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مقدمه
ــان امروزى بيش از پيش  ــينى، انس ــينى و پرتالطم شهرنش ــد روز افزون جمعيت و زندگى ماش با رش
ــا به کارگيرى انواع رنگ ها  ــهرها، ب ــت. گرافيک محيطى در کالن ش نيازمند آرامش روحى و روانى اس
ــان بر هيچ  ــک، تاثير رنگ در روح و روان انس ــتر محيط زندگى تالش مى کند. بى ش براى زيبايى بيش
ــيده نيست. رنگ يعنى احساس. شايد بتوان گفت اگر رنگ نبود، حيات در پيدايش اوليه ى  کس پوش
ــت که دانش امروز بشر مرهون سفيدى گچ و  ــد. بديهى اس خود با يکنواختى و بى تفاوتى مواجه مى ش

سياهى ذغال يا مرکب است که روح و جان به آثار وى داده است.
ــان ها و محيط زندگى براى هر انسان  ــاختار رنگ ها، تاثير و نقش رنگ در روح و روان انس آگاهى از س

موفق و با سليقه اى الزم است.
شناخت ترکيب رنگ ها و هارمونى، راز موفقيت در دکوراسيون است. رنگ کارى صنعتى پويا، خالق و 
نوآور است. رنگ کار کسى است که با ذوق و سليقه ى هنرى خود، عيوب مصنوعات چوبى را به خوبى 

پوشش داده و ارزش افزوده ى بااليى به مصنوعات چوبى مى بخشد.
ــت و بالعکس رنگ کارى ناآگاهانه مى تواند  ــاخته شده اس رنگ کارى خوب، آبروى مصنوعات چوبى س
ــعى شده است که مطالب  ــطح کيفى تنزل دهد. در اين تاليف س بهترين کار چوبى را به پايين ترين س

به طور ساده و با درنظر گرفتن جنبه ى اقتصادى در مواد مصرفى، به نحو شايسته اى بيان گردد.
ــنهادهاى ارزنده ى  ــتى ها و نقصان در کامل بودن مطالب انتظار ارائه طريق و پيش حال با اقرار به کاس

هنرمندان، رنگ کاران و اساتيد فن هستيم تا در فرصتى ديگر، اصالحات الزم را صورت دهيم.

با سپاس؛ مولفان

هوالجمیل

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد.
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11واحد کار اول:  توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و انجام کمک های اولیه 

 واحد
كار
1 اول

توانایی پیشگیری از حوادث 

و رعایت نکات ایمنی و انجام 

كمک های اولیه 

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- محیط کارگاه خود را بشناسد.
2- موارد انضباطی و مقررات فردی و عمومی را رعایت کند.

3- وسایل اطفای حریق را بشناسد.
4- از کپسول آتش نشانی استفاده کند.

5- در جابجایی ابزار، وسایل و مواد، مقررات ایمنی را رعایت کند.
6- به عالئم و هشدارهای ایمنی توجه نماید.

7- از لباس کار مناسب استفاده کند.
8- عینک، دستکش، ماسک و کفش ایمنی را به کار گیرد.

9- از جعبه کمک های اولیه و لوازم داخل آن استفاده نماید.
10- کاربرد انواع بانداژ را بداند.

11- انواع حوادث را شناخته و اصول پیشگیری آنها را به کار گیرد.
12- اصول صحیح کمک های اولیه را به کار گیرد.

13- تأثیرات منفی مواد شیمیایی بر فرد و محیط زیست را بداند.
14- در پایان کار ضمن جمع آوری ابزارها و وسایل، نظافت کارگاه را انجام دهد.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

279





13واحد کار اول:  توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و انجام کمک های اولیه 

پیش آزمون 1

1- کارگاه را تعریف کنید.

2- مقررات ایمنی فردی و عمومی در کارگاه رنگ کاری را نام ببرید.

3- کاربرد کپسول آتش نشان را شرح دهید.

4- وسایل مورد نیاز داخل جعبه کمک های اولیه کدامند؟

5- روش های حمل بیمار را توضیح دهید.

6- وسایل حفاظت و ایمنی فردی را نام ببرید.

7- چرا کارگاه رنگ کاری را نظافت می کنند؟



تکنولوژی رنگ کاري چوب )درجه 2( 14

توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و 

انجام كمک های اولیه 

حادث��ه روی��داد و اتفاق غیر قاب��ل پیش بین��ی و  برنامه ریزی 
نشده ای است که انجام و پیشرفت کار و فعالیت را مختل می کند. 

بنابرای��ن می توان با اج��رای صحیح اصول ایمن��ی و مقررات 
کارگاهی و توجه به تذکرات هنرآموز از حادثه پیش��گیری کرد. 

)شکل1-1(.

شکل 1-1- ایمنی در کار.

کارگاه رن��گ کاری همانند س��ایر کارگاه های صنایع چوب 
به عنوان یک کارگاه آموزش��ی محسوب می ش��ود. بنابراین قبل 
از این که مش��غول رنگ کاری در محیط کارگاه شوید بایستی به 
مقررات و اصول اولیه ی رنگ کاری آش��نا ش��ده و آموزش های 

الزم را ببینید)شکل 1-2(.

شکل 2-1- کارگاه آموزش رنگ کاری.

به مطالب هنرآموز و پوسترهای آموزشی توجه کنید.

به طور دقیق به اصول ایمنی و مقررات کار با دستگاه های سنباده 
برق��ی و رنگ کاری مصنوعات چوبی توجه نمایید. زیرا در محیط 
کارگاه رنگ کاری عدم توجه به مقررات ایمنی و نکات حفاظتی 

باعث وقوع حوادث ناخوشایندی خواهد شد)شکل 1-3(.

شکل 3-1- پوسترهای آموزشی.

1-�1مق�ررات�ایمن�ی�و�حفاظت�ی�عموم�ی�کارگاه�
رنگ�کاری

- همیش��ه س��ر وقت در محل کار حضور یابید و پس از پایان 
وقت از کارگاه خارج شوید.

- از ش��وخی کردن در کارگاه رن��گ کاری خودداری کنید.
)شکل 1-4(.

شکل 4-1- عواقب شوخی کردن در کارگاه.

- با صدای بلند حرف نزنید.

- برای انجام هر کاری با هنرآموز خود مشورت کنید.
- بدون اجازه مس��ئول کارگاه از روش��ن کردن دستگاه های 

رنگ کاری خودداری کنید.
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- کپس��ول آتش نشانی، س��طل شن و ش��یر آب را در محیط 
مناسبی از کارگاه قرار دهید.

- انب��ار رنگ و محیط ه��ای پرخطر را با عالئم هش��دار دهنده 
مش��خص و به این عالئم توجه ویژه نمایید تا از خطر مصون باشید.

)شکل 1-5(.

شکل 5-1- عالیم هشداردهنده.

کارگاه� ف�ردی� حفاظت�ی� و� ایمن�ی� مق�ررات� �1-2
رنگ�کاری

- همیشه از لباس کار مرتب و تمیز استفاده نمایید.

- هرگ��ز ابزاره��ای تیز از جمله لیس��ه ، کاردک و مغار را در 
جیب خود نگذارید چون امکان برخورد دست با لبه ی برنده آنها 

و زخمی شدن خود و دیگران وجود دارد.

- از وس��ایل ایمنی فردی مانند کاله، دس��تکش، ماس��ک و 
کفش ایمنی استفاده کنید)شکل 1-6(.

شکل  6-1- خطر برخورد نوک تیز ابزار با بدن.

- در هنگام کار با دس��تگاه های سنباده حتماً تهویه کارگاه را 
روشن نمایید.

- با دقت و احتیاط در کارگاه حرکت کنید و از ایجاد گرد و 
غبار در محیط کارگاه پرهیز کنید.

- در هنگام کار با پیستوله در صورت امکان از آبشار رنگ یا 
کابین رنگ استفاده نمایید)شکل 1-7(.

شکل 7-1- استفاده از آبشار رنگ.

3-�1آشنایی�با�وسایل�ایمنی�و�حفاظتی�فردی�کارگاه�

رنگ�کاری�

1-3-�1لب�اس�کار: در کارگاه رنگ کاری بایس��تی از لباس 
کار مناس��ب و  در صورت امکان لباس کار یکسره استفاده نمود. 
لباس کار بایس��تی دارای آس��تین بلند، بدون پارگی، دکمه دار و 

سالم باشد.

در کارگاه رن��گ کاری می توان از لب��اس کار تیره خصوصاً 
رنگ خاکس��تری استفاده کرد. بهتر است در هنگام کار با ماشین 

آستین های لباس کار را کمی باال بزنید)شکل 1-8(.
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4-�1ماسک

 برای آنکه گرد و غبار ناشی از سنباده کاری  و رنگ کاری در اثر 
تنفس وارد ریه نشود، از ماسک تنفسی استفاده می کنند.

 در رنگ کاری یک قطعه کار با پیستوله از ماسک فیلتردار استفاده 
کنید. علت این کار وجود ذرات ناشی از پاشیدن رنگ توسط پیستوله 

است. ماسک معمولی برای این کار مناسب نیست)شکل 1-10(.

شکل 10-1- ماسک فیلتردار.

5-�1دستکش

 ب��رای حف��ظ س��المتی دس��ت ها در حین عملیات س��اخت 
مصنوعات چوب��ی و همچنین رنگ کاری از دس��تکش حفاظتی 

استفاده می شود)شکل 1-11(.

شکل 11-1- دستکش رنگ کاری.

شکل 8-1- لباس کار در وضعیت صحیح و غلط.

2-3-1کفش�ایمنی:�به علت آنکه در کارگاه رنگ کاری و 
صنایع چوب خطر سقوط قطعات ساخته شده روی پا وجود دارد، 

از کفش ایمنی مناسب استفاده نمایید. 
•کف�ش�ایمنی�برای�رنگ�کاری�بایس�تی�دارای�ش�رایط�

زیر�باشد:

- پنجه آن فوالدی باشد.

- کف آن از جنس الستیک فشرده باشد.

- جنس آن چرمی باشد.

- کف آن میخ نداشته باشد)شکل 1-9(.

شکل 9-1- کفش ایمنی.
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7-�1کپسول�آتش�نشانی�
این کپس��ول ها دارای مخزنی به شکل استوانه فلزی بوده و در 

اندازه و حجم های مختلفی وجود دارند.
 در کارگاه رن��گ کاری دو ن��وع از ای��ن ن��وع کپس��ول ها 

مورد استفاده قرار می گیرد.
1-7-1 کپسول با محتوای آب و گاز 

این کپسول برای خاموش کردن آتش، ناشی از مواد جامد مانند 
چوب، پالستیک، الستیک و غیره به کار می رود)شکل 1-14(.

شکل 14-1- خاموش کننده آب و گاز.

2-7-1 کپسول با محتوای پودر و گاز 

این کپسول برای خاموش کردن آتش ناشی از مشتقات نفتی، 
حالل ها، رنگ ها، مواد ش��یمیایی و حریق ه��ای الکتریکی به کار 

می رود)شکل 1-15(.

شکل 15-1- خاموش کننده پودر و گاز.

• دستکش�حفاظتی�به�دو�شکل�در�بازار�عرضه�می�گردد:

الف(�چرمی�و�نمدی

ب(�الستیکی�یا�پالستیکی

در رنگ کاری برای جلوگیری از نفوذ رنگ و مواد شیمیایی 
از دس��تکش الستیکی یا پالستیکی استفاده می کنند و برای حمل 
اشیاء سنگین و مصنوعات ساخته شده ی بزرگ از دستکش چرمی 

یا نمدی استفاده می شود)شکل 1-12(.  

شکل 12-1- دستکش حفاظتی.

6-�1وسایل�اطفاء�حریق�

ج��زء  آب  س��طل  و  ماس��ه  ش��ن،  آتش نش��انی،  کپس��ول 
خاموش کننده های آتش محسوب می شوند. 

در کارگاه رن��گ کاری ب��ه عل��ت آنکه رنگ و س��ایر مواد 
مصرفی دارای ترکیبات اش��تعال زا می باشند، بایستی کار با مواد و 
وس��ایل اطفاء حرق را با دقت یاد بگیرید و به موقع از آن استفاده 

کنید)شکل 1-13(.

شکل 13-1- کپسول آتش نشانی و سطل شن.
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9-�1آشنایی�با�انواع�بانداژ�کردن�

در کارگاه رن��گ کاری احتمال آس��یب رس��یدن و جراحت 
ب��ه دلیل کار با وس��ایل و ابزارهای تیز و س��اینده وجود دارد، لذا 
آش��نایی با کمک های اولیه خصوصا بانداژ کردن محل جراحت 

امری ضروری است. 

عالئم ظاهری خون ریزی ش��امل  رنگ پریدگ��ی، نبض تند، 
تشنگی شدید و سردی بدن می باشد.

در خون ریزی س��طحی برای جلوگی��ری از خون ریزی یک 
عدد گاز اس��تریل را روی زخم ق��رار داده و به مدت 10 الی 15 
دقیقه با دست روی آن را فشار دهید. این عمل فرصت الزم برای 

انعقاد خون را فراهم می آورد)شکل 1-18(.

شکل 18-1- استفاده از گاز استریل جهت جلوگیری از خونریزی دست.

س��پس گاز استریل روی زخم را برداشته و روی موضع زخم 
را با بتادین یا ساولن ضد عفونی  کنید. سپس روی آن گاز استریل 
تمی��ز قرار دهید و ب��ه کمک باند آن را بان��داژ کنید. توجه کنید 
بانداژ را س��فت و محکم نبندید تا پس از بانداژ اثری از کبودی یا 

بی رنگ شدن ظاهر نشود)شکل 1-19(.

شکل 19-1- بانداژکردن دست.

8-�1جعبه�کمک�های�اولیه�

در کارگاه، ام��کان به وجود آمدن حوادث بیش��تر از محیط های 
دیگر اس��ت، ل��ذا هر ف��ردی ک��ه در کارگاه کار می کند بایس��تی 
کمک ه��ای اولیه را فرا بگیرد. بنابراین وجود یک جعبه کمک های 

اولیه در کارگاه رنگ کاري ضروری می باشد)شکل 1-16(.

شکل 16-1- جعبه کمک های اولیه.

• وس�ایلی�ک�ه�در�جعب�ه�کمک�ه�ای�اولیه�وج�ود�دارد�
عبارتند�از:

پنبه- باند نواری- باند س��ه گوش- چس��ب- پن��س- گارو یا 
ش��ریان بند- س��نجاق- دس��تکش- س��اولن- بتادین- قرص های 
مس��کن- پماد ضدسوختگی- الکل- قیچی- تخته شکسته بندی- 

گاز استریل- دماسنج - تب سنج.

در ش��کل 17-1 یک نمونه دماس��نج طبی مناسب برای تعیین 
درجه حرارت را مشاهده می کنید.

شکل 17-1- تعیین کننده درجه حرارت.
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شکل 22-1- حمل مجروح به روش زیگزاگی.

از روش ه��ای دیگر حم��ل مج��روح، اس��تفاده از برانکارد، 
خوابانیدن روی یک تخته، لنگه درب و... می باشد.

11-�1اصول��انجام�کمک�های�اولیه�

در هنگام وقوع حادثه تا قبل از آمدن پزشک بایستی مصدوم 
را در شرایطی نگه داشت که تنفس او قطع نگردد.

ابتدا مصدوم را به پش��ت بخوابانید. دقت ش��ود شیء خارجی 
داخل دهان او نباشد)شکل 1-23(.

شکل 23-1- خارج کردن شیء از دهان مصدوم.

یکی از راه ها، دادن تنفس از راه دهان به دهان و دهان به بینی، 
می باشد.

با انگش��ِت دست بینی او را گرفته،  سپس نفس عمیق بکشید و 
با دهان خود دهان بیمار را بپوش��انید و تنفس خود را در دهان او 

بدمید)شکل 1-24(.

از باند س��ه گوش هم برای پانس��مان آرنج اس��تفاده  می کنند.
)شکل 1-20(.

شکل 20-1- استفاده از باند سه گوش.

10-�1اصول�حمل�بیمار�

- در هنگام بروز یک حادثه خونسردی خود را حفظ نمایید.

- س��عی کنید مصدوم را حرکت ندهی��د و گروه اورژانس و 
امداد را با تلفن 115 بالفاصله در جریان قرار دهید.

- با سخنان خود به مصدوم آرامش دهید.

- اگر مصدوم از ناحیه س��تون فقرات آس��یب ندیده باش��د، 
می توانید با کمک یکی از دوستان، دو دست خود را قالب نموده 

و مجروح را به محل مناسبی حمل کنید)شکل 1-21(.

شکل 21-1- حمل مجروح.

یک نفر دست های مصدوم و دیگری پاهای مصدوم را گرفته 
و او را حم��ل نمایید . این روش حمل مجروح را، حمل زیگزاگی 

می نامند)شکل 1-22(.
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راه های ورود مواد ش��یمیایی به بدن از طریق  پوست، دستگاه 
گوارش و تنفس می باشد)شکل 1-26(.

شکل 26-1- راه ورود مواد شیمیایی از طریق پوست.

با استفاده از وسایل حفاظت فردی می توانید اثرات منفی مواد 
شیمیایی را کاهش دهید.

ورود م��واد ش��یمیایی به محیط زیس��ت باع��ث از بین رفتن 
گیاه��ان، جانوران و آلوده ش��دن آب های س��طحی و زیرزمینی 

می شود)شکل 1-27(.

شکل 27-1- جذب مواد شیمیایی از طریق راه تنفس.

از این رو کارگاه رنگ کاری باید دارای یک آبشار رنگ باشد 
تا گرد وغبار ناشی از رنگ های اضافی با آب دیواره آبشار برخورد 

کرده سپس از طریق فاضالب و به طریق بهداشتی خارج  گردد.

13-�1اصول�مقابله�با�آتش�و�اطفاء�حریق�

آتش س��وزی از ترکیب ماده سوختني، گرما و اکسیژن حاصل 
می ش��ود. تا زمانی که این سه گزینه وجود داشته باشد آتش سوزی 
ادامه دارد. این اصل به شکل مثلث حریق نشان داده می شود که در 
آن سه عامل اصلی ایجاد حریق نشان داده شده است)شکل 1-28(.

شکل 24-1- تنفس دهان به دهان.

در تنفس دهان به بینی، تنفس خود را وارد بینی بیمار نمائید.

تذکر: انجام کمک های اولیه مس��تلزم داش��تن مهارت الزم و 
گذراندن دوره ه��ای امداد و نجات می باش��د. در غیر اینصورت 
نبای��د دخالتی در تغیی��ر وضعیت مصدوم انجام داد و بهتر اس��ت 

منتظر گروه امداد باشید.

12-�1تأثیرات�منفی�مواد�شیمیایی�بر�فرد�و�محیط�زیست�

در کارگاه رنگ کاری با انواع مختلفی از مواد ش��یمیایی سر و 
کار دارید. با آگاهی فردی می توانید خطرات ناشی از مواد شیمیایی 
را کاهش داد و یا از بین ببرید. این مواد ش��امل رنگ ها، حالل ها، 
آس��تری ها، الکل ها، ش��وینده ها، پاک کننده ها و  ... می باشد)شکل 
25-1( که می تواند خطرات زیادی بر انسان و محیط زیست داشته 
باش��د. با به کارگیری موارد ایمنی و همچنی��ن آگاهی های فردی 

می توان خطرات ناشی از مواد شیمیایی را کاهش داد.

شکل 25-1- مواد شیمیایی در کارگاه رنگ کاری.
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و به گونه  ای باشد که از نظر الکتریکی تولید جرقه ننماید)شکل 1-30(.

شکل 30-1- استفاده از ظروف پالستیکی.

- دستگاه کمپرسور خارج از اطاق رنگ کاری باشد.

 - راه های اطفاء حریق را آموزش ببینید و تمرین کنید. )شکل 1-31(

شکل 31-1- آموزش اطفاء حریق.

 - کپسول آتش نشانی را به طور منظم کنترل و شارژ نمائید.

- بشکه های رنگ،  سیم ارت) اتصال به زمین( داشته باشند.

- محیط کارگاه رنگ کاری را پس از پایان کار نظافت کنید.

شکل 28-1- فاکتورهای مهم در شکل گیری آتش.

1-13-1کنترل�حریق�

از بی��ن بردن یک یا چند وجه مثلث آتش باعث برهم خوردن 
هرم یا اطفای حریق خواهد شد.

برای اطفای آتش می توان از روش های زیر استفاده نمود:

1- سرد کردن 

2- خارج کردن ماده سوختی 

3- محدود کردن اکسیژن

گرما که وجه قاعده ی هرم است و نقش اساسی تری در آتش سوزی 
خواهد داشت باید در مرحله ی اول از بین برود)شکل 1-29(.

شکل 29-1- هرم حریق.

2-13-�1نکات�ایمنی�جهت�جلوگیری�از�حریق

- از مخلوط شدن مایعات به صورت تصادفی خودداری نمایید.

-  بدنه ظروف مخلوط رنگ و حالل شیمیایی باید پالستیکی بوده 
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آزمون پایانی 1 

1- چهار مورد از مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی کارگاه رنگ کاری را بیان کنید.

2- وسایل ایمنی و حفاظتی فردی در کارگاه را نام ببرید.

3- برای حریق های مایعات و حریق الکتریکی از کدام کپسول استفاده می شود؟

4- بی رنگ شدن و یا کبودی دست پس از پانسمان به چه علتی  است؟

الف( عدم استفاده از شریان بند        

ب( عدم استفاده از گاز استریل

ج( سفت بسته شدن باند پانسمان    

د( عفونت

5- کدام یک از عالئم خونریزی نمی باشد؟

الف( نبض تند   ب( سردی بدن

ج( رنگ پریدگی  د( تب

6- دو روش حمل مصدوم را توضیح دهید.

7- برای بانداژ آرنج دست از چه باندی استفاده  می کنند؟

8- مواد شیمیایی از چند راه به بدن انسان وارد  می شوند؟

9- سه عامل مهم ایجاد حریق را نام ببرید.



23واحد کار دوم:  توانایی رنگ شناسی 

 واحد
كار
2 دوم

توانایی رنگ شناسی 

شناخت اصول رنگ شناسی و به كارگیری رنگ های مختلف.

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- رنگ های اصلی یا مادر را نام ببرد.
2- رنگ های ا ولیه، ثانویه و ثالثیه را بشناسد.

3- دایره رنگ را شرح دهد.
4- نورهای اصلی را بیان کند.

5- ترکیب بندی رنگ های مختلف را انجام دهد.
6- نظافت و پاکیزگی را در هنگام کار با رنگ رعایت نماید.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

31013
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پیش آزمون 2

1-رنگ های اصلی را نام ببرید.

2-رنگ های ثانویه از چه رنگ هایی تشکیل شده اند؟

3-دایره رنگ را شرح دهید.

4-رنگ های اصلی نور را نام ببرید.

5- چرا روی سطح کار ساخته شده رنگ می زنند؟
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2-�2رنگ�های�ثانویه�

از ترکیب رنگ های اصلی رنگ های ثانویه بدست  می آید.

به رنگ های ثانویه رنگ های مکمل نیز می گویند)شکل 2-3(.

شکل 3-2- سه رنگ اصلی و سه رنگ ثانویه.

رنگ های ثانویه شامل بنفش سبز و نارنجی می باشد.

قرمز+ آبی = بنفش

قرمز+ زرد = نارنجی

آبی + زرد = سبز

3-�2رنگ�های�ثالثیه�

از ترکی��ب یک رنگ اصلی و یک رن��گ ثانویه رنگ  ثالثیه 
بدست می آید.

4-�2دایره�رنگ�

این دایره از 12 رنگ تش��کیل شده است که شامل رنگ های 
اصلی، رنگ های  ثانویه  و رنگ های ثالثیه می باشد)شکل 2-4(.

شکل 4-2- دایره رنگ. 

سه  رنگ اصلی رئوس یک مثلث متوازی االضالع را در دایره 
رنگ تشکیل می دهند.

 توانایی رنگ شناسی

رنگ کاری یکی از مهم ترین رشته های صنایع چوب  می باشد. 
زیرا رنگ آمی��زی اصولی می تواند ی��ک کار را زیبا جلوه دهد.

)شکل 2-1(.

شکل1-2- یک نمونه کار رنگ شده.

رنگ کاری مصنوعات چوبی به دالیل زیر انجام  می گیرد.

- مقاومت کار ساخته شده در برابر عوامل جوی بیشتر می شود.
- از نفود حشرات جلوگیری می کند.

- برای زیبایی و تزئین سطوح به کار می رود.
- حالت بهداشتی و تمیزی به کار می دهد.

1-�2رنگ�های�اصلی��یا�اولیه

سه رنگ قرمز، آبی و زرد جزو رنگ های اصلی می باشند.

به رنگ های اصلی رنگ های اولیه  نیز می گویند)شکل 2-2(.

شکل 2-2- سه رنگ اصلی قرمز، آبی و زرد.
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6-�2اصول�رنگ�شناسی�

رنگ ها از نظر روانی و احساس، حالت گرما، سرما، شادی و 
غم را در انسان ایجاد می کند)شکل 2-7(.

شکل7-2- رنگ های گرم و سرد.

رنگ هایی که به انس��ان حالت گرم��ی می دهند را رنگ های 
گرم می نامند، مانند قرمز، نارنجی، زرد و...

رنگ هایی که به انسان حالت سردی می دهند رنگ های سرد 
ن��ام دارند، مانند س��بز، آبی، بنفش و.... رنگ ه��ا بر روح و روان 

انسان تأثیر زیادی می گذارند.

حتی بعضی وقت ها موجب تغییر رفتار در افراد  می شوند.

در اینج��ا به طور مختصر خصوصیات روانی بعضی از رنگ ها 
توضیح داده می شود.

1-6-�2رنگ�قرمز�

این رنگ پر قدرت است، فعالیت عمومی افراد را زیاد می کند 
اث��ر تحریکی و خاصیت اش��تها آوری دارد. بدین جهت وس��ایل 

آشپزخانه و رستوران ها را با رنگ قرمز می سازند)شکل 2-8(.

شکل 8-2- رنگ قرمز.

 س��ه رنگ ثانویه بی��ن رنگ های اصلی ق��رار گرفته و رئوس 
مثلث دیگر را تشکیل می دهند.

نارنج��ی و قرمز - نارنجی و زرد- س��بز و زرد-  س��بز و آبی- 
 بنفش و آبی- بنفش و قرمز  ش��ش رنگ ثالثیه را تشکیل می دهند.

)شکل 2-5(.

شکل 5-2- رنگ های ثالثیه.

این دایره قادر خواهد بود یک س��ری رنگ های هماهنگ و 
متعادل را نشان دهد.

5-�2رنگ�های��اصلی�نور�

در سال 1666 میالدی نیوتن پی برد که نور سفید از رنگ های 
مختلفی تشکیل شده است که شامل قرمز، آبی، زرد، سبز، بنفش، 

نارنجی و نیلی  می باشد)شکل 2-6(.

شکل 6-2- تجزیه نور سفید به هفت رنگ.

با ترکیب این هفت رنگ نور سفید حاصل می شود.

نورهای اصلی شامل  رنگ های سبز، نارنجی و بنفش می باشند.
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5-6-�2رنگ�سفید�

حالت هیجایی به فرد می دهد، سمبل پاکی و پارسایی و نشانه 
صلح می باشد.

6-6-�2رنگ�سیاه�

غیر محرک است. حالت  سستی را افزایش می دهد)شکل 2-12(.

شکل12-2-رنگ سیاه.

7-6-�2رنگ�خاکستری

این رنگ باعث می شود چشم و اعصاب انسان دچار خستگی 
و مالمت نگردد)شکل 2-13(.

شکل13-2- رنگ خاکستری.

• ترکیب�رنگ�ها�

از ترکیب رنگ ها با یکدیگر رنگ جدیدی بوجود می آید.

در زیر تعدادی از ترکیبات را ذکر می کنیم.

زرد + آبی= سبز

قرمز+ آبی= بنفش

قرمز+زرد = نارنجی

سیاه+ سفید= خاکستری

سبز+ آبی= فیروزه ای

2-6-�2رنگ�آبی

رنگی است صاف و آرام و باعث تسکین دردهای عصبی بدن 
می ش��ود. در اطاق عمل بیمارس��تان ها از این رنگ برای آرامش 

بیماران استفاده می کنند)شکل 2-9(.

شکل 9-2- رنگ آبی.

3-6-2-�رنگ�سبز�

در آرامش اعصاب تأثیر فراوان دارد همچنین قدرت صبوری 
انسان را زیاد می کندو فشارخون را کاهش می دهد)شکل2-10(.

شکل10-2- رنگ سبز.

4-6-�2رنگ�زرد�

 نش��انه نور و روش��نی اس��ت. فهم و دانایی را زی��اد  می کند، 
موجب تقویت فکر انس��ان می ش��ود و در محیط های آموزش��ی 

مناسب است)شکل 2-11(.

شکل11-2- رنگ زرد.
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رنگ های روغنی ) قرمز، آبی، زرد، سیاه ، سفید و...(

آب، تینر روغنی، مایع دستشویی)شکل 2-16(.

شکل 16-2- تینر و رنگ روغنی.

تخته رنگ سازي 

قوطی 

 قلم مو)شکل 2-17(.

شکل 17-2- قلم موی رنگ کاری. 

تخته ترکیب رنگ برای ترکی��ب رنگ های گواش و قوطی 
برای ترکیب رنگ هاي روغنی به کار می رود.

ابت��دا به کمک یک چوب مقداری از رنگ گواش قرمز را با 
رنگ آبی ترکیب نمائید، رنگ بنفش حاصل می شود.

می توانی��د مقدار رنگ قرمز و یا رنگ آبی را به دلخواه کم و 
زیاد نمائید. 

قرمز+ مشکی= قهوه ای

زرد + سفید= لیمویی

سفید+ قرمز= صورتی

شکل 14-2- ترکیب سه رنگ اصلی با یکدیگر و به دست آوردن رنگ 
فرعی.

دستور�العمل�کارگاهی�)�5ساعت(

ترکیب�رنگ�ها�با�یکدیگر

مواد و وسایل الزم:

رنگ های گواش )قرمز، آبی، زرد، سیاه، سفید و...()شکل 2-15(.

شکل 15-2- چند نوع رنگ مختلف.
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این عمل را با رنگ های مختلف انجام داده و سپس نتایج آن 
را به مربی خود ارائه دهید.

در پایان پس از شستن دست ها با تینر روغنی )برای رنگ های 
روغن��ی( یا آب )ب��رای رنگ های گواش( محی��ط کارگاه را نیز 

نظافت نمایید.

رنگ س��یاه گواش را با رنگ س��فید گ��واش ترکیب نمایید. 
یک رنگ خاکس��تری به وج��ود می آید. با افزودن رنگ س��یاه، 
رنگ خاکس��تری تیره تر می ش��ود و با افزودن رنگ سفید، رنگ 

خاکستری روشن تر خواهد شد)شکل 2-18(.

شکل 18-2- ترکیب رنگ با گواش.

این عمل را با رنگ های دیگر انجام داده و نتیجه را یادداشت نمائید.

