ 

λα δεκηνπξγεζνχλ καθέηεο, ψζηε λα έρνπκε κηα πην ξεαιηζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ζρεδηαζηή θαη 

αληηθεηκέλνπ. Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο καθέηαο είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ζρεδηαζηήο 

επεμεξγάδεηαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ζε έλα επίπεδν πνπ ηνπ επηηξέπεη λα πάξεη απνθάζεηο ζεκαληηθέο 

γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Οη καθέηεο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ πιηθφ μχιν balsa θαη ζε θιίκαθα 

1:10. 

Ζ χπαξμε κηαο ζρέζεο κεηαμχ ληπηήξα θαη απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ην φιν 

ηειηθφ ζχλνιν. 

8.1 Μακέηα απ.1 

Αξρηθά δαλεηζηήθακε απφ ην ληπηήξα ηελ θακπχιε πνπ έρεη ν πάγθνο. Έηζη πξνθχπηεη ε 

απεηθνληδφκελε καθέηα. 

 

Δικόνα  8.1: Γεκηνπξγία αξ.1καθέηαο. 

 

Δικόνα  8.2: Φσηνξεαιηζηηθφ αξ.1 απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 
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8.2 Μακέηα απ.2 

ηελ καθέηα αξ.2 πήξακε απφ ην ληπηήξα ηε γσλία πνπ θάλεη ην αξηζηεξφ πιατλφ, φηαλ ην 

παξαηεξνχκε απφ ηελ θάηνςή ηνπ, αιιά θαη ηελ θακπχιε ηνπ πάγθνπ. 

 

Δικόνα  8.3: Μαθέηα αξ.2 

 

Δικόνα  8.4: Φσηνξεαιηζηηθφ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ αξ2. 
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8.3 Μακέηα απ.3 

Ζ ηξίηε καθέηα έρεη ηελ πην εκθαλή ζρέζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ θαη ληπηήξα αθνχ θαίλεηαη ζηελ 

πξφζνςή ηνπο. 

 

Δικόνα  8.5: Μαθέηα αξ.1 

 

 

Δικόνα  8.6: θσηνξεαιηζηηθφ αξ.3 απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 
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Δικόνα  8.7: Σειηθή ηδέα. 
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9 Φυηοπεαλιζηικέρ απεικονίζειρ 

 

Δικόνα  9.1: Φσηνξεαιηζηηθφ αξ.1
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Δικόνα  9.2: Φσηνξεαιηζηηθφ αξ.2



Οθηψβξηνο 2013  

 

54 

 

 

Δικόνα  9.3: Φσηνξεαιηζηηθφ αξ.3 
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Δικόνα  9.4: Φσηνξεαιηζηηθφ αξ.4
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10 Σεσνικά ζσέδια
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11 Τλικά 

Μηα πξνυπφζεζε πνπ έρεη ηεζεί είλαη ην θχξην πιηθφ λα απνηειείηαη απφ ζπκπαγή μπιεία θαη 

πξντφληα μχινπ φζν εγγχηεξα γίλεηαη ζηελ θπζηθή ηνπ κνξθή. Σν γεγνλφο απηφ απαηηεί πεξαηηέξσ 

κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ, ψζηε λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη ζρεδηαζηηθέο θαη πνηνηηθέο 

δπλαηφηεηεο, κε ζθνπφ λα γίλεη ε θαιχηεξε δπλαηή επηινγή πιηθνχ. Ο ρψξνο ηνπ κπάληνπ είλαη ν πην 

πςειφο ρψξνο ζε βαζκφ πγξαζίαο ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ζπίηη, ζηνηρείν πνπ καο πξνηξέπεη αθφκα 

πην πνιχ γη απηή ηελ κειέηε θαη ηαπηφρξνλα ηελ αλαδήηεζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο επηινγήο, κε 

ζηφρν ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο πιηθψλ. Γπζηπρψο ην μχιν έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηε θχζε, ψζηε 

λα πξνζιακβάλεη πγξαζία θαη απηφ νθείιεηαη ζηα ειεχζεξα πδξνμχιηα πνπ ππάξρνπλ ζε κνξηαθφ 

επίπεδν ηφζν ζην εμσηεξηθφ ησλ μπισδψλ θπηηάξσλ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ απηψλ. Απνηέιεζκα είλαη 

λα θοςζκώνει φηαλ πξνζιακβάλεη πγξαζία (δηφγθσζε) θαη φηαλ ράλεη ηελ πγξαζία ηνπ λα μαζεύει 

(ξίθλσζε). Δηδηθά φηαλ ε πγξαζία ηνπ εμαηκίδεηαη κε κε ειεγρφκελν ηξφπν, ηφηε ζηξεβιψλεη, ιφγσ 

ηεο ηδηφηεηαο πνπ έρεη, ηεο αληζνξξνπίαο. Αθφκα ε θπζηθή πξνέιεπζε ηνπ μχινπ εκθαλίδεη έλα άιιν 

πξφβιεκα πνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηθξννξγαληζκψλ, φηαλ ζπλππάξρεη ζε πεξηβάιινλ κε πγξαζία πνπ 

επηηξέπεη ρακειφηεξν πνζνζηφ απφ ην ζημείο ινοκόπος εζσηεξηθά ζην μχιν. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γηα ηε ρξήζε ηνπ πιηθoχ απηνχ, ρξεηαδφκαζηε έλα είδνο μχινπ κε κεγάιε 

αληνρή ζηελ πγξαζία, ψζηε λα επέκβνπκε ζε απηφ κε φζν ιηγφηεξεο ρεκηθέο νπζίεο γίλεηαη. 

Γηαθνξεηηθά, έρνπκε αλάγθε απφ κηα ηερλνινγία πνπ ζα πξνζδίδεη ζην μχιν ηελ αληνρή πνπ 

επηζπκνχκε ή κπνξεί λα εκβαζχλεη ζηελ ηερλνινγία ηνπ θηληξίζκαηνο, ψζηε λα καο παξέρεη ηελ 

πξνζηαζία πνπ επηδεηνχκε. Ίζσο θαιφ θαη απνδνηηθφ ζα ήηαλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή φιεο νη 

πξναλαθεξζείζεο πξνηάζεηο ζε ζπλδπαζκφ, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζδνθψκελε πνηφηεηα. 

11.1 Υημικά και θεπμικά ηποποποιημένο ξύλο 

Ζ βηνκεραλία έρεη θαηαλνήζεη φηη ην μχιν είλαη κηα πνιχ θαιή πξψηε χιε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ παγθφζκηα ηάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξνζπαζεί λα βξεη ιχζεηο, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ν εκπνηηζκφο ηνπ μχινπ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ ελψζεσλ π.ρ. 

