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    Αυτι θ ερευνθτικι εργαςία αφορά τον ςχεδιαςμό και τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ καταςκευισ ενόσ ντουλαπιοφ με ςυρτάρι για το 

γραφείο των κακθγθτϊν. Θα χρθςιμεφςει ωσ χϊροσ αποκικευςθσ 

χαρτιϊν φωτοτυπίασ Α4 και Α3 κυρίωσ αλλά και υλικοφ ςχετιηόμενου με 

εργαςίεσ γραφείου.   

     Το ντουλάπι κα τοποκετθκεί δίπλα ςε υπάρχον ζπιπλο, πράγμα που 

αποτελεί μία πρόκλθςθ για εμάσ, αφοφ κα χρειαςτεί να εναρμονίςουμε 

το υπό καταςκευι ζπιπλο ςτο ιδθ διαμορφωμζνο περιβάλλον. 

     Χρθςιμοποιοφμε μελαμίνθ, ζνα ςχετικά φκθνό και εφκολα 

¨διαχειρίςιμο¨ υλικό για αρχάριουσ ςαν και εμάσ.  

     Ζχουμε ςτθν κατοχι μασ κάποια βαςικά εργαλεία, (όπωσ π.χ. ζνα 

δραπανοκατςάβιβο και μία ςζγα) που μασ βοθκοφν ςτθν προςπάκειά 

μασ.   

     Χριςιμεσ πλθροφορίεσ βρικαμε ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ που 

αναφζρονται ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ. Είχαμε και τθν βοικεια που μασ 

ζδωςε ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ του Project, τον οποίο ευχαριςτοφμε. 
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      Αν λάβουμε υπόψθ ότι το κόςτοσ αγοράσ ενόσ επίπλου είναι 3 ωσ 4 

φορζσ μεγαλφτερο από τθν αξία των υλικϊν που χρειάηονται για να 

καταςκευαςτεί, γίνεται φανερι θ κοινωνικι ανάγκθ που εξυπθρετεί θ 

ζρευνά μασ.  Πποιοσ ξζρει να φτιάχνει ζπιπλα, μπορεί να εξοικονομιςει 

ζνα ςθμαντικό ποςό χρθμάτων καταςκευάηοντάσ τα ο ίδιοσ. 

        Οι ςτόχοι τθσ ζρευνάσ μασ είναι δφο. 

     1οσ : Να μπορζςουμε να ςχεδιάςουμε το ντουλάπι λαμβάνοντασ 

υπόψθ (όςο το επιτρζπουν οι δυνατότθτζσ μασ να εκμεταλλευτοφμε τισ 

πλθροφορίεσ που κα βροφμε ςτο διαδίκτυο) τισ ανάγκεσ που κα 

εξυπθρετεί και ςε αρμονία με τα προχπάρχοντα ζπιπλα. 

     2οσ : Να μπορζςουμε να υλοποιιςουμε τα ςχζδια που κα φτιάξουμε 

ςτο προθγοφμενο ςτάδιο με τα εργαλεία που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ.
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Ρρϊτα  επιςκεφτικαμε  τον  χϊρο ςτον οποίο κα τοποκετοφςαμε το 

ζπιπλο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Στθν ςυνζχεια επιλζξαμε να δθμιουργιςουμε ζνα ντουλάπι 

καταςκευαςμζνο από μελαμίνθ . Το ντουλάπι αυτό κα χρθςιμοποιθκεί  

για  τθν  τοποκζτθςθ φφλλων φωτοτυπικϊν ςυςκευϊν μεγζκουσ Α4 και 

Α3. Θα περιλαμβάνει  πάγκο  από βακελίτθ, που κα αποτελεί ςυνζχεια 

του ιδθ υπάρχοντοσ  πάγκου και ςυρτάρι  για τθν τοποκζτθςθ  κάποιων  

μικροαντικειμζνων. 

   Το ζπιπλο ζπρεπε να καταλαμβάνει ζνα χϊρο διαςτάςεων  60εκ βάκοσ  

x  89 φψοσ  x  70 πλάτοσ. Το ςχιμα του επίπλου προζκυψε ζτςι εφκολα 

και φαίνεται ςτο ςχιμα. Επίςθσ  αφιςαμε και μία απόςταςθ 10 εκ. από 

τον τοίχο για τθν προςταςία τθσ πλάτθσ του ςε περίπτωςθ φπαρξθσ 

υγραςίασ και καρφϊςαμε ειδικζσ τάπεσ ςτθ βάςθ των ορκοςτατϊν για 

τθν αποφυγι επαφισ με νερό που ίςωσ να χυκεί ςτο πάτωμα. 
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Με βάςθ το παραπάνω ςχιμα κάναμε και τουσ υπολογιςμοφσ των 

διαςτάςεων των τεμαχίων μελαμίνθσ που αποτελοφν το ζπιπλο, όπωσ 

φαίνεται ςτο ςχιμα. Αυτό το ζντυπο δϊςαμε ςτον ξυλουργό για τθν 

παραγγελία μασ.   
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     Επίςθσ να προςκζςουμε ότι τα χρϊματα του επίπλου επιλζχκθκαν 

(όςο γινόταν), ϊςτε να δζνουν αρμονικά με το χρϊμα των ιδθ 

υφιςτάμενων επίπλων. 