با ترکیب س��ه رن��گ اصلی قرمز، آب��ی و زرد رنگ تیره حاصل 
می شود.

رنگ قهوه ای روغنی و رنگ س��فید روغنی را با یکدیگر ترکیب 
نمایید. رنگ به دست آمده قهوه ای روشن می باشد)شکل 2-19(.

شکل 19-2 ترکیب رنگ روغنی سیاه و رنگ روغنی سفید.

قرمز+سفید= صورتی

سیاه+سفید= نوک مدادی

سیاه+قرمز= قهو ای

الزم به ذکر است برای آنکه رنگ گواش رقیق شود از آب و 
برای رنگ های روغنی از تینر روغنی استفاده کنید.
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آزمون پایانی 2 

1- رنگ کاری مصنوعات چوبی به چه دالیلی انجام می گیرد؟

2- رنگ های اصلی را نام ببرید.

3- از ترکیب رنگ های اصلی چه رنگ هایی حاصل  می شود؟

4- در دایره رنگ، کدام رنگ ها اثر گرمی دارند؟

5- از ترکیب رنگ های سبز و آبی، رنگ ....... به دست می آید.

الف( زرد          ب( بنفش  

ج( فیروزه ای      د( قهوه ای

6- این رنگ باعث تسکین دردهای عصبی می شود.

الف( قرمز           ب( آبی       

ج( سبز              د( زرد

7- دایره رنگ شامل .............. رنگ می باشد.

د(16 الف( 6          ب( 12         ج( 9  
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 واحد
كار

سوم 3

توانایی پرداخت كاری

 مصنوعات چوبی ساخته شده 

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- اصول ایمنی در پرداخت کاری را به کار بندد.
2- کاربرد انواع رنده های پرداخت را بداند.
3- اصول کاربرد هر نوع لیسه را بیان کند.

4- به کمک سوهان نرم، سنگ نفت و مصقل لیسه را تیز کند.
5- قطعات ساخته شده را طبق اصول لیسه کاری نماید.

6- ضمن رعایت بهداشت فردی محیط کارگاه را نظافت کند.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

22527
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پیش آزمون 3

1- چرا سطح کار را قبل از رنگ کاری پرداخت  می کنند؟

2- خطرات احتمالی در هنگام لیسه کاری را بیان کنید.

3- نحوه تیز کردن رنده پرداخت را شرح دهید.

4- برای پرداخت کاری سطوح قوس دار از کدام لیسه استفاده می شود؟

5- ابعاد استاندارد لیسه صاف کدام است؟

6- کاربرد لیسه فرم دار را توضیح دهید.

7- سوهان نرم را تحت زاویه ..........  درجه روی نر لیسه می کشند.

الف( 10              ب(20       

ج(30                  د(40

8- نوعی سوهان سه گوش اما بدون آج را ..........  می نامند.

الف( لیسه             ب( مصقل   

ج( اسکنه              د( هیچکدام

9- زاویه پخ تیغ رنده .................. درجه می باشد. 

الف( 15               ب(25             

ج( 35                  د(40
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ممکن است به دست شما و دیگران آسیب برساند.

2- هنگام کار با رنده پرداخت توجه کنید که تیغ رنده با میخ 
و یا اشیا فلزی برخورد نکند)شکل 3-3(.

شکل 3-3- احتمال برخورده رنده با میخ و یا اشیاء فلزی.

3- هنگام لیسه کاری و رنده کاری آستین لباس کار را باال بزنید.

4- هنگام لیسه کاری قطعه کار را در گیره میز کار محکم نمایید.

5- هنگام تیز کردن لیس��ه و تیغ رنده از دس��تکش، ماس��ک و 
عینک محافظتی استفاده نمایید)شکل3-4(.

شکل 4-3- استفاده از دستکش محافظتی.

2-�3لیسه�پرداخت�کاری�

لیسه قطعه فلزی است که  از آن جهِت پرداخت کاری سطوح 
چوبی ماس��یو )توپر( و یا صفحات مصنوعی روکش شده و چند 

الیی استفاده می شود. لیسه دارای انواع مختلف می باشد:

1-2-3  لیسه معمولی یا صاف 

قطعه فلزی به شکل مستطیل که قابلیت انعطاف پذیری خوبی 

توانایی پرداخت كاری مصنوعات چوبی ساخته شده

1-�3رعایت�ایمنی�در�پرداخت�کاری�
پرداخت کاری عبارت اس��ت از برداش��تن قش��ری نازک از 
س��طح چوب و در جهت الیاف آن ک��ه این عمل باعث زیبایی و 

صاف شدن سطح کار می شود)شکل 3-1(.

شکل1-3- پرداخت کاری روی چوب.

از آن ج��ا که در اثر بریدن و رنده کاری چوب، اثر دندانه های 
اره و تیغه رنده روی س��طح کار نمایان اس��ت، به همین منظور با 
توجه به نوع و فرم کار از انواع رنده ها و لیسه های متفاوت استفاده 

می کنند)شکل2-3(.

شکل 2-3- انواع رنده های پرداخت.

قبل از پرداخت کاری بایستن به نکات ایمنی زیر توجه نمایید.

1- لیس��ه را هیچ وق��ت در جیب لباس کار ق��رار ندهید، زیرا 
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3-2-3 لیسه فرم دار

این لیسه دارای انحناهایی بوده و بیشتر در پرداخت کاری مبل 
و جاهایی که چوب دارای قوس و انحنا  اس��ت اس��تفاده می شود.

)شکل 3-7(.

شکل 7-3- لیسه های فرم دار.

4-2-3 لیسه ی یک لبه 

دارای یک دسته و یک تیغه می باشد.

5-2-3 لیسه ی دولبه 

 دارای یک دسته و دو تیغه می باشد)شکل 3-8(.

شکل 8-3- لیسه  با تیغه دو لبه.

6-2-3 لیسه ی 4 لبه 

دارای یک دسته و چهار تیغه می باشد.

3-3-�تیز�کردن�لیسه�

لیسه های پرداخت کاری در سه مر حله تیز می شوند)شکل 3-9(.

× 18 س��انتی متر و ضخام��ت آن 0/5 ت��ا 1/5  دارد. ابع��اد آن 8 
میلی متر می باشد)شکل 3-5(.

شکل 5-3- لیسه معمولی یا صاف.

این لیس��ه دارای چهار طر ف می باش��د که هر چهار طرف آن 
قابل تیز کردن و استفاده است.

لیسه ی صاف بیشترین کاربرد را در رنگ کاری دارد و از آن 
برای پرداخت کردن سطوح صاف و هموار استفاده می شود.

2-2-3  لیسه دسته دار )لیسه ی بال کبوتری( 

این لیسه دارای 2 دسته در طرفین و یک تیغ در وسط می باشد 
که ش��بیه بال کبوتر است و برای پرداخت کاری سطوح قوس دار 

مورد استفاده قرار می گیرد)شکل 3-6(.

شکل 6-3- لیسه ی دسته  دار یا بال کبوتری.
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به کمک یک سوهان نرم تخت، روی لبه ی لیسه تحت زاویه 
30 درجه سوهان کاری می کنیم. این عمل آنقدر انجام می گیرد تا 

لبه ی  لیسه پلیسه پیدا کند)شکل 3-10(.

شکل 10-3- سوهان کشیدن روی نر لیسه.

دقت کنید سوهان با فشار به جلو کشیده شود و در موقع عقب 
کشیدن به آن فشار وارد نشود.

ب(�مرحله�سنگ�نفت�کشی�

در این مرحله به کمک یک عدد سنگ نفِت تخت لیسه را روی 
سنگ نفت بکشید تا آج های سوهان از بین برود)شکل 3-11(.

شکل 11-3- کشیدن لیسه روی سنگ نفت.

ج(�مرحله�سنباده�کشی

ب��رای پرداخت لبه لیس��ه بایس��تی روی س��نباده ی ش��ماره ی 
120)شکل 12-3( و شماره ی 220)شکل 13-3( با حرکت خطی 

کشیده شود.

شکل 9-3- مراحل تیزکردن لیسه.

1-سوهان کشیدن نر لیسه با سوهان نرم تخت

2-کشیدن نر لیسه روی سنگ نفت

3-مصقل کشی

الف(�مرحله�سوهان�کشی�

ابتدا لیس��ه را بی��ن دو تنگ یا دو تکه چ��وب صاف و تخت 
قرار داده و سپس آن را بین فک های گیره می گذاریم، به طوری 
که لبه لیسه یک س��انتی متر از فک ها باالتر باشد. این عمل باعث 

می شود سوهان به گیره بر خورد نکند.
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از مغار هم می توانید اس��تفاده کنید که به آن مغار پلیس��ه هم 
می گویند.

در شکل 15-3 لبه برکشی لیسه نشان داده شده است.

شکل3-15

4-�3سوهان�

وس��یله ای است برای پرداخت کاری س��طوح صاف و منحنی 
)محدب و مقعر( که روی آن برجس��تگی های خط مانندی وجود 

دارد که به آن آج سوهان می گویند)شکل 3-16(.

شکل 16-3- سوهان.

از نظر آج، س��وهان ها به س��ه نوع نرم، متوسط و خشن تقسیم 
می شوند.

س��وهان ها به ش��کل ها  و اندازه های مختلف وجود دارند که 
می توان به س��وهان گرد، نیم گ��رد، س��ه گوش، چهارگوش، دم 

کاری، تخت و... اشاره نمود)شکل 3-17(.

شکل 3-12

شکل 3-13

د(�مرحله�مصقل�کشی�

برای آنکه پلیسه ها ثابت و یکنواخت شوند سطح کار را با وسیله ای 
به نام مصقل و رنده مصقل، مصقل کشي مي کنند.)شکل 3-14(

شکل3-14
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نوعی دیگ��ر از مصقل ها وجود دارد که دارای س��طح مقطع 
دایره و یا بیضی می باش��ند، از آن ها برای تیز کردن ابزارهای برنده 

همانند کارد یا چاقو استفاده می گردد)شکل 3-20(.

شکل20-3- مصقل گرد.

6-�3رنده�

سطوح چوب های بریده شده کاماًل صاف و مسطح نیست این 
ناهمواری ها به وسیله رنده از بین خواهد رفت)شکل 3-21(.

شکل 21-3- رنده کاری سطح چوب.

رنده ها به سه دسته تقسیم می شوند.

الف( رنده هایی که برای تسطیح کردن به کار می روند.

ب( رنده هایی که برای اتصاالت به کار می روند.

ج( رنده هایی که برای سطوح قوس  دار به کار می روند.

رنده های  دس��تی به 2 ش��کل چوبی و آهنی ساخته می شوند.
)شکل 3-22(.

شکل 17-3- انواع سوهان.

5-�3مصقل�

قطعه فلزی اس��ت که برای تیز کردن لیس��ه مورد استفاده قرار 
می گیرد)شکل 3-18(.

مصقل  ممکن اس��ت به شکل سوهان س��ه گوش  باشد، با این 
تفاوت که آج ندارد.

شکل 18-3-مصقل لیسه.
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2-6-�3رنده�قاچی�

این رنده هنگام رندیدن قشر زیادی از سطح چوب را بر می دارد، 
بنابراین بهتر اس��ت در هنگام رندی��دن 15 درجه رنده را در جهت 
الیاف منحر ف کنید تا عمل رندیدن بهتر انجام گیرد)شکل 3-24(.

شکل24-3- رنده قاچی.

3-6-�3رنده�یک�تیغ�

ب��رای از بین بردن ناهمواری و خط��وط رنده قاچی از رنده ی 
یک تیغ استفاده می کنند)شکل 3-25(.

شکل25-3- رنده یک تیغ چوبی.

4-6-�3رنده�دو�تیغ�

این رنده مش��ابه رنده یک تیغ اس��ت و تفاوت آن دو، در تیغ 
آنها است.

5-6-�3رنده�بلند�)دستگاه(�

برای تس��طیح کردن س��طوح تخته های بلن��د و همچنین درز 
کردن چند تخته از رنده بلند استفاده می کنند)شکل3-26(.

شکل 22-3- انواع رنده های چوبی و آهنی.

این رنده ها  در اساس مشابه یکدیگر هستند، اما جنس، شکل، 
شیوه تنظیم و کار برد  رنده آهنی بر نوع چوبی برتری دارد.

از معایب رنده آهنی می توان به خطر زنگ زدگی، گران بودن 
و سنگین بودن آن اشاره نمود)شکل3-23(.

شکل 23-3- رنده آهنی و تیغه های آن.

1-6-�3رنده�های��پرداخت�کاری�و�انواع�آن�

این رنده ها برای پرداخت کاری س��طوح به کار می رود. مانند 
رن��ده یک تی��غ، رن��ده دو تیغ، رنده خش��ی، رنده قاچ��ی، رنده 

 دستگاه، رنده بلند و...

تفاوت این رنده ها در چگونه قرار گرفتن تیغ در کوله،  زاویه 
برش و پهن و باریک بودن کوله می باشد.
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8-6-�3رنده�بال�کبوتری�

برای رندیدن قوسی های داخلی و خارجی، نیم قوسی کاس و 
سینه از رنده ی  بال کبوتری استفاده می کنند)شکل 3-28(.

شکل28-3- رنده بال کبوتری.

• تیز�کردن�تیغ�رنده�

تیغ ه��ای تی��ز کار آی��ی و ایمنی بهت��ری دارن��د و کار با آنها 
رضایت بخش است.

بیشتر تیغ های ابزارها ی دستی از فوالد مخصوص ابزار ساخته 
ش��ده است که برای تیز کردن آنها به سنگ زدن، سوهان کردن و 

صیقل دادن تیغ ها نیازمندیم.

چوب تیغ رنده ها همه یک طرفه هستند بنابراین همه ی آنها را 
می توان به یک روش تیز کرد.

الف(�ماشین�سنگ�تیغ�تیز�کنی�

هنگام سنگ زدن تیغ باید آن را روی تکیه گاه تعبیه شده روی 
ماشین سنگ قرار داد)شکل 3-29(.

شکل 29-3- سنگ تیغ تیز کنی.

هنگام س��نگ ز دن بایستی دقت کرد س��طح تیغه یکنواخت و 
زاویه 25 درجه در پخ تیغ به وجود آید.

شکل 26-3- رنده بلند چوبی و آهنی.

6-6-�3رنده�خشی�

برای برطرف کردن مواد زاید و چس��ب از روی سطح کار از 
رنده خشی استفاده می کنند.
7-6-�3رنده�پرداخت�

این رنده برای تس��طیح کردن و پرداخت س��طوح کار مورد 
استفاده قرار می گیرد)شکل 3-27(.

شکل 27-3- رنده پرداخت.

به دلیل آنکه رنده کردن با رنده پرداخت از نظر کیفی بهترین 
مرحله رنده کاری است بنابراین دقت کنیم همیشه رنده را کم تیغ 

مورد استفاده قرار دهیم.
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آن ابتدا چند قطره روغن یا نفت  می ریزیم س��پس عمل فوق را بار 
دیگر تکرار می کنیم تا پلیسه برداشته شود)شکل 32-3 و 3-33(.

شکل 32-3- زاویه ی پخ تیغ رنده ها باید 25 درجه باشد.

شکل 33-3- پلیسه برداری تیغ رنده با سنگ نفت.

در نهایت یک تیغ رنده تیز و آماده در اختیار داریم.

7-�3لیسه�کاری�

هدف از لیس��ه کاری دستیابی به س��طح صاف و عاری از هر 
گونه خطوط ناش��ی از حرکت چرخش��ی ماشین پوست و ذرات 

ساینده سنباده است.

برای آنکه سطح کار به خوبی لیسه شود نکات زیر را رعایت کنید.

1-همیشه از لیسه ی تیز استفاده کنید)شکل 34-3(.

شکل 3-34- تیزکردن لیسه.

ب��رای جلوگیری از داغ ش��دن بیش از حد تیغ رنده به وس��یله 
آب، تیغ را خنک نگه می دارند)شکل 3-30(.

شکل 30-3- لبه ی تیغه را مرتب با آب خنک کنید تا نسوزد.

عمل س��نگ زدن آنقدر ادامه می یابد تا یک لبه ی پلیس��ه دار 
ظاهر شود.

ب(�سنگ�زدن�تیغ�رنده�

عمل برداش��تن پلیس��ه ی با قی مانده بر روی لبه تیغ و به وجود 
آمدن یک لبه تیز و بدون عیب را صیقل زدن می گویند. برای این 

منظور از سنگ نفت استفاده می کنند.

برای آنکه روی س��طح  سنگ نفت، خوردگی ایجاد نشود از 
روغن س��نگ که مخلوطی  از نفت و روغن رقیق می باشد استفاده 

می کنند)شکل 3-31(.

شکل 31-3- روغن زدن یا نفت زدن روی سنگ.

ابتدا روی سطح زبر سنگ نفت پشت تیغ  رنده را به  طرف چپ 
و راست می کشیم، سپس سنگ نفت را بر عکس  کرده و روی نرم 
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دستورالعمل�لیسه�کاری�روی�سطوح�صاف�)4ساعت(

مواد و وسایل الزم:

- چوب ماسیو
- تخته خرده چوب روکش شده

- تخته چند الیی
- لیسه صاف

- مداد
- پیچ دستی

- میز کار
- گیره

- لباس کار
- ماسک مناسب

- پارچه تنظیف نم دار

ابتدا روی یک عدد تخته نئوپان روکش شده با مداد چند خط 
بکشید، سپس به کمک لیسه روي آن لیسه کار نموده تا آخر خط 

مداد از بین رفته و سطح کار پرداخت گردد.

دقت کنید:

- همه سطح  کار را لیسه کاری نمایید.

- با کمی فشار انگشت شصت در پشت لیسه، عمل لیسه کاری 
به سهولت انجام می گیرد)شکل3-37(.

شکل 37-3- عدم استفاده صحیح از لیسه.

به کمک کهنه ی نم دار سطح کار را مرطوب نمایید، این عمل 

2-هنگام کار لیسه را در جهت الیاف چوب بکشید)شکل 3-35(.

شکل 35-3- لیسه کاری در جهت الیاف.

3-لیس��ه را می توانید به طرف خود بکش��ید و یا به سمت جلو 
حرکت دهید که بستگی به تسلط و راحتی کار دارد.

4- هنگام لیس��ه کاری چوب ماس��یو، س��طح کار را با پارچه 
آغش��ته به آب، نم دار کنید تا س��طح الیاف پ��رز داده و به راحتی 
پرداخت ش��ود. البته در س��طوح روکش طبیع��ی باید این عمل با 
دقت بیش��تری صورت گیرد و مقدار خیس شدن سطح بسیار کم 

باشد تا روکش سطح طبله نکند.

5-دقت شود لبه ی لیسه به میخ و یا اشیاء فلزی برخورد نکند.

• لیسه�کاری�سطوح�قوسی�دار�

برای لیسه کردن سطوح قوسی دار می توان از رنده ی بال کبوتری 
یا لیسه بال کبوتری مطابق شکل استفاده نمود)شکل 3-36(.

شکل 36-3- لیسه ی بال کبوتری.

برای مبل ها و س��ایر کارهایی که قوس ه��ای محدب و مقعر 
مختلفی دارند می توان از لیسه منحنی)مقعر( استفاده نمود.
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شکل 40-3- لیسه کاری داخل قوس ها.

به علت آن که دس��ته ها و پش��تی های  مب��ل دارای قوس های 
مختلفی  هس��تند لذا پرداخت کاری آنها بایستی در نهایت ظرافت 

انجام گیرد.

دقت شود که لیسه روسی سطح کار خط نیندازد زیرا این خط 
در زیر رنگ به وضوح خود را نشان می دهد  و کار را بد نما می کند.

در جاهایی که امکان پرداخت با  لیس��ه ف��رم دار وجود ندارد 
می توانید از لیس��ه های دست س��اخت اس��تفاده نمائی��د، برای این 
کار می توانید از  لیس��ه های مستعمل یا از تیغه ي اره نواری شکسته 

استفاده کنید)شکل3-41(.

شکل41-3- لیسه کاری پایه قوس دار.

دستورالعمل�تیز�کردن�لیسه�)�4ساعت(

مواد و وسایل الزم:

- لیسه 
- سوهان نرم تخت 

- سنگ نفت
- روغن و نفت

- میز کار و گیره

را روی تخته چندالیي  نیز انجام دهید)شکل 3-38(.

شکل 38-3- استفاده از پارچه نم دار در لیسه کاری.

دستورالعمل�لیسه�کاری�سطوح�قوس�دار�)6ساعت(

مواد و وسایل الزم:

دس��ته های مبل، چند عدد چوب  ق��وس دار، چند عدد چوب  
افزار خورده، چند عدد رنده بال کبوتری، لیس��ه ی دسته دار )لیسه 

بال  کبوتری(

یک عدد چوب قوس دار انتخاب نموده  و آنرا به کمک لیسه 
بال کبوتری پرداخت نمایید)شکل 3-39(.

شکل 39-3- طریقه ی نصب لیسه به رنده ی بال کبوتری.

دقت شود در هنگام پرداخت کاری، قطعه کار به گیر ه محکم  
باشد. لیس��ه را با هر دو دست گرفته و آن را روی سطح کار قرار 

داده و به طرف خود  بکشید.

یک عدد دسته مبل و یک عدد چوب قوس دار انتخاب نمایید.

ب��ه کم��ک لیس��ه ی ف��رم دار انحنا ه��ا  و قوس ه��ای آن را 
پرداخت کاری نمایید)شکل 3-40(.
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چند قطره روغن به سنگ نفت اضافه کنید تا حالت خورندگی 
سنگ نفت از بین برود.

 لیس��ه را روی آن بکشید تا آج های سوهان از بین برود سپس 
این عمل را روی قسمت نرم سنگ نفت انجام دهید.

به کمک یک کهنه ی تمیز لیسه را پاک کنید.

برای مصقل کش��ي می توانید از مصقل یا رنده  مصقل استفاده 
نمایید)شکل 44-3 و 3-45(.

شکل 44-3- مصقل کشی لیسه.

شکل 45-3- مصقل کشی نر لیسه با رنده مصقل.

 لیسه را به  میز کار محکم نمایید و نر لیسه را مصقل کشی  کنید.

دقت کنید در مراحل تیز کردن لیس��ه از برخورد لیسه  با دست 
خود داری ش��ود زیرا به علت برندگی زیاد لیسه، به دست آسیب 

شدید وارد می شود.

برای آنکه مطمئن ش��وید لیس��ه کاماًل تیز ش��ده  می توانید از 
کاغذ استفاده نمایید  یا لیسه را روی یک چوب بکشید.

لیسه پرداخت کاری را در سه مرحله تیز کنید:
1- مرحله سوهان کشی 

2- مرحله سنگ نفت کشی
3- مرحله مصقل کشی

یک عدد لیسه ی صاف تهیه نمایید. به کمک یکی از دوستان 
لیس��ه را با دقت بین تن��ک یا دو تکه چوب بگذاری��د و آنرا بین 

فک های گیره قرار داده و گیره را محکم کنید)شکل 3-42(.

شکل 42-3- نحوه ی سوهان کشی لیسه.

لبه ی لیسه یک سانتی متر باالتر از فک قرار گیرد.

برای سوهان کشی، پای چپ را جلوتر قرار دهید.

آستین لباس کار را باال بزنید.

سوهان را تحت زا ویه 30 درجه روی لبه ی لیسه آنقدر بکشید 
تا  پلیسه ایجاد گردد.

اگه س��وهان تخت در دسترس نبود می توانید از قسمت تخت 
سوهان نیم گرد استفاده نمایید.

س��نگ نفت مناسبی تهیه نمایید، دقت کنید روی  سطح سنگ 
نفت قوس نیافتاده باشد.

مانند شکل)43-3( نر لیسه را روی سنگ نفت قرار دهید.

شکل 43-3- کشیدن لیسه روی سنگ نفت.
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شکل 48-3- تیزکردن تیغه رنده به صورت اصولی.

شکل 49-3- استقرار صحیح تیغه رنده روی سنگ نفت.

پس از سنگ نفت زدن تیغ را با پارچه آغشته به روغن تمیز نمایید.
دستوالعمل�رنده�کردن�)6ساعت(

مواد و وسایل الزم:

- میز کار
- گیره

- پیچ دستي یا تنگ
 - رنده پرداخت

- رنده قاچی
- رنده یک تیغ چوبی وفلزی

- رنده دو تیغ چوبی و فلزی)شکل50-3 و شکل 3-51(.

شکل 50-3- رنده دو تیغ چوبی.

دستورالعمل�تیز�کردن�تیغ�رنده�)�4ساعت(

مواد و وسایل الزم:

- تیغ بند

- تیغ رنده

- آب

- سنگ نفت

- نفت و روغن

دستگاه سنگ تیغ تیز کردن را روی پایه ای محکم قرار دهید، 
سپس تیغ رنده را روی تکیه گاه آن قرار داده و تیغ را تیز نمایید.

)شکل 3-47(.

شکل 47-3- دستگاه تیغ تیزکنی.

از گ��رم ش��دن بی��ش از حد تیغ��ه خ��ود داری کنی��د. برای 
خنک کردن تیغ از آب استفاده کنید.

لبه تیغ های رن��ده در هنگام تیز کردن نبایس��تی رنگ آبی به 
خود بگیرد. این عمل در نتیجه داغ شدن بیش از حد تیغه بوده که 
در اصطالح می گویند آب تیغه گرفته ش��ده و مقاومت و سختی 

تیغه کاهش می یابد.

پس از تیز کردن لیس��ه، آنرا روی س��نگ نفت بکشید.)شکل 
48-3 و 3-49(. 

دقت ش��ود زاوی��ه ی 25 درجه پخ تیغ رنده در هنگام س��نگ 
نفت زدن از بین نرود.
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روی آن��را به کمک رنده خش��ی رن��ده کاری نمایید، متوجه 
خواهید شد رنده خشی فقط خش می زند و اثرات رنگ و چسب 

را از روی سطح کار بر می دارد)شکل 3-53(.

شکل 53-3-رنده خشی.

ب��ا رنده های  یک تیغ، دو تیغ  بلند عملیات رنده کاری را انجام 
دهید)شکل 3-54(.

شکل 54-3- رنده بلند چوبی.

دقت کنید اگر رنده ی شما چوبی بود برای شل کردن  تیغ رنده 
از دکم��ه ای که در پش��ت کوله رنده قرار دارد اس��تفاده کنید. با 

ضربه زدن به دکمه پشت کوله تیغ شل می شود)شکل 3-55(.

شکل 55-3- پر تیغ و کم تیغ کردن رنده چوبی.

شکل 51-3- قسمت های مختلف رنده دو تیغ آهنی.

- رنده خشی

- رنده بال کبوتری

چند عدد تخته وچوب

نئوپان خام و روکش شده

- چکش

- گونیا

- برراستي
الف(�رنده��قاچی�

لب��ه تیغ رنده قاچی گرد اس��ت ب��ه همین دلیل پوش��ال زیاد 
بر می دارد)شکل 3-52(.

شکل 52-3- رنده قاچی.

ب(��رنده�خشی�

یک عدد صفحه رنگ ش��ده  یا چوب چس��ب خورده انتخاب 
کنید.
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د(�رنده�بال�کبوتری�

- ی��ک عدد چوب قوس دار تهیه نمایی��د، به کمک رنده بال 
کبوتری آن را پرداخت نمایید)شکل 3-58(.

شکل3-58

- ب��ه عل��ت آنکه الیاف س��طوح ق��وس دار درش��ت تر دیده 
می ش��وند باید نهایت ظرافت در پرداخت کاری سطوح قوس دار 

بایستی انجام گیرد.

- همیش��ه رنده ها را پس از پایان رنده کاري به پهلو روی میز 
کار قرار دهید.

- در پایان ضمن جمع آوری ابزارها، کارگاه را  نظافت نمایید.

براي سفت کردن تیغ ازگوه )بن افشار( استفاده نمایید.

در رنده های آهنی عمل ش��ل و س��فت ک��ردن به کمک پیچ 
تنظیم صورت می گیرد)شکل 3-56(.

شکل 56-3- پر تیغ و کم تیغ کردن رنده آهنی.

ج(�رنده�پرداخت

شکل 57-3- رنده پرداخت.

× 60  سا نتی متر   5 × - یک عدد چوب راش یا نراد به ابعاد 5  
انتخاب نمایید.

- رنده را کم تیغ کنید.

- عملیات رنده کاری را شروع نمایید.

- دقت شود در سطح کار کندگی ایجاد نشود.

- برای اطمینان از گونیا و برراستي استفاده کنید.

- ابتدا روی قس��مت پهن چوب )عرض چوب(، سپس روی 
قسمت باریک چوب)ضخامت چوب( رنده کاری نمایید.
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آزمون پایانی 3 

1- سه نکته ایمنی در هنگام پرداخت کاری با لیسه را بنویسید.

2- کاربرد انواع لیسه ها را توضیح دهید.

3- چرا الزم است هنگام لیسه کاری سطح کار را نم دار کرد؟

4- مراحل تیز کردن لیسه را شرح دهید.

5- معایب رنده های آهنی را بیان کنید.

6- برای سطوح قوس دار از کدام رنده استفاده  می شود؟

7- زاویه پخ تیغ رنده ها  چند درجه  است؟

8- برای کنترل سطوح رنده شده چگونه عمل  می کنند؟

9- انواع مصقل ها را نام ببرید.

10- ابعاد لیسه صاف  ......... ....  سانتی متر می باشد.

18 × الف( 10×20                   ب(10 

18 × × 22                       د( 8   ج( 8 

11- علت آبی شدن   تیغ رنده در هنگام تیز کردن با سنگ تیغ تیز کنی . .......... می باشد.
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 واحد
كار

چهارم 4

توانایي سنباده كاري 
مصنوعات چوبي

 ساخته شده )دستي(  

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- انواع سنباده هاي ورقي و رولي را متناسب با کار انتخاب نماید.
2- انواع مواد تشکیل دهنده و دانه بندي سنباده را نام ببرد.

3- درجه بندي نمرات سنباده و کاربرد آن ها را توضیح دهد.
4- کاربرد انواع سنباده ها را بیان کند.

5- کاربرد انواع تخته سنباده ها را شرح دهد.
6- اصول کاربرد هر نوع سنباده را بداند.

7- قطعات ساخته شده را طبق اصول با دست سنباده کند.
8- نکات ایمني و بهداشت فردي را ضمن سنباده کاري قطعات چوبي رعایت کند.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

23537
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پیش آزمون 4

1- مفهوم سنباده کاري چیست؟

2- علت نرمي و یا زبري سنباده ها چیست؟

3- سنباده کاري با دست دقیق تر است یا با دستگاه، علت چیست؟

4- خطرات احتمالي در هنگام سنباده کاري با دست را شرح دهید.

5- ابعاد استاندارد اوراق سنباده را بیان کنید.

6- ذرات ساینده در واحد سطح با کدام واحد تقسیم بندي مي شوند؟

الف( میلي متر مربع 

ب( اینچ مربع

ج( سانتي متر مربع  

د( متر مربع

7- سنباده فوق العاده نرم داراي کدام یک از شماره هاي زیر است؟

الف( 80-120  

ب( 220-380

ج( 160-200  

د( 400-600

8- ابعاد تخته سنباده ..... سانتي متر است.