ελψζεσλ πνπ έρνπλ σο βάζε ην αξζεληθφ. Έηζη εκθαλίζηεθε ε ηξνπνπνηεκέλε ζεξκηθά θαη ρεκηθά 

μπιεία, ε νπνία βάζεη ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ γίλεη, πξνζδίδεη ζην μχιν πξαγκαηηθά 

εληππσζηαθέο ηδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε κε ρεκηθά θαη ζεξκηθά ηξνπνπνηεκέλε μπιεία. Ζ 

ηξνπνπνηεκέλε ζεξκηθά θαη ρεκηθά μπιεία δελ πεξηέρεη πξνζζήθε επηβιαβψλ νπζηψλ γηα ηνλ άλζξσπν 

θαη ηε θχζε. ην εκπφξην ππάξρνπλ δηάθνξα είδε ηξνπνπνηεκέλεο μπιείαο (modified wood), φπσο 

Accoya, Thermowood, Belmadur, VisorWood, Plato
®
Wood. Ζ εθαξκνγή ηεο ζεξκηθά θαη ρεκηθά 

ηξνπνπνηεκέλεο μπιείαο, εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε δνκηθέο θαηαζθεπέο φπσο παξάζπξα, εμσηεξηθέο 

πφξηεο, θξάθηεο, δάπεδα, ζε πηζίλεο θαη είλαη δεκνθηιήο ζε πεξηβάιινληα εμσηεξηθνχ ρψξνπ (outdoor 

uses). 

http://users.teilar.gr/~mantanis/articles/T2011_01.pdf
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11.2 Θεπμικά ηποποποιημένη ξςλεία 

Ζ ζεξκηθά ηξνπνπνηεκέλε μπιεία είλαη απνηέιεζκα κηαο κεζφδνπ πνπ δελ πεξηιακβάλεη θακία 

ρεκηθή πξνζζήθε. Με ηελ εθαξκνγή κεγάιεο πίεζεο θαη απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο, δεκηνπξγνχληαη 

λέεο ρεκηθέο ελψζεηο ζε κνξηαθφ επίπεδν ζηε δνκή ησλ θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ μχινπ, κε 

απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ. 

Σν ThermoWood θαη ην Plato
®
Wood είλαη ζεξκηθά ηξνπνπνηεκέλε μπιεία πνπ δηαζέηεη πεξίπνπ 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία παξαγσγήο, κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 170 βαζκψλ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή έρεη ζθνπφ ηνλ ζηαδηαθφ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ πνιπκεξψλ ηνπ μχινπ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 

κηθξφηεξσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε ελεξγεηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη λέα 

πνιπκεξή ζπζηαηηθά ζηε κάδα ηνπ μχινπ, κε βειηησκέλεο ηδηφηεηεο (π.ρ. κεγαιχηεξε αληίζηαζε θαηά 

ηεο πγξνζθνπηθφηεηαο ή κηθξφηεξε ξίθλσζε θαη δηφγθσζε). 

11.3 Υημικά ηποποποιημένη ξςλεία 

Υεκηθά ηξνπνπνηεκέλε μπιεία είλαη ην Accoya, Belmadur, VisorWood. Αληίζεηα κε ηε ζεξκηθά 

ηξνπνπνηεκέλε μπιεία, φπνπ θχξην ζηνηρείν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ζηελ ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλε μπιεία έρνπκε ηνλ εκπνηηζκφ απηήο κε θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν ρεκηθέο νπζίεο, φπσο ν νμηθφο αλπδξίηεο γηα ην Accoya, ε 

θνπξθνπξπιηθή αιθνφιε γηα ην VisorWood, ην δηάιπκα αηζπιελνπξίαο γηα ην Belmadur. Με απηή ηε 

δηαδηθαζία ηα κφξηα ησλ μπισδψλ θπηηάξσλ δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη νη βειηησκέλεο ηδηφηεηεο φπσο ε πγξνζθνπηθφηεηα- 

δηαζηαζηαθή ζηαζεξφηεηα κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο. 

11.4 Πποφόνηα ξςλοπλακών 

Σα πξντφληα μπινπιαθψλ είλαη: αληηθνιιεηά (θφληξα πιαθέ), επηθνιιεηή μπιεία, κνξηνπιάθεο, 

ηλνπιάθεο, OSB. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξντφληα θαη ηδηαίηεξα ην αληηθνιιεηφ απνηεινχλ κηα 

ειθπζηηθή ιχζε.  

Ζ ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ ηνχ πξνζδίδεη κεγάιε αληνρή ζε δπλάκεηο, φπσο ε δηαζηαζηαθή 

ζηαζεξφηεηα ε νπνία θαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο θαηάιιειεο ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο παξέρεη επηπιένλ 

αλζεθηηθφηεηα ζηελ πγξαζία. Δπηπξνζζέησο δίλεη κεγάιε ειεπζεξία ζην ζρεδηαζκφ, δηφηη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη καο επηηξέπεη λα ζρεδηάζνπκε ειεχζεξα θακπχια ζηνηρεία ρσξίο κεγάιεο 

θζνξέο ζην μχιν ή ππνιείκκαηα. 

Ζ επηθνιιεηή μπιεία φπσο είδακε ζηελ έξεπλα αγνξάο, εθαξκφδεηαη επξέσο ζηελ δεκηνπξγία 

ληπηήξσλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα πνπ δελ είλαη πνιχ δηαθεκηζκέλνο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά. 

Ζ ηερλνινγία απηή ηεο επηθνιιεηήο μπιείαο, φπσο θαη ηνπ αληηθνιιεηνχ πξνζδίδεη δηαζηαζηαθή 

ζηαζεξφηεηα θαη αληνρή ζε δπλάκεηο θαη ζε πγξαζία κε ηελ θαηάιιειε ζπγθνιιεηηθή νπζία. 

http://users.teilar.gr/~mantanis/articles/T2011_01.pdf
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Οη μπιφπιαθεο ηχπνπ κνξηνπιάθαο, ηλνπιάθαο θαη ΟSB απνηεινχλ κηα ιχζε πνπ κπνξνχκε λα 

απνδερηνχκε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζην κπάλην. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ηλνπιαθψλ θαη κνξηνπιαθψλ έρνπκε ηελ πην νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ζε 

ζρέζε κε φια ηα πξνεγνχκελα. Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο μπινπιαθψλ, κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ θαηάιιεισλ νπζηψλ θαη ζπγθνιιεηηθψλ ελψζεσλ πξνζδίδνληαη ζε απηά ηα επαίζζεηα 

ζηελ πγξαζία πξντφληα (ηλνπιάθεο, κνξηνπιάθεο) πνιχ θαιέο αληηζηάζεηο θαη αλζεθηηθφηεηα θαη ηα 

θαζηζηνχλ κηα πνιχ θαιή ιχζε γηα πγξά πεξηβάιινληα.  

