Moble para
unha cadea musical
por
Jorge Fernández López

O

principio común a tódalas pezas é o
emprego de madeiras de Galicia e León, a
fabricación artesanal en Fene (Coruña, España,
UE); fomentando a inversión local, legal e
reducindo a pegada do transporte. Este método
garante o control da orixe da madeira e da súa
transformación, mediante un preceptivo
sistema de dilixencia debida. A orixe local da
madeira garanta súa legalidade e cumpre có
Regulamento da Madeira da Unión Europea. A
madeira procede dunha nogueira enferma
serrada no mesmo concello e transportada
directamente ó taller. As táboas secáronse dous
anos ó aire.
Deseño
Este moble ten capacidade
par tres módulos (465 × 380 ×
260 mm) e un tocadiscos. A
altura do moble é de 91 cm.
Para
obter
unha
maior
estabilidade, o deseño é ríxido
de madeira maciza e non
modular. As baldas de madeira
de 14 mm poderíanse substituír
por vidro ou contrachapado
(outras madeiras de cor claro
polo contraste) de 10 mm. A
nivelación da tapa superior
faise con tres tacos de goma,
aínda que poderíaselle engadir
unhas puntas ou conos metálicos para o
axuste. As pezas uníronse con caixas, espigas e
sen parafusos. Os planos pódense descargar
libremente.
Proceso
Nun taller tan pequeno, empregáronse
moitas
ferramentas
manuais
(cepillos,
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formóns, serras...) e só dous estacionarias
(serra de cinta e regrosadora). Tódalas unións
son de caixaespiga, tradicionais para os listóns
mais largos, e flotantes (con fresa) para os
laterais.
Acabados
Mantívose a albura por
ecoloxía e economía. Sendo
menos resistente, tratouse cun
protector
contra
insectos
xilófagos. O moble tinguiuse con
nogalina, imprimiuse con goma
laca e protexeuse con dúas capas
de verniz acrílico.

Detalles das pezas y proceso de
fabricación
Para os listóns laterais, as
espigas dobres —máis curtas— son
compatibles coa xeometría das
patas e non terán
que soporta
lo peso das
baldas.
As espigas dos listóns frontais e traseiros
son simples e máis largas. Nelas, un saínte
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soportará o vidro ou as baldas.

O taboleiro superior
tamén é de nogueira e ten
capacidade
para
un
tocadiscos.
As patas continuas
non modulares aportan
máis rixidez ó conxunto.
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Outras ferramentas
Os planos, gráficos e artigo foron
elaborados co sistema operativo e programas
seguintes: Debian Jessie GNU/Linux, FreeCAD,
Scribus, Blender, AutoCAD 2000 (en Windows
2000 con VirtualBox) ou LibreCAD ou
BricsCAD, LibreOffice, Firefox, Inkscape e
Gimp. Este documento, deseño e planos pódese
usar libremente.
Quen son ?
Non son carpinteiro, só un afeccionado a
carpintería. Cando me chega unha arbore
enferma, ou procedente dunha poda en altura;
intento imaxinar unha peza orixinal.
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