الف( 5×10×18 

ب( 2×5×18

ج( 3×5×12 

د( 5×10×12

9- هر چه تعداد ذرات ساینده سنباده بیشتر باشد سنباده ...... است.
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3-�4انواع�سنباده
1-3-�4سنباده�ورقه�اي�)کاغذي(�

استاندارد ابعاد این سنباده که به صورت چهارگوش )مستطیل( 
مي باشد 23×28 سانتي متر و 14×28 سانتي متر مي باشد)شکل 4-3(.

شکل 3-4- سنباده ورقه ای)کاغذی(.

این ورقه ها را مي توان روي تخته س��نباده، ماشین هاي سنباده 
برقي دستي و یا به وسیله دست مورد استفاده قرار داد.

2-3-�4سنباده�رولي�

به صورت نوارهاي رولي با عرض هاي مختلف عرضه مي شود. 
طول آنها معموالً 50 تا 100 متر مي باشد)شکل4-4(.

شکل4-4- سنباده رولی.

در موقع اس��تفاده ب��ه هر اندازه که الزم باش��د مي توان آن را 
بریده و مورد استفاده قرار داد.

این نوارها ممکن اس��ت به دور خود پیچیده ش��وند )پشت بند 

توانایي س�نباده كاري مصنوعات چوبي ساخته ش�ده 

)دستي(

1-�4تعریف�سنباده�کاري�
برداشتن الیه نازک از روي چوب و از بین بردن سطوح خشن 

به منظور ایجاد سطوح صاف و صیقلي را سنباده کاري گویند.

سنباده کاري با دو روش دستي و ماشیني انجام مي گیرد.

• سنباده�کاري�با�روش�دستي�

در روش دستي سنباده را با دست گرفته و در جهت الیاف روي 
سطح کار سنباده مي زنند. بهتر است در روش سنباده کاري دستي از 
تخته سنباده استفاده شود که بعداً به آن اشاره خواهد شد)شکل 4-1(.

شکل 1-4- سنباده کاری با دست.

سنباده� 2-�4آشنایي�با�انواع�ورق
ورق سنباده از ذرات ساینده اي تشکیل شده اند که نرم و قابل 
انعط��اف بوده و براي صاف و هموارس��ازي س��طح چوب از آن 

استفاده مي شود)شکل 4-2(.

شکل 2-4- انواع ورق سنباده.
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شکل 7- 4 – مواد طبیعی ورقه های سنباده.

مواد مصنوعي ورقه هاي سنباده عبارتند از:

کربور کلس��یم، انواع کروندها )اکسید آلومینیوم( و ترکیباتي 
از این نوع)شکل 4-8(.

شکل8-4- دانه بندی اکسید آلومینیوم.

جنس ذرات خورنده   س��نباده پوس��ت آب، کاربید سیلیس��یم 
مي باشد)شکل 4-9(.

شکل9-4- دانه بندی سیلیسیم کاربید.

ذرات ساینده به دو صورت پوشش الکتریکي و الکترومغناطیسي 
به صورت یکنواخت روي ورقه هاي سنباده چسبانده مي شود.

کاغذي( و یا به دور یک غلطک فلزي یا پالس��تیکي سوراخ دار 
پیچیده شوند )پشت بند پارچه اي(.)شکل 5-4( و )شکل 4-6(.

شکل5-4- سنباده نواری با پشت بند کاغذی.

شکل 6-4- سنباده نواری با پشت بند پارچه ای.

4-�4جنس�مواد�تشکیل�دهنده�و�دانه�بندي�سنباده�ها�

براي اطمینان از یکنواخت بودن عمل ساییدن بایستي به میزان 
نرمي و سختي سطوح یا مواد چوبي، از سنباده ی مخصوص همان 

کار استفاده کرد.

مواد تش��کیل دهنده ی ورقه هاي سنباده به دو دسته ی طبیعي و 
مصنوعي تقسیم مي شوند.

مواد طبیعي ورقه هاي سنباده عبارتند از:

ماسه، سنگ کوارتز، سنگ چخماق، سنگ لعل)شکل 4-7(.
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در س��نباده کاري باید به ترتی��ب از س��نباده ی فوق العاده زبر، 
خیلي زبر و زبر اس��تفاده کرد و به تدریج اندازه ی دانه هاي سنباده 

کوچک مي شوند.

در هنگام اس��تفاده از س��نباده، با دست، س��نباده را از عرض 
نصف نموده و آنرا سه ال مي کنند، این عمل باعث مي شود سنباده 

نلغزد و به انگشتان دست آسیبي نرسد)شکل 4-11(.

شکل 11-4- ابعاد و نوع برش سنباده صفحه ای.

سنباده هاي فوق العاده نرم و خیلي نرم را مي توان در مراحل پایاني 
رنگ کاري استفاده کرد.

3-4-�4چسب�هاي�مورد�مصرف�در�اوراق�سنباده�

اصوالً چس��بي که براي متصل کردن دانه هاي ساینده به پشت بند 
مورد اس��تفاده قرار مي گیرد باید قابلیت انعطاف پذیري خوبي داشته 

باشد.

1-4-�4نمرات�سنباده�

دانه هاي ساینده را در اندازه هاي مختلف  طبقه بندي مي کنند. 
اندازه ها بر اس��اس عبور دادن دانه ها از ش��بکه موجود در س��طح 
الک هاي مخصوص که در هر اینچ مربع 12 تا600 س��وراخ دارد 

انجام مي گیرد)شکل4-10(.

شکل10-4- سنباده شماره 100.

دانه ی ش��ماره 12 درش��ت ترین و دانه ی شماره 600 نرم ترین 
مي باشد.

2-4-�4درجه�بندي�ورقه�هاي�سنباده�و�کاربرد�آن�ها

س��نباده را بر اساس ریزي و درش��تي ذرات )نمرات سنباده(، 
تعداد ذرات در واحد سطح )اینچ مربع(، نوع مواد، نوع پشت بند، 

نوع چسب مصرفي و ابعاد ورقه ها درجه بندي مي کنند.

درجه بندي س��نباده ها ممکن است بر اس��اس سیستم اروپایي، 
انگلیسي و یا هر دو سیستم صورت گیرد.

فوق العاده زبرخيلي زبرزبرمتوسطنرمخيلي نرمفوق العاده نرمدرجه بندينوع سيستم

30-8012-12040-15080-200120-380160-600220-400اروپاييسيستم

000/00/01F1F2F3/انگليسيسيستم
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در س��نباده کاري دستي از این سنباده بیشتر در پرداخت کاري 
سطح کار و برداشتن بتونه استفاده مي کنند.

2-5-4 سنباده کاغذي

 از کم دوام ترین و کم اثرترین نوع سنباده ها هستند و معموالً 
به رنگ کرم بوده و به صورت ورقي به بازار عرضه مي شوند. نوع 

رولي آن هم در بازار وجود دارد.

از این س��نباده بیشتر در نقاشي ساختمان استفاده مي کنند و در 
پرداخت کاري چوب کمتر به کار مي رود)شکل 4-14(.

شکل 14-4- سنباده کاغذی.

3-5-4 پوست آب

کاغذ س��نباده هایي هستند که چسب ضد آب )سیلیس( دارند 
و نوع دانه هاي ساینده ی آنها کربید کلسیم مي باشد. این سنباده ها 

در دو نوع ضد آب و معمولي وجود دارد.

از این س��نباده بیشتر در پرزگیري سطح کار، سنباده کاري سطح 
سیلر خورده و کیلر خورده مورد استفاده قرار مي گیرد)شکل 4-15(.

5-�4کاربرد�انواع�سنباده�ها�

براي آنکه کاربرد سنباده ها را بدانیم بایستي انواع سنباده هاي 
مورد استفاده را بررسي نماییم.

1-5-4 سنباده پارچه اي

 س��نباده هایي هستند که پش��ت بند آنها از پارچه است و به آنها 
سنباده ی آهني نیز مي گویند. این سنباده ها به صورت رولي با عرض 
14 س��انتي متر و ط��ول 50 متر و یا به صورت دیس��کي به قطرهاي 
مختلف و سوراخ دار و حلقوي وجود دارد.)شکل 12-4 و 4-13(.

شکل 12-4- سنباده ی رولی پارچه ای.

شکل 13-4- انواع سنباده ی گرد برای ماشین های دیسکی.

متداول ترین چسب هاي مورد مصرف در اوراق سنباده عبارتند از:

نام فارسي 
حروف نام التين چسبچسب

اختصاري
رنگ استاندارد به کار برده 

نوع مصرفشده

سنباده کاري مرطوبخاکستري روشنSilicateSچسب سيليسي

سبز يا صورتي مايل به قرمزKeramischeKچسب شيشه
سنباده کاري روي رنگ هاي براق، بصورت خشک 

يا مواد خنک کننده

سنباده کاري خشک و مرطوبسياه يا قهوه اي روشنBaukelitBKچسب الستيکي

سنباده کاري خشک و مرطوبسياه يا قهوه اي تيرهGummiPچسب صمغي

حروف اختصاري چسب ها در جلوي آن آمده است.
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براي سنباده کاري جاهایي که افزار خورده یا شیار خورده باشد 
قطعه چوبي مخالف افزار فوق س��اخته و سنباده را روي آن نصب 

مي کنند و عمل سنباده زني را انجام مي دهند.

در جاهایي که گود یا برآمده است مي توان تخته سنباده اي به 
همان نسبت گود یا برجسته س��اخته و با آن عمل سنباده کاري را 

انجام داد)شکل 4-18(.

شکل 18-4- چند نمونه تخته سنباده.

موارد فوق بستگي به تجربه کارگر دارد.

شکل 4-19

شکل 15-4- پوست  آب کاری روی سطح سیلر خورده.

4-5-�4تخته�سنباده

 چون کف دس��ت صاف و یکنواخت نمي باش��د، در هنگام 
س��نباده کاري نمي توان س��طح کار را پرداخت نمود، از این رو از 
قطعه چوبي به ابعاد 3×5×12 س��انتي متر استفاده مي کنند و سنباده 

را روي آن قرار مي دهند)شکل 4-16(.

شکل16-4- تخته سنباده.

تخته سنباده بایستي داراي لبه هاي گرد و پخ خورده باشد تا در 
هنگام کار، سنباده پاره نشود.

در بعض��ي مواق��ع مي توان از بالش��تک هاي چ��وب پنبه اي یا 
پالس��تیکي استفاده کرد و مزیت آن این است که تعویض سنباده 

به سهولت انجام مي گیرد)شکل 4-17(.

شکل 17-4- تخته پوست الستیکی.
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 شکل 21-4- استفاده از ماسک تنفسی فیلتردار.

- در هنگام سنباده کاري، قطعات کار را نباید بدون قرار دادن 
چوب کمکي به گیره فلزي بست)شکل 4-22(.

 شکل 22-4- عدم استفاده از چوب کمکی.

- پس از پایان س��نباده کاري به کمک کمپرسور سطح کار را 
بادگیري نموده و ابزار و وسایل را جمع آوري کنید.

دستورالعمل�کارگاهي�سنباده�کاري)دستي(

زمان: 8 ساعت

لوازم و ابزار مورد نیاز:

1- میز کار

2- لباس کار

3- گیره چوبي، فلزي، تنگ دستي

• پرزگیري�

چون خل��ل و فرج چوب لبه هایي دارند، در اثر س��نباده زدن، 
این لبه ها ساییده و تیز مي شوند. به محض آنکه روي آنها آستري 
و یا س��یلر خورده ش��ود این لبه ها باد کرده و پس از سنباده کاري 
روي این سطوح، حالت سفیدک و صابوني به وجود مي آید، این 

پدیده را پرز کردن مي گویند)شکل 4-20(.

شکل 20-4-پوست آب کاری به کمک تخته پوست.

ب��راي گرفتن این پرزها پس از س��نباده کاري، ابتدا به کمک 
پارچه ی مرطوب سطح کار را مرطوب مي نمایند سپس به کمک 
س��نباده پوس��ت آب نمره 400 و با دس��ت س��طح کار را سنباده 
مي زنن��د. این عمل را چند بار انج��ام مي دهند، در انتها مي توان از 

الکل استفاده کرد زیرا نفوذ الکل بیشتر است.

در ضمن تخته سنباده براي این کار مناسب نیست.

6-�4اصول�رعایت�نکات�ایمني�ضمن�س�نباده�کاري�
با�دست�

- محل��ي که عملیات س��نباده کاري انجام مي گیرد بایس��تي به 
سیستم تهویه مجهز باشد تا گرد و غبار از محیط خارج شود.

- براي جلوگیري از صدمه خوردن انگشتان دست و همچنین براي 
جلوگیري از پستي و بلندي سطح کار از تخته سنباده استفاده کنید.

- در هنگام سنباده کاري حتماً از ماسک تنفسي فیلتردار استفاده 
کنید زیرا گرد و غبار به ریه ی شما آسیب مي رساند)شکل 4-21(.
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 شکل 24-4- سنباده کاری در جهت الیاف.

- ای��ن عمل را با س��نباده هاي ش��ماره ی  80 و 100 به کمک 
دست انجام دهید و به خوبي سطح کار را مشاهده کنید.

پس از مش��اهده سطح کار مش��خص مي شود به علت ناصاف 
بودن کف دس��ت، پستي و بلندي هایي در سطح کار بوجود آمده 

است. براي رفع این عیب از تخته سنباده استفاده کنید.

- سه عدد چوب راش به ابعاد 3×5×12 سانتي متر انتخاب کنید.

- س��نباده رولي ب��ه ش��ماره هاي 60، 80 و 100 به عرض 14 
سانتي متر و طول 16 سانتي متر انتخاب نمایید)شکل4-25(.

 شکل 25-4- سنباده رولی در عرض های مختلف.

براي جلوگیري از پاره شدن س��نباده لبه هاي تخته سنباده ها را 
پخ بزنید.

به کمک منگنه بادي یا دس��تي س��نباده ها را به تخته س��نباده 

4- عینک ایمني

5- ماسک تنفسي

6- انواع ورق سنباده

7- تخته سنباده

8- قطعه کار

9- الکل

10- موکت بر

11- قیچي

12- وسایل کمک آموزشي

دس�تورالعمل�پرداخ�ت�کاری�چ�وب�ب�ه�ابع�اد�ح�دود�
2×10×�50سانتی�متر.�

شکل 4-23

- چند ورق س��نباده به شماره هاي 60 و 80 و 100 انتخاب کرده 
و هر کدام را به 6 قس��مت مساوي تقسیم نمایید. هر قسمت آن را به 

طرف داخل تا کنید و در امتداد یک لبه ي مستقیم برش دهید.

- جهت جلوگیري از زخمي ش��دن کار، دو عدد چوب کمکي 
به فک هاي گیره فلزي متصل کنید. س��پس عملیات سنباده کاري را 

انجام دهید.

- به کمک سنباده ی شماره ی 60 در جهت الیاف روي سطح کار 
با دست و بدون استفاده از تخته سنباده، سطح کار را پرداخت نمایید.

- توجه شود اگر س��نباده در خالف جهت الیاف روي سطح 
کار کشیده شود، سطح کار خط مي افتد و پس از رنگ کاري این 

خطوط دیده مي شود)شکل 4-24(.
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 شکل 4-27

- ب��راي س��نباده ک��ردن قطعات ق��وس دار مح��دب و مقعر 
مي توانید تخته س��نباده را مطابق قوس برش داده و ورق سنباده را 
روي آن قرار دهید و قوس مورد نظر را سنباده کنید)شکل 4-28(.

شکل 28-4- سنباده کاری روی سطوح محدب و مقعر.

الزم به ذکر اس��ت همیشه س��نباده ها ابتدا از  شماره هاي کمتر 
)ذرات درشت تر( و پس از آن از شماره هاي بیشتر )ذرات نرم تر( 

روي سطح کار زده مي شود.

پ��س از پایان س��نباده کاري، بای��د گرد و غبار س��طح کار به 
کمک باد از روي کار برداشته شود و کلیه ابزار و وسایل را جمع 

آوري شود.

نصب نمایید و اضافي سنباده ها را با قیچي یا موکت بر بردارید.

- ابتدا به کمک تخته سنباده شماره 60 سطح کار را در جهت 
الیاف س��نباده نمایید. این عمل را با تخته سنباده 80 و سپس تخته 

سنباده 100 انجام دهید و نتایج آن را مشاهده نمایید.

به علت س��طح صاف تخته س��نباده ها، س��طح کار نیز صاف 
پرداخت شد.

دستورالعمل�سنباده�کاری�یک�کار�قوس�دار�و�افزارخورده

زمان: 10 ساعت

دو عدد چوب قوس دار و افزار خورده انتخاب نمایید.

مطابق تمرین قبل سنباده هاي شماره  ی 60، 80  و 100 انتخاب نمایید.

در این مرحله مي توانید شماره هاي سنباده را به دلخواه تغییر دهید.

- براي س��نباده کردن قطع��ه پروفیل خورده یا اف��زار خورده 
مي توانید ورق س��نباده را تا کرده و در جهت الیاف س��نباده کاي 

نمایید)شکل 4-26(.

شکل 26-4- سنباده کاری روی سطوح قوس دار.

- بهتر اس��ت س��طح را کمی ن��م دار کنید تا پ��رز داده و بهتر 
سنباده شود)شکل 4-27(.
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دستورالعمل�کارگاهی�پرزگیری�سطح�چوب

زمان: 8 ساعت

- یک قطعه چوب به ابعاد 2×10×40 سانتي متر انتخاب نمایید 
و روي آنرا به کمک تخته سنباده پرداخت نمایید.

سپس گرد و غبار آنرا به کمک باد از روي آن بردارید.

- با یک س��نباده پوست آب نمره 220 س��طح کار را سنباده 
کنید.

- با استفاده از یک پارچه نم دار، گردوغبار سنباده را از سطح 
کار پ��اک کنید، این عم��ل را در راه الیاف چ��وب انجام دهید.

)شکل 4-29(.

 شکل 4-29

-   به کمک سنباده پوست آب نمره 400 سطح کار را سنباده 
بزنید و این عمل را چند بار تکرار نمایید.

- مي توانید براي نفوذ بیشتر از الکل استفاده کنید.

 - این عملیات را فقط با دس��ت انجام دهید زیرا تخته سنباده 
براي این کار مناسب نیست.
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آزمون پایانی 4 

1- مواد تشکیل دهنده ورق سنباده به چند دسته تقسیم مي شوند؟ نام ببرید.

2- سه مورد از نکات ایمني ضمن سنباده کاري با دست را بنویسید.

3- انواع ورق سنباده را نام ببرید.

4- دو نوع دانه بندي از جنس مصنوعي روي ورق سنباده ها کدام اند؟

الف( سیلیس- آلومینیوم

ب( اکسید آهن- کربورکلسیم

ج( کربور سیلیسیم- اکسید آهن

د( کربور سیلیسیم- اکسید آلومینیم

5- ازکدام تخته سنباده براي سنباده کردن سطوح قوس دار استفاده مي کنند؟

الف( استوانه اي

ب( با مقطع نیم کره

ج(  با مقطع بیضي

د( فرم دار مماس با قوس قطعه

6- تعداد دانه هاي ساینده در اینچ مربع روي ورق سنباده نشانگر چیست؟

الف( نوع دانه سناده

ب( جنس دانه سنباده

ج( شماره کد سنباده

د( درشتي و نرمي سنباده

8 -7- مفهوم شکل مقابل براي سنباده کاري چیست؟

الف( طرز حرکت تخته سنباده

ب( جهت حرکت

ج( سنباده کردن در جهت الیاف

د( طرز گرفتن سنباده
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 واحد
كار

پنجم 5

توانایی سنباده كاری 
مصنوعات چوبی با 
ماشین پوست ها  

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- نکات ایمنی و بهداشت فردی ضمن سنباده کاری با ماشین پوست ها را رعایت کند.
2- انواع ماشین پوست ها را نام ببرد.

3- اندازه و نوع سنباده ی مورداستفاده در ماشین پوست نواری را بداند.
4- در مورد مکانیزم ماشین پوست گرد یا دیسکی توضیح دهد.

5- قطعات ساخته شده را طبق اصول با ماشین پوست ها سنباده کاري کند.
6- اندازه و نوع سنباده در ماشین پوست لرزان را شرح دهد.

در پایان ضمن جمع آوری ابزارها و ماشین پوست ها نظافت کارگاه انجام گیرد.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

24042





67واحد کار پنجم:  توانایی سنباده کاری مصنوعات چوبی با ماشین پوست ها  

پیش آزمون 5

1- چند نوع از ماشین ها و دستگاه های سنباده کاری را نام ببرید؟

2- در شکل )1-5( چه نوع ماشین سنباده ای نشان داده شده است؟ آیا کاربرد آن را می دانید؟

شکل 5-1

3- در شکل )2-5( ماشین نشان داده شده چه کاربردی دارد؟ نام آنرا می دانید؟

شکل 5-2

4-آیا کاربرد ماشین سنباده شکل )3-5( را می دانید؟

شکل 5-3
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5- آیا کاربرد ماشین سنباده شکل )4-5( را می دانید؟

شکل 5-4
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شکل5-7

- گردو غبار رنگ و س��نباده کاری به سیستم تنفسی و بینایی 
انس��ان آسیب می رساند لذا با اس��تفاده از ماسک و عینک بایستی 
محافظت الزم به عمل آید. در ش��کل)8-5( اس��تفاده از ماسک 

طلق دار نشان داده شده است.

 شکل 5-8

2-�5سنباده�کاری�با�ماشین�پوست�ها�

ماشین های سنباده زنی دس��تی یکی از متداول ترین ابزارهایی 
هس��تند که برای س��نباده کاری مورد اس��تفاده قرار می گیرند و به 
طور کلی در انواع مختلفی س��اخته ش��ده اند. مانند ماشین سنباده 
نواری )تسمه ای(، ماش��ین پوست گرد یا دیسکی و ماشین پوست 

لرزان)شکل 9-5 و 10-5 و 5-11(.

با ماش�ین  توانایی س�نباده كاری مصنوعات چوبی 

پوست ها

1-�5اصول�رعایت�نکات�ایمنی�ضمن�سنباده�کاری

- کارگاه رن��گ کاری هم��واره دارای فض��ای گ��رد و غبار 
س��نباده کاری و رنگ کاری است لذا بایس��تی مجهز به هواکش 
صنعتی باش��د تا گردوغب��ار را به خ��ارج از کارگاه منتقل نماید.

)شکل 5-5(.

شکل 5-5

- به هنگام کار با ماشین های سنباده بایستی از وسایل حفاظتی 
فردی استفاده نمائید)شکل 5-6(.

شکل 5-6

- از دس��تگاه مجهز به کیس��ه جمع آوری گردوخاک سنباده 
استفاده کنید)شکل 5-7(.
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شکل 12-5- ماسک تنفسی.

2- از س��الم بودن کابل ها و اتصاالت برقی ماش��ین، اطمینان 
حاصل کنید.

3- قطعات کوچک بایس��تی به وسیله پیچ دس��تی یا گیره میز 
کار محکم شوند.

4- در هنگام سنباده کاری سعی شود از سیستم مکنده استفاده 
شود)شکل 5-13(.

شکل 13-5- سنباده لرزان مجهز به کیسه جمع آوری گرد و خاک 
سنباده.

5- از افتادن دستگاه روی زمین جلوگیری شود.

6- به محض ش��نیدن صدای غیرعادی از ماشین بالفاصله آن 
را خاموش نمایید.

7- تا توقف کامل صفحه ماشین آن را روی میزکار قرار ندهید.

8- دق��ت کنید قبل از اتصال کابل ماش��ین به پریز برق، کلید 
ماشین در حالت خاموش باشد.

شکل 9-5- دستگاه سنباده غلطکی و سنباده لرزان.

شکل 10-5- دستگاه سنباده گرد یا دیسکی.

شکل 11-5- ماشین پوست لرزان.

قبل از آنکه با این دس��تگاه ها کار کنید بایستی نکات ایمنی و 
محافظتی زیر را رعایت کنید:

1- در هنگام کار از ماسک تنفسی استفاده کنید)شکل5-12(.
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از ماش��ین های بزرگ تر س��نباده ن��واری برای س��نباده کاری 
صفحات بزرگ اوراق فشرده و روکش شده و پارکت های چوبی 

استفاده می کنند.

برای سنباده کاری قطعات قوس دار می توان مطابق شکل )5-16(
عمل نمود.

شکل 5-16

در ش��کل)17-5( س��نباده نواری مخصوص جهت فضاهای 
باریک که غیرقابل دسترس است نشان داده شده است.

شکل 5-17

بر روی ماشین های سنباده دستی یک سیستم مکنده خاک سنباده 
و گرد و غبار تعبیه شده است که بوسیله این سیستم، سطح نوار سنباده 

و هوای اطراف آن تا حد مطلوبی تمیز و پاک نگه داشته می شود.

• عملکرد�ماشین�سنباده�نواری�و�تعویض�سنباده�

قبل از تعویض نوار س��نباده برق ماش��ین را قطع کنید، سپس 
اهرم کشش غلطک را به سمت جلو بکشید تا تسمه یا نوار سنباده 

شل شود)شکل5-18(.

3-�5عملیات�س�نباده�کاری�به�وس�یله�ماش�ین�سنباده�
نواری�

این ماش��ین برای س��نباده کاری تخته های په��ن، تخته الیه ها، 
صفحات فش��رده روکش ش��ده، جعبه ها و قاب ها به کار می رود.

)شکل 5-14(.

شکل 14-5- ماشین سنباده نواری.

دس��تگاه یا ماشین سنباده نواری، دارای یک نوار سنباده است 
که به صورت یکپارچه بر روی غلطک هاي ماشین  قرار می گیرد.

غلطک ها در دو انتهای ماشین قرار داشته و حرکت دورانی دارند.

یک غلطک آن به موتور و غلطک دیگر قابلیت حرکت کشویی 
داشته و عمل شل و سفت کردن نوار سنباده را انجام می دهد. 

اندازه این ماشین ها با اندازه سنباده آن مشخص  می شود.

کلید دور این ماشین متناسب با نوع و کیفیت کار تنظیم می گردد.
)شکل 5-15(.

شکل 15-5- کلید تنظیم دور.
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شکل 21-5- روش کنترل و کاربرد صحیح دستگاه.

ماش��ین س��نباده را به طرف جلو و عقب حرکت دهید و برای 
مدت طوالنی بر روی کار نگه ندارید. 

س��عی کنید فقط با فش��ار دس��ت ماشین س��نباده را روی کار 
حرکت دهید. 

از خم شدن روی ماشین و فشار زیاد خودداری کنید.
برای ایجاد س��طوح صاف ت��ر می توانید از نوار س��نباده نرم تر 

استفاده نمایید.
ممکن اس��ت در اثر گرم ش��دن و کار زیاد، نوار س��نباده شل 
ش��ود. بنابراین می توانید به وسیله پیچ تنظیم دستگاه مقدار کشش 

نوار سنباده را تنظیم کنید.

4-�5عملیات�س�نباده�کاری�به�وس�یله�ماش�ین�پوست�
گرد�یا�دیسکی�

از این ماشین جهت سنباده کاری روی سطوح چوبی ماسیو یا 
روکش شده استفاده می کنند)شکل 5-22(.

شکل 22-5- دستگاه سنباده گرد یا دیسکی.

شکل 18-5- نحوه تعویض ورق سنباده لرزان.

متناسب با نوع کار، نوار سنباده را  از نظر زبری و نرمی انتخاب کنید.

نوار م��ورد نظر را طوری ق��رار دهید که فلش ه��ای واقع در 
داخل تسمه در جای صحیح باشد)شکل 5-19(.

شکل 19-5- به جهت فلش ورق سنباده توجه کنید.

اهرم کشش را به سمت عقب بکشید.

پیچ س��فت کننده را طوری تنظیم کنید که نوار سنباده بر روی 
غلطک ها به طور صحیح حرکت کند)شکل 5-20(.

شکل 20-5- با این پیچ می توان غلطک جلو را حرکت داد.

ماشین سنباده نواری را روشن کرده و عملیات سنباده کاری را 
شروع کنید)شکل 5-21(.
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شکل 25-5- سنباده دیسکی آماده.

شکل 26-5- ترسیم گردی دیسک روی سنباده.

صفحات دیسکی ماشین ممکن است فلزی یا الستیکی باشد. 
نوع الستیکی آن به علت خاصیت ارتجاعی آن بهتر است.

ب��رای نصب س��نباده های گ��رد، دو روش وج��ود دارد روی 
دیس��ک بعضی از پولیش ها پیچی ق��رار دارد که به کمک آچار 
مخصوص باز ش��ده و س��نباده ی کهنه از آن خ��ارج و جای آنرا 

سنباده جدید قرار  می گیرد)شکل5-27(.

شکل27-5- صفحه سنباده با آچار مخصوص به صفحه دیسک متصل 
می شود. 

یکی از معایب بزرگ این ماشین خش برداشتن سطح کار است که 
علت آن حرکت دورانی صفحه ی دیس��ک آن می باشد که این عیب 
باعث می شود کمتر از ماشین استفاده کنند. در بازار به این دستگاه، ماشین 

سنباده ،  پولیش،  سنباده دیسکی یا بشقابی می گویند.)شکل 5-23(

شکل 23-5- اثر خش روی سطح کار.

با تعویض دیسک و استفاده از یک دیسک مجهز به نمد پولیش 
می توانید از آن برای براق کردن سطوح رنگ شده )پلی استر( استفاده 

نمایید)شکل 5-24(.

شکل 24-5- استفاده از نمد جهت پرداخت و پولیش کاری سطوح رنگ 
شده پلی استر.

1-4-�5طریقه�تعویض�سنباده�ماشین�پوست�گرد�یا�دیسکی�

ابتدا برق دس��تگاه را قطع کنید، س��پس نس��بت به نوع کار و 
کیفیت مورد نظر، شماره ی سنباده را انتخاب کنید.

از دو نوع سنباده می توانید استفاده کنید، یکی به صورت بریده 
و آماده اس��ت و دیگری به صورت رول ی��ا صفحه ای که باید از 
آن ببرید و با چس��ب فوری به صفحه ی دیسک ماشین بچسبانید.

)شکل25-5 و 5-26(.
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از معایب ماشین های دیسکی عالوه بر خش انداختن این است 
که س��رعت حرکت آنها در کنار دیسک بیشتر از وسط آن است 
و این عیب باعث می ش��ود که س��طح کار به طور نامساوی سنباده 
ش��ود. برای رفع این عیب هنگام س��نباده کاری با این ماشین باید 
صفحه ی آن را دائماً و به طور یکسان روی سطح کار مورد نظر با 

فشار مالیم و یکنواخت حرکت دهید)شکل5-31(.

شکل31-5- فشار یکنواخت به سطح کار.

ش��ماره س��نباده رولی و گرد مورد اس��تفاده در ماشین سنباده 
پوس��ت گرد از 40 تا 120 می باش��د که ش��ماره 40 ب��ا دانه های 
درش��ت تر برای کارهای خش��ن و ش��ماره 120 با دانه های ریزتر 

برای کارهای  ظریف تر به کار می رود)شکل 5-32(.