Σν OSB είλαη έλα παξφκνην πξντφλ κε κεγάια μπινηεκαρίδηα πνπ έρνπλ ζηαπξσηή θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηξσκάησζε ζηελ μπιφπιαθα, απνηειψληαο κηα πην νηθνλνκηθή ιχζε ζε αληίζεζε 

κε ην αληηθνιιεηφ. Παξ' φια απηά δελ κπνξεί ην OSB λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

αληηθνιιεηνχ ζηελ δεκηνπξγία θακπχισλ ζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα λα ην θαζηζηά θαηάιιειν ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 

Έλα λέν πξντφλ μπιφπιαθαο είλαη ην Tricoya, φπνπ ηα μπινηεκαρίδηα είλαη παξφκνηα κε απηά ηεο 

κνξηνπιάθαο. Ζ δηαθνξά είλαη φηη έρνπλ πεξάζεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αθεηπιίσζεο. Έηζη ινηπφλ 

δεκηνπξγήζεθε έλα πξντφλ μπιφπιαθαο ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλεο κε πνιχ απμεκέλεο αλζπγξνζθνπηθέο 

ηδηφηεηεο. 

12 Τλικά θινιπίζμαηορ 

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα θάλνπκε αλζπγξνζθνπηθή φιε 

ηελ θαηαζθεπή, δηφηη ε πγξαζία ζηνλ ρψξν απηφ είλαη ν κεγαιχηεξνο ερζξφο γηα ην μχιηλν έπηπιν 

κπάληνπ. Σν θηλίξηζκα είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα ηειεηνπνηήζεη ην πξντφλ καο θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ 

κέγηζηε αληίζηαζή ηνπ ζηελ πγξαζία. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα γίλεη επηγξακκαηηθή αλαθνξά ζηα πιηθά 

θηληξίζκαηνο. Γηεμάγνπκε ζηελ νπζία κηα κηθξή έξεπλα, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαδηθαζία απηή, 

γηα λα κπνξέζνπκε λα επηιέμνπκε ηελ πην ζσζηή θαηεγνξία θηληξίζκαηνο γηα ηηο αλάγθεο πνπ καο 

επηβάιιεη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηνπ επίπινπ κπάληνπ. 

Σν ινχζηξν ππάξρεη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Σν βεξλίθη νξγαληθψλ πνπ παξνπζηάδεη θαιή πθή ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ μχινπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ην βεξλίθη λεξνχ πνπ είλαη 

νηθνινγηθφ (θηιηθφ ζην πεξηβάιινλ) θαη ρξεζηκνπνηείηαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θαη ην βεξλίθη 

πνιπνπξεζάλεο (PU) πνπ παξέρεη πνιχ θαιφ θηλίξηζκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο. 

Αλζπγξνζθνπηθφ βεξλίθη CETOL WF 771(είδορ ζςνδεηικού ςλικού: έλσζε αιθπδηθήο ξεηίλεο - 

αθξπιηθνχ) ηεο εηαηξείαο Sikkens, πδαηνδηαιπηή, δηαθαλήο, ζαηηλέ καη αξρηθή θαη ηειηθή επίζηξσζε 

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=62286.15
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ζε ζχζηεκα ελφο δνρείνπ θαη δχν επηζηξψζεσλ γηα μχιηλα παηψκαηα θαη άιιεο μχιηλεο θαηαζθεπέο 

κε ζηαζεξνχ κεγέζνπο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

Μηα άιιε θαηεγνξία θηληξίζκαηνο είλαη ε ιάθα. ε απηή ηελ πεξίπησζε εθαξκφδνληαη ρξψκαηα κε 

απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε θπζηθή νκνξθηά θαη ζρεδίαζε ηνπ μχινπ γεγνλφο πνπ δελ επηζπκνχκε ζηελ 

πεξίπησζή καο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εκθαληζηεί ζηελ αγνξά κηα λέα θαηεγνξία επηθάιπςεο επηθαλεηψλ κε 

αλζπγξνζθνπηθέο ηδηφηεηεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ λαλνηερλνινγία. Σέηνηνπ είδνπο ζθεπάζκαηα είλαη 

άρξσκα, νηθνινγηθά, θηιηθά πξνο ηνλ άλζξσπν θαη πξνζδίδνπλ ζηηο επηθάλεηεο κηα επηπιένλ ηδηφηεηα, 

γλσζηή θαη σο ην θαηλφκελν ηνπ ισηνχ. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη γλσζηφ απφ ην θχιισκα ηνπ ισηνχ 

πνπ ιφγσ ηεο κεγάιεο αλζπγξνζθνπηθφηεηαο ηεο επηθάλεηάο ηνπ, ηα ζηαγνλίδηα παίξλνπλ ην ζρήκα 

ηεο πέξιαο, φηαλ αγγίδνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ θπιιψκαηνο. 

13 Δπιλογή ςλικού νιπηήπα και αποθηκεςηικού σώπος 

Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε επηινγή πιηθνχ πνπ λα αληέρεη ζε πεξηβάιινληα πγξαζίαο, λα είλαη 

νηθνινγηθφ, αλαθπθιψζηκν θαη λα θαηαζθεπάδεηαη απφ ζπκπαγή μπιεία ή θαη απφ πξντφληα μχινπ. 

Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν ε θαηλνηνκία λα επέιζεη απφ ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

δαλείδεηαη έλα λέν πιηθφ ή κηα ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα άιιε θαηεγνξία πξντφλησλ γηα 

ηνπο δηθνχο καο ζθνπνχο. ην θεθάιαην 10.1 έγηλε κηα γλσξηκία κε ηε ρεκηθά θαη ζεξκηθά 

ηξνπνπνηεκέλε ζπκπαγή μπιεία, κηα θαηλνηφκα δηαδηθαζία πνπ πξνζδίδεη ζην μχιν πνιχ βειηησκέλεο 

ηδηφηεηεο, ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο καο γηα ηνλ ρψξν ηνπ κπάληνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο 

ε μπιεία ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμσηεξηθέο θαηαζθεπέο φπσο: εμσηεξηθέο επελδχζεηο θηηξίσλ, πέξγνιεο, 

παξάζπξα, αθφκα θαη γέθπξεο. 