    Τζλοσ το ντουλάπι κα ενωκεί με τα υπάρχοντα ζπιπλα, κατά το πλάτοσ  

του πάγκου κουηίνασ με ειδικό μεταλλικό προφίλ. 

    Στθ ςυνζχεια προχωριςαμε ςτο ςτάδιο τθσ καταςκευισ. 

Αφοφ παραλάβαμε τα διάφορα τεμάχια του επίπλου από τον ξυλουργό 

και ζχοντασ ςτθ διάκεςι μασ, από τθν προθγοφμενθ ομάδα, τα ςχζδια 

καταςκευισ αρχίςαμε να δίνουμε μορφι ςτο ζπιπλο, με τθν πολφ 

ςθμαντικι βοικεια που προςζφερε το δραπανοκατςάβιδο, κυρίωσ, αλλά 

και τα υπόλοιπα εργαλεία μασ. 

     Ξεκινιςαμε φτιάχνοντασ το πλαίςιο του ντουλαπιοφ, που αποτελείται 

από τουσ δφο ορκοςτάτεσ και τα δφο ράφια, όπωσ βλζπετε ςτθν εικόνα. 

Φροντίςαμε να τοποκετιςουμε και το μικρό τεμάχιο ςτο κάτω μζροσ του 

επίπλου (μπάηα) για λόγουσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν αιςκθτικι που ζχει το 

διπλανό ζπιπλο. 

  

 

 

 

 

 

     

   Η ςυναρμολόγθςθ ζγινε με τθ χριςθ νοβοπανόβιδων 5-8 εκατοςτϊν 

που τοποκετικθκαν αφοφ είχαν ιδθ ανοιχτεί τρφπεσ με τθν βοικεια του 

τρυπανιοφ. 
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     Στθ ςυνζχεια τοποκετιςαμε τθν πλάτθ του ντουλαπιοφ (από λευκό 

χαρτόνι), τθν οποία καρφϊςαμε με μικρά καρφάκια ανά 10 εκατοςτά. 

Κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ πλάτθσ φροντίςαμε ϊςτε οι εςωτερικζσ γωνίεσ 

να είναι ορκζσ. Τϊρα πια το ζπιπλο απζκτθςε ςτακερότθτα. 

   Επόμενο βιμα ιταν θ τοποκζτθςθ ενόσ ραφιοφ, ςτον πάτο του 

ςυρταριοφ, που ζδεςε οριςτικά τθν καταςκευι μασ και τθν ζκανε ςτζρεθ. 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Αποφαςίςαμε, μετά, να τοποκετιςουμε τα πορτάκια. Γι’ αυτό, 

χρειάςτθκε, με τθ βοικεια ενόσ ειδικοφ εργαλείου, να ανοίξουμε τρφπεσ, 

ϊςτε να ςτερεωκοφν οι ειδικοί αυτόματοι μεντεςζδεσ. Στερεϊςαμε τα 

πορτάκια ςτουσ ορκοςτάτεσ και τα ευκυγραμμίςαμε με τθν βοικεια των 

κατάλλθλων μικρορρυκμίςεων που προςφζρουν οι μεντεςζδεσ. 
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    Κατόπιν, φτιάξαμε το τελάρο του ςυρταριοφ. Χρθςιμοποιιςαμε 

ακριβϊσ τον ίδιο τρόπο, όπωσ παραπάνω: ανοίξαμε τρφπεσ ςτα πλαϊνά 

τεμάχια και τα ενϊςαμε με τα υπόλοιπα, φροντίηοντασ να είναι ορκζσ οι 

γωνίεσ. Τζλοσ και εδϊ καρφϊςαμε τθν πλάτθ (πάτοσ) του ςυρταριοφ. 

    

 

 

 

 

    Ήρκε θ ϊρα να τοποκετιςουμε τουσ 2 οδθγοφσ ςτο ςυρτάρι μασ. Οι 

οδθγοί τοποκετοφνται ςτα κάτω και πλάγια μζρθ του και κάνουν εφκολθ 

και αςφαλι τθν κφλιςι του. Βάλαμε και το αντίςτοιχο κομμάτι των 

οδθγϊν ςτουσ ορκοςτάτεσ του επίπλου και τοποκετιςαμε το ςυρτάρι 

μασ.   

    

 

 

 

  Συνεχίςαμε με τθν τοποκζτθςθ των πόμολων, τόςο ςτα πορτάκια, όςο 

και ςτο ςυρτάρι.   
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   Κατόπιν, αφοφ ανεβάςαμε το ζπιπλο ςτθν κζςθ του, κάναμε τισ 

κατάλλθλεσ μετριςεισ και τοποκετιςαμε πάνω του τον πάγκο από 

βακελίτθ. Φροντίςαμε να τοποκετιςουμε ςτα πλαϊνά του το μεταλλικό 

προφίλ που τον ενϊνει με τον υπάρχοντα πάγκο για να μθ φαίνεται ο 

αρμόσ (αρμοκάλυπτρο). 

