
Модул 4: 
Дърводелски занаяти 
и мебели.

СЪЗДАДЕН ЗА

Как дигиталните технологии могат да се приложат в моята сфера на дейност?

Craft 4.0 - Digital Craft
www.craftproject.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Споразумение за безвъзмездна финансова помощ : 2018-1-IE01-KA202-038787.



Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията 

не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Партньорите.
Проектът е съфинансиран от програмата Еразъм+ на Европейския съюз.



Цел на модула.
Какво, Защо, Колко дълго?

Какво?
Да осигури представяне на възможностите за 3D моделиране, подчертавайки 
техния потенциал при създаването на сложни форми, при които не са 
приложими традиционни средства.

Защо?
Да се очертае как дигиталните технологии могат да добавят стойност 
към съществуващите практики, т.е. изследване на мащаба, множеството 
и възпроизвеждането/ адаптирането им в готови обекти на занаятите. В 
същото време този модул цели да опише и възможностите за създаване на 
персонализирани инструменти, форми и шаблони, които могат да помогнат 
във фазата на изработка и прототипиране на вашата работа.

Колко дълго?
Този модул ще включва шест презентационни урока с очаквано време за 
четена от 30 минути всеки. Ще ви бъдат предоставени примери, свързани 
с конкретни занаятчийски сектори.

Забележка
Всички компоненти, видени в документите са използвани с разрешение от 
техните създатели. 
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ДЪРВОДЕЛСКИ ЗАНАЯТИ
И МЕБЕЛИ. 
Въведение в сферата на дейност

Този занаят включва следните техники:

1. Дърворезба
2. Дървообработка
3. Изработка на мебели
4. Инкрустация върху дърво
5. Пирография
6. Лак-арт

“Превръщането на дървеният материал в полезни или 
декоративни физически обекти.”

CRAFT 4.0 

СНИМКА ОТ RUSLAN BARDASH
https://unsplash.com/photos/4kTbAMRAHtQ
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Как бихме могли да усвоим дигиталните 
технологии, по такъв начин че да можем 
подкрепим вече съществуващи практики 
и да увеличим възприеманата от клиента 

стойност на изделия от дърво?
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CAD итеративен дизайн 
Лазерно рязане на плоски пакети
3D принтирани мащабни модели

Инструменти за 3D печат по поръчка 
Примери за работни инструменти 

Лазерно гравиране на фирмена марка

3D принтирани мебели и свързващи елементи
 Оптимизация на топологията 

Процес на проектиране на лампи

CRAFT 4.0 

БЪРЗА ОБМЯНА НА ИДЕИ КРАЕН ПРОДУКТИНСТРУМЕНТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Области на адаптация.
Добавяне на стойност във всички етапи от процеса на изработка.
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01.

CAD итеративен дизайн 
Лазерно рязане на плоски пакети
3D отпечатани мащабни модели

БЪРЗА ОБМЯНА НА ИДЕИ.

РАЗГЛЕЖДАНИ ТЕМИ

CRAFT 4.0 МОДУЛ 4 ДЪРВОДЕЛСКИ ЗАНАЯТИ И МЕБЕЛИ



Итеративно 
CAD моделиране.
Бързо създаване и утвърждаване на 
идеи преди изграждането им.

Моделирайки 3D обект с определени размери, можете да 
визуализирате идеите си и лесно да манипулирате дизайна, 
за да формирате разновидни модели, преди да създадете 
прототип.

Софтуерът за автоматизирано проектиране (CAD) позволява 
на производителите да изграждат идеята си в дигиталното 
пространство. Той е полезен инструмент при първоначалнaта 
обмяна на идеи, за разработване на итерации и изготвяне на 
планове за тяхното окончателно изграждане.

CAD може да помогне на създателите да визуализират идеята 
си в 3D, давайки им възможност да задават фиксирани размери, 
да създават фини детайли и по същество да сглобяват обекта 
си, така както изграждат физическия продукт.

“ТАБУРЕТКА COSIE” ОТ LAUTARO LUCERO (UIDO DESIGN STUDIO)
https://www.behance.net/gallery/116802621/Cosie-Stool
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“КОЛЕКЦИЯ YIELD” ОТ NICHOLAS BAKER
https://baker.studio/#/yield/

Итеративни CAD примери.
От бързи скици до CAD итерации и краен продукт.
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Произвеждане на 2D планове за създаването на 3D модели с 
листови материали чрез лазерно рязане или CNC процеси.