 Ζ αθεηπιησκέλε μπιεία Accoya είλαη λέν θαη θαηλνηφκν πιηθφ ην νπνίν παξέρεη ηηο ηδηφηεηεο πνπ 

ρξεηαδφκαζηε φρη κφλν απφ ζέκα πνηφηεηαο, αιιά θαη απφ ζέκα ζπκπεξηθνξάο ηνπ μχινπ ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηδεψλ. Ζ πξίζε, ην πιάληζκα θαη ε δηακφξθσζε ησλ άθξσλ 

ηεο μπιείαο Accoya δε δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ην κε ηξνπνπνηεκέλν μχιν. Ζ ζπγθφιιεζή ηνπ κε ηηο 

ζπκβαηηθέο πνιπνπξεζαληθέο θαη πνιπβηλπιηθέο ξεηίλεο έρεη δηαπηζησζεί πσο είλαη θαιχηεξε εμαηηίαο 

ηεο ρακειφηεξεο ηζνδχλακεο πγξαζίαο. Σν θηλίξηζκά ηνπ είλαη παξφκνην κε απηφ ηνπ κε 

ηξνπνπνηεκέλνπ, ελψ ηα βεξλίθηα δηαξθνχλ 3-4 θνξέο πεξηζζφηεξν κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο. H αλζεθηηθφηεηα ησλ ειάρηζηα αλζεθηηθψλ εηδψλ εξπζξειάηεο θαη πεχθεο βειηηψλεηαη 

ζεκαληηθά (θιάζε αλζεθηηθφηεηαο 1). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε βηνινγηθή αλζεθηηθφηεηα ηνπ 

Accoya απφ πεχθν, είλαη πςειφηεξε θαη απφ απηή ησλ αλζεθηηθψλ ηξνπηθψλ εηδψλ Teak θαη Red 

Meranti. Ζ πγξνζθνπηθφηεηα (ξίθλσζε θαη δηφγθσζε) κεηψλεηαη κε ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαζηαζηαθήο ζηαζεξφηεηάο ηνπ. Αλαθέξεηαη φηη ην μχιν απφ δαζηθή πεχθε έρεη εθαπηνκεληθή 

δηφγθσζε 1,5%, ελψ ην ίδην κε ηξνπνπνηεκέλν μχιν έρεη 7,7%. Δπηπιένλ, είλαη ιηγφηεξν αληζφηξνπν, 
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θαζψο ε δηαθνξά κεηαμχ εθαπηνκεληθήο θαη αθηηληθήο ξίθλσζεο θαη δηφγθσζεο είλαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε. To Accoya είλαη ρεκηθψο “έλα λέν είδνο μχινπ” πνπ παξάγεηαη κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Ο νμηθφο αλπδξίηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, κεηαβάιιεη ηα ρεκηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ μχινπ (θπηηαξίλε, ιηγλίλε), ελψ κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί φπσο ην κε ηξνπνπνηεκέλν μχιν. 

Γηα ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε μπιφπιαθεο. Ζ θαιχηεξε επηινγή ζα 

ήηαλ μπιφπιαθα απφ αθεηπιησκέλα μπινηεκαρίδηα. Απηφ ην πξντφλ βξαβεχηεθε απφ Sustain Magazin 

Awards 2013 σο ην πξντφλ ηεο ρξνληάο. Δπηπξνζζέησο ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηλνπιάθεο ή κνξηνπιάθεο κε αλζπγξνζθνπηθέο ηδηφηεηεο. Ζ κνξθνινγία ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

είλαη ηέηνηα πνπ ηα πξντφληα απηά κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο καο ζε πνηφηεηα θαη 

ζρεδηαζκφ. 

13.1 Δπιλογή ςλικού θινιπίζμαηορ 

Αλάκεζα ζηα πιηθά θηληξίζκαηνο γλσξίζακε θαη ηα ζθεπάζκαηα λαλνηερλνινγίαο. Μηα επηπιένλ 

ηδηφηεηα πνπ καο παξέρεη απηή ε ζρεηηθά λέα ηερλνινγία είλαη ην θαηλφκελν ηνπ ισηνχ, κηα ηδηφηεηα 

επηζπκεηή θαη ζχκθσλε κε ηηο δηθέο καο ηδέεο. 

Σα λαλνζθεπάζκαηα επηθαλεηψλ μχινπ είλαη πξντφληα πδαηηθήο βάζεο ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ 

εηδηθά γηα λα ζπληεξνχλ ηηο απνξξνθεηηθέο μχιηλεο επηθάλεηεο. Πξσηαξρηθφο ξφινο απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο είλαη ε αδηαβξνρνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο μχινπ απφ ηε ζπλερή επαθή θαη έθζεζε ζην 

λεξφ. Σα ζθεπάζκαηα λαλνηερλνινγίαο είλαη θαηάιιεια γηα πέξγθνιεο, έπηπια θήπνπ θαη γηα θάζε κε 

βακκέλν μχιν πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηελ πγξαζία. 
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14 Γιεξαγυγή πειπαμάηυν 

Γηα ηελ θφιιεζε ησλ ηεκαρίσλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα μπιφθνιια πνιπνπξεζάλεο ελφο 

ζπζηαηηθνχ, PU MAX ηεο εηαηξείαο BISON, ειεγκέλε θαηά ην επξσπατθφ πξφηππν DIN ΔΝ 204, 

θαηάιιειε γηα εθαξκνγέο κε κεγάιεο απαηηήζεηο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θφιιαο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξαγκαηνπνηήζακε κηα κηθξή θφιιεζε. Πξψηα θαζαξίζακε ηηο επηθάλεηεο 

θφιιεζεο ησλ δχν ηεκαρίσλ θαη ηηο βξέμακε κε λεξφ, ηηο αθήζακε γηα δχν κε ηξία ιεπηά, ψζηε λα 

απνξξνθεζεί ην λεξφ απφ ην μχιν, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη 

ηνπνζεηήζακε ηελ θφιια ζηελ κία απφ ηηο δχν επηθάλεηεο. Αθφκα αλαθέξεηαη φηη πξέπεη λα γίλεη 

επάιεηςε ηεο θφιιαο ζε φιε ηελ επηθάλεηα θαη ε θφιιεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάζηεκα 5 -7 

ιεπηψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο επάιεηςεο. 

 

Δικόνα  14.1: Γνθηκαζηηθή θφιιεζε κε ηελ μπιφθνιια πνιπνπξεζάλεο PU MAX. 

14.1 Γοκιμαζηική παπαγυγή 

ε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη ε πξψηε θαηαζθεπή ηνπ επίπινπ ζε πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο, κε ζθνπφ 

ηελ εχξεζε ηπρφλ θαηαζθεπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ηελ επίιπζε απηψλ 

γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ηνπ παξαγσγή. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη θαηαγξαθή ησλ ζηαδίσλ θαηαζθεπήο ηνπ 

επίπινπ. 
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14.2 Ππιονοκοπδέλα 

Πξψηε θνπή κεηά ην κέηξεκα έγηλε ζηελ πξηνλνθνξδέια, ζε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ ηηο 

ηειηθέο, δηφηη έπξεπε πξψηα λα γίλεη ην γψληαζκα ησλ επηκέξνπο ηεκαρίσλ θαη κεηά ε θφιιεζε. 