شکل 32-5- سنباده رولی. 

بعضی از صفحات فاقد پیچ هستند و مانند  سنباده های رولی به 
کمک چسب فوری چسبانیده می شوند)شکل 5-28(.

شکل24-5- صفحه سنباده به کمک چسب فوری به صفحه دیسک 
متصل می شود.

2-4-�5طریقه�نصب�سنباده�به�صفحه�دیسکی�با�چسب�فوری�

روی صفحه دیس��ک و پش��ت ورق س��نباده را چسب فوری 
بزنید. دقت ش��ود پس از چسب زدن حدود 10 دقیقه صبر کنید تا 
چسب به حالت خش��ک درآید، آنگاه آن را روی صفحه ماشین 

بچسبانید و کمی فشار دهید)شکل29-5 و 5-30(.

شکل 29-5- نحوه ی زدن چسب فوری به سنباده و صفحه دستگاه.

شکل30-5- نحوه چسباندن سنباده به صفحه ی دستگاه.
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دقت کنید اگر داخل ماشین های سنباده نور بنفش مشاهده شد 
دلیل آن تمام شدن ذغال است. 

بنابراین بایستی ذغال دستگاه را تعویض کنید)شکل5-35(.

شکل 35-5- بازدید ذغال دستگاه سنباده دیسکی.

در کارهای طوالنی مواظب گرم ش��دن موتور ماشین باشید. 
ه��رگاه ص��دای غیرمعمولی از ماش��ین ش��نیدید بالفاصله آن را 

خاموش کنید.

5-�5عملیات�سنباده�کاری�با�ماشین�سنباده�لرزان�

از این ماش��ین برای س��نباده کاری ن��رم و از بین بردن خطوط 
ناشی از ماشین پوست گرد استفاده می کنند)شکل5-36(.

شکل36-5- دستگاه سنباده لرزان.

همچنین این ماشین برای سنباده کاری بر روی سطوح چند الیی، 
صفحات روکش شده و چوب های مایسو مورد استفاده قرار می گیر د.

البته در بعضي از کارهاي خشن از سنباده هایي با شماره کمتر 
و براي بعضي از کارهاي ظریف تر از س��نباده هایي با شماره بیشتر 

نیز استفاده مي شود.

در موقع استفاده از ماش��ین پوست دیسکی یا گرد دقت شود 
فش��ار بیش از حد به یک نقطه وارد نشود این عمل در چوب های 
ماس��یو باع��ث گود افتادن س��طح چوب می ش��ود و در صفحات 
روکش شده موجب از بین رفتن روکش سطح می گردد، بنابراین 

دقت شود که به آرامی سطح کار سنباده شود.

اگر به صورت مایل همانند ش��کل )33-5( عمل شود، سطح 
کار به صورت پستی و بلندی درامده و کار را خراب می کند.

شکل33-5- فشار بیش از حد به یک نقطه باعث خرابی سطح کار 
می شود.

�3-4-�5سرویس�و�نگهداری�ماشین�پوست�گرد�)دیسکی(�

مهم ترین قسمت هایی که در این ماشین مورد کنترل و بازدید 
قرار می گیرد عبارت است از:

- بازدید ذغال و تعویض آن

- بررسی بلبرینگ ها و گریس کاری آن ها

- بازدید لقی شفت و کاسه نمد آن)شکل 5-34(.

شکل34-5- با بازکردن مهره روی صفحه)دیسک( صفحه ماشین باز 
می شود. 
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نوعی دیگر از ماش��ین های سنباده لرزان وجود دارد که روی 
صفحه آن از نوعی مواد مخصوصی س��اخته شده است و می تواند 

ورق کاغذ سنباده را به خود جذب کند)شکل5-39(.

شکل39-5-نصب صفحه سنباده به کف دستگاه بدون گیره.

در این نوع ماشین ها کف سنباده سوراخ هایی دارد که خاک 
س��نباده از طریق این سوراخ ها به وسیله دستگاه مکنده جذب شده 
و مانع از پخش ش��دن خاک س��نباده روی س��طح کار می گردد.

)شکل5-40(.

شکل40-5-خاک سنباده بوسیله ی سوراخ های کف ماشین مکیده 

می شود.

این ورق های س��نباده به صورت آماده ساخته  شده اند و بدون 
گیره مستقیماً روی کف ماشین قرار می گیرد.

1-5-�5طریق�ه�تعوی�ض�و�نصب�س�نباده�بر�روی�ماش�ین�
سنباده�لرزان�

- قبل از شروع هر کاری برق را قطع نمائید.

- س��پس به کمک گیره های عقب و جلو ماشین سنباده کهنه 
را خارج کنید)شکل5-37(.

شکل 37-5- بازکردن فک ها به کمک گیره های عقب و جلو.

 - از راه طول و عرض سطح ماشین سنباده را اندازه گیری کنید.

- در جهت طول 5 تا 7 س��انتی متر از سنباده رولی یا صفحه ای 
بیشتر ببرید)شکل5-38(.

شکل38-5- اندازه گیری طول صفحه ی سنباده لرزان.

- قس��مت های ابتدا و انتهای سنباده را داخل دو گیره عقب و 
جلو ماشین سنباده لرزان قرار دهید.

- س��پس گیره ها را برگردانید و محکم کنید. دقت ش��ود که 
ورق های سنباده کاماًل کشیده  شده باشد.
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- از آوردن فشار زیاد خودداری نمایید.

- دقت ش��ود س��نباده کاری در جهت الیاف باشد، در غیر این 
صورت روی سطح کار خط می افتد)شکل 5-43(.

شکل 43-5- سنباده کاری در جهت الیاف.

3-5-�5سرویس�و�نگهداری�ماشین�سنباده�لرزان�

برای آنکه دستگاه سنباده لرزان سالم بماند بایستی:

- بعد از پایان س��نباده کاری به کمک جریان هوای فشرده آن 
را تمیز کنید تا قس��مت های گردن��ده عادي از هر گونه مواد زاید 

شود. 

- الستیک های لرزان زیر صفحه را بازدید کنید تا بلبرینگ ها 
خشک نبوده، به خوبی کار کنند.

- گیره های نگه دارنده سنباده محکم و سالم باشند)شکل5-44(.

شکل44-5- گیره نگهدارنده بایستی سالم باشد، در غیر اینصورت 
سنباده شل می شود.

2-5-5 مراحل�سنباده�کاری�با�ماشین�سنباده�لرزان�

- با توجه به نوع کار، کاغذ سنباده مناسبی نمایید.

- قطع��ه کار را در صورت کوچک ب��ودن به میز کار محکم 
کنید)شکل 5-41(.

شکل 41-5- بستن قطعه کار به گیره میزکار با استفاده از چوب 
کمکی.

- کلید ماش��ین را روش��ن کرده، با دو دس��ت و فشار مناسب 
سطح کار را سنباده کاری کنید.

- دقت شود ماشین را در تمام سطوح حرکت دهید تا به طور 
یکسان کلیه سطوح سنباده کاری کنید)شکل5-42(.

شکل42-5- حرکت یکنواخت ماشین سنباده لرزان روی سطح کار.
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- زغال های ماشین را مورد بازدید قرار دهید.

دقت ش��ود هنگام کار با ماشین پوس��ت ها سیستم های تهویه 
کارگاه روش��ن باش��د و تا حد امکان سعی کنید از سیستم مکنده 

خاک ماشین پوست ها  استفاده نمایید.

در پایان ضمن تمیز کردن ماشین پوست ها و جمع آوری ابزار 
و وسایل محیط کارگاه را نظافت نمایید.
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آزمون پایانی 5 

1- کاربرد ماشین پوست نواری را بنویسید.

2- از ماشین پوست دیسکی )گرد( برای سنباده کاری چه نوع قطعاتی استفاده می شود؟

3- چرا به ماشین سنباده لرزان، سنباده زنی محوری گویند؟

4- استفاده از سیستم مکنده ماشین پوست ها چه مزایایی دارد؟

5- معایب ماشین پوست گرد را هنگام سنباده کاری بنویسید.

6- برای چسباندن سنباده به صفحه دیسک از کدام چسب استفاده می شود؟

7- مقدار کشش نوار سنباده ماشین سنباده نواری را چگونه تنظیم می کنند؟

8- نکات حفاظتی هنگام کار با ماشین پوست ها را بنویسید.

9- طول ورق سنباده از طول صفحه ماشین سنباده لرزان ......... تا ........ سانتی متر بیشتر می باشد.

10- علت به وجود  آمدن نور بنفش در ماشین پوست ها چیست؟

الف( سوختن گریس 

ب( سوختن زغال

ج( این حالت عادی است.

د( اتصال سیم ها در داخل ماشین
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 واحد
كار

ششم 6

توانایی بتونه كاری 
مصنوعات چوبی  

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- بتونه را تعریف کند.
2- انواع مواد مورد استفاده در ساخت بتونه را نام ببرد.

3- طریقه ساخت بتونه همرنگی را بداند.
4- کاربرد بتونه سریشمی را شرح دهد.
5- مفهوم ماستیک کاری را بیان نماید.

6- یک کار ساخته شده را طبق اصول با بتونه همرنگی بتونه کاری کند.
7- از لیسه، کاردک و تخته بتونه به درستی استفاده نماید.

8- مفهوم آستری را بداند.
9- نکات ایمنی و بهداشت فردی را رعایت کند.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

34548
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پیش آزمون 6

1- بتونه چیست؟

2- چند نوع بتونه می شناسید؟

3- بتونه روغنی چیست و کاربرد آنرا بیان کنید.

4- مفهوم آستری چیست؟

5- علت استفاده از سینکا در بتونه روغنی را بیان کنید.

6- کاربرد لیسه و کاردک را در ساخت بتونه توضیح دهید.

7- کدام پودر رنگی به رنگ قرمز مایل به قهوه ای می باشد.

الف( اخرا           ب( انیرا       

ج( ماشی           د( الجورد

8- از ترکیب مل، آب و سریش  بتونه ............ به دست می آید.

الف( سریشمی       ب( سریشی     

ج( همرنگی           د( روغنی
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روزنه های خیلی ریز به بتونه اضافه می شود)شکل2-6 سمت چپ(.

شکل 2-6- گل مل و سینکا.

ج(�دوده: به عنوان  رنگ سیاه از آن استفاده می شود. بهترین 
نوع آن دوده  بدون چربی است. 

در صورت در اختیار نداش��تن دوده سوئدی می توان از دوده 
نفت اس��تفاده کرد زیرا به علت دارا ب��ودن چربی حالت پایداری 

بیشتری دارد)شکل6-4(.

شکل4-6- وجود دوده در بتونه رنگ آنرا تیره می کند.

د(�پودر�سریش�یا�سریشم�: در بتونه همرنگی و سریش به کار 
می رود. مقدار آن 8 درصد مل است . به این پودر آرد سریشم هم 

گویند)شکل6-5(.

شکل5-6-پودر سریش و مل.

توانایی بتونه كاری مصنوعات چوبی

1-�6تعریف�بتونه�
بتونه ه��ا  م��وادی هس��تند که برای پ��ر کردن خل��ل و فرج ها 
ترک خوردگی ها، زدگی ها، تورفتگی ها، پوش��اندن سر میخ ها و 

پیچ ها مورد استفاده قرار می گیرند)شکل6-1(.

شکل1-6- ساخت بتونه ی همرنگی.

به طور کلی در انتخاب و مصرف بتونه موارد زیر را در نظر بگیرید.

1- نوع چوبی یا مواد چوبی که باید بتونه شود.

2- محلی که قرار است بتونه شود.

3- نوع رنگی که قرار است کار را پوشش دهد.

4- نوع آس��تر همرنگی که قرار اس��ت باع��ث تغییر رنگ در 
زمینه چوب شود.

 بتونه های مورد مصرف در رنگ کاری صنایع چوب عبارتند از :

بتونه چوب، بتونه س��ر چوب، بتونه همرنگ��ی، بتونه روغنی، 
بتونه مومی، بتونه الکی، بتونه فوری، بتونه سنگی، بتونه پالستیک

2-�6مواد�مورد�استفاده�در�ساخت�بتونه�ها�

الف(�پودر�مل:�رنگ آن سفید متمایل به زرد کمرنگ می باشد 
و بیشترین سهم را در تهیه بتونه دارد)شکل 2-6 سمت راست(.

ب(�س�ینکا�: پودری س��فید و نرم که برای روانی بتونه و پر کردن 
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چون سریش��م رنگ چوب را تیره می کند بهتر اس��ت خاک 
چوبی انتخاب شود که روشن تر از کار ساخته  شده باشد. 

زمان خشک ش��دن این بتونه 2 الی 3 س��اعت  است. این بتونه 
قابل نگهداری نیست و بایستی زود مصرف شود.

2-2-�6بتونه�همرنگی�

ای��ن بتونه برای پر کردن حفره ه��ا و کنده کاری های چوب هایی 
که بر روی آن ها رنگ ش��فاف و آستری همرنگی می خورد به کار 

می رود)شکل6-8(.

شکل8-6-بتونه همرنگی.

از مخلوط کردن مل، آب، سریش و پودر های رنگی )گل های معدنی( 
این بتونه به دست می آید  و در رنگ های متفاوتی می توان آن را تهیه کرد.

• انواع�پودرهای�رنگی�)گل�های�معدنی(��

الف(�گل�اخرا: یا اکس��ید آه��ن Fe 3O2  که به  رنگ قرمز 
مایل به قهوه ای است)شکل6-9(.

شکل9-6- اضافه نمودن گل اخری به نمونه.

مقدار کم س��ریش در بتونه باعث می ش��ود بتونه به راحتی از 
س��طح کار جدا گردد و مق��دار زیادی آن باعث می ش��ود عمل 

سنباده کاری به دشواری انجام گیرد.
ه(سریش�م�:�همان چس��ب سریش��م موجود در کارگاه صنایع 
چوب می باش��د که از آن برای س��اخت بتونه سریش��می استفاده 

می گردد)شکل6-6(.

شکل6-6- از ترکیب خاک اره، چسب سریشم و در صورت نیاز مقدار 

کمی آب بتونه سریشمی به دست می آید.

1-2-�6بتونه�سرچوب�

ای��ن بتونه برای پرکردن س��وراخ ها، ش��یارها و ش��کاف های 
بزرگ در س��طح کار مورد اس��تفاده قرار می گیرد. برای تهیه این 
بتونه خاک اره را با چسب چوب مخلوط کرده و روی شکاف ها 
و ترک ها را با آن می پوشانند. چون این بتونه پس از خشک شدن 
ف��رو می نش��یند و کمی از س��طح کار فرو رفتگی پی��دا می کند، 
بهتر اس��ت مح��ل مورد نظر را کمی بیش��تر بتونه ک��رد تا پس از 

نشست کردن هم سطح چوب شود )شکل6-7(.

شکل7-6-کاربرد بتونه سریشمی در سوراخ ها و شکاف های بزرگ.
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شکل12-6- سطح کار قبل از بتونه همرنگی آب زده شود.

در کارهایی که قرار است آستری همرنگی زده شود بهتر است یک 
قطعه چوب از همان  جنس گرفته و سطح آنرا آستری بزنید، سپس بتونه را 

شبیه جایی که آستری خورده است، درست کنید)شکل6-13(.

شکل13-6- یک تخته آستری خورده، بتونه بایستی مطابق با سطح 

آستر خورده ساخته شود.

  غلظت بتونه مهم است، هر چقدر بتونه رقیق تر باشد چسبندگی  
آن بیشتر است ولی نشست آن زیاد می شود.

برای جلوگیری از نشست بتونه می توان بتونه را در دو مرحله 
روی کار زد. ابتدا بتونه رقیق روی س��طح کار می زنید و پس از 

خشک شدن از بتونه  غلیظ استفاده می کنید)شکل6-14(.

شکل14-6- استفاده از بتونه رقیق در مرحله ی اول.

ب(گل�امرا: به رنگ قهوه ای تیره است.

ج(گل�ماشی:�رنگ آن زرد متمایل به نارنجی است.

د(گل�الجورد: به رنگ آبی تیره اس��ت. در رنگ س��ازی از 
آن استفاده می شود)شکل6-10(.

شکل10-6- پودر رنگی الجورد.

�ه�(نیل�پر�طاووسی: رنگ آن سبز و به شکل بلورهای چند 
وجهی می باشد. در رنگ سازی از آن استفاده می شود.

برای تهیه بتونه همرنگی، ابتدا مل، آب و سریش را  با یکدیگر 
مخلوط ک��رده و خمیر بتونه را درس��ت می کنیم س��پس کم کم 

پودر های رنگی را به آن اضافه می کنیم)شکل6-11(.

شکل11-6- چند نمونه پودر رنگی. 

دقت ش��ود قبل از ساخت بتونه کمی به سطح کار آب زده و 
بتونه را شبیه محلی که آب خورده است بسازید)شکل6-12(.
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دقت ش��ود که لیسه و کاردک به اجس��ام تیز برخورد نکند و 
پس از پایان کار لیسه وکاردک را تمیز کنید)شکل6-17(.

شکل17-6- شستن و تمیزکردن لیسه و کاردک.

2-3-�6تخته�بتونه�

تخته بتونه ممکن اس��ت چو بی یا فلزی باشد البته نوع چوبی با 
ورق گالوانیزه ی آن بهتر است. دقت شود از جنسی انتخاب شود 

که در اثر تماس با آب پرز نکرده و خراب  نشود)شکل6-18(.

شکل 18-6- تخته بتونه برای ساخت بتونه.

3-3-�6بتونه�فوری�

 ای��ن بتون��ه مخلوطی از م��واد پالس��تیکی و حالل های قوی 
مي باشدکه به صورت آماده و با رنگ های متفاوتی در بازار عرضه 

می شود)شکل6-19(.

3-�6ابزارهای�مورد�استفاده�در�بتونه�کاری�

1-3-�6لیسه�و�کاردک��

دو وسیله س��اده و ضروری در بتونه کاری می باشند. کاردک 
قطعه  فلزی به ش��کل مثلث متساوی الس��اقین اس��ت که رأس این 
مثلث در دسته  چوبی قرار دارد. کاردک در اندازه و ابعاد مختلف 

ساخته می شود)شکل6-15(.

شکل15-6- چند نمونه لیسه و کارک.

لیسه به شکل مس��تطیل و ذوزنقه می باشد. شکل مستطیلی آن 
دارای دسته  فلزی و پالستیکی می باشد. 

جنس لیسه و کاردک از فلز قابل خمش و دارای فنریت است 
تا بتوان به راحتی عمل بتونه کاری را انجام داد.

از لیس��ه جهت ماس��تیک کاری و از کاردک برای برداشتن 
بتونه استفاده می شود)شکل6-16(.

شکل6-16
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آن همان بتونه شیش��ه است که برای محکم کردن شیشه درب ها و 
پنجره ها از آن استفاده می کنند)شکل6-21(.

شکل21-6- بتونه روغنی.

با اضافه کردن انواع رنگ روغنی به نوع س��فید می توان انواع 
رنگ��ی آن را تهی��ه  کرد که  از آن برای بتونه کاری س��طوحی که 

روی آن ها رنگ روغنی می خورد استفاده کرد
• مواد�تشکیل�دهنده�بتونه�روغنی

شکل22-6- مواد تشکیل دهنده بتونه روغنی.

الف(پودر�مل: حجم  اصلی بتونه را مل تشکیل می دهد.

ب(�س�ینکا: به  رنگ س��فید، فوق العاده نرم و حالت روانی و 
چربی به بتونه می دهد.

ج(�اس�کاتیف:  به منظور خشک شدن س��ریع بتونه از آن استفاده 
می کنند.

د(آب: مقدار آن یک قاش��ق غذا خ��وری در یک کیلو بتونه 
است، آب باعث می شود بتونه کش نیامده و اجزای  روغنی بتونه 

از هم جدا شوند)شکل 6-23(.

شکل19-6- بتونه فوری آماده قرمز رنگ.

برای پوش��ش سطوحی که قرار است روی آن ها رنگ فوری 
یا روغنی بخورد از این بتونه استفاده می شود.

مدت زمان خشک ش��دن آن سریع اس��ت و حدود 5 الی 10 
دقیقه طول می کشد.

بتونه فوری را به  هر نسبتی می توان با تینر فوری  رقیق کرد و با 
پیستوله به سطح کار پاشید. 

می توان روی بتونه هاي فوری ، بتونه روغنی یا رنگ روغنی زد.

 بتونه فوری را می توان به کمک لیس��ه و کاردک روی سطح 
کار مالید و بعد از خشک ش��دن آن را سنباده زد و پرداخت نمود.

)شکل6-20(.

شکل20-6- بتونه فوری طوسی رنگ رقیق شده با تینر فوری

4-3-�6بتونه�روغنی�

این بتونه به دو صورت رنگی و سفید تهیه می شود. نوع سفید 



89واحد کارششم:  توانایی بتونه کاری مصنوعات چوبی

بتونه روغنی معموالً در دو مرحله روی سطح کار زده می شود:

ال��ف( بتونه دس��ت اول : برای ارزان��ی بتونه و اس��تحکام 
بیش��ترآن ، از گل مل بیش��تری اس��تفاده می ش��ود. روغن الیف  و 

اسکاتیف بیشتری مصرف می شود تا بتونه زود خشک شود.

ب( بتونه دس��ت دوم :  مقدار اسکاتیف و روغن الیف کمتر و 
مقدار سینکا بیشتر است. نرمی سینکا باعث می شود تا روزنه های ریز 
باقی مانده به خوبی پر شود  و سطح صافی به وجود آید)شکل6-26(.

شکل26-6- مقدار روغن الیف کم و سینکا بیشتر است.

این بتونه پس از 24 الی 48 س��اعت خشک می شود  و می توان   
آن را در ظروف سر بسته برای مدت طوالنی نگه داری کرد.

ای��ن بتون��ه به کمک  لیس��ه و کاردک روی س��طح کار زده 
می شود)شکل6-27(.

شکل 27-6- استفاده از لیسه و کاردک در بتونه کاری سطح کار با بتونه 

روغنی.

شکل 23-6- اضافه نمودن آب به بتونه روغنی.

اگر اس��کاتیف وجود نداشت می توان از روغن الیف استفاده 
کرد)شکل6-24(.

شکل24-6- اضافه نمودن روغن الیف به بتونه روغنی.

ه(�رن�گ�روغن�ی: ب��ري تغییر رن��گ بتونه ب��ه کار مي رود.
)شکل6-25(.

 شکل25-6- اضافه نمودن رنگ روغنی به بتونه روغنی. 
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رنگ دست اول به کار می روند. به کمک هویه داغ  و یا کاردک 
داغ الک ها را با فش��ار در داخل خلل و فرج و سوراخ های چوب 
هدایت می کنند و پس از خشک ش��دن می توان الک های اضافی 

را به کمک سنباده ی نرم پرداخت نمود)شکل6-30(.

شکل 30-6- بتونه الکی.

7-3-�6بتونه�مومی�

این بتونه بعد از آستری زدن به صورت گرم مورد استفاده قرار 
مي گیرد ، تا بهتر بتواند در خلل و فرج چوب نفوذ  کند.

 م��وم آب ش��ده را با پودرهای رنگی مخل��وط کنید تا رنگ 
مورد نیاز را نسبت به آستري روي چوب به دست آورید.

به کمک کاردک یا مغار  بتونه مومي را با فشار به سوراخ ها و 
خلل و فرج چو ب وارد کنید)شکل6-31(.

شکل31-6-بتونه مومی را به کمک مغار به خلل و فرج چوب وارد 
می کنند. 

مدت زمان خشک شدن این بتونه 10  تا 20 دقیقه است.

5-3-�6بتونه�پالستیک�

این بتونه از ترکیب رنگ پالستیک، پودر مل و آب به دست 
می آید )شکل 6-28(.

شکل28-6- مواد مورد نیاز برای ساخت بتونه پالستیک.

برای به دست آوردن رنگ های مختلف از آن می توان از ماده رنگ 
پالستیکی یا جوهر پالستیکی استفاده نمود)شکل 6-29(.

شکل 29-6- چند نوع ماده رنگ پالستیکی.

 از این بتونه مي  توان برای پر کردن خلل و فرج و ناهمواری های 
چوب استفاده کرد.

مدت زمان خشک شدن آن یک تا دو ساعت است و به کمک 
لیسه یا کاردک روی سطح کار زده می شود.

6-3-�6بتونه�الکی�

از ای��ن بتون��ه  ب��رای لکه گی��ری کارهایی که ب��ر روی آن ها 
رنگ های ش��فاف زده می شود اس��تفاده می کنند و معموالً بعد از 
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شکل34-6- بتونه کاری غیر پوششی.

6-�6بتونه�کاری��نوع�پوششی�
بتونه هایی که  به تمام سطح کار زده  می شوند یا در  اصطالح سطح 

کار را می پوشانند بتونه های نوع پوششی می نامند )شکل6-35(.

مانند بتونه های فوری، روغنی، سریشی و پالستیکی

شکل35-6- بتونه کاری نوع پوششی.

7-6-�آماده�کردن�بتونه�همرنگی

�دستورالعمل�کارگاهی
ابزار و وسایل زیر را آماده کنید.

- میزکار
- گیره دستی

- قطعه کار
- لیسه پهن و باریک

- تخته بتونه

4-�6بتونه�سریشی�

این بتونه از مل، آب و س��ریش تشکیل شده  است مقدار آرد 
سریش 8 درصد مل می باشد. مقدار آب بایستی به اندازه ای باشد 

که بتونه حالت خمیری پیدا کند)شکل6-32(.

شکل 32-6- ساخت بتونه سریشی.

 این بتونه فقط در کارهای پوششی مورد استفاده قرار می گیرد. 
زمان خشک شدن آن یک ساعت می باشد.

 در صورت اضافه ماندن بتونه می توان آنرا درون پالس��تیک 
قرار داده به طوری که بتونه هوا نکش��د. در صورت س��فت شدن 

بتونه کافی است مقداری آب به آن اضافه نمایید)شکل6-33(.

شکل33-6- قراردادن بتونه سریشی داخل پالستیک.

5-�6بتونه�کاری�نوع�غیر�پوششی�

بتونه کاری غیر پوششی عبارت است از بتونه کاری قسمت هایی 
از س��طح کار که احتمال ترک، شکاف، س��وراخ ، زدگی و غیره 
دارد، نه همه سطح کار مانند بتونه همرنگی، مومی، الکی، سریشی.

)شکل6-34(.
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مق��داری از مل را روی تخت��ه بتونه قرار دهی��د و به اندازه 8 
درصد مل روی آن آرد س��ریش ریخت��ه و خوب مخلوط نمایید.

)شکل6-38(.

شکل38-6- سریش را به مل اضافه نمایید.

س��پس مخلوط حاصل را به شکل دایره در آورده و وسط آن 
را آب بریزی��د و به کمک لیس��ه و کاردک آن را خوب مخلوط 

کرده  تا خمیر بتونه به دست آورید)شکل6-39(.

شکل39-6- آب را به مقدار کم داخل گودی بریزید.

هنگام مخلوط کردن بتونه س��عی کنید بتون��ه به اطراف تخته 
بتونه کشیده نشود.

 از تخته بتونه ای اس��تفاده کنید که دارای خلل و فرج نبوده و 
بتونه در آن نفوذ نکند .

بهتر اس��ت تخته بتونه را با روغن بزرگ و یا روغن های دیگر 
روغن اندود نمایید .

- مل
- سینکا

- آب
- سریش

پودرهای رنگی )امرا-  اخرا – دوده- گل ماش��ی، الجورد و 
نیل پر طاووسی و ...()شکل6-36(.

شکل36-6- چند نمونه پودر رنگی)گل های معدنی(.

- رنگ روغن

- آستری فوری، روغن و شاپان

- سنباده  رولی و صفحه ای

- لباس کار

ابتدا سطح کار را آماده سازید.

در صورتی که قطعه کار نیاز به س��نباده دارد س��طح کار را با 
ماش��ین های  س��نباده، پرداخت نمایید. بع��د از آن با کمک تخته 

پوست با دست سطح کار را  سنباده کاری نمایید)شکل6-37(.

شکل37-6- پرداخت کاری قبل از بتونه.
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1-7-�6طریقه�زدن�بتونه�همرنگی�به�سطح�کار�

مقداری از بتونه را با کاردک بردارید، دقت نمایید که لیس��ه 
و کاردک ص��اف و ب��دون لب پریدگی باش��ند. ابت��دا ترک ها، 
شکاف ها و س��وراخ های بزرگ را بتونه نموده سپس سوراخ های 

ریز را بتونه کاری کنید)شکل6-42(.

شکل42-6- ابتدا ترک ها را بتونه نمایید. 

این عمل باعث می شود اگر بتونه نشست پیدا  کند دوباره روی 
آنرا بتونه کاری نمایید.

دقت کنید که  س��اخت بتونه همر نگی نیاز به مهارت و تمرین 
زیاد دارد، می توانید روی چند عدد چوب غیرمصرفی آس��تری با  
رنگ های مختلف زده و بتونه همرنگی را مطابق با رنگ آس��تری 

درست نمایید.

2-7-�6آستری�

رنگی است  که  برای عوض کردن  رنگ اصلی چوب به رنگ 
دلخواه به سطح کار می زنند)شکل6-43(.

شکل43-6- زدن آستری همرنگی برای تغییر رنگ اولیه چوب.

ب��ا توجه به نوع کار خود رنگ یا آس��تر خور، بتونه  مورد نظر 
را بسازید.

دقت ش��ود اگر کار خود رنگ بود، بتونه را کمی س��یرتر از 
سطح کار بسازید، زیرا بتونه پس از خشک شدن اندکی کمرنگ 
خواه��د ش��د. بعضی از نقاش��ا ن ابتدا مقداری آب به س��طح کار 
می زنن��د  و بتونه همرنگی را ش��بیه محلی که آب خورده اس��ت 

می سازند)شکل6-40(.

شکل40-6- رنگ بتونه بایستی با قسمت نم دار همرنگ باشد.

 اگر کار آس��تر خور بوده باشد، بایستی شبیه  قطعه کار چو بی 
تهیه نمایید و به آن آستری بزنید و بتونه را شبیه جایی که آستری 

خورده  است درست نمایید)شکل6-41(.

شکل 41-6- رنگ بتونه بایستی با قسمت آستر خورده همرنگ باشد.

بتونه ساخته ش��ده باید به قدری شل باشد  که روی تخته بتونه 
پخش شود، نه آنقدر سفت که به سختی روی کار کشیده شود.
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- کارهای بتونه ش��ده را در جای تمیز و عاری از گرد و غبار 
قرار دهید.

- در پایان محیط کارگاه را نظافت کنید.

دستورالعمل�کارگاهی

الف( آماده کردن بتونه سریشی و روغنی 

این بتونه ها از نوع پوشش��ی هس��تند و س��طح کار را ماستیک 
می کنند. همان طور  که قباًل گفته ش��د پوشاندن کامل سطح کار با 

بتونه را ماستیک کاری می گویند)شکل6-46(.

شکل46-6- ماستیک کاری سطح کار با بتونه روغنی قرمز رنگ.