Въпреки че CAD е полезен за визуализиране на идеята в 
дигитален вид, моделът не винаги трябва да остава на екрана. 
CAD предоставя различни опции, които създават възможности 
за разработване на лесни за пакетиране мебели или сгъваеми 
версии на вашия обект, в зависимост от неговата геометрия.

Това ви позволява да тествате подходящи фуги, да сгъвате 
3D модели или да сглобите миниатюрна версия на вашата 
идея, за да потвърдите избора на дизайн за плоската дървена 
част. Окончателният дизайн може да бъде произведен чрез 
CNC процеса, поради способността му да реже по-дебели 
материали.

Лазерно изрязани модели.
Тестване и изрязване на прецизни шаблони за 
създаване на 3D модели.

CRAFT 4.0 

“ЛАЗЕРНО ИЗРЯЗАНИ МОДЕЛИ НА СТОЛОВЕ” ОТ VINH TRUONG
https://www.instagram.com/vinh__truong
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Пример за мащабируем модел.
От CAD до 2D планове и мащабен модел за тестване.

CAD 2D МОДЕЛИРАНИ ШАБЛОНИ
Създаване на CAD модели с дебелината на листовия 
материал.  2D плановете могат да бъдат извлечени 
от този модел чрез CAD чертежи и записани като DXF 

файл. 

ЛАЗЕРНО ИЗРЯЗВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
Вземайки DXF файловете, плановете се преобразуват 
и изпращат до лазера със специфични настройки на 
материала. Лазерът може да отбележи, изреже или 

гравира дизайна върху материала.

СГЛОБЕНИ МАЩАБИРУЕМИ МОДЕЛИ
Със схемите, изрязани от твърд материал, като 
например шперплат, производителят може да сглоби 
модела и да потвърди всички промени в дизайна, 

като например подсилване на краката.

“МОДЕЛ НА ЛАЗЕРНО ИЗРЯЗАНА ТАБУРЕТКА” ОТ VINH TRUONG
https://www.instagram.com/vinh__truong
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3D отпечатани модели.
Производство на мащабни модели със сложни форми.

Използването на FDM/SLA/SLS печат може да позволи на 
занаятчиите бързо да произвеждат мащабни модели, за 
да визуализират идеите си физически, преди да създадат 
крайния продукт.

Всяка идея може да варира спрямо сложността, независимо 
дали става въпрос за сглобяване, геометрия или форма. Това 
означава, че плоските шаблони може да не са подходящи за 
моделиране на материал с ергономични форми.

CAD итерациите могат да бъдат експортирани като STL, OBJ и 
3MF, което ще преобразува вашия модел във файл, съвместим 
с 3D печатането. Това дава набор от различни технологии за 
3D печат, което ви позволява да създавате обекти в мащаб или 
дори конкретен детайл в мащаб 1:1. Следователно, позволява 
да проверите идеята си, преди да създадете крайния обект.
the final object. ПРИНТИРАНО С ПОМОЩТА НА ПРИНТЕР PRUSA MK3S - PLA White
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“C2 СТОЛ” ОТ DESIGN CONNECTED
https://www.cgtrader.com/free-3d-models/furniture/chair/c2

“RIALE СТОЛ” ОТ DESIGN CONNECTED
https://www.cgtrader.com/free-3d-models/furniture/chair/riale

“ОПРОСТЕН БАР СТОЛ” ОТ WINZMUC
https://www.cgtrader.com/free-3d-models/furniture/chair/simple-barstool

3D отпечатани примери за столове.
3D файлове, достъпни за изтегляне.
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Пример за използване.
Итеративен процес на скициране, 3D печат на мащабируеми модели и рендери.

ФАЗА НА РАЗРАБОТКА НА ИДЕЯТА
Проучване на различни форми и дизайни, които 
биха допълнили дизайна на табуретката, като 
същевременно поддържат последователност в 

стоманената тръбна конструкция.