 

Δικόνα  14.2: Γεκηνπξγία αξρηθψλ ηεκαρίσλ ζηελ πξηνλνθνξδέια. 

14.3 Πλάνη 

Μεηά ην ζηάδην ηεο πξηνλνθνξδέιαο φπνπ έγηλε ε πξψηε θνπή ηεο καζίθ μπιείαο αξρηθψλ 

δηαζηάζεσλ, έξρεηαη ε πιάλε ζηελ νπνία ζα γίλεη ην πξψην γψληαζκα δχν θάζεησλ πιεπξψλ. 

 

Δικόνα  14.3: Γψληαζκα ηεκαρίσλ ζηε γσληάζηξα. 
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14.4 Ξεσονδπιζηήπαρ 

Ο μερνλδξηζηήξαο δεκηνπξγεί παξάιιειεο επηθάλεηεο θαη είλαη ην επφκελν θνπηηθφ κεράλεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε κεηά απφ ηελ πιάλε. Αθφκα κε ηνλ μερνλδξηζηήξα κπνξνχκε λα δψζνπκε θαη ηειηθέο 

δηαζηάζεηο πάρνπο. 

 

Δικόνα  14.4: Γεκηνπξγία ηειηθήο δηάζηαζεο πάρνπο ζηνλ μερνλδξηζηήξα. 

14.5 Γημιοςπγία και κόλληζη ζςνδέζευν 

ε απηφ ην ζηάδην ζα δεκηνπξγήζνπκε ηηο ζπλδέζεηο ησλ επηκέξνπο ηεκαρίσλ. Οη επηινγέο καο 

είλαη: finger-joint, ιακέιν, γθηληζνπήρε θαη bud-joint. ηελ πεξίπησζή καο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ιακέιν γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ γηαηί είλαη έλαο εχθνινο θαη γξήγνξνο ηξφπνο ζχλδεζεο θαη δεχηεξνλ 

γηαηί νη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη δελ είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα ρξεηάδεηαη κηα πην πνιχπινθε ζχλδεζε. 

 

Δικόνα  14.5: Γεκηνπξγία ζπλδέζεσλ ιακέινπ επηκέξνπο ηεκαρίσλ. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο θφιιεζεο αλαθέξεηαη ζην θεθ.13
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Δικόνα  14.6: Γηαδηθαζία θφιιεζεο. 

14.6 Λείανζη 

Μεηά απφ 24 ψξεο ηα ηεκάρηα είλαη έηνηκα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ιείαλζεο. ε απηφ ην ζηάδην κε 

έλα ιεηαληήξα ρεηξφο ζα επηηχρνπκε ηελ επηζπκεηή πθή επηθάλεηαο ζε πεξίπησζε πνπ ελδερνκέλσο 

ππάξρνπλ πξνεμνρέο. Αθφκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαζαξίδνπκε ζεκάδηα απφ κνιχβη θαη θφιιεο πνπ 

έρνπλ βγεη εθηφο. 

 

Δικόνα  14.7: Γπαινράξηηζκα επηθάλεηαο. 

14.7 Γώνιαζμα επιθανίυν 

Μεηά ηε ιείαλζε ηα ηεκάρηα είλαη έηνηκα γηα λα γσληαζηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ ηηο ηειηθέο ηνπο 

δηαζηάζεηο. Όπσο θαη ζηελ πιάλε, πξψηα γσληάδνπκε ηηο δχν θάζεηεο πιεπξέο θαη κεηά ηηο δχν 

επφκελεο νη νπνίεο ζα απνδψζνπλ θαη ηελ ηειηθή δηάζηαζε. 

 

Δικόνα  14.8: Γεκηνπξγία ηειηθψλ δηαζηάζεσλ κήθνπο θαη πιάηνπο.
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14.8 Γημιοςπγία ζςνδέζευν και λεπηομεπών 

Μεηά ην γψληαζκα κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο ζπλδέζεηο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ επίπινπ. 

Πξψηα ζα θφςνπκε ηηο γσλίεο θαη ηα θπθιηθά ζηνηρεία ζηηο απαξαίηεηεο κνίξεο θαη δηαζηάζεηο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην ζρέδην. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηάθνξα κεραλήκαηα 

φπσο θνπηηθά ηχπνπ radial, CNC, πξηνλνθνξδέια θ.α. Δκείο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πξηνλνθνξδέια, 

θπξίσο γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ (δελ ζπληζηάηαη γηα κεγάιε παξαγσγή).

 

Δικόνα  14.9: Γεκηνπξγία γσλίαο θαη θακπχιεο βάζεη ζρεδίνπ. 

Δπεηδή ε πξηνλνθνξδέια παξάγεη θαθήο επηθάλεηαο απνηειέζκαηα είλαη αλαγθαίν λα 

θαηεξγαζηνχκε επηπιένλ ηεκάρην, ψζηε λα απνθηήζνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ζ θαηεξγαζία 

απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πιάλε, αιιά θαη κε ιεηαληήξα ρεηξφο. 

 

Δικόνα  14.10: Γεκηνπξγία ιείαο επηθάλεηαο ζηελ πιάλε.
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ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ηε δεκηνπξγία ηνπ θάιηζνπ ζηνλ πάγθν θαη ζε έλα ηεκάρην 

ηεο ζθάθεο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ πιάλε γηα ηνλ πάγθν θαη κε ηνλ θαιηζνθφθηε 

γηα ην ηεκάρην ηεο ζθάθεο. Ζ θαηεξγαζία ηνπ θάιηζνπ γηα κηα καδηθφηεξε παξαγσγή ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί κε έλα CNC αθφκα θαη κε κηα γσληάζηξα ηθαλή λα πάξεη δχν γσλίεο. Δπηιέρηεθε ε πιάλε θαη ν 

θαιηζνθφθηεο, γηαηί πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλε θαηεξγαζία. 

 

Δικόνα  14.11: Γεκηνπξγία θάιηζνπ ζε πιάλε θαη θαιηζνθφθηε. 

14.9 Γημιοςπγία κοιλώμαηορ 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θνηιψκαηνο ηνπ πάγθνπ φπνπ ζα ζπγθεληξψλεηαη ην λεξφ ρξεζηκνπνηήζακε ην 

ηξηαμνληθφ θέληξν εξγαζίαο (CNC) ηεο ζρνιήο. 