بهتر اس��ت قبل از ماستیک کاری ابتدا س��ور اخ ها، ترک ها و 
ش��کاف ها بتونه شود سپس سطح کار یکپارچه بتونه کشیده شود.

)شکل6-47(.

شکل47-6- لکه گیری سطح کار قبل از ماستیک کاری.

در کارهای همرنگی آس��تری ها در س��ه ش��کل وجود دارند 
ک��ه همه آنه��ا در رنگ های مختل��ف در بازار یافت می ش��وند.

)شکل6-44(.

شکل44-6- چند نمونه آستری.

 1-آستری فوری که  حالل آن تینر فوری است.

2-آستری روغنی که حالل آن تینر روغنی می باشد.

3-آستری آبی که حالل آن آب می باشد.

دقت شود پس از پایان بتونه کاری،

- باقیمانده بتونه را از سطح تخته بتونه جمع آوری و تخته بتونه 
را تمیز نمایید.

- بقای��ای بتون��ه همرنگی را ب��ا نایلون یا پارچه خیس ش��ده 
بپوشانید)شکل6-45(.

شکل45-6- پوشش روی بتونه باقی مانده.

- کلیه ابزارها، وسایل و مواد را جمع آوری نمایید.

- دست ها را کاماًل شسته و تمیز نمایید.
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ب( ساخت  بتونه روغنی 

اصوالً بتون��ه روغنی به صورت آماده در ب��ازار وجود دارد و 
برای تغییر رنگ آن مق��داری رنگ روغنی داخل آن می ریزنند.

)شکل6-50(.

شکل50-6- چند نوع رنگ روغنی برای تغییر رنگ دادن بتونه روغنی.

 اما برای ساخت بتونه روغنی مل، سینکا، روغن الیف زیرکار 
آب و رنگ روغنی را با یکدیگر مخلوط کنید.

مل ماده اصلی بتونه است.

مقداری س��ینکا 25 % مل می باش��د و حالت روانی و چربی به 
بتونه می دهد)شکل6-51(.

شکل51-6- مقدار سینکا 25 % مل است.

مقدار آب هم یک قاشق غذا خوری در یک کیلو بتونه است. 
آب باعث می شود که بتونه کش نیاید.

آب را  ابتدا با مل و سینکا مخلوط نمایید سپس روغن الیف و 

برای س��اخت بتونه سریش��ی ، مل را با آب مخلوط کرده و به 
آن آرد سریش اضافه کنید. دقت شود در بتونه های سریشی مقدار 
س��ریش از بتونه همرنگی بیش تر است و درمواردی به 20 در صد 

مل هم می رسد)شکل6-48(.

شکل48-6- از ترکیب مل، سریشم و آب بتونه سریشی ساخته 

می شود.

این بتونه  برای پوش��ش کامل س��طح به کار می رود و پس از 
خشک شدن روی آن را سنباده کاری می کنند)شکل6-49(.

شکل49-6- سنباده کاری روی سطح بتونه سریشی.

 به علت آنکه هنگام س��نبادهکاری گ��رد و غبار زیادی ایجاد 
میشود بهتر است کارگاه به تهویه مجهز باشد.

همچنین از ماسک های تنفس��ی خوب استفاده نمایید. پس از 
سنباده کاری به کمک هوای فشرده گرد و غبار بتونه از سطح کار 

برداشته شود.
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بهتر است قبل  از بتونه کاری دست ها رابا کرم های  مخصوص 
چرب نمایید)شکل6-54(.

شکل6-54

در پایان ضمن جمع آوری ابزار مواد و وسایل،  محیط  کارگاه 
را نظافت نمایید.

رنگ روغنی را اضافه نمایید زیرا آب با روغن مخلوط نمی شود. 

روغن الیف هم به عنوان خشک کننده به کار می رود. 

در نبود روغن الیف می توان از روغن اس��کاتیف نیز استفاده 
نمود)شکل6-52(.

شکل52-6- استفاده از روغن الیف به جای روغن اسکاتیف. 

این بتونه بعد از 12 ساعت خشک می شود.

 س��نباده کاری این بتونه بایستی با نهایت دقت انجام گیرد. در 
کارهای ظریف معموالً از س��نباده پوس��ت آب استفاده می کنند. 

بقایای بتونه را درون قو طی قرار داده و روی آن آب می ریزند.

از بتونه روغنی در کارهای پوشش��ی استفاده می کنند. به علت 
آنکه اثر بتونه روغنی روی لیس��ه و کاردک، دس��ت و تخته بتونه 
باقی می ماند لذا بایس��تی پ��س از پایان کار ضمن تمیز کردن آنها 

اثرات رنگ بتونه را با تینر روغنی از بین برد. 

دست ها را به تینر آغش��ته کنید و اثرات رنگ روغنی  و بتونه 
را از  بین ببرید. س��پس با آب و صابون دس��ت ها را کاماًل بشویید.

)شکل6-53(.

شکل6-53
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آزمون پایانی 6 

1- پودرهای رنگی )گل معدنی ( را با نوع رنگشان نام ببرید.

2- نقش سینکا در بتونه روغنی چیست؟

3- در انتخاب و مصرف بتونه چه نکاتی را باید رعایت نمود.

4- مقدار سریش در بتونه همرنگی چند درصد مل می باشد.

الف- 8        ب- 18       ج-20       د-30

5- مورد مصرف بتونه سریشی را بنو یسید.

6- به منظور خشک شدن سریع  بتونه از روغن  ......... استفاده می شود.

الف- اسکاتیف           ب- بزرگ      

ج- کوچک                د- جال

7- کاربرد لیسه و کاردک را در ساخت بتونه شرح دهید.

8- بتونه همرنگی یک نوع بتونه . .............  می باشد.

الف- پوششی            ب- غیر پوششی     

ج- روغنی                د-فوری

9- چرا در بتونه روغنی آب می ریزند؟

10- مفهوم ماستیک کاری چیست؟

11- بقایای بتونه رو غنی را چگونه نگهداری  می کنند؟
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 واحد
كار

هفتم 7

توانایی كار با كمپرسور 
و فشارشکن  

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- کاربرد انواع کمپرسور ها در رنگ کاری را بداند. 

2- ساختمان کمپرسورها را بشناسد.

3- کاربرد انواع فشارشکن ها را توضیح دهد.

4- اصول حفاظت و ایمنی کار با کمپرسورها را رعایت کند. 

5- تعمیرات و نگهداری کمپرسور را انجام دهد. 

6- با استفاده از پمپ باد ماشین های سنباده را بادگیری نماید.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

246
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پیش آزمون 7

1- دو مورد از نکات حفاظتی و ایمنی هنگام کار با کمپرسور را بیان کنید.

2- شیر تخلیه زیر مخزن کمپرسور به چه منظوری تعبیه شده است ؟

3- در مورد تنظیم کننده فشار باد کمپرسور )فشارشکن( توضیح دهید. 

4- مالک خرید کمپرسور در بازار ............ می باشد.

الف( تعداد سیلندر دستگاه

ب( تک فاز یا سه فاز بودن دستگاه

ج( حجم مخزن دستگاه به لیتر

د( هر سه مورد

5- با یک دستگاه کمپرسور طبق اصول ماشین سنباده ها را بادگیری نمایید .



تکنولوژی رنگ کاري چوب )درجه 2( 102

شکل3-7- کمپرسور با مخزن عمودی.

شکل4-7- دو نوع کمپرسور قابل حمل و سبک.

این دس��تگاه با برق تک فاز و سه فاز کار می کند  و دارای دو 
موتور می باشد . موتور الکتریکی توسط تسمه، انرژی را به موتور 

مکانیکی منتقل می کند.

 

3-�7اصول�کار�با�انواع�کمپرسورهای�باد

با به حرکت در آمدن پیس��تون و س��وپاپ، ب��اد داخل مخزن 
)تانک( کمپرس��ور جمع و ذخیره می گردد. این باد از طریق شیر 

تانک جهت مصرف خارج  می شود. 

توانایی كار با كمپرسور و فشارشکن

1-�7کمپرسور�

دستگاهی که تولید باد می کند و در بازار به پمپ باد معروف 
است )شکل7-1(.

شکل1-7- دستگاه کمپرسور.

2-�7ساختمان�کمپرسور�

کمپرس��ورها در اندازه و شکل های مختلف ساخته می شوند، 
اما اساس کار همه آنها یکی است)شکل2-7 و3-7 و 7-4(. 

شکل 2-7- کمپرسور با مخزن افقی.
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شکل7-6

6-�7اصول�کار�با�انواع�فشارشکن

•  تعمیرات�و�نگهداری�کمپرسورها�و�فشارشکن�

داخل مخزن کمپرس��ورها بعد از مدتی کار کردن آب جمع 
 می شود که علت آن نفوذ رطوبت هوا به مخزن کمپرسور می باشد. 
برای خارج کردن آب در زیر کمپرس��ور پیچ تخلیه وجود دارد.

)شکل7-7(.

شکل7-7- شیر تخلیه آب و روغن اضافی در زیر مخزن کمپرسور. 

ابتدا ه��وای داخ��ل کمپرس��ور را خالی نمایید، س��پس برق 
کمپرس��ور را قط��ع نمایید ، پیچ تخلیه را باز نم��وده و آب اضافی 

داخل مخزن را خارج نمایید.

 پس از آن پیچ تخلیه را ببندید. 

کمپرس��ورها دارای موتوره��ای مکانیکی یک س��یلندر، دو 
سیلندر و چهار سیلندر می باشند. 

مالک خرید کمپرس��ور در بازار لیتر می باشد و حجم مخزن 
کمپرسورها به لیترسنجیده می شود. 

برای یک کارگاه رنگ کاری کوچک کمپرسور 250  لیتری 
مناسب است. 

4-�7تنظیم�کننده�فشار�باد�کمپرسور�)فشارشکن(�

فشارشکن دستگاهی است که در سر را ه پیستوله قرار می گیرد. 
این دس��تگاه مجهز به فشارسنج می باشد که فشار هوا را بر اساس 
پوند  بر اینچ نشان  می دهد و یک شیر در زیر دارد که فشار هوای 

کمپرسور را تنظیم می کند )شکل7-5(.

شکل5-7- دستگاه تنظیم کننده فشار.

در ش��کل)6-7( نوع دیگری از فشارش��کن نش��ان داده شده 
است که در مسیر پمپ باد و پیستوله قرار داده شده است.

5-7-�ساختمان�انواع�فشارشکن

فشارشکن ها دارای دو مخزن هستند که آب و روغن موجود 
در  ه��وای کمپرس��ور را گرفته و فقط هوای خالص را به س��مت 

پیستوله هدایت می کنند.
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روغن کمپرس��ور را هر هفته بازدید نمایی��د. در صورت کم 
بودن روغن، باید روغن به آن اضافه شود)شکل7-8(.

شکل 8-7- مخزن روغن یک کمپرسور دو سیلندر. 

اگر روغن کثیف شده باشد روغن را تعویض نمایید. 

دقت شود کمپرسورها معموال دارای کلیدی هستند که بعد از 
پر شدن مخزن از باد، جریان برق را قطع کرده و موتور دستگاه از 
کار می افتد. اگر این عمل اتفاق نیافتاد کلید را تعمیر و یا تعویض 

نمایید)شکل7-9(.

شکل9-7- جعبه کلید قطع و وصل جریان برق.

 هر گاه مخزن کمپرس��ور بیش از حد پر شده باشد، در باال یا 
کنار مخزن کمپرس��ور سوپاپی قرار دارد که هوای اضافی مخزن 

را خارج می کند)شکل7-10(.

شکل10-7- سوپاپ کمپرسور برای خروج هوای اضافی. 

دقت شود فشارسنج هوا سالم باشد. 

7-�7نکات�ایمنی�و�حفاظتی�کمپرسورها�

- سیس��تم هوای فش��رده کمپرس��ور بایس��تی خ��ارج از اتاق 
رنگ کاری باشد. 

می توانید از سیستم لوله کشی برای انتقال باد استفاده نمایید. 

- دقت کنید کمپرسور پس از مدتی کار کردن و خروج هوا 
از داخل مخزن ، به طور اتوماتیک روشن می شود.

- از نزدیک ش��دن ودست زدن به تس��مه و دیگر قسمت های 
خطرناک کمپرسور اجتناب نمایید. 

- در موقع انتقال کمپرس��ور دقت کنید کمپرسور به پهلو خم 
نش��ود، زیرا ممکن است به کمپرسور آسیب رس��یده و یا روغن 

داخل کمپرسور بیرون بریزید )شکل7-11(.

شکل11-7- هیچ گاه کمپرسور را به پهلو نخوابانید.

پس از پایان هر کاری کمپرسور را باد گیری نموده و برق آن 
را قطع نمایید. 
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آزمون پایانی 7 

1- کمپرسور را تعریف کنید؟ 

2- مالک خرید کمپرسور در بازار چیست؟

3- برای خروج آب از کمپرسور در زیر مخزن چه چیزی تعبیه شده است؟ 

4- کلید اتوماتیک در کمپرسور چه نقشی دارد؟ 

5- کار فشارشکن در کمپرسورها را توضیح دهید؟

6- هوای اضافی از داخل مخزن کمپرسور با چه وسیله ای تخلیه  می شود ؟

الف(پیچ تخلیه     ب( مخزن روغن   

ج( سوپاپ         د( هیچکدام 

7- برای یک کارگاه رنگ کاری کوچک کمپرسور .......... لیتری مناسب می باشد. 
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واحد
 كار

هشتم 8

توانایی كار با ابزار و
 دستگاه های رنگ كاری  

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- انواع قلم مو ها را بشناسد. 

2- کار برد قلم موها را بداند. 

3- قسمت های مختلف پیستوله رنگ پاشی را شرح دهد.

4- تعمیر و نگهداری ابزارهای رنگ کاری را انجام دهد. 

5- عیوب ناشی از رنگ کاری را شناخته و آن ها را رفع کند. 

6- نکات ایمنی و حفاظتی در کارگاه رنگ کاری را رعایت کند. 

7- یک کار ساخته شده را طبق اصول با قلم مو و پیستوله رنگ کاری نماید.

8- قلم موها ، پیستوله ها و ابزارهای رنگ کاری را با حالل های مربوطه تمیز و خشک نماید.

9- در پایان کار ضمن جمع آوری ابزار و وسایل، محیط کارگاه را نظافت نماید.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

67278
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پیش آزمون 8

1- پیستوله را تعریف کنید؟ 

2- کاربرد قسمت ها ی مختلف پیستوله را شرح دهید؟

3- انواع قلم مو ها را نام ببرید؟

4- کاربرد پیستوله مخصوص خط تولید را بیان کنید؟ 

5- چهار نکته ایمنی کارگاه رنگ کاری را بنویسید؟

6- فاصله پستانک پیستوله از سطح کار ........... سانتی متر می باشد. 

الف( 10-20         ب( 30-20   

ج(  15-25           د(  35-25

7- شره کرده در اثر چه عیوبی حاصل می شود؟

8- مهم ترین علت پوسته شدن رنگ چیست؟

9- مورد استفاده ی پیستوله  سایه پاش را بیان کنید؟
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از پارچه هایی که در رنگ کاری مورد استفاده قرار می گیرد، 
می توان به متقال، نخی و توری اشاره نمود)شکل8-3(.

شکل 3-8- چند نمونه پارچه مورد استفاده رنگ کاری.

از پارچ��ه متق��ال بیش��تر در نظاف��ت ابزارها و دس��تگاه های 
رنگ کاری استفاده می شود.

کارب��رد پارچه نخی بیش��تر در زدن آس��تری های همرنگی و 
شاپان می باشد)شکل8-4(.

شکل4-8- زدن آستری همرنگی با پارچه رنگ کاری.

دقت ش��ود از پارچه های نخی برای زدن س��یلروکیلر به سطح 
کار نیز می توان استفاده نمود)شکل8-5(.

شکل5-8- زدن سیلر با کهنه رنگ کاری.

 توانایی كار با ابزار و دستگاه های رنگ كاری

پس از پرداخت کاری س��طح کار با ماش��ین های سنباده کاری 
و سنباده دستی، س��طح کار آماده رنگ کاری می شود. دقت شود 
ی��ک کار خ��وب زمانی جلوه می کند و زیبا می ش��ود که زیر کار 
خوبی داش��ته باش��د، یعنی می توان گفت بیش از 70 درصد از کار 
رنگ کاری مربوط ب��ه پرداخت کاری، س��نباده زدن و بتونه کاری 

می باشد)شکل 8-1(.

شکل1-8- یک نمونه کار رنگ شده.

ابزارها و دس��تگاه های رنگ کاری به م��ا کمک می کنند که 
عملیات رنگ کاری سریع تر و بهتر انجام گیرد)شکل8-2(.

شکل2-8- چند نمونه ابزار و دستگاه رنگ کاری.

1-�8کاربرد�پارچه�در�رنگ�کاری�

پارچه ها بیشتر در آستري ها و الک و الکل کاری به کار می روند.



111واحد کارهشتم:  توانایی کار با ابزار و دستگاه های رنگ کاری 

موهای قلم مو ممکن است موهای طبیعی حیواناتی مانند سمور و 
اسب و... بوده و یا می تواند از مواد مصنوعی ساخته شده باشد.  

موهای طبیعی گران تر و مرغوب تر هستند)شکل8-8(.

شکل8-8- قلم مو با موهای طبیعی.

در قس��مت فلزی قلم موها، ش��ماره قلم به میلیمتر یا اینچ حک 
شده است.

1-2-�8انواع�قلم�مو

قلم موه��ا در اندازه و نوع های مختلفی س��اخته می ش��وند که 
عبارتند از

- قلم موی معمولی 
- قلم موی گرد

- قلم موی ساختمانی
- قلم موی طراحی

 - قلم موی مغاری)شکل8-9(.

شکل9-8- چند نمونه از انواع قلم موها.

از پارچه ه��ای ت��وری به عن��وان صافی آس��تری ها و رنگ ها 
استفاده می کنند.

نوعی پارچه به نام چلوار وجود دارد که در رنگ کاری الک و 
الکل به کار می رود. الی این پارچه مقداری پنبه یا پشم قرار می دهند 
و به کمک نخ پارچه را  می بندند. س��پس آنرا داخل رنگ الک و 

الکل قرار داده و سطح کار را الک و الکل می زنند)شکل8-6(.

شکل6-8- استفاده از پارچه در الک و الکل کاری.

2-�8قلم�مو��

قلم مو وس��یله ای اس��ت که برای رنگ آمیزی سطوح چوبی و 
غیرچوبی به کار می رود و از سه قسمت مو، دسته و اتصال دهنده ی 

فلزی مو به دسته تشکیل شده است.

دسته ممکن است چوبی یا الستیکی باشد)شکل8-7(.

شکل7-8- چند نمونه قلم مو.
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شکل 12-8- قلم موی ساختمانی.

4-1-2-�8قلم�موی�طراحی�

از این قلم مو  برای رنگ آمیزی ش��یارها و قسمت های باریک 
اس��تفاده می کنند. مقطع ای��ن قلم مو با قلم موه��ای دیگر متفاوت 

است)شکل8-13(.

شکل13-8- قلم موی مخصوص شیارها.

5-2-2-�8نگهداری�قلم�موها�

پس از استفاده از قلم موها در رنگ کاری بهتر است که آن ها را با 
رقیق کننده ی همان رنگی که استفاده  کرده اید، شستشو داده و آن را 

خشک و در جایی آویزان نمایید تا موهای آن نشکند)شکل8-14(.

1-1-2-�8قلم�موی�معمولی�

این قلم مو کاربرد زیادی در رنگ کاری چوب ، فلز و نقاش��ی 
س��اختمان دارد. همچنین از این قلم مو برای شستشو و تمیز کردن 
قطعات ماشین آالت نیز استفاده می کنند. سطح مقطع آن به صورت 

تخت و صاف  می باشد)شکل8-10(.

شکل10-8- قلم موی معمولی.

2-1-2-�8قلم�موی�گر�د

کاربرد این قلم مو مانند قلم موی معمولی می باشد اما در ایران 
به ندرت از آن استفاده می کنند)شکل8-11(.

شکل 11-8- قلم موی گرد.

3-1-2-�8قلم�موی�ساختمانی

از این قلم مو برای رنگ آمیزی با رنگ های پالستیکی استفاده 
می ش��ود. همانند قلم موی معمولی اس��ت، اما ضخامت آن بیشتر 

بوده و اندازه ی آن بزرگ تر است)شکل8-11(.
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شکل15-8- ظرف مخصوص قلم موها.

3-�8انواع�پیستوله�

وسیله ای است که برای پاشیدن رنگ روی سطح کار به کار می رود.

پیستوله در اشکال مختلف وجود دارد مانند:

پیس��توله کاس��ه باال، پیستوله کاس��ه پائین، پیس��توله سایه زن و 
پیستوله مخصوص خط تولید)شکل8-16(.

شکل16-8- نمونه ای از انواع پیستوله ها.

شکل14-8- روش شستن و خشک کردن قلم موها.

هرگز برای خش��ک کردن، قلم مو ها را به دیوار یا جس��م سخت 
نزنید. زیرا این عمل باعث لق شدن اتصال فلزی می شود.

دق��ت کنید هیچ گاه قلم موها را تا انته��ای موها وارد رقیق کننده ها 
نکنید. زیرا موهای قلم موها را با چسب مخصوص به قسمت فلزی 
می چس��بانند و این عمل باعث می ش��ود موها کنده شده و بریزند. 
بهتر اس��ت فقط دو س��وم موی قلم موها وارد رقیق کننده ها ش��ود.

)شکل8-15(
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3-3-�8پیستوله�سایه�پاش

اندازه آن از پیس��توله های معمولی کوچک تر اس��ت. سیستم 
آنها فرقی با پیستوله معمولی نداشته و از آن برای پاشیدن رنگ بر 

روی لبه های کار، زهوار و... استفاده می کنند.

4-3-�8پیستوله�مخصوص�خط�تولید�

این پیس��توله ها فاقد کاسه رنگ می باشند و در کارهای سری 
و خط��وط تولید مورد اس��تفاده قرار می گیرن��د. مخزن رنگ آن 
در بیرون کارگاه قرار داش��ته و توسط ش��یلنگ به پیستوله متصل 
می باش��د. این پیس��توله در اندازه و ابعاد مختل��ف در بازار وجود 

دارد)شکل8-19(.

شکل19-8- پیستوله سایه پاش.

البت��ه پیس��توله هاي دیگ��ری نیز در ب��ازار وج��ود دارد مانند 
پیستوله های برقی ، قیرپاشی و غیره که در کار رنگ کاری کاربرد 

چندانی ندارد)شکل8-20(.

1-3-�8پیستوله�کاسه�باال��

بیشترین کاربرد را در رنگ کاری دارد.

رن��گ از طریق نی��روی جاذبه، رنگ پ��اش را تغذیه  می کند.
)شکل8-17(.

شکل17-8- پیستوله کاسه باال.

2-3-�8پیسوله�کاسه�پائین�

این نوع پیس��وله بیش��تر برای رنگ آمیزی س��قف و جاهایی 
که امکان رنگ آمیزی با پیس��توله کاس��ه باال وجود ندارد به کار 
می رود. رنگ موجود در کاس��ه توس��ط مکیدن به داخل پیستوله 

کشیده می شود)شکل8-18(.

شکل18-8- پیستوله کاسه پایین.
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شکل22-8- مخزن پیستوله.

 4- پی��چ تنظی��م هوا: با زو بس��ته کردن این پیچ فش��ار هوای 
ورودی را تنظیم می کند)شکل8-23(.

شکل23-8-پیچ تنظیم مواد.

5- پی��چ تنظیم پ��رده رنگ: با ب��از کردن آن پاش��ش رنگ 
به صورت پخش در آمده و با بس��تن آن پاش��ش رنگ تیز خواهد 

بود)شکل8-24(.

شکل24-8-پیچ تنظیم هوا.

شکل20-8- پیستوله مخصوص خط تولید.

4-�8قسمت�های�مختلف��پیستوله�

1- تفنگ رنگ پاشی: شامل دسته پیستوله و ماشه می باشد.

2- کاس��ه پیس��توله : رنگ داخل آن ریخته می ش��ود و به آن 
مخزن رنگ نیز می گویند)شکل8-21(.

شکل21-8-مخصوص خط تولید.

 3- پیچ تنظیم مواد: خروج رنگ از پیستوله را تنظیم می کند.
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- انواع قلم مو
- پیستوله کاسه باال

- کمپرسور باد
- انواع رنگ های روغنی

- سیلر
- حالل های مناسب از جمله تینر روغنی- تینر فوری و نفت

- روغن بزرک
- آستری شاپان یا قیری

- لباس کار مناسب
- عینک ایمنی

- ماسک معمولی و ماسک فیلتردار
- دستکش الستیکی

5-�8رنگ�آمیزی�

رنگ آمیزی چوب به دالیل زیر انجام می گیرد:
- زیبایی

- پنهان شدن معایب
- جلوگیری از نفوذ حشرات
- جلوگیری از نفوذ رطوبت
- حفاظت در برابر صدمات

1-5-�8تعریف�رنگ�

مایعی اس��ت که برای زیبایی، بهداشت و حفاظت روی سطح 
کار زده می شود.

رنگ آمیزی به کم��ک کهنه رنگ کاری، قلم مو و پیس��توله 
انجام می گیرد.

2-5-�8رنگ�آمیزی�با�پارچه�آستری�رنگ�کاری�

اصوالً پارچه آس��تری رنگ کاری ب��رای رنگ کاری الک و 
الکل سیلرکار، آستری به کار می رود)شکل8-27(.

6- سرش��یلنگ: محل اتصال ش��یلنگ باد به پیستوله می باشد.
)شکل8-25(.

شکل25-8-پیچ تنظیم پرده رنگ.

7- ماشه: با فشار آن هوا و رنگ از دهانه پیستوله خارج می شود.

8- ط��رح رنگ: با چرخاندن آن جه��ت پخش رنگ عوض 
می شود)شکل8-26(.

شکل26-8-محل اتصال شیلنگ باد به پیستوله.

دستورالعمل�کارگاهی�

قبل از ش��روع عملیات رنگ کاری، مواد، ابزار و وس��ایل زیر 
را تهیه کنید.

- میزکار رنگ کاری
- میز پایه دار گردان

- قطعه کار چند عدد
- چند قطعه چوب

- کهنه رنگ کاری- توری- جوراب نازک
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به کمک پارچه آستری، آستری را به سطح کار بزنید و تمامی 
س��طح کار را آستر نمایید. بهتر اس��ت برای محافظت دست ها از 

دستکش استفاده نمایید. 

در کارهای ایستاده آستری از پائین به سمت باال زده می شود 
و علت آن این اس��ت که اگر آستری روی قسمت های پائین کار 
ریخته ش��ود به راحت��ی  می توان روی آن را کهنه کش��ید و پاک 

کرد)شکل8-30(.

شکل30-8-استفاده از صافی برای تهیه یک آستری خالص.

این عمل را می توانید روی قطعه کار س��اخته شده و کارهای 
دیگر انجام دهید. دقت کنید در هر مورد آس��تری را کم رنگ و 

یا پررنگ نمایید.

در پایان با تینر روغنی دس��ت ها را تمیز کرده، سپس دست ها 
را با آب و صابون بشوئید.

3-5-�8رنگ�کاری�با�قلم�مو�

رنگ ه��ای مورد مصرف در صنایع چوب در قوطی های 1، 4 
و 20 کیلویی به فروش می رسد.

ای��ن رنگ ها دارای غلظت باال بوده و برای رقیق کردن آنها با 
توجه به نوع رنگ از تینرهای فوری و روغنی استفاده می کنند.

 مقداری از سیلر را با تینر فوری 10000 مخلوط نمایید. مقدار 
رقیق بودن آن را به صورت تجربی به دست می آورید)شکل8-31(.

شکل27-8- طرح رنگ.

مق��داری از آس��تری ش��اپان را با تین��ر روغنی ح��ل نمایید.
)شکل8-28(.

شکل28-8- پارچه آستری رنگ کاری.

 دقت کنید هر قدر مقدار تینر روغنی بیش��تر باش��د آس��تری 
روش��ن تر خواهند بود. یک عدد نئوپان روک��ش کرده و به ابعاد 

حدود 20×40 سانتی متر انتخاب کنید و آن را پرداخت نمایید.

آستری ساخته شده را از توری عبور داده و آنرا صاف نمایید. 
)شکل8-29(.

شکل29-8-ساخت آستری قیری شاپان.
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شکل 33-8-رنگ سیلر و حالل آن ، تینر فوری.

شکل34-8- سیلرکاری در جهت الیاف.

- فقط نوک قلم مو را وارد رنگ نمایید.

- در رنگ کاری همیش��ه رنگ را از سمت باالی کار به پائیِن 
کار بزنید، زیرا هرگاه مقداری از رنگ به سمت پائین کار ریخته 
ش��ود با یک پارچه آس��تری براحتی می توانید رن��گ را از روی 

سطحی که رنگ نشده است، پاک کنید)شکل8-35(.

 شکل35-8- سیلرکاری در جهت خالف الیاف چوب)جهت بیراه چوب(.

- از شره کردن رنگ جلوگیری نمایید.

ع��ادت کنید پس از پایان هر کاری قلم م��و را با حالل به کار 
رفته شس��ته، آنرا ت��کان داده و با یک پارچه آس��تری تمیز کاماًل 

شکل31-8- زدن آستری همرنگی از پایی به باال.

به کمک یک قطعه چوب آن را به هم بزنید)شکل8-32(.

شکل32-8-رنگ سیلر و حالل آن ، تینر فوری.

هیچ گاه از آهن یا میله فلزی برای این کار استفاده نکنید. زیرا 
خطر انفجار وجود دارد.

هم��زن را از رنگ خارج کنی��د. اگر رنگ به صورت یک نخ 
ناز ک از همزن جاری شد رقت رنگ مناسب است.

رنگ به دس��ت آمده را از یک صافی یا جوراب نازک عبور 
دهید تا سطح رنگ صاف گردد.

در رنگ آمیزی با قلم مو بهتر اس��ت رنگ کمی غلیظ تر گرفته 
شود. 

در هنگام رنگ آمیزی با قلم مو به نکات زیر دقت کنید:
- س��عی کنید رنگ را در جهت الیاف روی س��طح کار بزنید 
س��پس در جهت بیراه بکشید تا پوش��ش کامل شود سپس مجدداً 

قلم مو را در راه الیاف بکشید)شکل33-8 و 8-34(.
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در صورت امکان از آبشار رنگ استفاده کنید.

ابتدا س��طح مورد نظ��ر ر ا بادگیری نموده تا ع��اری از گرد و 
غبار شود.

- روی مخ��رن رنگ، صافی یا جوراب ن��ازک قرار دهید و 
رنگ مورد نظر را داخل مخزن بریزید)شکل8-38(.

شکل38-8-هواکش بزرگ در کارگاه.

- ماش��ه پیس��توله را چند بار فش��ار دهید تا رنگ از پستانک 
خارج شود.

- توجه کنید برای سطوح پهن باید پیچ هوا را باز نمایید و برای 
سطوح باریک و کوچک پیچ هوا را کم باز نمایید)شکل8-39(.

