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Frankenberg/Eder'li Thonet karde~lerinin Thonet sandalyesi no. 214 veya 14 

Masif ah~ab1n bükülmesi • • • 
. . . eskiden beri kendini kanitlami§, c;ok modern bir uygulama 

Dr.-lng. Otto Eggert*, Eibelstadt 

Ah~ap i~leme, ~uakbk egitimleri ve uygulamab alanda, masif ah~ap 
bükmeden daha az hilineo ba~ka bir yöntemin olmamasi muhte
meldir. Nedenleri a~Iktu - birincisi, sadece az saYJda firmalar ta
rafmdan kullamlmaktadu, ikincisi, getirisi o kadar ~oktur ki kulla
mcdar kendilerine ger~ek rekabet avantajlari sunacak, teknik bilgi 
birikimini ta~Imaya devam etmek istememektedirler. 

M ichael Thonet ah§ap bükmeyi 
1850 öncesinde geli§tirmi§tir. 0 
günden itibaren, Henry Ford'tan 

bile önce, günümüzde hala bilinen, sevi
len ve eskiden oldugu gibi §imdi de tak
litleri üretilen koltuk mobilyasi, Viyana 
kahve evi sandalyesi no. 14 ile sürüm 
üretimine ba§lanmi§tlr. Günümüzde san
dalyelerin di§mda tipik kullamm alanlar1 
büyük ve kü~ük (kl§) spor kizakland1r. 
Bununla ilk ön yarg1 bertaraf edilmi§ olu
yor - kü~ük ve büyük k1zaklann yukanya 
dogru bükülmü§ taban demiri kullamm 
s1rasmda hem hareket gü~lerine hem de 
neme maruz kalmaktad1r. Her ikisi de 
bükülmü§ par~alann §eklini degi§tirme
mektedir. 

Ah§ap bükme nasd olur? 

Buhar ve as!l bükme i§leminin di§mda
ki diger ~ah§ma adJmlan gelenekseldir ve 
bunlara yönelik üniteler her sandalye fab
rikasmda mevcuttur: Ah§ap ham öl~üye 
kesilir ve gerekirse dört tarafh frezelenir 
(örn. Tauberbischofsheim'h Alman üreti
cisi Weinig'in ünitesi ile) . Sonra bir buhar 
odasmayerle§tirilir. Bu i§lem i~in %16 -18 
ah§ap neminde malzemenin mm ba§ma 
kahnhg1 i~in yakla§Ik 1 dakika gerekmek
tedir. Böylece 30 mm kalmhgmdaki ah§ap 
tahtanm bükme kivamma gelecek yumu-
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Alet Makineleri Enstitüsünde ah~ap bükme ala
nmdaki katk1s1 ile doktorasm1 yaphgmdan bu 
yana, masif ah~ap ve bunun i~in gerekli süre~ 

§akhga buharlanmas1 30 dakikad1r. 
Bükmek i~in ham par~a iki ucunun da 

dayand1g1 bir banta yerle§tirilir. Modern 
bir bükme makinesinin 300 mm'ye ka
dar i§leme alaru bulunur ve tamam1 kul
lamlabilir, örn. her biri aym uzunluk ve 
derinlige ve 100 mm ene sahip ü~ i§leme 
par~as1 makinenin bükme bantma aym 
anda yerle§tirilip bükülebilir. Bükme ban
tl bükmeden sonra bir kiska~ ile mevcut 
§eklinde tutulur. Bükmenin a~1sma göre 
bükme i§leminin kendisi 20 - 30 saniye 
sürer, ba§ka §ekilde ifade edecek olursak 
bir saat i~inde 60 - 100 bükme döngüsü 
ger~ekle§tirmek bir sorun te§kil etmez. 
Bu örnege bakarsak bir saatte 3 x 100 i§
leme par~as1 bükülebilmektedir. <;:ah§ma 
eni SO mm oldugunda bir saatte bükülen 
i§leme par~as1 600 olur. 