 

Δικόνα  14.12: Σνπνζέηεζε θαη θαηεξγαζία πάγθνπ ζην CNC. 
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14.10 Γημιοςπγία ζςνδέζευν ηοισυμάηυν νιπηήπα 

Γηα ηε ζχλδεζε ησλ ηεκαρίσλ κεηαμχ ηνπο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηάθνξεο ζπλδέζεηο φπσο: 

θαβίιηα, ιακέιν, ρειηδνλννπξά ή θαη κφξζν. Γηα ηνλ πάγθν επηιέμακε ην ιακέιν, γηαηί νη δπλάκεηο πνπ 

αζθνχληαη ζην έπηπιν δελ είλαη ηέηνηεο πνπ λα επηβάινπλ κηα πην ζχλζεηε ζχλδεζε. Αθφκα ην ιακέιν 

καο επηηξέπεη κηα αλνρή θαη κηα επθνιία πνπ ηελ ρξεηαδφκαζηε, ιφγσ ησλ πεξίεξγσλ γσληψλ θαη 

θάιηζσλ πνπ έρνπλ ηα ηεκάρηα. Σέινο ε ζηεγαλφηεηα ηεο ζθάθεο ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θφιιαο 

πνιπνπξεζάλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ζ θφιια απηή είλαη δηνγθσηηθή κε απνηέιεζκα λα θαιπθζνχλ 

ηα θελά πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνην άλνηγκα ζηηο ζπλδέζεηο. 

 

Δικόνα  14.13: Γεκηνπξγία ιακέινπ ζην πίζν κέξνο ηεο ζθάθεο. 

 

Δικόνα  14.14: εκάδεκα θαη δεκηνπξγία ιακέινπ ζην αξηζηεξφ πιατλφ. 
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14.11 ύνδεζη ηεμασίυν 

Γηα ηε ζχλδεζε ησλ ηεκαρίσλ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ίδηα θφιια πνιπνπξεζάλεο φπσο θαη ζηα 

επηκέξνπο ηεκάρηα. Πξψηα δέζακε ην πίζσ ηεκάρην κε ηνλ πάγθν θαη ην πάλσ, θάησ δεμί πιατλφ επίζεο 

κε ηνλ πάγθν. Ο ιφγνο πνπ μεθηλήζακε κε απηά ηα θνκκάηηα ηνπ επίπινπ είλαη φηη απνηεινχλ ηα κφλα πνπ 

δεκηνπξγνχλ κηα νξζή γσλία θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ ζεκείν αλαθνξάο γηα φια ηα ππφινηπα. 

 

Δικόνα  14.15: χλεζε ηεκαρείσλ ληπηήξα αξ.1 θαη αξ.2 

 

Δικόνα  14.16: χλεζε ηεκαρίσλ ληπηήξα αξ.3 

 

Δικόνα  14.17: Σειηθφ απνηέιεζκα.
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15 Δθαπμογή ανθςγποζκοπικήρ οςζίαρ 

Ζ πξψηε επηθάιπςε ηνπ ληπηήξα έγηλε κε ην αλζπγξνζθνπηθφ βεξλίθη CETOL WF 771 ηεο Sikkens. 

χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ δπν επηζηξψζεηο επηθάιπςεο. 

Μηα αξρηθή θαη κηα ελδηάκεζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο, πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε. Σν ππφζηξσκα πξέπεη λα 

είλαη ζηεγλφ, ρσξίο ζθφλε θαη ιηπαξά. 

 

Δικόνα  15.1: Δπίζηξσζε CETOL WF 771. 
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15.1 Σεζη ανηοσήρ απ.1 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, θάλακε κηα δνθηκή γεκίδνληαο ηε ζθάθε κε λεξφ γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε, αλ έρνπκε πεηχρεη ζηεγαλφηεηα ζηηο ζπλδέζεηο θαη αλ κεηαβάιινληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 

ληπηήξα. Σν ηεζη απηφ δηήξθεζε 5 εκέξεο. Αξρηθά ηελ πξψηε εκέξα κεηξήζακε κε ην παρχκεηξν 

αθξηβείαο (βεξληέξν) 0.02mm ηηο εθαπηνκεληθέο δηαζηάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ησλ ηεκαρίσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην ληπηήξα θαη έπεηηα γεκίζακε ηε ζθάθε κε λεξφ. Παξαηεξήζεθε φηη ην λεξφ βξήθε δηέμνδν 

δηαθπγήο απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ληπηήξα. Σν ηεζη ζπλερίζηεθε θαη γηα ηηο ππφινηπεο κέξεο 

γεκίδνληαο ηε ζθάθε ηνπ ληπηήξα κε λεξφ θάζε θνξά πνπ απηφο άδεηαδε. ην ηέινο ησλ 5 εκεξψλ απφ 29-

4-13 έσο 3-5-13 έγηλε ε δεχηεξε κέηξεζε. Οη ηηκέο δηφγθσζεο ηνπ πιηθνχ καο ήηαλ θπξηνιεθηηθά 

ακειεηέεο (0,2%), αλ θαη είρακε ζπλερή παξακνλή λεξνχ εληφο ηεο θαηαζθεπήο γηα πνιιέο εκέξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Δθαπμογή ηελικού ζηπώμαηορ επικάλςτηρ 

Μεηά ην πέξαο ηνπ ηεζη έγηλε ςεθαζκφο κε ηε λαλν-ζθξάγεζε γηα μχιν, πξντφλ ηεο εηαηξείαο 

Precenta. Σα λαλν-ζσκαηίδηα νξγαλψλνληαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο (επίζηξσκα) θαη ζπλδένληαη ζηελά 

κε ηελ επηθάλεηα. ε πνξψδεηο επηθάλεηεο κπνξνχλ ηα λαλν-ζσκαηίδηα λα εηζρσξήζνπλ ζηνπο πφξνπο θαη 

λα γεκίζνπλ ηηο εζσηεξηθέο πιεπξέο ζε κνξηαθφ επίπεδν. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη κεγαιχηεξε 

πξνζηαζία ζηελ επηθάλεηα. 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεζη αληνρήο 

Σεκάρηα Δθαπηνκεληθέο 

δηαζηάζεηο πξηλ ην ηεζη 

Δθαπηνκεληθέο 

δηαζηάζεηο κεηά ην ηεζη 

Γηφγθσζε 

% 

Πάγθνο      24,8mm 24,82mm 0,088% 

Αξηζηεξφ πιατλφ 

πάλσ 

     20,20mm 20,24mm 0,19% 

Αξηζηεξφ πιατλφ 

θάησ 

     20,06mm 20,06mm 0% 

Μπξνζηηλφ      20,22mm 20.26mm 0,19% 

Πηζηλφ 20,02mm 20,02mm 0% 

Γεμί πιατλφ      20,08mm 20,08mm 0% 
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17 Δθαπμογή ηελικού ζηπώμαηορ επικάλςτηρ 

Μεηά ην πέξαο ηνπ ηεζη έγηλε ςεθαζκφο κε ηε λαλν-ζθξάγεζε γηα μχιν, πξντφλ ηεο εηαηξείαο 

Precenta. Σα λαλν-ζσκαηίδηα νξγαλψλνληαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο (επίζηξσκα) θαη ζπλδένληαη ζηελά 

κε ηελ επηθάλεηα. ε πνξψδεηο επηθάλεηεο κπνξνχλ ηα λαλν-ζσκαηίδηα λα εηζρσξήζνπλ ζηνπο πφξνπο θαη 

λα γεκίζνπλ ηηο εζσηεξηθέο πιεπξέο ζε κνξηαθφ επίπεδν. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη κεγαιχηεξε 

πξνζηαζία ζηελ επηθάλεηα. 