شکل39-8-استفاده از جوراب نازک به عنوان صافی.

خشک نمایید)شکل36-8(، این عملیات را با رنگ های روغنی، 
و آستری نیز انجام دهید.

شکل36-8- سیلرکاری از سمت باال به سمت پایین.

4-5-�8رنگ�کاری�با�پیستوله�

پیس��توله بادی دارای س��وزنی به ش��ماره های 1/6، 1/8، 2 و 
... می باش��د که این ش��ماره ها  نشان دهنده ی قطر س��وزن پیستوله 

می باشد.

برای رنگ های فوری سوزن 1/6 مناسب است و برای پاشیدن 
رنگ ه��ای تمام پلی اس��تر از س��وزن 2 یا 2/5 اس��تفاده می کنند. 

بنابراین با توجه به نوع رنگ سوزن مورد نظر را انتخاب نمایید.

هنگام رنگ کاری با پیستوله، گرد و غبار رنگ در هوا پخش 
می ش��ود. عالوه بر مشکل تنفسی، ممکن اس��ت با کوچک ترین 
جرقه باعث انفجار و آتش س��وزی شود. بنابراین در یک کارگاه 

رنگ کاری از چند هواکش قوی استفاده کنید)شکل8-37(.

شکل37-8- شستن قلم مو با حالل به کار رفته.
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شکل42-8-با پیچاندن طرح رنگ، جهت پاشش رنگ تغییر می کند.

- پ��س از پایان رنگ کاری، کار را در جایی عاری از گرد و 
غبار قرار دهید تا غبارهای رنگ بر روی سطح کار ننشیند.

- کلی��ه قطعات پیس��توله را باز نموده و با ح��الل به کار رفته 
شسته و کاماًل خشک نمائید)شکل8-43(.

شکل 43-8- شستن پیستوله با حالل به کار رفته.

6-�8عیوب�ناشی�از�رنگ�کاری�و�رفع�آن�

ممکن اس��ت پس از رنگ کاری معایبی در سطِح رنگ شده 
مشاهده شود و علت آن می تواند عوامل زیر باشد:

1- پرداخت نشدن اصولي سطح کار
2- خشک نشدن کامل بتونه

3- استفاده از رنگی که با شرایط جوی محیط متناسب نباشد.
4- عدم مهارت در اس��تفاده ک��ردن از ابزارهای رنگ کاری 

مانند قلم مو و پیستوله
این عوامل باعث می شود که س��طح رنگ خورده معایب زیر 

را پیدا کند:

- فش��ار هوا بستگی به غلظت رنگ دارد. اصوالً اکثر رنگ ها 
را می توانید با فشار هوا برابر 40 تا 60 پوند مربع رنگ کاری کنید.

- فاصله پس��تانک پیستوله تا سطح کار را حدود 25 سانتی متر 
بگیرید. کم بودن این فاصله باعث ش��ره کردن رنگ و زیاد بودن 

این فاصله باعث پوست پرتقالی شدن رنگ مي شود)شکل8-40(.

شکل40-8-فاصله ی انگشت کوچک و شصت بین 15 تا 25 سانتی متر 
می باشد.

برای ش��روع کار ابتدا پیستوله را از سمت چپ به راست و از 
راست به چپ حرکت دهید.

هر وقت به انتهای کار رس��یدید دست را از ماشه بردارید. در 
هر حرکت رفت و برگشت 50 درصد رنگ قبلی را دوباره رنگ 

نمائید)شکل8-41(.

شکل41-8- پوشش 50 درصد رنگ قبلی.

- دقت کنید سرعت دست یکنواخت باشد.

- با چرخاندن پستانک پیستوله می توانید جهت چرخش رنگ 
را افقی و یا عمودی قرار دهید)شکل8-42(.
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2-6-�8عدم�چسبندگی�رنگ�روی�سطح�کار�

ای��ن عیب در اثر مرط��وب بودن چوب، چ��رب بودن چوب 
و اش��باع کردن چوب به وجود می آید. بهتر اس��ت از چوب های 

خشک، غیرچرب و غیراشباع استفاده نمود.

3-6-�8ترک�خوردگی�سطوح�رنگ�خورده�

ای��ن عیب در رنگ ه��ای رویی و براق به وج��ود می آید  و به 
شکل خطوط موازی ظاهر می شود و اغلب ادامه خطوط قلم موها 
می باش��ند. ب��رای رفع این عیب بهتر اس��ت رنگ های ب��راق را با 

پیستوله به سطح کار پاشید.

4-6-�8پوسته�پوسته�شدن�رنگ�

مهم ترین علت پوسته پوسته شدن رنگ این است که رنگ با 
حالل خوب مخلوط نشده است.

س��عی کنید هر رنگی را با توجه به پیشنهاد شرکت سازنده با 
حالل مخصوص حل کرده سپس آنرا خوب مخلوط نمائید.

5-6-�8دیر�خشک�شدن�رنگ�

ممکن است مدتی از رنگ کاری قطعه کاری گذشته باشد اما 
رنگ خشک نشده باشد این عیب ممکن است به دالیل زیر  باشد:

- هنگام استفاده از رنگ های هوا خشک یا نیمه هوا خشک، 
مقدار خشک کن کافی نبوده باشد.

- چند دست پشت سر هم سطح کار رنگ زده شده باشد که 
این حالت باعث دیرخشک شدن رنگ می گردد.

- دمای هوای کمتر از 4 درجه سانتی گراد بوده باشد.

- رطوبت هوا در هنگام رنگ کاری از 90 درصد بیشتر باشد.

6-6-�8پوست�پرتقالی�شدن�سطح�رنگ�

در این حالت روی س��طح رنگ شده دانه های ریزی به وجود 
می آید که ش��بیه پوست پرتقال می باشد. عامل اصلی آن باالبودن 

غلظت رنگ می باشد)شکل8-46(.

- سطح رنگ تاول بزند.
- رنگ به سطح کار نچسبد.

- روی سطح رنگ خورده ترک هایی به وجود آید.
- رنگ پوسته پوسته شود.
- رنگ دیر خشک شود.

- رنگ حالت پوست پرتقالی پیدا کند.
- رنگ شره کند.

- روی سطح رنگ سوراخ های سنجاقی مشاهده گردد.

1-6-�8تاول�زدگی�

ه��رگاه رطوبت در زیر رنگ باقی بماند و چوب رنگ ش��ده 
بالفاصله در معرض نور خورش��ید قرار گیرد، حالت تاول زدگی 

به وجود می آید)شکل8-44(.

شکل44-8- تاول زدگی سطح کار بعد از رنگ. 

ب��رای رفع این عیب بهتر اس��ت از چوب های خش��ک و نرم 
استفاده نمائید )شکل8-45(. 

شکل45-8- تاول زدگی یکسره.
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شکل48-8- سوراخ های سنجاقی.

7-�8رعایت�نکات�ایمنی�در�رنگ�کاری�

1- از ش��وخی کردن در کارگاه رن��گ کاری جداً خودداری 
نمایید.

2- هرگز در اتاق رنگ کاری آتش روشن نکنید.

3- مواد و وس��ایل خاموش کننده ی آت��ش در کارگاه وجود 
داشته باشد.

4- س��عی کنید هنگام رنگ کاری با پیس��توله از آبشار رنگ 
اس��تفاده نمایید، در صورت نبودن آبش��ار رنگ از دستگاه تهویه 

استفاده کنید.

5- هنگام رنگ کاری سعی کنید از دستکش، ماسک تنفسي 
و کاله استفاده نمایید.

6- هیچ گاه با پیستوله شوخی نکنید.

7- بع��د از اتم��ام کار حتماً ب��رق کمپرس��ور را قطع کرده و 
شیلنگ کمپرسور را جمع کنید.

8- در رنگ کاری خط تولید از ماسک های فیلتردار یا مجهز 
به کپسول هوا استفاده نمایید.

9- از لباس کار یکسره و غیرگشاد استفاده کنید.

10- بعد از استفاده از حالل ها، درب آن ها را محکم ببندید.

11- کمپرسور را خارج از اتاق رنگ کاری قرار دهید.

12- از ریختن حالل ها در کف کارگاه خودداری نمائید.

13- محیط کارگاه را بعد از جمع آوری مواد، ابزار و وس��ایل 
کاماًل نظافت نمائید.

شکل46-8- حالت پوست پرتقالی شدن سطح رنگ شده.

7-6-�8شره�کردن�رنگ�

این حالت زمانی پیش می آید که در کارهای ایس��تاده، سطح 
رنگ خورده ی خی��س را مجدداً رنگ نمایید یا فاصله پس��تانک 
پیس��توله از س��طح کار کمت��ر از 15 س��انتی متر باش��د که باعث 

شره کردن رنگ می شود)شکل8-47(.

شکل47-8- شره کردن رنگ.

8-6-�8سوراخ�های�سنجاقی�

علت آن اس��تفاده نامناسب از رقیق کننده ها می باشد، همچنین 
ممک��ن اس��ت در داخ��ل رنگ ه��ا حباب وجود داش��ته باش��د.

)شکل8-48(.
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آزمون پایانی 8 

1- کار برد کهنه رنگ کاری را بنویسید.

2- موارد استفاده از قلم موی معمولی را بنویسید.

3- کم و زیاد بودن فاصله پستانک پیستوله از سطح کار چه معایبی را به وجود می آورد؟

4- علت تاول زدگی سطح رنگ چیست؟

5- چرا نبایستی قلم موها را تا انتها ی موها وارد رقیق کننده کرد؟

6- با باز کردن و بستن پیچ تنظیم هوا نوع پاشش رنگ چگونه خواهد شد؟

7- مخزن رنگ پیستوله خط تولید .......... قرار دارد.

الف( زیر پیستوله            ب( باالی پیستوله

ج( خارج از کارگاه         د( همه موارد

8- برای رنگ آمیزی لبه های کار و زهوارها از قلم موی ............ استفاده می شود.

الف( معمولی   ب( مغاری   ج( گرد   د( شوتکه ای

9- سه علت اساسی عیوب ناشی از رنگ کاری را بیان کنید.

10- در رنگ کاری با قلم مو رنگ از سمت .......... به سمت ......... کار زده می شود.

الف( باال- پائین             ب( پائین- باال

ج( فرقی نمی کند            د( هیچکدام
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 واحد
كار
نهم 9

توانایی تهویه 
كارگاه رنگ كاری 

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- نکات ایمنی و حفاظتی را در هنگام تهویه کارگاه رعایت کند.

2- کاربرد انواع فن های تهویه را بیان نماید.

3- اصول کار با دستگاه آبشار رنگ را شرح دهد.

4- لی آ ت )چیدمان( را بداند.

5- یک کار را طبق اصول با دستگاه آبشار رنگ، رنگ کاری نماید.

6- از لباس کار مناسب و در صورت امکان یکسره استفاده کند.

7- از عینک محافظتی، دستکش، کفش ایمنی و کاله استفاده کند.

8- در پایان کار ضمن جمع آوری ابزار، مواد و وسایل، محیط کارگاه را نظافت نماید.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

2810





127واحد کارنهم:  توانایی تهویه کارگاه رنگ کاری 

پیش آزمون 9

1- برای جلوگیری از گرد و غبار در کارگاه رنگ کاری چه عملیاتی بایستی انجام داد؟

2- مفهوم لی آ ت )چیدمان( چیست؟

3- اصول نصب انواع فن ها در کارگاه های رنگ کاری را بیان کنید.

4- جنس  اسکلت و بدنه آبشار رنگ از........... است.

الف( بتن             ب( فلز        

ج( آجر               د( چوب

5- یک کار خود رنگ را با استفاده از آبشار رنگ به کمک پیستوله و جریان هوای فشرده کمپرسور رنگ کاری نمایید.
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سمت پایین و به بیرون از کارگاه رنگ کاری هدایت شود. 

در کارگاه های رنگ کاری دقت ش��ود از فن های قوی در دو 
طرف کارگاه با فاصله ی مناسب استفاه شود. علت این کار وجود 
گرد و غبار ناش��ی از رنگ می باش��د که در تمامی فضای کارگاه 

منتشر شده  است.

دقت کنید کارگاه رنگ کاری، انبار رنگ و اتاقی که کارهای 
رنگ شده را در آن قرار می دهید از یکدیگر جدا باشند.

2-1-�9آبشار�رنگ�

در کارگاه  رنگ کاری وجود یک دستگاه آبشار رنگ الزامی 
است)شکل9-2(.

شکل2-9- آبشار رنگ.

علت الزام این کار:

1- گرد و غبار ناشی از رنگ کاری در محیط کارگاه به شکل 
قابل توجهی کاهش می یابد.

2- به سیستم تنفسی رنگ کار کمتر آسیب می رسد.

3- س��طح کارگا ه دراثر رنگ لغزنده نمی شود، مخصوصاً در 
رنگ آمیزی پلی استر که سطح زمین را الیه ای از رنگ می پوشاند.

3-1-�9عملکرد�آبشار�رنگ�

آبش��ار رنگ از یک اسکلت با چهار چوب فلزی تشکیل شده 
است)شکل9-3(.

توانایی تهویه كارگاه رنگ كاری

1-�9سیستم�های��تهویه�وکار�بردآن�

یکی از مشکالتی که کارگاه های صنایع چوب و رنگ کاری 
با آن مواجه هستند گرد و غبارها می باشد.

گرد و غبار  از چند طریق به وجود می آید.

1- در اثر کار با ماشین آالت صنایع چوب و ابزارهای برقی.

2- در اثر سنباده کاری سطوح چوب و بتونه ها با ماشین پوست ها.

3- در اثر رنگ آمیزی با پیس��توله، که در این حالت بر اثر فشار 
ب��اد )ذرات  ریز رنگ بصورت گرد و  غبار در فضا پخش می ش��ود.

)شکل9-1(.

شکل1-9- گرد و غبار ناشی از کار با پیستوله.

4- گرد و غبار داخل و  بیرون محیط کارگاه.

وقت��ی گرد و غبار در هوا پخش می ش��ود کنترل آن مش��کل 
خواهد بود، بنابراین بایس��تی گرد و غب��ار را جمع آوری کرده و 

اجازه پخش آن را در محیط کارگاه نداد.

اس��تفاده از فن های تهویه ی هوا این م��کان را به  ما  می دهد تا 
 گرد و غبار را  از محیط کارگاه به بیرون انتقال  دهیم.

فن ها در ش��کل ها و ابعاد مختلفی س��اخته می شوند، همچنین 
اساس  کار آن ها  یکی می باشد .

1-1-�9چیدمان�فن�ها�)لی�آت(�

بهتر است دستگاه های فن در مقابل رنگ کار در قسمت پایین 
دیوار کار ش��ود تا هنگام رنگ کاری گردوغبار ناش��ی از کار به 
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- کاله
- لباس  کار

- کفش
- دستگاه  آبشار رنگ

- فن و هوا کش مناسب
مقداری از س��یلر را داخل قوطی ریخته و روی آن تینر فوری 
بریزید و با یک همزن به خو بی آن را مخلوط نمائید)شکل9-4(.

شکل4-9- سیلر و حالل آن، تینر فوری.

روی پیس��توله صافی قرار داده و رن��گ را داخل آن بریزید.
)شکل9-5(.

شکل5-9- استفاده از جوراب نازک به عنوان صافی.

قطعه کار را روی صفحه گردان  جلوی دس��تگاه آبشار رنگ 
قرار دهید)شکل9-6(.

شکل3-9-یک آبشار رنگ با اسکلت فلزی.

این دستگاه مجهز به یک پمپ آب می باشد. این پمپ خارج 
از محیط کارگاه قرار دارد.

همزمان با روش��ن کردن دستگاه، پمپ آب، روشن می شود و 
توسط سیستم لوله کشی آب از س��مت باالی بدنه به سمت پا یین 

آبشار رنگ جریان می یابد.

ذرات گرد و غبار ناش��ی از رنگ کاری به سطح آب خورده، 
جذب آب شده و به سمت پائین هدایت  می شود.

در زی��ر و جلوی دس��تگاه دریچه های فاض��الب وجود دارد 
که آب آغش��ته به رنگ را می توان پس از پایان شیفت کاری از 

محیط کارگاه خارج  کرد.

دستورالعمل�کارگاهی

اصول�کار�با�دستگاه�آبشار�رنگ

قبل از شروع به کار، ابزار، مواد و وسایل زیر را آماده کنید.
صفحه گردان  رنگ کاری

- پیستوله
- سیلر

- تینر فوری
- صافی

- دستکش
- ماسک فیلتر دار
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شکل6-9 صفحه گردان.

جریان  هوای فشرده کمپرسور را باز نمایید.

دهانه پخش رنگ را با توجه به صفحه کار تنظیم نمایید.
پس��تانک پیس��توله را در فاصله 15 تا 25 سانتی متری  کار قرار 

داده به آرامی کار را رنگ نمایید.
گ��رد و غبار ناش��ی از رنگ ب��ه جریان آب بدنه ه��ا برخورد 

می کند و از طریق دریچه ها وارد فاضالب می شود.
ب��ا دقت در فضای کارگاه مالحظه می نمایید که غلظت گرد و 
غبار بسیار کمتر از زمانی بوده است که از فن و آبشار رنگ استفاده 

نمی کردید.
الزم به ذکراس��ت بعد از پایان رنگ کاری به مدت چند دقیقه  

دستگاه آبشار رنگ روشن باشد تا بقایای رنگ از بین برود.
بع��د از اتمام کار، قطعه کار را س��ریعاً به ات��اق دیگری انتقال 

دهید تا گرد و غبار روی آن ننشیند.
کلیه قس��مت های پیس��توله را باز کرده و با حالل به کار رفته، 
شستش��و داده و خش��ک نمایید و مجدداً قطعات پیستوله را به هم 

متصل نمایید)شکل9-7(.

شکل7-9- هنگام شستشوی پیستوله رنگ کاری کامال قعات آنرا 
بازنموده و تمیز کنید.

در پایان ضمن جمع آوری مواد ابزار و وس��ایل محیط کار گاه 
را نظافت کنید.
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آزمون پایانی 9 

1- در یک کارگاه رنگ کاری گرد و غبار از چند  طریق به وجود می آید؟

2- استفاده  از آبشار رنگ در کارگاه رنگ کاری چه مزیتی دارد؟

3- در مورد سیستم کارکرد آبشار رنگ توضیح دهید.

4- در صورت نبودن آبشار رنگ چه پیشنهادی  می کنید؟

5- فاصله پستانک پیستوله تا سطح کار چقدر باید باشد ؟





133واحد کار اول:  توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و انجام کمک های اولیه 

 واحد
كار

دهم 10

توانایی 

روغن اندود كردن

 كار ساخته شده

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- انواع روغن های مورد مصرف در رنگ کاری را نام ببرد.

2- میزان چسبندگی و قدرت خشک شوندگی روغن ها را بداند.

3- در مورد آماده سازی و رقیق کاری روغن ها توضیح دهد.

4- اصول حفاظتي و ایمنی کار با روغن ها را رعایت کند.

5- طبق اصول یک قطعه کار را روغن اندود نماید.

6- در پایان ضمن جمع آوری وسایل، نظافت کارگاه انجام گیرد.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

235
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پیش آزمون 10

1- سه مورد از نکات  ایمنی در هنگام کار با روغن ها را بنویسید.

2- مورد مصرف روغن الیف را شرح دهید.

3- دالیل روغن اندود کردن سطح کار را بیان کنید.

4- برای میز کار کدام روغن مناسب بوده و علت آن چیست؟

5- یک کار را طبق اصول با قلم مو و پارچه آستری رنگ کاری ر وغن کاری نمایید.
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ای��ن روغن ریش��ه گیاه��ی  دارد و ب��ه همین دلی��ل خاصیت 
اش��باع کنندگی آن زیاد اس��ت از این رو، بیش��تر برای محافظت 
چوب هایی به کار می رود که در مقابل گرما و آب مورد اس��تفاده 

قرار  می گیرند.

در کار گاه صنایع چوب برای اشباع میز کار از این نوع روغن 
استفاده می کنند)شکل10-3(.

شکل3-10- روغن اندود کردن میزکار با روغن بزرک.

روغن بزرک را با قلم مو و کهنه رنگ کاری روی س��طح کار 
می مالند)شکل10-4(.

شکل4-10- روغن اندود کردن سطح یک نئوپان با روغن بزرک.

استفاده از کهنه رنگ کاری این حسن را دارد که حرکت مالشی 
پارچه باعث ایجاد اصطکاک و نفوذ بیش تر روغن بزرک می شود.

2-1-�10روغن�الیف�

رنگ این روغن قهوه ای روشن می باشد  و دو نوع آن در بازار 
وجود دارد. 

توانایی روغن اندود كردن كار ساخته  شده

1-�10روغن�اندود�کردن�قطعات

ب��رای محافظت از نفوذ رطوبت به چوب، اش��باع چوب، بهتر 
چسبیدن بتونه به سطح کار و کم مصرف شدن  رنگ نهایی، سطح 

کار را روغن اندود می نمایند)شکل10-1(.

شکل1-10- روغن اندود کردن سطح کار.

در اینج��ا به تعدادی از روغن ها، کاربرد و میزان چس��بندگی 
آنها اشاره می کنیم.

1-1-�10روغن�بزرک�

یک��ی از روغن هایی که برای جال دادن طبیعی به چوب مورد 
استفاده قرار می گیرد روغن بزرک می باشد)شکل10-2(.

شکل2-10- روغن بزرک و حالل آن، تینر روغنی.

خاصیت جال دهندگی این روغن کم اس��ت، بنابراین بایستی 
چند بار آن را روی سطح کار زد.
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شکل7-10- روغن اندود کردن سطح چوب نراد با روغن الیف.

3-1-�10روغن�اسکاتیف�

رنگ این روغن قهوه ای تیره و بسیار رقیق  می باشد.

خاصیت خشک شوندگی و چسبندگی آن زیاد می باشد.

در بعض��ی از اوقات در س��اخت بتونه روغن��ي به جای روغن 
الیف مورد مصرف قرار می گیرد.

دستوالعمل�کارگاهی�روغن�اندود�کردن�سطح�کا�ر

قبل از شروع کار مواد و وسایل زیر را آماده کنید.

- میزکار

- قلم موی پهن و باریک

- کهنه رنگ کاری - صافی

- قطعه کار

- روغن بزرک

- روغن الیف

- اسکاتیف

- تینر زوغنی

- ماسک

- دستکش

مق��داری از روغن الی��ف را داخل یک قوطی ریخته س��پس 
روی آن کم��ی تینر روغنی بریزید و با همزن چوبی به خوبی آنرا 

مخلوط کنید)شکل10-8(.

نوع اول، روغن الیف ش��ماره  1 اس��ت که مخصوص ساخت 
بتونه روغنی می باشد)شکل10-5(.

شکل5-10- روغن الیف مخصوص بتونه روغنی.

ن��وع دوم آن، ب��رای روغن ان��دود کردن س��طح کار به کار 
می رود)شکل10-6(.

شکل6-10- روغن الیف زیرکار.

از این روغن در نقاشی ساختمان استفاده  مي شود و دیوارهاي 
گچي رنگ نخورده را با آن روغن اندود مي کنند. روغن الیف از 
چس��بندگی خو بی برخوردار اس��ت و به کمک پارچه و قلم مو به 
س��طح کار زده  می ش��ود. مدت زمان خشک شدن آن 12 ساعت  

می باشد. همچنین حالل این روغن تینر روغنی است.

روغن زدن به چوب باعث بهتر چسبیدن بتونه به کار می شود.
)شکل10-7(.
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دقت کنید قب��ل  از روغن کاری س��طح کار را  از گرد و غبار 
پاک کرده و بعد از روغن کاری قطعه کاری را در جایی عاری از 

گرد و غبار قرار دهید.

2-�10روغن�اندود�کردن�سطح�کار�با�روغن�بزرک�

مقداری روغن بزرک داخل یک قوط��ی بریزید. برای رقیق 
ک��ردن آن می توانید  مقداری تینر ر و غنی یا روغن خش��ک کننده 
اس��کاتیف اضافه نمایید، س��پس بوس��یله یک قلم مو تمام سطح 
چوب را آغش��ته نمایید تا سطح کار کامال اشباع شود. بهتر است 
ای��ن کار بر روی میز کار کارگاه انجام ش��ود، برای این کار ابتدا 
تمام سطح صفحه میز کار را تمیز نمایید به طوری که عاری از هر 

نوع میخ، پیچ و گرد و غبار باشد.

در صورت وجود رنگ یا چسب روی میز کار می توانید به کمک 
رنده خشی و لیسه پرداخت آن را بر طرف نمائید)شکل10-11(.

شکل11-10- برداشتن چسب، رنگ و مواد اضافی از روی میز کار به 
کمک لیسه پرداخت.

به کمک قلم مو و یا کهنه رنگ کاري سطح کار را روغن کاری 
نمایید)شکل10-12(.

شکل12-10- استفاده از کهنه رنگ کاری برای نفوذ بهتر روغن بزرک. 

شکل8-10- رقیق کردن روغن الیف با تینر روغنی.

دقت کنید برای دست اول، روغن الیف را رقیق تر انتخاب کنید 
تا بهتر بتوانند در چوب نفوذ کند س��پس آنرا از صافی عبور دهید.

چون این روغن حالت چربی و چس��بندگی زیادی دارد، بنابراین 
سعی کنید از دستکش استفاده نمایید)شکل10-9(.

شکل9-10- استفاده از دستکش الستیکی برای محافظت از پوست دست.

با استفاده از قلم مو و کهنه رنگ کاری سطح کار را  روغن اندود 
کنید)شکل10-10(.

شکل10-10- روغن اندود کردن سطح نئوپان با روغن الیف با استفاده از 
قلم موی پهن.
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از دستکش و ماسک تنفسی استفاده نمائید.

پس از خشک شدن می توانید این عمل را دوباره تکرار نمائید.

در پای��ان کلیه قلم مو ها را با حالل های به کار رفته تمیز کرده 
و خش��ک نمائید، سپس کلیه مواد ابزار و وسایل را جمع نموده و 

محیط کارگاه را نظافت نمایید.

دقت کنید عمل شستشوی قلم مو درون ظرفی که محتوی حالل 
مناس��ب باش��د صورت گیرد و از ریختن ح��الل روی قلم مو برای 
شستش��وی آن خودداری کنید. زیرا در این صورت عالوه بر خوب 
تمیز نشدن قلم مو،  حالل بیشتری مصرف خواهد شد)شکل10-13(.

شکل13-10- شستن قلم مو با حالل به روش ناصحیح.
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آزمون پایانی 10 

1- دالیل روغن اندود کردن سطح کار را بنویسید.

2- کاربرد روغن بزرک را بیان کنید.

3- در روغن کاری استفاده از کهنه رنگ کاری چه مزیتی نسبت به قلم مو دارد؟

4- کدامیک از روغن های زیر به رنگ قهوه ای تیره است؟

الف( الیف                ب( بزرگ      

ج( اسکاتیف              د( جال

5- حالل روغن بزرک  ............. می باشد.

الف( تینر فوری           ب( تینر روغنی  

ج( آب                    د( روغن الیف

× 50 س��انتی متر انتخاب نموده و به کمک روغن الیف و روغن بزرک دو روي آن را  6- یک صفحه نئوپان خام به ابعاد 50 
روغن اندود نمایید.
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واحد
 كار

یازدهم 11

توانایی رنگ كاری 
پوششی 

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- رنگ پوششی را تعریف  کند.

2- انواع  رنگ های پوششی را نام ببرد.

3- کاربرد اکلیل ها را شرح دهد.

4- نکات  ایمنی در رنگ کاری، با رنگ های پوششی را رعایت کند. 

5- با استفاده از قلم مو، پیستوله و سایر ابزار رنگ کاری یک قطعه کار را رنگ پوششي نماید.

6- در پایان  ضمن جمع آوری ابزار و وسایل محیط کار گاه را نظافت نماید.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

52025
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پیش آزمون 11

1- رنگ های  پوششی را تعریف کنید.

2- موادی که در ساخت رنگ روغنی بکار می رود را نام ببرید.

3- مواد مصرف رنگ روغنی را بیان کنید.

4- اکلیل ها  را  تعریف کنید.

5- طریقه ساخت رنگ های  فوری را شرح دهید.

6- حالل  رنگ های  پالستیکی ............. می باشد.

الف- تینر فوری      ب- تینر روغنی     

ج- آب                 د- بنزین

7-نام دیگر رنگ های پوششی  ......... می باشد.

الف- رنگ غیر شفاف           ب- رنگ شفاف

ج- رنگ مات                      د- رنگ روغنی
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2-�11انواع�رنگ�های��پوششی

1-2-�11رنگ�روغنی�

ای��ن رنگ در بازار در قوطی ها ی 1، 4، 12و 20 لیتری عرضه 
می شود. البته رنگ های ربع کیلویی و نیم کیلویی نیز وجود دارد.

)شکل11-3(.

شکل3-11- چند نمونه رنگ روغنی.

واحد حجمی رنگ لیتر اس��ت. اما در بازار به صورت عامیانه 
به کیلو نیز سنجیده می شود. 

رنگ ه��ای روغن��ی ترکیب��ی از پ��ودر رن��گ، روغنی جال، 
اسکاتیف،  حالل   و مواد انعطاف می باشد.

نوع رنگ قوطی توس��ط پودر رنگ مشخص می گردد یعنی 
اگر پودر رنگ قرمز باشد رنگ روغنی قرمز خواهد بود.

رنگ های روغنی به دو دس��ته مات و براق تقس��یم می شوند.
)شکل11-4(.

شکل4-11- چند نمونه رنگ روغنی مات و براق. 

توانایی رنگ كاری پوششی

رنگ عبارت است از مایعی که برای پوشش سطوح مختلف 
چو بی  و غیر چوبی به کار می رود)شکل11-1(.

شکل1-11- یک کمد رنگ شده از جنس تخته خرده چوب.

رنگ های مورد مصرف در صنایع چوب به 2 دس��ته  تقس��یم 
می شوند.

1- رنگ های  پوششی

2- رنگ های  غیر پوششی

1-�11رنگ�های��پوششی�

این  رنگ روی س��طح چوب را می پوشاند به طوری که الیاف 
و موج ه��ای چوب از زیر دیده نمی ش��ود. به رنگ های پوشش��ی 

رنگ های غیر شفاف نیز می گویند)شکل11-2(.

شکل2-11- هواپیمای ساخته شده از چوب ماسیو با رنگ پوشش روغنی.
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برای ساخت این رنگ آن را با تینر روغنی مخلوط کنید.

در ص��ورت نب��ودن تینر روغن��ی می توانید از نف��ت یا بنزین 
استفاده نمایید.

این رنگ را می توان به کمک قلم مو و پیس��توله روی س��طح 
کار زد)شکل7-11 و 11-8(.

شکل7-11- زدن رنگ روغنی به کار با قلم مو.

شکل8-11- زدن رنگ روغن به کار با پیستوله.

زمان  خشک ش��دن سطحی رنگ 4 تا 6 ساعت است اما پس 
از 12 ساعت  به طور کامل خشک می شود.

البته رطوبت هوا  و درجه حرارت در خشک شدن رنگ تاثیر 
دارد.