3D ПРИНТИРАН 1:5 МАЩАБИРУЕМ МОДЕЛ
Отпечатването на мащабируемият модел на 
окончателния дизайн, помогна на Лаутаро да тества 
стабилността на краката и опорните точки, преди да 

направи прототип на мащаб 1:1.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКТА
Изобразяването на дизайна в софтуер, какъвто е 
Keyshot, показва различните цветови вариации, които 
биха отговаряли на пространството, в което ще бъде 

поставен дизайнът.

“COSIE ТАБУРЕТКА” ОТ LAUTARO LUCERO (СТУДИО ЗА ДИЗАЙН UIDO)
https://www.behance.net/gallery/116802621/Cosie-Stool
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Инструменти за 3D принтиране по поръчка 
Примери за работни инструменти 
Лазерно гравиране на фирмена марка

02.
ИНСТРУМЕНТИ & 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.

РАЗГЛЕЖДАНИ ТЕМИ
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3D отпечатани инструменти.
Произвеждане на персонализирани занаятчийски инструменти.

Тъй като процесът на изработка на различните производители се различава 
и може да доведе до нужда от специализирано оборудване, което се 
различава по разходи и наличност, дигиталната технология може да 
предостави на производителите методи за създаване на персонализирани 
инструменти и приспособления, които могат да помогнат при направата на 
прототипи или крайни предмети.

Посочените примери са на 3D принтирани компоненти, които са с отворен 
код, достъпни онлайн за всички за изтегляне и възпроизвеждане.
 

CRAFT 4.0 

“ИЗЦЯЛО СГЛОБЕН МОДЕЛ НА 3D ПРИНТИРАН КЛЮЧ” ОТ DANIEL NORÉE
https://www.thingiverse.com/thing:139268

“МЕТРИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ИЗМЕРВАНИ НА ВИНТОВЕ” ОТ CLIVE BRADSHAW
https://www.prusaprinters.org/prints/24541-metric-screw-measuring-device

МОДУЛ 4 ДЪРВОДЕЛСКИ ЗАНАЯТИ И МЕБЕЛИ



“ИНСТРУМЕНТ ЗА МАРКИРАНЕ” 
ОТ FRAKEN WAELDLER

https://www.thingiverse.com/thing:525454

“ИНСТРУМЕНТ ЗА ШКУРЕНЕ” 
ОТ DENNIS H.

https://www.thingiverse.com/thing:2404850

“ЛАМПА ЗА ЪГЪЛ” 
ОТ FABRICE OIKOS

https://www.thingiverse.com/thing:713236

“ИНСТРУМЕНТ ЗА НАМИРАНЕ НА ЦЕНТЪР” 
ОТ LUKE JOHNSON

https://www.thingiverse.com/thing:2199356
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Брандиране на продукти.
Лазерно гравиране на лога върху дървени обекти.

Освен крайния дървен обект, дигиталната технология може 
да подпомогне дърводелците и дизайнерите на мебели при 
изграждането на тяхната марка с помощта на машини за 
лазерно рязане.

Лазерните фрези могат да се използват за гравиране на 
различни материали, предоставяйки точни копия на дадено 
лого върху повърхността на продукта. Този метод е подходящ 
за дървени предмети с плоски повърхности, което позволява 
на производителя да поставя описания и лога върху артикула.

Лазерното гравиране може да се използва и за прехвърляне на 
дадена шарка върху повърхността на материала, но лазерите 
са ограничени в дебелината на листовия материал, ако човек 
търси машина за изрязване на плоски шаблони.
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От горе надолу:

СНИМКА ОТ NIKHIL MITRA   https://unsplash.com/photos/Q_6BS8IN0J8
СНИМКА ОТ ALEXANDRE DEBIÈVE    https://unsplash.com/photos/k3CN3UUrCxE
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3D принтирани мебели и свързващи елементи
Оптимизация на топологията 
Процес на проектиране на лампи

03. КРАЕН ПРОДУКТ.

РАЗГЛЕЖДАНИ ТЕМИ
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3D отпечатани 
свързващи елементи.
Създаване на нови свързващи методи за мебели.

Добавяне на стойност към крайните изработени парчета 
с използването на дигитални технологии чрез създаване 
на 3D принтирани свързващи елементи, които могат да 
бъдат персонализирани с генеративен дизайн, или просто 
лазерно изрязани модели на дърво които могат да бъдат 
огъвани.