Bükümden sonra i§leme par~asmda 
hala bulunan gerilmeler, k1skaca ahnmi§ 
bükme bantl ile 30 - 90 dakika dinlendi
rilerek giderilir. Sonrasmda i§leme par~a
larma hafif gergi ~er~eveleri ge~irilir ve 
kurutulur (örn. u~lannda dayanma nokta
lan bulunan ah§ap ~1ta) . Dogal kurutma 
dähil, akla gelecek tüm ah§ap kurutma 
i§lemleri buna uygundur. 

Bundan sonraki i§leme adJmlan da bi
linen §eylerdir, örn. kavislerin el ile kul
lamlan veya tarn otomatik makineler ile 
frezelenmesi veya oyuk veya benzeri §ey
lerin i§lenmesi gibi. 

Neden ah§ap bükme? 

Masif ah§abm en belirgin avantaj1, i§lem 

aym yüke daha kü~ük yan~aplar yeterli 
oldugundan, ah§aptan tasarruf edilmekte 
ve üretim masraflan olumlu yönde etki
lenmektedir. Bükülmü§ ah§ap sandalyeler 
(aym saglamhkta veya daha saglam ol
duklarmda) bükülmemi§ sandalyelerden 
olduk~a hafiftirler. Bunun yamnda bir 
par~ada, özellikle a~1k renklerde renk 
farklanna yol a~abilen, bir ah§ap par~a
smdan digerine ge~i§lerde iz bulunmaz. 

Masif ah§ap bükme ünitesi 

Masif ah§ap bükme ünitesi ü~ bile§en
den olu§ur: Buharlama düzenegi, bükme 
makinesi, formlar ve par~anm uzunlugu
na bagh ~ekme bantlan. Bükme ünitesi
nin türü ve yap1mma ve aynca büküle
cek par~alann geometrisine göre günde 
200 - 3500 par~a bükülebilmektedir. Haf
tada 5000 sandalyenin tüm bükülecek 
par~alanm bükmek, ger~ek dJ§l bir hedef 
degildir (koltuk ~er~evesi, arka ve ba§ kJ
simlar veya s1rt kisimlar) . 

Böyle bir üniteye yap1lacak yatmm1 per
formans a~1smdan degerlendirmek gere
kir, ~ünkü ister büyük ister kü~ük olsun, 
hepsinin sandalye ba§ma 0,50 Avro'dan 
ba§layan maliyeti 40 haftahk ~ah§ma ile 
bir y!l i~inde ödenmi§ olacaktlr ve sonra
smda sahibine y!llarca kazandumaya de
vam edecektir. 

e.a.sy-SOLUTIONS 



Frankenberg/Eder'li Thonet karde~lerinin Thonet sandalyesi no. 214 veya 14 

Masif ah~ap bükme ünitesi. Solda buharlama ünitesi, sagda bükme makinesi 

oo-- · - -----o -- - - --- · 
Alet Makineleri Enstitüsünde ah~ap bükme ala
nmdaki katkJsl ile doktorasm1 yaptlgmdan bu 
yana, masif ah~ap ve bunun i9in gerekli süre9 
sJcakhgl konusu ile ilgilenmektedir. Japonya'da
ki Post-Doc bursu ve üretim tesislerinin kurul
masl (Toyota Motor vb.) ve dam~manhktaki 
(VW vb.) farkh i~levlerinden sonra, ah~ap bük
menin yam s1ra "kahc1 enerji üretimi" ve kahc1 
enerji üretimine yönelik kahc1 9özümleri ara~
tlrdJgl Eibelstadt'daki GHE Bavaria Maschinen 
GmbH aile ~irketine dönmü~ bulunmaktad1r. 

Yogunla§ma 

nötr r;izgi 

Neden ah~ap bükme? 

Masif ah~abm en belirgin avantaj1, i~lem 
maddesinin duruma göre Ofo20 ve 50 ara
smdaki yüksek kullamm oramd1r. Fakat 
malzemeden anlayanlar yap1 ve kalite 
a~Jsmdan iki ~eye daha önem vermek
tedirler: Daha uygun ve daha dayamkh 
doku yap1smdan dolaYJ bükülmü~ i~leme 
par~alan yüke aym yan~ap kesitlerinde 
olanlardan daha dayamkhd1rlar; böylece 

Dayanma noktalan 

Masif ah~ap bükümünde gerilimin Thonet yötemine göre dag1t1lmast. 