3-2-�11رنگ�های�تینری�یا�فوری�

این رنگ ها در دو نوع مات و براق و در قوطی های 1، 4و 20 
لیتری به  بازار عرضه می شود.

2-2-�11رنگ�مات

این رنگ ها ش��فاف و براق نب��وده و به صورت آماده در بازار 
وج��ود دارد. در صورت  عدم دسترس��ی به رن��گ مات، می توان  
رن��گ روغنی را با ماده مات کنن��ده مخلوط کرد و رنگ مات  از 

آن به دست آورد)شکل11-5(.

شکل5-11- مات کننده رنگ روغنی.

• مورد�مصرف�رنگ�ها�ی�روغنی�

این رنگ ها بیش��تر در جاهایي که در معرض رطوبت و باران 
ق��رار دارند مانند درب حمام، دستش��ویی، وس��ایل آزمایش��گاه 
کابین��ت آش��پزخانه، پنجره ه��ای  س��اختمان مورد اس��تفاده  قرار 

می گیرد)شکل11-6(.

شکل6-11- یک درب رنگ شده با رنگ روغنی.
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4-2-�11رنگ�های��پالستیکی�

حالل این رنگ آب می باش��د و در مقابل حرارت و رطوبت 
مقاومت ندارد)شکل11-11(.

شکل11-11- رقیق کردن رنگ پالستیک با آب.

ای��ن رن��گ در قوطی ه��ای 1، 4، 12و20 کیلوی��ی به  فروش 
می رس��د. از این  رنگ برای  رنگ آمیزی س��طوح گچی، سیمانی 

و... استفاده می کنند.

3-�11اکلیل�ها�

اکلیل ه��ا، پودر فلزاتی مانند آلومینیوم ، برنز و مس  می باش��د. 
که به ترتیب از آن پودر نقره ا ی رنگ،  پودر طالیی و  پودر مس��ی 

 بدست  می آید)شکل11-12(.

شکل12-11- چند نمونه اکلیل.

این پودره��ا را می توان با انواع رنگ ه��ا، روغن ها و الک ها  
مخلوط نمود)شکل 11-13(.

حالل این رنگ ها تینر فوری می باش��د و با قلم مو و پیستوله به 
سطح کار زده می شود)شکل11-9(.

شکل 11-9

رنگ فوری و حالل آن تینر فوری 4 و 20 لیتری.

به علت آنکه سرعت خشک شدن آن زیاد است  قلم مو برای  
این کار مناسب نیست. زمان خشک شدن کامل آن 6 تا 8 ساعت 

می باشد)شکل11-10(.

شکل10-11- استفاده از پیستوله برای پاشیدن رنگ فوری به روی سطح 
کار. 

این رنگ ها قابلیت پولیش پذیری دارند و جزء رنگ های هوا 
خشک می باشد.
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شکل 15-11- استفاده از دستکش هنگام کار با رنگ های پوششی.

- به علت آنکه رنگ های پوششي خصوصاً رنگ های تینری 
و فوری با پیس��توله به  سطح کار زده  می شوند گرد و غبار زیادی 
تولی��د می کنند، بنابراین برای  جلوگیری از انتش��ار گرد و غبار از 

آبشار رنگ استفاده نمایید. 

- هی��چ گاه بقایای رنگ را بر روی موهای قلم مو و پیس��توله 
باقی نگذارید. آنها را  با حالل های به کار رفته تمیز شس��ته و سپس 

خشک نمایید.

- از ماسک، کاله، عینک و لباس کار مناسب استفاده کنید.

- در پایان دس��ت ها را با ّآب و صابون شسته و کاماًل خشک 
نمائید)شکل11-16(.

شکل16-11- شستن دست ها با آب و صابون.

شکل13-11- ترکیب اکلیل با رنگ روغنی.

اکلیل ها اگر با رنگ مخلوط شوند رنگ را به صورت متالیک 
در می آورن��د مث��اًل از ترکیب پ��ودر آلومینیوم با رنگ مش��کی 

می توان  رنگ نوک مدادی بدست  آورد.

4-�11نکات�ایمنی�در�رنگ�کاری�پوششی�

- دقت کنید قبل از ش��روع رنگ کاری دس��ت های خود را با 
کرم های  مخصوص چرب نموده  تا رنگ، کمتر  در روی دست ها 

باقی بماند)شکل 11-14(.

شکل14-11- استفاده از کرم قبل از رنگ کاری پوششی.

- همیش��ه س��عی کنید در هنگام کار از دس��تکش الستیکی 
استفاده نمایید)شکل11-15(.
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2- بتونه کردن ترک ها و سوراخ های  بزرگ با بتونه  سریشمی

3- سنباده کاری تمام  سطح

4- ماستیک کاری با بتونه سریشی)شکل11-18(.

شکل18-11- ماستیک کاری سطح کار.

5-سنباده کاری سطوح ماستیک کاری شده)شکل11-19(.

شکل19-11- سنباده کاری سطوح ماستیک کاری شده.

6- سیلرکاری روی سطح کار

7- سنباده کاری با پوست  آب

دستورالعمل�کارگاهی

الف(�رنگ�کاری�پوشش

 قبل از شروع  کار، مواد، وسایل  و ابزارهای زیر را آماده  کنید.

- میز گردان
- آبشار رنگ

- انواع  قلم مو معمولی شوتکه مانند
- پیستوله

- کمپرسور
- کهنه رنگ کاری و صافی

- رنگ روغنی ربع  کیلویی در چند رنگ
- رنگ های  فوری
- رنگ پالستیک

- دستکش الستیکی
- عینک
- ماسک

- کاله
- لباس کار

- کفش
برای رنگ کاری یک کار پوشش��ی بایس��تی مراحل زیر را به  

ترتیب اجرا نمایید:

1- سنبه کردن میخ ها

شکل17-11- سنبه کردن میخ در یک کار پوششی.
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دقت شود رنگ روغنی مورد نظر شما مات یا براق می باشد.

ب��رای براق ت��ر ش��دن س��طح رن��گ می توانید پ��س از پایان 
رنگ کاری و خشک شدن س��طح رویه، روی سطح کار را  کیلر 

روغنی یا روغن جال بزنید)شکل11-21(.

شکل21-11- زدن روغن جال روی سطح نیم پلی استر.

آبشار رنگ را به کار اندازید.

قطعه کار را روی پایه گردان قرار دهید. روی مخزن پیس��توله 
صافی قرار داده و رنگ را داخل مخزن بریزید)شکل11-22(.

شکل22-11- صاف کردن رنگ با استفاده از جوراب نازک.

فاصله پیس��توله تا سطح کار را رعایت کنید، سپس سطح  کار 
را  به کمک پیستوله رنگ آمیزی نمایید.

به کمک قلم مو نیز می توان رنگ روغنی را روی س��طح کار 
زد.

8- بتونه فوری

9- سنباده کاری پوست آب

10- آستری فوری

11- لکه گیری

12- سنباده کاری )ته پوست(

13- رنگ نهایی که ممکن است فوری یا روغنی باشد.

دقت کنید زیر کار در آوردن برای رنگ پوشش��ی یک اصل 
مهم است.

بعض��ی از رن��گ کاران ا بت��دا کل کار را  س��یلر ز ده و پس از 
پوس��ت  آب کاری ش��روع به بتونه سریش��ی می کنن��د. بعضی از 
رنگ کاران از بتونه روغنی اس��تفاده می کنند، این  عملیات نیاز به 

تجربه باال دارد)شکل11-20(.

شکل20-11- بوم کردن سطح تخته خرده چوب با سیلر.

روی آس��تری و رنگ ه��ای ف��وری می ت��وان از آس��تری و 
رنگ ه��ای روغنی  اس��تفاده نمود، اما روی آس��تری و رنگ های 
روغنی نمی توان از آس��تری و رنگ های فوری استفاده کرد، زیرا 
ح��الل رنگ های فوری، تینر فوری می باش��د و این حالل قوی تر 
از تینر  روغنی ب��وده و در صورت مصرف رنگ های فوری روی 

رنگ های روغنی، اثر کرده و آنرا حل می کند.

پس از آماده ش��دن س��طح کار مقداری از رن��گ روغنی را 
داخل قوطی ریخته و به آن تینر روغنی اضافه نمائید.
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شکل25-11- شستن پیستوله.

ج(�کار�با��رنگ�پالستیک�

مق��داری از رنگ پالس��تیک را داخل یک ظ��رف یا قوطی 
ریخته و با آب رقیق نمائید. بهتر اس��ت برای رقیق کردن رنگ از 

دست استفاده نمائید)شکل11-26(.

شکل26-11- رقیق کردن رنگ پالستیک با آب به کمک دست.

ب(�رنگ�کاری�فوری

قطع��ه کار دیگری تهیه کنید. پس از زیر س��ازی  کامل آن را 
برای  رنگ کاری فوری آماده کنید.

مق��داری رنگ ف��وری مات یا ب��راق را در داخل یک قوطی 
ریخت��ه و ب��ه آن تینر فوری اضاف��ه  نمائید. س��پس آن را به خوبی 

مخلوط نمائید)شکل11-23(.

شکل23-11- رقیق کردن رنگ فوری با تینر فوری.

به  کمک پیس��توله رنگ را روی سطح کار بپاشید. دقت کنید 
آس��تری و رنگ های  فوری سریع خشک مي شود بنابراین  بایستی 
در هنگام رنگ کاری نهایت دقت را به عمل بیاورید)شکل11-24(.

شکل24-11- پاشیدن رنگ فوری با پیستوله.

پس از پایان کار قطع��ه کار را در جایی عاری از گرد و غبار 
قرار دهید. قلم مو ها و پیس��توله را با حالل به کار گرفته شده تمیز، 

شسته و خشک  نمائید)شکل11-25(.
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 بع��د از رقیق کردن کامل رنگ دس��ت های خود را بش��وئید. 
یک دیوار گچی یا بتونی در مدرسه انتخاب نمائید. به کمک گچ 
تحریر یک  مستطیل ترسیم نمائید. سپس به کمک قلم مو، دیوارها 

را با رنگ پالستیک رنگ آمیزی نمائید)شکل11-27(.

شکل27-11- یک دیوار رنگ و نوشته شده با رنگ پالستیک.

دقت کنید پوش��ش رنگ پالستیک کم است بنابراین بایستی 
بعد از خشک شدن بار دیگر آن را رنگ کرد.

پیس��توله برای رنگ کاری پالستیکی مناسب نیست. قلم مو را 
با حالل رنگ پالس��تیک که آب می باشد کاماًل شسته و خشک 

نمایید)شکل11-28(.

شکل28-11- شستن قلم مو پس از رنگ کاری با رنگ پالستیک.

د(�رنگ�کاری�اکلیلی

پس از پایان رنگ کاری پوششی مقداری از اکلیل را با بنزین 
مخلوط کرده و داخل پیستوله بریزید.

فش��ار باد کمپرس��ور را کم نمایید به طوری ک��ه مایع داخل 
پیستوله به صورت بارشی روی سطح کار پاشیده  شود)شکل11-29(.

شکل29-11- کم کردن فشار باد کمپرسور با استفاده از شیر خروج هوا. 

اکلیل ها به صورت لکه های زیبایی روی سطح کار  باقی می ماند.

بعد از خشک شدن س��طح کار می توان روی آن نیم پلی استر 
یا کیلر روغنی زد.

پ��س از پایان رنگ اکلیلی پیس��توله را با تینر بش��وئید و آنرا 
کامال خش��ک نمایید. این کار را با نهای��ت دقت و احتیاط انجام 
دهید زیرا احتمال جرقه و آتش سوزی وجود دارد)شکل11-30(.

شکل30-11- شستن پیستوله با تینر.

 در پایان کلیه ابزارها، وس��ایل م��واد و رنگ ها را جمع آوری 
کنید و محیط کارگاه را نظافت نمایید.
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آزمون پایانی 11 

1- رنگ های مورد مصرف درصنایع  چوب به چند دسته تقسیم می شوند ؟

2- چگونه می توان رنگ روغنی براق را مات کرد؟

3- مورد مصرف رنگ های روغنی را بنویسید.

4- کدام جمله ی زیر صحیح می باشد.

الف- روی رنگ های فوری  می توان رنگ روغنی زد.

ب- روی رنگ های روغنی می توان رنگ فوری زد.

5- کاربرد اکلیل ها را بنویسد.

6- حالل مواد زیر را بنویسید.

الف- رنگ پالستیک            

ب- آستری فوری 

ج- بتونه روغنی                 

د- رنگ فوری

7- به رنگ های پوششی رنگ.................. نیز می گویند.
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واحد
 كار

دوازدهم 12

توانایی رنگ كاری 
رنگ غیر پوششی

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- رنگ غیر پوششی را تعریف کند.
2- کاربرد آستری را در رنگ کاری  بداند.

3- در مورد رنگ های نیتروسلولزی و حالل های آن توضیح دهد.
4- کاربرد سیلر را بداند.
5- کاربرد کیلر را بداند.

6- مراحل رنگ کاری الک و الکل را شرح دهد.
7- رنگ کاری نیم پلی استر را انجام دهد.

8- یک قطعه کار ساخته شده را طبق اصول با قلم مو روغن جال بزند.
9- کاربرد انواع جوهرهای رنگی را بداند.

10- نکات ایمنی و بهداشت فردی را ضمن رنگ کاری رعایت نماید.
11- در پایان ضمن جمع آوری مواد، ابزار و وسایل نظافت کارگاه انجام گیرد.

ساعت�آموزش

جمععملينظري

1090100
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پیش آزمون 12

1- رنگ های غیر پوششی را تعریف کنید.

2- مراحل رنگ آمیزی یک کار خود رنگ را شرح دهید.

3- آستری چیست؟

4- کاربرد آستری قیری شابان را توضیح دهید.

5- رنگ های تیره و سلولزی را با نوع حاللشان نام ببرید.

6- سیلر به چه منظوری در رنگ کاری مورد استفاده قرار می گیرد؟

7- طریقه ساخت الک و الکل را بیان کنید.

8- کاربرد کیلر در رنگ کاری چیست؟

9- انواع جوهر های رنگی را از لحاظ حالل بکار رفته نام ببرید.

10- حالل مواد زیر را بنویسید.

الف- سیلر                 ب- آستری قیری      

ج- روغن جال            د- الکل

ه�- نیم پلی استر         و- کیلر

11-اصالح بوم کردن یعنی:

الف- پر کردن خلل و فرج و سوراخ های چوب 

ب- پرداخت کاری سطح رنگ شده

ج- ایجاد قشر رنگ روی چوب        

د- همه موارد
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در کارهای خود رنگ بایس��تی نهایت دقت را در رنگ کاری 
انجام داد زی��را تمامی عیوب از جمله باختگی، ترک، ش��کاف، 
گره، اثرات سنباده، بتونه و غیره از زیر کار به خوبی نمایان است.

)شکل 12-3(.

شکل3-12- اثر بتونه روی صفحه چهارپایه کامال نمایان است.

2-�12رنگ�های�نیتر�و�سلولزی�

م��اده اصلی این رنگ س��لولز می باش��د که با اس��ید نیتریک 
به صورت نیتر و سلولز  در می آید)شکل12-4(.

شکل4-12- چند نمونه رنگ نیترو سلولوزی.

این رنگ روش��ن ب��وده و در مقابل حرارت، خراش��یدگی، 
عوامل بیولوژیکی و رطوبت مقاوم می باشد.

رنگ های نیتر و سلولزی با تینر فوری رقیق شده و با استفاده از 
قلم مو، پیستوله و فروبردن کار در داخل رنگ، مورد استفاده قرار 

می گیرد)شکل12-5(.

توانایی رنگ كاری رنگ غیر پوششی

این رنگ به صورت یک الیه  نازک سطح چوب را می پوشاند 
به طوری ک��ه الیاف و نقش چوب از زیر کار دیده نمی ش��ود. به 

رنگ ها ی غیر پوششی رنگ شفاف نیز می گویند)شکل 12-1(.

شکل 1-12- در رنگ غیرپوششی الیاف و نقوش چوب، از زیر رنگ به 
خوبی دیده می شود.

کارهای رنگ شده توسط این نوع رنگ ها به دو دسته  تقسیم 
می شوند:

الف- خود رنگ

ب- آستری خور

1-�12خودرنگ�
در این ن��وع کارها  پس از رنگ کاری الیاف و نقوش چوب، 
رنگ طبیعی خود را حفظ کرده و رنگ زمینه چوب تغییر چندانی 

نمی کند)شکل12-2(. 

شکل2-12- میز سه تکه عسلی از چوب نراد با رنگ خودرنگ)الیاف و 
نقوش رنگ طبیعی خود را حفظ کرده اند(.
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این رنگ قبل از رنگ نهایی استفاده می شود.

 علت اس��تفاده از سیلر این است که قابلیت جذب رنگ نهایی 
را کم کرده و استحکام آن را بیشتر  می کند)شکل12-7(.

شکل7-12- سیلر و رنگ آن.

ای��ن رنگ در قوطی ه��ای 1، 4 و20 لیتری وجود دارد. حالل  
این رنگ تینر فوری می باشد)شکل12-8(.

شکل 8-12- استفاده از تینر فوری برای رقیق کردن سیلر.

 این رنگ را پس از رقیق ش��دن با تینر فوری می توان با کهنه 
رنگ کاری بدون پرز، لیس��ه و کاردک، قلم مو  و پیس��توله روی 
س��طح کار زد. در بعضی کارگاه ها از روش غوطه وری نیز برای 

زدن سیلر به  سطح کار استفاده می شود)شکل12-9(.

شکل5-12- پاشیدن رنگ نیترو سلولوزی با پیستوله.

دقت شود رنگ های نیتر وس��لولزی قابل اشتغال می باشد. این 
رنگ قابلیت ارتجاعی خوبی داش��ته  و باعث می ش��ود که در اثر 

هم کشیدگی و واکشیدگی چوب، سطح رنگ ترک برندارد.

 رنگ های  نیتر و سلولزی در عمق چوب نفوذ نمی کنند  و فقط 
به صورت یک ورقه محکم روی سطح چوب را می پوشانند. 

بنابراین بهتر است به کمک پیستوله 2 تا 3 بار بر سطح کار بکشید.

 این رنگ بعد از 4 تا 6 ساعت کاماًل خشک  می گردد.

م��ورد مصرف آن در درب ه��ا، قفس��ه ها، دیواره های چوبی 
دکوراس��یون چوبی، قسمت های داخلی وس��ایل نقلیه و نظیر آن 

می باشد)شکل12-6(.

شکل6-12- چهارپایه رنگ شده با رنگ نیتروسلولوزی.

1-2-�12سیلر�

رنگ آن کرم می باش��د و جهت پرکردن خلل و فرج و منافذ 
چوب به کار می رود.
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ش��ماره ی پوس��ت آبی که  برای سطوح س��یلر خورده به کار 
می رود متفاوت است. اصوالً رنگ کاران سنباده پوست آب هایی 
با شماره های 200، 220  و 240 را پیشنهاد مي نمایند)شکل12-11(.

شکل11-12- چند نمونه سنباده پوست آب با شماره های مختلف.

2-2-�12کیلر

کیلر رنگي اس��ت ش��فاف که به عن��وان  رنگ نهای��ی مورد 
مصرف قرار می گیرد. حالل آن تینر فوری بوده و همانند سیلر در 

قوطی های 4،1 و 20 کیلویی وجود دارد)شکل12-12(.

شکل12-12- کیلر فوری.

این رنگ همیشه بعد از سیلر مصرف می گردد. کیلر بر خالف 
س��یلر پس از خشک شدن براق می شود. زمان خشک شدن آن 10 
الی 20 دقیقه  اس��ت. خشک شدن نهایی و کامل آن 1 تا 2 ساعت 
طول  می کش��د. این رنگ با کهنه رنگ کاری قلم مو، پیس��توله و 
همچنین روش غوطه وری قابل  استفاده است)شکل13-12 و 12-14(.

شکل9-12- زدن سیلر با قلم مو روی سطح آسترخورده.

دقت ش��ود هرگز نبایست  کار سیلر خورده را در کنار حرارت 
مستقیم و یا زیر نور خورشید قرار داد، زیرا سطح کار طبله می شود.

مدت زمان خشک ش��دن این رنگ 10 الی 20 دقیقه می باشد. 
رنگ کاری  مجدد روی س��طح سیلر خورده بایس��تی بعد از 1 تا 2 
س��اعت انجام گیرد. این زمان بستگی به ش��رایط جوی و رطوبت 

محیط دارد.

از این س��یلر برای رنگ کاری کلیه سطوح چوبی تخته خرده 
چوب، س��ه الئی  فیبر و صفحات روکش ش��ده می توان اس��تفاده 

نمود)شکل12-10(.

شکل10-12- یک درب سیلر خورده.

الزم به ذکر اس��ت س��یلر پس از خشک ش��دن  مات می شود. 
سنباده کاری سیلر با سنباده پوست آب انجام می گیرد.



159واحد کار دوازدهم:  توانایی رنگ کاری رنگ غیر پوششی

نیم پلی استر از دو جزء زیر تشکیل یافته است.

1-رزین نیم پلی استر

2-کاتالیزور )خشک کن(

نیم پلی استرها در دو نوع مات و براق در قوطی های 1 ، 4  و20  
لیتری همراه  با خش��ک کن به فروش  می رس��د. نیم پلی استر را با 
تینر فوری رقیق می کنند و سپس به آن خشک کن اضافه  می کنند.

)شکل12-16(.

شکل16-12- تینر فوری برای رقیق کردن نیم پلی استر.

مقدار خشک کن در هر چهار لیتر، یک شیشه می باشد که مشابه 
شیشه ش��ربت دارویی اس��ت. مصرف زیاد آن باعث می شود زمان 
خشک ش��دن رنگ کوتاه و براقیت آن کمتر شود)ش��کل12-17(. 
مقدار آن در یک مخزن پیستوله با توجه به دمای محیط در تابستان به 
اندازه یک درب شیشه و در زمستان به اندازه دو درب شیشه می باشد. 
دقت داشته باشید که همیشه خشک کن را به داخل پیستوله بریزید و 
به اندازه مصرف نیم پلی اس��تر مخلوط کنید چون در صورت عدم 

استفاده ، پلی استر باقی مانده قابل استفاده نخواهد بود.

شکل 17-12- اضافه کردن خشک کننده به نیم پلی استر رقیق شده.

شکل13-12- زدن کیلر به صندلی با قلم مو.

شکل14-12- زدن کیلر به کار با پیستوله.

لیسه و کاردک برای این منظور مناسب نیستند. 

کیل��ر بعد از مدت��ی براقیت خود را از دس��ت داده و به  رنگ 
قه��وه ای ش��فاف تمای��ل پی��دا می کن��د. مورد اس��تفاده کیلر در 

رنگ کاری همانند رنگ سیلر  می باشد.

3-2-�12نیم�پلی�استر�

نیم پلی اس��تر رنگی اس��ت که برای ج��ال دادن و براق کردن 
س��طوح چوبی به کار می رود. و جزء رنگ های نیمه هوا خش��ک 

می باشد)شکل12-15(.

شکل15-12- نیم پلی استر و حالل های آن. 
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4-2-�12پلی�استر

رنگ ه��ای  پلی اس��تر ج��زء رنگ ه��ای غیر هوا خش��ک و 
فوق العاده شفاف هستند. این رنگ از سه جزء تشکیل شده  است.

)شکل12-20(.

شکل20-12- یک کار رنگ شده با رنگ پلی استر.

1- ماده  اصلی رنگ)رزین( 

2- سخت کننده  )هاردنر(

3- کاتالیزور)شتاب دهنده(

به همین علت به آن پلی استر دو جزئی نیز  می گویند.

ای��ن رن��گ نیاز به ح��الل ندارد و ب��ه کمک پیس��توله روی 
س��طح کار پاش��یده می شود. زمان خشک ش��دن آن خیلی سریع 

می باشد)20 تا 30 دقیقه(.

از این رو باید در هنگام کار بایس��تی دقت الزم را به کار برد. 
این رنگ در برابر مواد ش��یمیایی، حالل ها و رطوبت بسیار مقاوم 

می باشد)شکل 12-21(.

شکل21-12- رنگ پلی استر در مقابل خراشیدگی مقاوم می باشد.

نیم پلی اس��تر رقیق شده را به کمک پیس��توله روی سطح کار 
می پاشند. مدت  زمان خشک ش��دن آن 20 تا 30 دقیقه می باشد)با 
توجه به دمای محیط(  و  زمان خشک شدن کامل آن 6 تا 8 ساعت 

است)شکل12-18(.

شکل18-12- زدن نیم پلی استر با پیستوله. 

نی��م پلی اس��تر را نمی توان با قلم مو هم به س��طح کار زد چون 
حرکت قلم مو به درس��تی انجام نگرفته و اثر خط های قلم مو روی 
آن باقی می ماند. بهتر اس��ت  از پیس��توله برای نیم پلی استر استفاده 

کرد.

 از نیم پلی اس��تر فقط برای رویه کردن و رنگ نهایی استفاده 
می شود. این رنگ پس از مصرف نیاز به پولیش ندارد. 

در هنگام کار با این رنگ از آبش��ار رنگ استفاده نمایید. در 
صورت نبودن آبشار رنگ در جایی قرار گیرید که دستگاه تهویه 

داشته و از ماسک تنفسی خوب استفاده  نمایید)شکل12-19(.

شکل19-12- ماسک تنفسی فیلتردار با عینک محافظتی مخصوص.
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شکل24-12- پولیش کاری سطح پلی استر خورده.

از پلی استر روی تمامی سطوح چو بی، صفحات روکش شده، 
چند الئی و کلیه مصنوعات چوبی  می توان استفاده کرد.

5-2-�12روغن�جالء�

این رنگ برای  جال  دادن س��طوح چو ب��ی و غیر چوبی به کار 
م��ی رود و به عنوان رنگ نهایی مورد مص��رف قرار گرفته و جزء 

رنگ ها ی براق کننده می باشد)شکل12-25(.

شکل25-12- روغن جال.

رنگ روغن جال قهوه ای روشن تا قهوه ای مایل به قرمز می باشد 
حالل آن تینر روغنی است و با قلم مو، کهنه رنگ کاری بدون پرز، 
روش غوطه وری و پیستوله روی سطح کار می زنند)شکل12-26(.

دقت شود سطح  کاری که رنگ پلی استر زده  می شود فاقد مواد 
اس��تخراجی و صمغی باش��د زیرا نمی توان رنگ را به درستی روی 
سطح کار زد و علت آن این است که  رنگ در چوب های صمغ دار 

به سادگی خشک نشده و چوب رنگ را به خوبی جذب نمی کند.

رنگ های  پلی استر دو جزئی به 2 دسته  تقسیم می شود.

1-بعضی از پلی اس��ترها پس از خش��ک ش��دن سطوح براقی 
را به وجود می آورند که در بازار به نام پلی اس��تر ایستاده معروف 

است)شکل12-22(.

شکل22-12- پاشیدن پلی استر ایستاده به سطح کار.

2- بعضی از پلی اس��ترها که مخصوص سطوح صاف و اغلب 
قاب ها و تابلوهای معرق هس��تند که پس از خش��ک ش��دن باید 

سنباده و پولیش شوند)شکل23-12 و 12-24(.

شکل23-12- سنباده کاری سطح پلی استر خورده.
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اس��تفاده می کنن��د که عمل خش��ک ش��دن را س��ریع می کنند.
)شکل12-28(.

شکل 28-12- استفاده از تینر فوری در روغن جال برای سریع خشک شدن 

رنگ.

از روغن جال به ص��ورت مخلوط با رنگ روغنی هم می توان 
استفاده کرد که باعث براقیت این رنگ  می شود)شکل12-29(.

شکل29-12- اضافه کردن روغن جال برای براقیت بیشتر رنگ روغنی.

3-�12رنگ�الک�و�الکل�

الک م��اده ای اس��ت طبیعی و جام��د که از حش��ره ای به نام 
کوکوس بدس��ت می آید. این حشره پس از مکیدن شیره درخت 
انجیر، مای��ع قهوه ای رنگي را از خود ترش��ح مي کند و این مایع 
حش��ره را در بر مي گی��رد و پس از تصفیه به عن��وان الک در بازار 

به صورت ورقه های نازک پولکی شکل به  فروش می رسد.

بهترین نوع الک، به رنگ روش��ن ت��ا زرد متمایل به نارنجی 
می باشد که به آن شالک گویند)شکل12-30(.

شکل26-12- روغن جال، تینر روغنی و قلم مو. 

ای��ن رنگ در مقاب��ل رطوبت ، حرارت، اس��ید و قلیاها مقاوم 
نیس��ت و پس از آنکه مدتی از اس��تفاده آن گذشت به رنگ زرد 

تمایل پیدا می کند.

 از روغن جال بیشتر در کارهای ارزان قیمت که ارزش چندانی 
ندارند استفاده می شود)شکل12-27(.

شکل27-12- زدن روغن جال با قلم مو به قاب آیینه.

 این رن��گ در قوطی ه��ای 1، 4 و 20 لیت��ری در بازار عرضه  
می شود.

روغن جالء بهتر اس��ت پ��س از آنکه س��طح کار خوب زیر 
کاری شده باشد روی سطح کار زد. 

م��دت زمان خش��ک ش��دن روغ��ن جال بس��تگی ب��ه مواد 
خش��ک کننده و به کار رفته در روغ��ن جالء دارد، در صورت به 
کار رفتن مواد خشک کننده روغن جالء زودتر خشک می شود. 

البته بعضی از رن��گ کاران از تینر فوری به عنوان رقیق کننده 
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شکل32-12- حرارت غیر مستقیم الک و الکل.

 الک و الکل را چند روز در جایی نگهداری  می کنند تا الک 
و موم و مواد ناخالص ته نش��ین شوند، س��پس الک و الکل را از 

صافی عبور  می دهند.

2-3-�12مراحل�زدن�الک�و�الکل

الک و الکل درسه  مرحله به سطح کار زده   می شود. 

مرحله اول:�بوم کردن

مرحله دوم: پوشش رنگ

مرحله سوم: پرداخت رنگ

3-3-�12طریقه�زدن�الک�و�الکل

ابتدا س��طح زیر کار  را آماده کنید.  بهتر اس��ت قبل از الک و 
الکل کاری س��طح کار را  به کمک پارچه الکل اندود نمایید، این 
عمل باعث می ش��ود س��طح کار پرز دار شود. س��پس با سنباده ی 

شماره 400 پرزها را از بین ببرید)شکل12-33(.

شکل33-12- استفاده از پوست آب شماره 400 برای پرزگیری سطح 
کار.

برای زدن الک و الکل معموالً از کهنه رنگ کاری اس��تفاده 

شکل30-12- چند نوع الک با رنگ های مختلف.

 حالل الک ، الکل صنعتی می باش��د. البته الک های بی رنگ 
نی��ز وجود دارد که  برای حل کردن آن از الکل س��فید اس��تفاده 

می کنند)شکل12-31(.

شکل31-12- الکل سفید.