3D отпечатаните свързващи елементи позволяват на 
занаятчията да създаде специфични свързващи елементи, 
които могат да бъдат настроени под тъпи или свободно 
огъващи се ъгли, което позволява да се създадат различни 
конфигурации за техните мебели.

Това добавя стойност към вашия продукт в очите на 
потребителя, тъй като му позволява да персонализира 
покупката си или да я изгради сам, като ги използва в 
процеса на сглобяване.
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“ТАБУРЕТКА ЗА ВЕЧЕРЯ DOWEL” ОТ MICHAEL MANNHARD
https://www.thingiverse.com/thing:3783438/files
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“ДИЗАЙН 0.3” ОТ DESIGNLIBERO
https://www.designlibero.com/portfolio/design-3-0-hybrid-production-xxi-t/

“ВЕРТИКАЛНА СТОЙКА ЗА САКСИЯ” ОТ LAUTARO LUCERO (UIDO DESIGN STUDIO)
https://www.behance.net/gallery/95359951/Vert-Planter
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3D отпечатани мебели.
3D бетонен печат, подсилен със стомана. 

“ГРАДИЕНТЕН ФОТЬОЙЛ” ОТ PHILIPP ADUATZ
https://www.philippaduatz.com/portfolio-item/gradient-fauteuil/

3D БЕТОНЕН ПЕЧАТ
Нова и иновативна технология за производство, която позволява на 
производителите да отпечатват много големи и сложни структури в 
строителството и дизайна за кратък период от време.
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След като сте свикнали да проектирате и надграждате върху CAD софтуера, 
функцията, наречена оптимизация на топологията, може да добави стойност към 
вашия процес на проучване и крайния продукт.

Оптимизацията на топологията е “AI-driven” програма, която може да вземе 
определена част от вашия обект и да изследва различни итерации, които могат да 
отговорят на набор от ограничения. Това ви позволява да създавате оптимизирани 
компоненти, които могат да намалят разходите, теглото и да елиминират грешките 
чрез стрес тестване.

Оптимизация на топологията.
Най-ефективният дизайн, базиран на набор от ограничения.
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“СТОЛ GENERICO” ОТ MARCO HEMMERLING
https://www.spade-studio.de/projects/generico-chair/
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Пример за CNC фреза.
CNC фрезован диван, създаден чрез сканирането на мозъчните вълни на дизайнера.

ВИЗУАЛНО 3D СКАНИРАНЕ НА МОЗЪЧНИ ВЪЛНИ
ЕЕГ измерване на мозъчната вълна на Лукас, 
създавайки точки от данни, които след това се 
използват за създаване на 3D пейзажно изображение. 

Това беше усъвършенствано до 3D модел.

3D ФРЕЗОВАНА ПЯНА
Файлът с модела беше изпратен до CNC фреза, която 
отрязва материала от пяна, създавайки 3D форма с 

леки вдлъбнатини.

КРАЕН ПРОТОТИП
Топъл сив филц и облицовани копчета бяха поставени 
върху пяната ръчно, съчетавайки новите дигитални 

технологии с традиционните черти на дивана.

“ДИВАН МОЗЪЧНА ВЪЛНА” ОТ LUCAS MAASSEN
http://www.lucasmaassen.com/brainwave-sofa
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“ПИКСЕЛ СВЕТЛИНА” ОТ NICHOLAS BAKER
https://baker.studio/pixel/

CRAFT 4.0 

3D ОТПЕЧАТАН ДИЗАЙН НА ЛАМПА.
Gantri е специализиран в направата на дизайнерско осветление директно за 
потребителя, направено с помощта на 3D печат. Pixel е добър пример, който 
показва CAD итерации за 3D тестови отпечатвания, както и отпечатване на крайния 
продукт. Въпреки че макетите са ръчно изрязани, те могат да бъдат и лазерно 
изрязани чрез 2D планиране.

МОДУЛ 4 ДЪРВОДЕЛСКИ ЗАНАЯТИ И МЕБЕЛИ



Искате да 
научите повече?

“Поздравления, стигнахте до края на този урок!”

Представената работа, създадена от консорциума Craft 4.0, е лицензирана под 
„Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License“.

Visit Craft 4.0 at 
www.craftproject.eu

Заключение:   
Дърводелски 
занаяти и мебели.