Μεηά απφ πεξίπνπ κηα εκέξα (ζε ιείεο επηθάλεηεο θαη ίλεο), αληίζηνηρα έσο δχν εκέξεο (ζε πνξψδεηο 

επηθάλεηεο), αλαπηχζζεη ε επηθάιπςε φιε ηελ αληηθνιιεηηθή ηεο ηδηφηεηα. Μέζσ ηεο επηθάιπςεο, δε 

βξίζθνπλ ηα πγξά θαη ε ξππαξφηεηα έδαθνο γηα λα θνιιήζνπλ θαη απνκαθξχλνληαη κε ηελ φςε πέξιαο. Ζ 

εκθάληζε, ε ηθαλφηεηα λα αλαπλένπλ θαη ε εχθνιε κεηαρείξηζε φισλ ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

απηήλ ηελ δηαδηθαζία δε κεηαβάιιεηαη θαζφινπ. Γηα λα παξακείλεη ε αληηθνιιεηηθή ηδηφηεηα ηνπ λαλν 

ζθεπάζκαηνο πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο. 

17.1 Σεζη ανηοσήρ απ.2 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο λαλν ζθξάγηζεο πξαγκαηνπνηήζεθε λέν ηεζη βάδνληαο 1 ιίηξν λεξφ ζηελ 

ζθάθε ηνπ ληπηήξα. Απφ ην ηεζη δηαπηζηψζεθε φηη: ε ηδηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε λαλν ζθξάγηζε θξάηεζε 

κφλν γηα ηηο πξψηεο ψξεο ηνπ ηεζη... Σν λεξφ κεηά ηε ζπλερή επαθή δηάξθεηαο απφ 23-10-12 έσο 29-10-13 

θηιηξαξίζηεθε απφ ην μχιν θαη ζηξάγγημε απφ ην θέληξν ηνπ θνηιψκαηνο (δηαπηζηψζεθε πγξαζία κέζσ 

ειέγρνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ ληπηήξα). Ζ κεγαιχηεξε ηηκή δηφγθσζεο παξαηεξήζεθε ζηνλ πάγθν κε 

πξψηε κέηξεζε 24.75mm θαη 25mm εθαπηνκεληθά. Σν παρχκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη αθξηβείαο 

0.05mm

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεζη αληνρήο αξ.2 

Σεκάρηα Δθαπηνκεληθέο 

δηαζηάζεηο πξηλ ην ηεζη 

Δθαπηνκεληθέο 

δηαζηάζεηο κεηά ην ηεζη 

Γηφγθσζε 

% 

Πάγθνο      24,75mm 25mm 1.01% 

Αξηζηεξφ 

πιατλφ πάλσ 

     20,15mm 20,2mm 0,24% 

Αξηζηεξφ 

πιατλφ θάησ 

     20,15mm 20,15mm 0% 

Μπξνζηηλφ      20,20mm 20.25mm 0,24% 

Πηζηλφ 20,15mm 20,2mm 0,24% 

Γεμί πιατλφ      20,08mm 20,08mm 0% 
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18 Πειπαμαηική καηαζκεςή κπεμαζηού 

Όπσο έγηλε θαη κε ην ληπηήξα, έηζη θαη κε ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν επηβάιιεηαη λα πξνβνχκε ζε κηα 

πεηξακαηηθή θαηαζθεπή γηα λα δηαπηζηψζνπκε ελδερφκελα πξνβιήκαηα, κε ζθνπφ ηε κεηέπεηηα ζσζηή 

βηνκεραληθή ηνπ παξαγσγή. Πξνηεηλφκελν πιηθφ θαηαζθεπήο είλαη ην θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε φκσο ρξεζηκνπνηήζακε έλα απιφ γπκλφ MDF. Ο ιφγνο πνπ επηιέρηεθε απηφ ην 

πιηθφ γηα ηε δνθηκαζηηθή παξαγσγή είλαη φηη δελ ήηαλ ζηα ζρέδηά κνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία λα 

πεηξακαηηζηψ ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν, φπσο έθαλα κε ην ληπηήξα.
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18.1 Κοπή ηεμασίυν 

ηε γσληάζηξα γσληάδνπκε (θέξλνπκε ζε νξζή γσλία) ηελ πιάθα θαη θφβνπκε ηα επηκέξνπο ηεκάρηα. 

 

Δικόνα  18.1: Καηεξγαζία ηεκαρίνπ ζηε γσληάζηξα. 

18.2 Γημιοςπγία λεπηομεπειών - ζςνδέζευν 

Ζ δεκηνπξγία ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ζπλδέζεσλ ηνπ θξεκαζηνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε γσληάζηξα 

θαη ζηελ πξηνλνθνξδέια. 

 

Δικόνα  18.2: Γεκηνπξγία θάιηζνπ ζηε γσληάζηξα θαη γθηληζηάο. 

 

Δικόνα  18.3: Γεκηνπξγία θακπχισλ. 
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18.3 Γημιοςπγία ζςνδέζευν 

Γηα ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζχλδεζε ηεο θαβίιηαο. Ζ εθαξκνγή απηή είλαη ε 

πην δηαδεδνκέλε γηα ηε ζχλδεζε ηεκαρίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ μπιφπιαθεο θαη πξννξίδνληαη γηα 

θξεκαζηά ή θνπηηά βάζεσο. Γηα ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ ρξεζηκνπνηήζακε έλα πνιπηξχπαλν πνπ 

κπνξεί λα πάξεη ηελ αλαγθαία γσλία 30 κνηξψλ, φπσο πξνβιέπεη ην ζρέδην. 

 

Δικόνα  18.4: Ρίζκεζε πνιπηξχπαλνπ γηα ηελ δεκηνπξγία. 