>>MSR 130ds<< ile Daha Yüksek Verimlilik 
Yeni <;ift Milli <;oklu Dilme Makinesi kaplamalan gördü 

italyan "ZAFFARONI" ~irketi, levha
lar i~in "MSR 130 ds" model <;ift Mil
li <;oklu Dilme Makinesini piyasaya 
sürdü; bu makine, i~lenen levhalarm 
her iki yüzeyinde e~ zamanh olarak 
yanklar, boylamasma ~oklu oyuklar 
veya kesikler a~ma ihtiyacmdan dog
mu§tur. 

MSR genellikle; MDF, HDF, kontrplak 
ve sunta gibi ah§ap bazh levhalarm, ince 
lifli ~imento levhalann, plastik laminatla
nn, PVC, PP. ve XPS gibi preslenmi§ plas
tik maddelerin, poliüretan köpüklerin 
ve preslenmi§ levhalarm, yüzeyleri farkh 
dekoratif malzemelerle daha önceden 
astarlanm1~ ve kaplanml§ al~1pan veya 
mineral lifleri gibi kompozit levhalann 
ham madde veya kaplanmJ§ olarak kulla
mlabildigi mobilya, bina ve in§aat malze
meleri dünyasmda uygulama alam bulur. 

i§lenecek par~alar i~in dogrudan bes
lemeli bir avans mekanizmasJyla donatJI
mJ§ olan MSR, bir üretim hattma kolayca 
entegre edilebilen veya paneller i~in oto
matik yükleme ve bo§altma cihazlanyla 
kenetlenebilen, yüksek performansh bir 
makinedir. 

Bu model, alt ve serbest rektifiye silin
dirlerden tahrikli üst ve kau~uk kaph 
silindirlere kadar özel bir bile§im halin
deki özel bir besleme silindiri grubuyla 
donatJ!mJ§tlr. Kullamm s1rasmda rol oy
nayan tüm mekanik gerilimler göz önüne 
ahnarak, bu makineye yerle§tirilen tüm 
silindirler, olduk~a büyük boyutlu olmu§
tur. 
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BÜRKLE - makine sanayinde 
dünyan1n ileri geien ~irketlerinden 
birine aittir. Yeniliklerimiz dö~e
me, parke, ah~ap esash plakalar, 
ve de kap1 ve mobilya par~alarm1n 
otomatik üretiminde tekrar tekrar 
yeni trendlere yol a~m1~ bulunu
yor. Bu yeniliklerimiz, standartlan 
etkilemekle birlikte kullamc1lara 
yeni verimli imkanlar saglar. 

ROBERT B0RKLE GMBH 
Stuttgarter Straße 123 
D-72250 Freudenstadt 
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Telefaks +49 (0) 74 41/78 13 
www.buerkle-gmbh.de 
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BURKLE I,t 
PROCESS TECHNO LOt. II:S Farkh ~e§itlerde ve 70, 130 ve hatta 160 

cm'ye varan i§lem kapasitesinde üreti
lcn MSR, farkh versiyonlan bclirleyecek 
olon farkh ürctim ihtiya~lanna göre özcl 
(•kipmnnlnr II(· clonuliluhilir. 

"MSR 130 ds"nin donat!ldJgJ büyük 
kütlenin (4600 kg) gösterdigi gibi, ke
sinlikle dayamkh bir makinedir, titizlik
le üretilmi§tir ve aym zamanda ~ah§ma 
yüksekligini degi§tirmeyen kesme derin
ligi ayarlama sistemi veya mükemmel bir 
sarsmtJs1z kesme i§lemi saglayan, degi§
tirilebilir ~ah§ma tezgah1 ile birlikte, en 
~ok tutulan "MLS" serisinin bir~ok özcl
ligin iJcinc!e hnnnchrun hir ckJnmnnchr TnkJm.tulcu millcrinln J,!Ötünümü RcsitiJ.Z.lfi.uoni_ ..J.... _____________ -'--