    Να ςθμειϊςουμε ότι: 

   1. Για να μθ φαίνονται οι νοβοπανόβιδεσ τοποκετιςαμε ειδικά 

αυτοκόλλθτα καπάκια.  

   2. Για να μθ χτυποφν τα πορτάκια και το ςυρτάρι και ακοφγεται 

ενοχλθτικόσ ιχοσ τοποκετιςαμε ειδικά αυτοκόλλθτα από ςιλικόνθ. 

 

 

 

    

   3. Αφιςαμε για το τζλοσ το εςωτερικό ράφι, γιατί κζλαμε να δοφμε 

πρϊτα πϊσ μασ βολεφει ςτθν πράξθ, αφοφ τϊρα είχαμε και τισ κοφτεσ 

των φωτοτυπιϊν που επρόκειτο να τοποκετθκοφν μζςα.   

   Εδϊ ολοκλθρϊκθκε το ζργο μασ. 
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   υμπζραςμα: 

Τελικά το αποτζλεςμα δικαίωςε τισ προςπάκειζσ μασ. Η ποιότθτα του 

ντουλαπιοφ που καταςκευάςαμε εμείσ, δεν διζφερε ςθμαντικά από αυτι 

του προχπάρχοντοσ επίπλου. Χωρίσ να ιμαςτε ειδικοί ςτο ςχεδιαςμό, 

πετφχαμε να δϊςουμε ςωςτζσ αναλογίεσ ςτα διάφορα τμιματα τθσ 

καταςκευισ. Από γεωμετρικι άποψθ το ντουλάπι μασ ζδεςε απόλυτα με 

τθν υπάρχουςα καταςκευι (ο πάγκοσ ιταν απόλυτα ςτο ίδιο φψοσ και θ 

πρόςοψθ ςυνζχεια τθσ υπάρχουςασ). 

    Παράγοντεσ που επηρζαςαν την εργαςία μασ: 

    Υπιρξαν δφο αιςκθτικζσ ¨μικροαςυμβατότθτεσ¨. Η μία αφοροφςε το 

χρϊμα τθσ πρόςοψθσ που ιταν πιο ςκοφρο από το υπάρχον. Η άλλθ 

αφοροφςε το υλικό που χρθςιμοποιικθκε γι’ αυτιν. Εμείσ χρθςιμοποι-

ιςαμε μελαμίνθ, ενϊ το υπάρχον ζπιπλο ιταν από βακελίτθ. 

     Δεν μποροφςαμε να κάνουμε τίποτα, όμωσ, επ’ αυτοφ γιατί δεν 

υπιρχε θ οικονομικι δυνατότθτα (Γι’ αυτό προτιμιςαμε μελαμίνθ αντί 

βακελίτθ που ζχει διπλάςιο κόςτοσ και περιοριςμό ςτισ διαςτάςεισ, 

αφοφ τα πορτάκια ζχουν πλάτοσ και φψοσ πολλαπλάςιο του 5 ). 

     Τελικά, νομίηουμε ότι μπορεί κάποιοσ να καταςκευάςει τουλάχιςτον 

αρκετά από τα ζπιπλα ενόσ νοικοκυριοφ, με ικανοποιθτικι επιτυχία, 

κάνοντασ ζτςι οικονομία χρθμάτων. 

  Προτείνουμε να ολοκληρωθεί η ζρευνά μασ ωσ εξήσ: 

  - Καταςκευι ντουλαπιοφ από καπλαμά ι mdf, υλικά ςτα οποία υπάρχει 

θ δυνατότθτα επεξεργαςίασ τθσ επιφάνειασ και βαψίματοσ με λάκα ι 

βερνίκι, για να δοκεί ζνα άψογο αιςκθτικό αποτζλεςμα. 
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  - Καταςκευι άλλου είδουσ επίπλου, όπωσ τραπζηι ι γραφείο από 

μελαμίνθ ι άλλο υλικό ι ςυνδυαςμό υλικϊν, ϊςτε να μπορεί τελικά 

κάποιοσ να φτιάξει όλα τα ζπιπλα ενόσ ςυνθκιςμζνου νοικοκυριοφ μόνοσ 

του.  
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1. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF 

2. http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p103.html  Αρχαία ελλθνικά    

     ζπιπλα. 

3. http://www.ζπιπλα.gr/ar_ist_egypt.php   Αρχαία Αιγυπτιακά ζπιπλα. 

4. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Illustrated_History_of_Furniture      

      Σκαριφιματα αρχαίων επίπλων. 

5. http://www.wfdt.teilar.gr/material/EDU_FILES/425_Didaktikes_simeivseis.pdf  

Σθμειϊςεισ ςχετικζσ με τθν διαμόρφωςθ των επίπλων. 
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