 

18.4 ύνδεζη κπεμαζηού 

Μεηά ηελ δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζεσλ έγηλε ζχλδεζε ησλ ηεκαρίσλ. 

 

Δικόνα  18.5: Κξεκαζηφ ζην ζηάδην ζχλδεζεο. 
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18.5 Σελικό κπεμαζηό έπιπλο 

ην ηειηθφ ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο πξνζηέζεθαλ ν θαζξέπηεο πνπ απνηειεί ην θεληξηθφ πνξηάθη, ην 

πνξηάθη κε ηελ θακπχιε θαζψο θαη ην πνξηάθη κε ηελ γσλία. 

 

 

Δικόνα  18.6: Πνξηάθη θακπχιε. 

 

Δικόνα  18.7: Σειηθφ θξεκαζηφ έπηπιν.
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19 ςμπεπάζμαηα 

Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην θεθ. 4 έρνπλ εθπιεξσζεί, θαζψο ηα πιηθά πνπ επηιέμακε είλαη 

νηθνινγηθά θαη δελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Δθηφο απηνχ έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα 

πξσηνπνξηαθφ θαη ρξεζηηθφ ζρέδην γηα ην ρψξν ηνπ κπάληνπ. Ο ληπηήξαο είλαη απφ ζπκπαγή μπιεία, 

γεγνλφο πξσηνπνξηαθφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Σέινο ην ζρέδην πιεξνί φιεο ηηο πνηνηηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ην ρψξν ηνπ κπάληνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ επίπινπ ληπηήξα παξαηεξήζεθε φηη ρξεηαδφηαλ κεγάιε 

πξνζνρή ζην θφςηκν ησλ θάιηζσλ. Απηφ πνπ πξνζέμακε ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ επίπινπ, εηδηθά 

ηνπ ληπηήξα είλαη φηη ππήξρε δπζθνιία ζηε ζχλδεζε ηνπ κε ηνπο ζθηθηήξεο. Οη πνιιέο, νη ηπραίεο γσλίεο 

θαη θάιηζα πνπ ππάξρνπλ ιφγσ ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο ηδέαο, θαηέζηεζαλ ηελ ζπγθφιιεζή ηνπ δχζθνιε. 

Καηά ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζεσλ ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο ζθάθεο έγηλε ιάζνο ηνπνζέηεζε ηνπ 

ιακέινπ. Απνηέιεζκα ήηαλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ζπγθφιιεζεο λα ξαγίζεη ην επαίζζεην απηφ ζεκείν, 

γεγνλφο ζην νπνίν νθείιεηαη θαη ε δηαθπγή ηνπ λεξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηεζη αληνρήο. 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηεζη πξνέθπςε φηη ην πιηθφ Accoya φλησο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε πγξά πεξηβάιινληα. Ζ δηαζηαζηαθή δηαθνξά ησλ ηεζη αληνρήο αγγίδεη ηα φξηα ηνπ ιάζνπο, θαζψο 

θηάλεη ζε ηηκέο ηεο ηάμεσο 0,08-0,20 mm γηα ην ηεζη αξ.1 πίλαθαο 1 ζει.65. ην δεχηεξν ηεζη 

ζθξαγίζηεθαλ ηα ζεκεία δηαθπγήο ηνπ λεξνχ. Έηζη ην λεξφ παξέκεηλε κέζα ζηελ θαηαζθεπή θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ 7 εκεξψλ βξίζθνληαο ηειηθά δηαθπγή απφ ηνπο πφξνπο ηνπ μχινπ. Παξ' φια απηά ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ ηηκέο εθαπηνκεληθήο δηφγθσζεο ηεο ηάμεσο ησλ 0.2% έσο 1% ζει 67. Αθφκα 

παξαηεξήζεθε φηη ε αληηθνιιεηηθή ηδηφηεηα ηεο λάλν-ζθξάγηζεο δε ράζεθε, θαζψο αλ ξίμνπκε λεξφ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ μχινπ ζα παξαηεξήζνπκε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηεο. 

Σν μχιν είλαη έλα πιηθφ κε πνιιέο δπλαηφηεηεο, σζηφζν έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ δελ πξέπεη λα 

παξαβιέςνπκε, αιιά νχηε θαη λα θνβεζνχκε. Ζ ηερλνινγία ηνπ μχινπ έρεη δψζεη θαη εμαθνινπζεί λα 

δίλεη απνδνηηθέο θαη ζπκθέξνπζεο ιχζεηο. Αξθεί λα πεηξακαηηζηνχκε κε αγάπε θαη θξνληίδα πάλσ ζε 

απηφ ην θπζηθφ πιηθφ. Απφ εκάο ηνπο ζρεδηαζηέο εμαξηάηαη ε νπζηαζηηθή πξνψζεζε ηνπ μχινπ ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Αο ην εκπηζηεπηνχκε...

http://www.wordreference.com/gren/???'%20???%20????
https://www.google.gr/search?biw=1920&bih=975&q=?????????????+???+??????????????&spell=1&sa=X&ei=qyZ-UpvwH9Ld7QaQqYCwCA&ved=0CCIQvwUoAA
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Πίνακαρ ςλικών κπεμαζηού 

Αχμσλ αξηζκφο Πνζφηεηα Δίδνο 

1 1 Πιατλφ δεμί 

2 2 ξάθη θακπχιε 

3 1 Δζ. ρψξηζκα 8 ηξπ 

4 2 Κεληξηθφ ξάθ 

5 1 Δζ. ρψξηζκα 6 ηξπ 

6 1 Ράθη γσλία 

7 1 Πιατλφ αξηζηεξφ 

8 1 Πάηνο 

9 1 Πάλσ 

10 1 Πηζηλφ 

11 1 Φχι. θακπχιε 

12 1 Καζξέπηεο 

13 1 Φχιιν γσλία 

14 16 Καβίιηεο 6x30 

15 6(3 δεπγάξηα) κεληεζέο θξχζηαιινπ ET 150  

16 16 Σαθάθηα 

17 2 ηεξίγκαηα ηνίρνπ 

18 30ml Ξπιφθνιια 

Πίνακαρ ςλικών νιπηήπα 

Αχμνληα αξηζκφο Πνζφηεηα Δίδνο 

1 1 Πάγθνο 

2 1 Πιατλφ πάλσ δεμί 

3 1 Πιατλφ θάησ δεμί 

4 1 Μπξνζηηλφ ζθάθεο 

5 1 Πηζηλφ ζθάθεο 

6 1 Πιατλφ αξηζηεξφ 
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7 14 Λακέιν 56x23x4 

8 30ml Ναλν-ζθξάγηζεο 

9 70 ml Ξπιφθνιια 

πνιπνπξεζάλεο Pπ max 
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