
CUVINTE CHEIE

Montare
Succesiunea operaţiilor de grupare (asamblare) a părţilor componente (repere,
complexe, şi subansambluri) în produse.

Montarea accesoriilor
Fixarea accesoriilor din metal sau materiale plastice, pe suprafeţele sau
locaşurile prelucrate, pe repere şi complexe.

Ambalarea mobilei
Se face în scopul protejării împotriva degradăriilor mecanice prin manipulare şi
transport, protejării împotriva acţiunii factorilor atmosferici (precipitaţii,
umiditate, acţiunea directa a razelor solare).

Verificarea mobilei
A controla dacă o valoare a unui parametru sau o dimensiune se încadrează în
valorile stabilite.

GLOSAR de TERMENI

Reper simplu
Partea componentă cea mai simplă a unei piese de mobila cu rol de rezistenţă,
consolidare sau ornamentare (picior, traversă, lonjeron, montant, legatură, braţ,
panou simplu etc).

Reper complex
Este format din repere simple asamblate prin îmbinari şi încheieturi (rama, cadrul,
panoul complex).

Subansamblu
O grupare de repere simple si complexe ce constitue o parte distinctă a unei piese
de mobilă (corpul, ruloul, sertarul, somiera).

Ansamblu
Rezultă din cutia corpului la care se adaugă repere complexe pentru
compartimentare (uşi, sertare, rafturi) şi pentru susţinerea corpului (cadru cu
picioare sau soclu).

Accesorii
Balamale, broaşte, opritori magnetici, zăvoare, trăgătoare, mânere, şipci pentru
glisare, butoni pentru rafturi etc.

Folie
termocontractibilă

Folie din materiale plastice care la o temperatură apropiată de punctul lor de
plastifiere se contractă pe direcţie longitudinală sau longitudinală şi transversală .

Palet
Se execută din plăci sau stinghii din lemn masiv, fixate pe traverse din lemn masiv
cu înălţimea de 100-, cu spaţiu necesar introducerii furcilor stivuitorului.

Paletizarea mobilei

Procedeu modern care asigură deplasarea fluentă a mobilei ambalate, depozitarea
în condiţii optime a produselor, o încărcare rapidă a mobilei la expediere,
mecanizarea operaţiilor de transport şi folosirea la maxim a suprafeţelor prin
depozitarea pe verticală.

Containere

Mijloace de transport cu caracter permanent, sub formă de cutie, cu un volum
interior de cel putin 1m³, destinate unei utilizări repetate, dotate cu dispozitive de
manipulare uşoară.



Operaţiile pregătitoare sunt operaţii de asamblare care se execută, în vederea montajului,
pe parcursul fluxului tehnologic şi anume:
 operaţiile de asamblare prin încleiere;
 formarea ramelor simple sau cu tăblie ;
 formarea panourilor furniruite;
 asamblarea sertarelor;
 asamblarea reperelor în cadre de susţinere;
 asamblarea soclurilor etc

Operațiile de montaj se pot executa:

 după şlefuire şi înainte de finisare – pentru produsele de mobilă care se finisează montate
cum ar fi: scaunele tâmplăreşti şi curbate, fotoliile, tabureţii, piesele de mic mobilier;

 după finisarea părţilor componente – montarea se execută după finisarea reperelor şi
complexelor.

1. Montarea cu asamblări fixe:
- se realizează prin asamblări încleiate;
- se utilizează pentru: scaune

tâmplărești, scaune tip „colonial”,
tabureţi, piese de mic mobilier.

2. Montarea cu asamblări
demontabile: - se realizează cu șuruburi pentru lemn;

- se utilizează pentru mobilă cu gabarit
mare: dulapuri de haine, biblioteci,
mobilă din panouri modulate.

3. Montarea la beneficiar:

- se realizează prin asamblări demontabile;
- se utilizează atât pentru mobila

demontabilă din panouri: dulapuri,
biblioteci, cât și pentru mobila din cadre:
scaune, fotolii, mese, măsuţe etc.



Montarea accesoriilor constă în fixarea accesoriilor din metal sau materiale plastice, pe suprafeţele
sau locaşurile prelucrate, pe repere şi complexe. Montarea accesoriilor se face cu şuruburi pentru
lemn folosindu-se şurubelniţe acţionate electric sau pneumatic şi dispozitive pentru poziţionarea
corectă a acestora pe suprafeţe.

Principalele tipuri de accesorii şi metodele de fixare folosite la operaţiile de montaj sunt
următoarele:

Tipul de accesorii Modul de montare Mijloace folosite
1. Accesorii pentru fixarea
ușilor (balamale).

Montarea îngropată, aplicată,
aparentă sau ascunsă.

- șuruburi pentru lemn;
- șuruburi mecanice.

2. Accesorii pentru
închidere, zăvorâre,
blocarea ușilor(broaște,
opritori magnetici,
zăvoare).

Se montează îngropat, semiingropat
și aplicat.

- cu șuruburi pentru lemn, fixate
în PAL sau adaosuri (lambă
aplicată) din lemn masiv.

3. Accesorii pentru
acţionarea ușilor și
sertarelor (trăgătoare,
mânere).

Se montează aparent pe suprafeţele
ușilor și sertarelor, aplicat sau
semiîngropat (feţe sertar, uși
glisante).

- trăgătoarele din lemn se
montează prin încleiere și
îmbinate cu cep rotund;
- trăgătoarele și mânerele din
metal se fixează cu șuruburi
pentru lemn sau tije filetate și
piuliţe.

4. Accesorii pentru glisarea
sertarelor și susţinerea
rafturilor (șipci pentru
glisare, butoni pentru
rafturi).

Șipcile pentru glisare se montează
aplicat, cu șuruburi pentru lemn la
distanţe fixate cu șabloane.
Butonii pentru rafturi se fixează în
locașuri (scobituri rotunde)
asigurând un ajustaj aderent sau
forţat.

- șipcile de glisare (glisierele) se
fixează cu șuruburi pentru lemn
în PAL;
- butonii se fixează liber prin
frecarea dată de ajustaj.

ACCESORII