1-3-�12طرز�تهیه�الک�و�الکل

مق��دار 100 گرم الک را در یک لیتر الکل صنعتی  می ریزند، 
سپس برای آنکه سطح الک پس از مصرف ترد و شکنند نباشد ، 
2 تا 3 درصد موم به آن اضافه می نمایند، سپس آنرا به خوبی تکان 

می دهند تا الک در الکل به خوبی حل  شود.

برای حل شدن بهتر الک می توان آنرا حرارت غیرمستقیم داد.

ب��ه علت قابلیت اش��تعال زایی الکل، حرارت مس��تقیم بس��یار 
خطرناک می باش��د. برای این کار  می توان ظرف الک و الکل را 

در ظرف آب  گرم قرار داد)شکل12-32(.
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• کار�آستر�خور�

ب��ه رنگی که برای عوض کردن رن��گ اصلی چوب به رنگ 
دلخواه روی س��طح کار زده می ش��ود آس��تری گویند. آس��تری 
بایس��تی به گونه ای  باش��د که فرم الیاف و نقوش چ��وب را تغییر 

ندهد)شکل12-36(.

شکل36-12- یک کار آسترخورده.

به دالیل زیر روی سطح کار آستری همرنگی زده  می شود. 

1- معای��ب بیولوژیکی چوب از جمله قارچ زدگی و باختگی 
را بپوشاند.

2- نق��ش الیاف چ��وب را بهتر منعکس نم��وده  و آنرا زیبا تر 
نماید)شکل12-37(.

شکل37-12- آستری نقوش الیاف را زیبا و درشت  تر نشان می دهد.

می کنند. این کهنه عبارت  است از یک پارچه از جنس چلوار نرم  
و لطیف که  الی آن پنبه یا پشم می گذارند)شکل12-34(.

شکل34-12- استفاده از پارچه و پشم برای زدن الک و الکل به سطح 
کار.

 س��پس الک و ال��کل را به کمک آن به س��طح کار می زنند. 
رنگ الک و الکل در مقابل  حرارت، اسیدها، و الکل ها مقاومت 
ندارد. امروزه اس��تفاده از الک و الکل بس��یار کم اس��ت و فقط 
برای رنگ آمی��زی بعضی از آالت موس��یقی مانند تار، س��ه تار، 
و  ..... ب��ه کار می رود زی��را رنگ الک و ال��کل روی صدا  تاثیر 

نمی گذارد)شکل12-35(.

شکل12-35
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تنها عیب جوهر آبی این است که بافت چوب را متورم می کند 
لذا در سطوح روکش شده طبیعی مناسب نیست)شکل12-40(.

شکل40-12- آستری همرنگی تینری.

2-4-�12جوهر�تینری�)همرنگی�تینری(�

حالل این جوهرها تینر فوری می باشد. قدرت نفوذ این جوهر 
زیاد می باشد و بافت چوب را متورم  نمی کند. 

3-4-�12جوهر�روغنی�)همرنگی�روغنی(�

حالل  این جوهر ها تینر روغنی می باش��د البته از نفت و بنزین 
نیز اس��تفاده می کنند. جوهرهای روغنی عمق نفوذ خوبی دارند، 

نفوذ آن در چوب های  نرم بیشتر است)شکل12-41(.

شکل41-12- آستری همرنگی روغنی.

 برای  نفوذ یکنواخت می توان روی بافت چوب قبل از آستری 

3- اثر بتونه های زیر کار را از بین ببرد.

4- با اس��تفاده از آس��تری های رنگی قرمز، ّآبی، زرد- س��بز، 
 قهوه ای و...  می توان رنگ  چوب را به  رنگ های  مختلف  در آورد.

5- مي ت��وان رن��گ چوب را ب��ه تقلید از رن��گ یک چوب  
گران قیمت مانند گردو در آورد)شکل12-38(.

شکل 38-12- زدن آستری گردویی به سطح کار.

4-�12جوهرهای�رنگی�

در صنای��ع چوب جوهرهای رنگی را با توجه به  حالل  به کار 
ر فته به گروه های آبی، تینری و روغنی تقسیم می کنند.

1-4-�12جوهر�آبی�)همرنگی�آبی(�

حالل این جوهرها آب بوده،  ارزان قیمت، درخش��ان  و با دوام 
می باشد. از همه همرنگی ها  روشن تر و واضح تر است)شکل12-39(.

شکل39-12- آستری همرنگی آب. 
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• آماده�کردن�آستری�قیری

مقداری از ش��اپان را در یک ظرف ریخت��ه  و آن را با  بنزین 
 
3
1 خوب رقیق می کنن��د. چون بنزین فرار اس��ت بنابراین مقدار 
بنزین ، نفت می ریزند تا آستری سریع خشک نشود)شکل12-44(.

شکل44-12- رقیق کردن آستری قیری با بنزین. 

مقدار شاپان بس��تگی به مقدار آستري که می خواهیم درست 
کنیم دارد برای کمرنگ کردن آس��تری مق��دار بنزین و نفت را 

بیشتر می کنیم)شکل12-45(.

شکل45-12- اضافه کردن نفت به آستری قیری.

این آس��تری را با کهنه  بدون پرز روی س��طح کار کش��یده، 
سپس با پارچه ی خشک دیگر روی آن می کشیم تا خشک شود.

)شکل12-46(.

زدن روغن بزرک مالید. این همرنگی س��اده و بی خطر اس��ت و 
بافت چوب را متورم کرده و درخشندگی زیادی ندارد.

ای��ن جوهرها در رنگ ه��ای گوناگون مانند س��یاه ،  قهوه ای، 
فندقی ، آلبالویی، قرمز، آبی، سبز و غیره وجود دارد.

 به علت آنکه این جوهرها به نور حساس��یت دارند آنها را در 
شیش��ه مخصوص به رنگ قهوه ای و یا س��یاه در ب��ازار به فروش 

می رسانند)شکل12-42(.

شکل42-12- شیشه های رنگی برای جلوگیری از رسیدن نور به آستری ها. 

آس��تری ها را می ت��وان به کم��ک پارچه بدون پ��رز، قلم مو، 
پیستوله  و غوطه وری به  سطح کار زد.

5-�12آستری�قیری�)شاپان(�

این آس��تری در قوطی ه��ای 1، 4و20 کیلوی��ی به  رنگ های  
قهوه ای، فندقی و مشکی وجود دارد.

از این آس��تری می توان برای همرنگ کردن س��طوح چوبی 
استفاده کرد)شکل12-43(.

شکل43-12- آستری قیری قهوه ای و سیاه.
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- تینر فوری، تینر روغنی- الک

- الکل، صافی

- جوهره��ای رنگ��ی )آبی، تی��زی، روغن��ی( در رنگ های 
مختلف

- آستری قیر)شاپان(

- چند عدد قوطی و س��طل خالی برای درست کردن آستري 
و رنگ 

- لباس کار مناسب

- ماس��ک، کاله، عینک محافظتی، کفش ایمنی و دستکش 
الستیکی

و.....

1-6-�12زیر�کار�در�آوردن�سطح�کار�

در رنگ ه��ای غیر پوشش��ی الی��اف و نقوش چ��وب از زیر 
کار دیده می ش��ود. بنابراین بایس��تی نهایت دقت و ظرافت را در 

زیر سازی سطح کار داشته باشید.

اس��تفاده از ماشین پوست های مناس��ب، زدن سنباده در جهت 
الی��اف، پرداخت کاری با لیس��ه پرداخت، پرز گیری س��طح کار، 
بتونه کاری اصولی و س��نباده کاری سطوح بتونه خورده از عوامل 

ایجاد یک زیر کار خوب می باشد)شکل12-48(.

شکل48-12- پرداخت کاری سطح کار با استفاده از ماشین پوست 
گرد)دیسکی(.

شکل46-12- زدن آستری بر روی یک تخته نراد با کهنه رنگ کاری. 

دقت کنید نفوذ آس��تری در چوب زیاد  است بنابراین بایستي 
س��ر چوب ها  و گره ها را قب��ل از آس��تر کاری آب زد، این عمل 
باعث می شود آس��تری کمتر نفوذ کرده و سطح کار تیره نگردد.

)شکل12-47(.

شکل47-12- زدن آب روی گره قبل از آستری زدن.

6-�12دستورالعمل�کارگاهی:�رنگ�کاری�غیرپوششی

قبل از شروع کار مواد، وسایل و ابزارهای زیر را آماده نمائید.

- میز کار، آبشار، کهنه  رنگ کاری بدون پرز

- پارچه چلوار لطیف، قلم موی معمولی، پیستوله

- کمپرسور، سیلر،کیلر

- پلی استر، نیم پلی استر، روغن جال



تکنولوژی رنگ کاري چوب )درجه 2( 168

رن��گ کاری بدون پ��رز یا قلم مو س��طح کار را آس��تری نمایید.
)شکل12-51(.

شکل51-12- زدن استری روغنی سبز به سطح کار با قلم مو.

4-6-�12طریقه�س�اخت�آستری�فوری�)جوهر�آلبالوئی�یا�
فندقي�رنگ(

مق��داری جوهر آلبالوئی  ویا  جوه��ر فندقي را در یک ظرف 
بریزی��د و به آن تین��ر فوری اضافه نمایید. س��پس به کمک کهنه 
رن��گ کاری بدون پ��رز و قلم مو آن را به س��طح کار بزنید. دقت 

کنید آستری تینری سریع خشک می شود)شکل12-52(.

شکل52-12- زدن آستری فندقی روی سطح کار با قلم مو. 

5-6-�12طریقه�س�اخت�آس�تری�آبی�)جوهر�آبی�سیاه�
یا�آبی(

مقداری از جوهر آبی رنگ را داخل یک ظرف خالی ریخته 
و به آن آب اضافه نمایید)شکل12-53(.

2-6-�12رنگ�آمیزی�یک�کار�خود�رنگ�و�آستر�خور�

اگر کار خود رنگ باش��د بالفاصله بعد از زیر کار در آوردن 
سطح کار سیلر را به سطح کار بزنید.

اگر کار آسترخور باشد ، ابتدا سطح کار را آستری زده و پس 
از خشک شدن، آن را سیلر بزنید)شکل12-49(.

شکل49-12- آسترکاری یک کار قبل از سیلرکاری.

3-6-�12طریقه�ساخت�آستری�روغنی�)شاپان�فندقی�رنگ(�

مقداری از ش��اپان فندقی روغنی را در یک ظرف ریخته و به 
آن تینر روغنی اضافه نمایید،  می توانید برای س��ریع خشک شدن 

از بنزین نیز استفاده نمایید)شکل12-50(.

شکل50-12- رقیق کردن آستری روغنی سبز با تینر روغنی.

روی قس��مت های  گره خورده و س��ر چ��وب آب بزنید. این 
عمل باعث می ش��ود که آس��تری زیاد نفوذ نکند. به کمک کهنه 
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در پای��ان کار مواد و وس��ایل اضافی را جم��ع کرده و محیط 
کارگاه را نظافت نمایید.

6-6-�12دستورالعمل�کارگاهی�سیلر�و�کیلر�روی�سطح�کار

پ��س از زیر کار در آوردن کار خود رنگ و یا زدن آس��تری 
روی کار همرنگی نوبت به سیلر زدن می رسد. 

سیلر  برای بوم کردن س��طح کار به کار می رود. اصطالح بوم 
کردن یعنی خلل و فرج چوب و سوراخ های چوب پوشیده شود.

 سیلر را در ظرفی ریخته و آنر ا  با تینر فوری رقیق نمائید، سپس 
آن را از صافی عبور دهید)شکل12-56(.

شکل56-12- استفاده از تینر فوری برای رقیق کردن سیلر.

پس از برداش��تن گرد و غبار از سطح کار عملیات سیلر کاری 
را آغ��از نمائی��د. به کم��ک قلم مو س��یلر را به س��طح کار  بزنید .

)شکل12-57(.

شکل57-12- گرفتن گردوغبار از سطح کار با پارچه.

شکل53-12- حل کردن آب در آستری آبی.

به کمک کهنه رنگ کاری و قلم مو، آس��تری را به سطح کار 
بزنید. دقت کنید پس از آستری زدن سطح کار براق می شود. این 

عمل در آستری روغنی مشاهده نمی شود)شکل12-54(.

شکل54-12- زدن آستری آبی روی سطح کار.

کارهای آس��تری خورده را بایس��تی در جایی عاری از گرد و 
غبار قرار دهید. پس از پایان کار دس��ت ها و ابزار ها  را با حالل به 

کار رفته شسته  و سپس خشک نمایید)شکل12-55(.

شکل55-12- شستن دست ها با آب و صابون بعد از آسترکاری.
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شکل60-12- استفاده از روش غوطه وری. 

7-6-�12کیلر�کاری�

پس از س��یلر کاری بایس��تی با سنباده پوس��ت آب سطح کار 
را پوس��ت آب بزنید س��پس عملیات کیلر کاری را شروع کنید.

)شکل12-61(.

شکل61-12- پوست آب کاری روی سطح سیلر خورده. 

اگر کار خود رن��گ بود کیلر را با تینر فوری مخلوط کرده و 
آن را روی سطح کار بزنید  و اگر کار همرنگی بود می توان داخل 
کیلر رقیق ش��ده جوهر های فوری رنگی ریخته و همرنگی مورد 

نظر را به دست آور د.

 بعضی از رنگ کاران از مخلوط کردن رنگ های فوری زرد، 
قرمز و س��یاه ب��ا یکدیگر و ترکیب آن با کیل��ر فوری یک رنگ 
قهوه ای به دست می آورند و این رنگ را در مقدار مناسب با کیلر 
فوری رقیق ش��ده مخلوط نموده و روی س��طح کاری به کمک 

پیستوله مي پاشند)شکل12-62(.

دقت کنید س��یلر را می توان در چند مرحله به س��طح کار زد. 
بهتر است در مرحله اول سیلر رقیق تر باشد. سیلر را می توان با کهنه 
رنگ کاری به سطح کار زد. ُحسن کار این است که گرمای ناشی 
از مالیدن پارچه باعث می شود سیلر بهتر نفوذ کند)شکل12-58(.

شکل58-12- زدن سیلر به سطح کار با کهنه رنگ کاری. 

با پیس��توله  هم می توان س��یلر را به س��طح کار پاشید. سرعت 
رنگ کاری با پیستوله باال است اما  رنگ بیشتری مصرف کرده و 

گرد و غبار حاصل از رنگ کاری روی سطح کار می نشیند.

 در س��طوح ص��اف مانن��د درب از کاردک و لیس��ه ب��رای 
س��یلر کاری نیز استفاده می کنند. دقت شود نوک لیسه و کاردک 

به سطح کار آسیب نرساند)شکل12-59(.

شکل59-12- استفاده از لیسه برای زدن سیلر به سطح کار. 

قطعات کار را می توان به صورت غوطه وری سیلر کاری کرد.
)شکل12-60(.
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شکل64-12- آماده سازی نیم پلی استر. 

برای هر یک کیلو نیم پلی اس��تر  مقدار یک شیش��ه کوچک 
خشک کننده کافی می باشد. 

نیم پلی اس��تر رقیق ش��ده را از  صافی عبور دهید. سپس طبق 
اصول رنگ کاری با پیس��توله س��طح کار را رنگ پاش��ي نمایید.

)شکل12-65(.

شکل65-12- استفاده از جوراب نازک به عنوان صافی. 

در صورت وجود آبشار رنگ حتما از آن استفاده نمایید.

کار رنگ شده را سریعاً از محیط رنگ کاری خارج نمایید تا 
گرد و غبار روی آن ننشیند.

در هنگام کار با نیم پلی اس��تر دقت ش��ود از ماسک فیلتر دار، 
کفش، لباس کار و دستکش مناسب استفاده نمایید)شکل12-66(.

شکل62-12- همرنگی فوری ساخته شده از رنگ های فوری و کیلر فوری.

پس از کیلر کاری قلم مو و پیستوله را با تینر فوری تمیز شسته 
وخشک نمایید.

8-6-�12رنگ�کاری�نیم�پلی�استر�

پس از کیلرکاری سطح کار، روی آنرا ته پوست بکشید .

اصطالح ته پوست برای سنباده هایي به کار می رود که قباًل از 
آن استفاده شده و زبری آن از بین رفته است)شکل12-63(.

شکل63-12- ته پوست)پوست آب کار خورده(. 

البته به سنباده هاي بسیار نرم نیز ته پوست گویند.

پس از ته پوست زدن گرد و غبار سطح کار را کاماًل برطرف 
نمایید.

مقداری از نیم پلی اس��تر را در داخل ظر ف��ی بریزید و با تینر 
فوری رقیق نمایید. س��پس مقداری خش��ک کننده را به آن اضافه 

نمایید)شکل12-64(.
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شکل68-12- رقیق کردن روغن جال با تینر روغنی.

سپس به کمک قلم مو یا پیستوله روغن جال را به سطح کار بزنید.

 همیشه قبل از زدن روغن جال به سطح کار، حتماً با سیلر سطح 
کار را بوم نمایید. این عمل باعث می ش��ود که روغن جال در خلل 
و فرج چوب نفوذ نکرده و مصرف رنگ کاهش یافته وسطح کار 

براق تر مي شود.

می توانی��د از نفت و بنزی��ن نیز برای رقیق ک��ردن روغن جال 
استفاده نمایید)شکل12-69(.

شکل69-12- استفاده از نفت برای رقیق کردن روغن جال.

پس از پایان رن��گ کاری ابزارهای رنگ کاری را با حالل به 
کار رفته تمیز شسته و خشک نمایید.

10-6-�12الک�و�الکل�کاری�روی�سطح�کار�

یک قطعه کار انتخاب نمائید. بهتر است از یک نئوپان روکش 
× 50 سانتی متر استفاده نمایید. شده را به ابعاد 50 

شکل66-12- چند نمونه ماسک فیلتردار.

همیشه به اندازه نیاز نیم پلی استر را رقیق کنید.

نیم پلی اس��تر باقیمانده را نمی توان ب��رای مدت طوالنی نگه 
داشت.

پس از پایان رنگ کاری کلیه قس��مت های پیس��توله از جمله 
س��وزن پیس��توله را ب��از نموده و کاماًل شس��ته و خش��ک نمایید.

)شکل12-67(.

شکل67-12- شستشوی همه قطعات پیستوله پس از رنگ کاری با 
رنگ نیم پلی استر.

در پای��ان ضمن جم��ع آوری مواد، وس��ایل و اب��زار، محیط 
کارگاه را نظافت نمایید.

9-6-�12رنگ�کاری�با�روغن�جال�

مقداری از روغن جال را داخل یک ظرف بریزید س��پس آنرا 
با تینر روغنی  مخلوط نمایید)شکل 12-68(.
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سطح کار بزنید. 

مرحله اول: بوم کردن سطح کار

یک پارچه انتخاب نمایید و داخل آن پش��م یا پنبه قرار دهید. 
پارچه چلوار لطیف برای این منظور مناسب می باشد)شکل12-72(.

شکل72-12- استفاده از پنبه و پشم در داخل پارچه.

 پارچ��ه را داخل رنگ الک و الکل زده و آن را روی س��طح 
کار بمالید. دقت ش��ود الک و الکل در جهت  الیاف و به صورت 
8 انگلیسي روی سطح کار زده شود. این عمل باعث می شود نفوذ 

الک و الکل بهتر انجام گیرد)شکل12-73(.

شکل73-12- زدن الک و الکل با کهنه رنگ کاری. 

سعی کنید در مرحله اول از الک رقیق شده استفاده نمایید. 

مقدار 100 گرم الک را در یک لیتر الکل بریزید)شکل12-70(.

شکل70-12- مقدار 100 گرم الک در الکل.

2 تا 3 درصد موم زنبور عسل به آن اضافه نمایید.

موم باعث می ش��ود خاصیت شکستگی الک از بین برود. آن 
را در ی��ک ظرف ق��رار داده  خوب تکان دهی��د. می توانید برای 
حل ش��دن بیشتر آنرا گرم کنید. گرمای مس��تقیم بسیار خطرناک 
می باشد  زیرا قابلیت اشتعال پذیری الکل باال می باشد)شکل12-71(.

شکل71-12- ظرف مخصوص برای ذوب کردن الک که دو طبقه بوده و در 

اثر حرارت بخار آب الک ذوب می شود. 

ظرف حا وی الک و الکل را در آب گرم قرار دهید، محلول 
الک و الکل را چند روز در جایی قرا دهید تا ته نشین شود سپس 
آنرا از صافی عبور دهید. الک و الکل را بایس��تی درسه مرحله به 
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طرز�تشخیص�روغن�روی�سطوح�رنگ�خورده�

ساده ترین کار این است روی سطوح رنگ خورده  با دهان ها 
نماییم، اگر بخار ایجاد شد سطح کار روغن دارد. 

از ماندن در کارگاه رنگ کاری و استنش��اق الکل خود داری 
نمایید. هر گاه الکل روی دست یا بدن ریخته  شد  فوراً آنرا با آب 

بشویید زیرا حالل الکل آب می باشد)شکل12-76(.

شکل76-12- شستن دست ها با آب بعد از الک و الکل کاری.

در پایان ضمن جمع آوری مواد، ابزار و وسایل، محیط کارگاه 
را نظافت نمایید.

مرحله دوم: پوشش کردن سطح کار

روش کار همانند مرحله اول است اما دقت شود در این مرحله 
الک را اندکی غلیظ تر به کار ببرید.

مرحله سوم: پرداخت کاری

در این مرحله س��طح رنگ ش��ده را ص��اف و پرداخت کنید.
)شکل12-74(.

شکل74-12- پرداخت کاری سطح الک و الکل خورده.

11-6-�12طریقه�روغن�گیری�سطح�الک�خورده�

به علت آنکه برای جلوگیری از ش��کنندگی الک به آن موم 
اضافه می نمایند. س��طح الک در اثر روغن موجود کدر می شود. 
به کمک بعضی از مواد ش��یمیایی می توان روغن را از سطح کار 

برداشت)شکل12-75(.

شکل75-12- گرفتن روغن از سطح کار با مواد برطرف کننده روغن.
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آزمون پایانی2 1 

1- رنگ های غیر پوششي )شفاف( را تعریف نمایید.

2- رنگ های نیتروسلولزی به چند دسته تقسیم  می شوند.

3- سه  جزء اصلی نیم پلی استر را نام ببرید.

4- الک و الکل در چند مرحله به سطح کار زده  می شود؟

5- چرا داخل الک و الکل موم اضافه می کنند؟

6- موارد استفاده پلی استر سه ماده را بنویسید.

7- جوهرهای رنگی از نظر حالل به کاررفته به چند دسته تقسیم می شوند ؟

8- موارد مصرف روغن جال را بنویسید.

9- طریقه ساخت و زدن همرنگی شاپان را بنویسید.

10- عیب آستری آبی این است که بافت چوب را  ......... می کند.

11- حالل نیم پلی استر ...........  می باشد.

الف- تینر روغنی     ب- تینر فوری    

ج- الکل               د- نفت کننده

12-پلی استري که  بعد از خشک شدن سطح براقی از خود به جای گذارد در بازار به پلی استر............... مشهور است.

13- به رنگی که برای عوض کردن رنگ اصلی دلخواه روی سطح کار زده می شود . ........ می گویند.
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واحد
 كار

سیزدهم 13

توانایی انجام پروژه پایان دوره

 )پرداخت و رنگ كاری یک مصنوع

 ساخته شده و یا قطعات چوبی( 

پس�از�آموزش�این�واحد�کار�از�فراگیر�انتظار�مي�رود:

1- اصول رنگ شناسی را بداند.
2- انواع مصنوعات چوبی را پرداخت نماید.

3- یک قطعه کار را با دست سنباده بزند.
4- با استفاده از ماشین پوست ها سطح مصنوعات چوبی را سنباده کاری نماید.

5- طریقه ساخت انواع بتونه ها را بداند.
6- با قلم مو یا پیستوله سطح مصنوعات چوبی را آستری و رنگ نماید.

7- یک مصنوع ساخته شده و یا یک قطعه کار را طبق اصول، رنگ پوششی نماید.
8- رنگ غیر پوششی را روی یک مصنوع  ساخته شده انجام دهد.

9- نکات ایمنی و بهداشت فردی را ضمن رنگ کاری رعایت کند.
در پایان ضمن جمع آوری مواد، ابزار و وسایل، محیط کارگاه را نظافت نماید.  -10

ساعت�آموزش

جمععملينظري

05050
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پیش آزمون 13

1- رنگ های اصلی یا مادر را نام ببرید.

2- برای پرداخت کاری سطوح قوس دار از کدام لیسه استفاده می شود.

3- علت نرمی و زبری سنباده ها چیست؟

4- مراحل سنباده کاری با ماشین پوست لرزان را شرح دهید.

5- کاربرد لیسه و کاردک را در ساخت بتونه توضیح دهید.

6- شیر تخلیه زیر مخزن کمپرسور به چه منظوری تعبیه شده است؟

7- انواع قلم مو ها را نام ببرید.

8- برای جلوگیری از گرد و غبار در کارگاه رنگ کاری چه عملیاتی بایستی انجام داد؟

9- دالیل روغنی اندود کردن سطح کار را بیان کنید.

10- رنگ های پوششی را تعریف کنید.

11- سیلر به چه منظوری در رنگ کاری مورد استفاده قرار می گیرد ؟

12- چهار مورد از نکات حفاظتی و ایمنی کارگاه رنگ کاری را بنویسید.
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2-1-�13رنگ�های�ثانویه��

انویه             س��ه  رن��گ  نارنجی ، س��بز  و بنفش  ج��زء رنگ ه��ای  ث
می باشند)شکل13-3(.

شکل3-13- رنگ های ثانویه.

رنگ های ثانویه بین دو رنگ اصلی قرار دارند و رئوس مثلث 
دیگر را تشکیل می دهند.

3-1-�13رنگ�های�ثالثیه�

از ترکیب یک رنگ اصلی و یک ثانویه رنگ ثالثیه بدس��ت  
می آید)شکل13-4(.

شکل4-13- رنگ های ثالثیه.

نارنجی- قرمز ، نارنجی- زرد ، سبز- زرد،

سبز- آبی ، بنفش- آبی ، بنفش – قرمز

توانای�ی انج�ام پ�روژه پای�ان دوره )پرداخت و 

رنگ كاری یک مصنوع ساخته شده و یا قطعات چوبی(

1-�13اصول�رنگ�شناسی�

دایره رنگ ش��امل دوازده رنگ می باشد که شامل رنگ های 
اصلی، رنگ های ثانویه و رنگ های ثالثیه می باشد)شکل13-1(.

شکل1-13- دایره رنگ.

با یک تصاع��د ریاضی منظم ، چرخه رنگ قادر می باش��د تا 
یک سری رنگ های هماهنگ و معادل را نمایان کند.

1-1-�13رنگ�های�اصلی�

رنگ های آبی، قرمز و زرد جزء رنگ های اصلی هس��تند این 
سه رنگ و رئوس یک مثلث متوزای االضالع را در دایره تشکیل 

می دهد)شکل13-2(.

شکل2-13- سه رنگ اصلی.
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2-�13اصول�پرداخت�کاری�
به عل��ت اینکه س��طح چوب ها  پس از رندی��دن و یک رو و 
یک ضخامت کردن )گندگی( باز هم دارای پستی و بلندی هایی 
می باشد و اثرات داغ تیغه بر روی سطح کار نمایان است به کمک 

رنده و لیسه سطح کار را پرداخت نمایید)شکل13-7(.

شکل7-13- پرداخت کاری با رنده دستی.

یک قطعه چوب و یا یک مصنوع چوبی ساخته شده را تهیه نمایید.

قبل از شروع پرداخت کاری کلیه میخ ها را سنبه نمایید)شکل13-8(.

شکل8-13- سنبه کاری روی میخ ها.

 ابتدا با استفاده از رنده سطح کار را پرداخت کنید، سپس به کمک 
لیسه صاف سطح کار را لیسه کاری نمایید. دقت کنید لیسه کاماًل تیز 

باشد، در غیر این صورت لیسه را طبق اصول زیر تیز نمایید.

لیس��ه را بین دو تنگ ق��رار داده و به گیره می��زکار محکم نمایید.
)شکل13-9(.

4-1-�13ترکیب�رنگ�ها�

با اس��تفاده از رنگ ه��ای مختلف و ترکیب آنه��ا با یکدیگر  
می توان رنگ های جدیدی به وجود آورد.

مق��داری از رن��گ روغنی قرمز را در ظرفی ریخته س��پس به 
آن رن��گ روغنی آبی اضافه نمائی��د. از ترکیب آنها رنگ بنفش 

به دست می آید.

ای��ن عمل را با ترکی��ب رنگ های روغنی زی��ر انجام داده و 
نتیجه را به مربی خود گزارش دهید)شکل13-5(.

شکل5-13- چند نمونه رنگ روغنی.

قرمز و زرد

سبز و آبی

سفید و قرمز

زرد و آبی

دقت شود در ترکیب رنگ های روغنی بایستی از تینر روغنی 
به عنوان حالل برای رقیق کردن رنگ استفاده نمایید)شکل13-6(.

شکل6-13- استفاده از تینر روغنی در رنگ های روغنی.
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در هنگام لیس��ه کاری کمی لیسه را قوس دار کنید تا پرداخت 
سطح کار راحت تر انجام شود) شکل13-12(.

شکل12-13- قوس دار کردن لیسه.

در کارهای��ی ک��ه دارای انحن��ا و قوسی ش��کل می باش��ند از 
لیسه های فرم دار، گرد و نیم گرد استفاده نمایید)شکل13-13(.

شکل13-13- لیسه کردن مقعر و گرد.

• اصول�سنباده�کاری�دستی�

یک قطعه کار و یا یک چوب تهیه نمایید.

س��پس با اس��تفاده از س��نباده های ورق��ه ای )کاغ��ذی( و یا 
سنباده های رولی سطح کار را سنباده کاری نمایید.

سنباده کاغذی را از عرض نصف نموده و آنرا سه ال نمایید تا 
سنباده نلغزید ه و به انگشتان دست آسیب نرساند)شکل13-14(.

شکل 9-13- بستن لیسه و تنگ به گیره میز کار.

به کمک سوهان تخت نر لیسه را سوهان کاری نمایید.

لیس��ه را روی س��نگ نفت کش��یده تا پلیس��ه های ناش��ی از 
سوهان کاری از بین برود)شکل13-10(.

شکل10-13- سوهان کشی روی لیسه.

به کمک مصقل یا رنده مصقل نر لیسه را مصقل کشی نمایید. 
در هنگام لیسه کاری دقت نمایید لیسه را به سمت خود بکشید.

یک پارچه نم دار را به سطح کار بکشید  تا سطح کار مرطوب 
گردد)شکل13-11(.

شکل11-13- استفاده از کهنه نم دار.
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شکل16-13- سنباده کاری یک کار قوس دار.

یک چوب ابزار خورده تهیه نموده و قسمت های ابزار خورده 
را با سنباده ی رولی شماره 80 سنباده کاری نمایید)شکل13-17(.

شکل17-13- سنباده کاری روی قسمت افزار خورده لبه چوب نراد.

یک قطعه چوب نراد تهیه نموده و سطح آنرا پرزگیری نمایید.

 دقت شود در پرز گیری بهتر است سطح کار با دست سنباده کاری 
شود. تخته پوست برای این عمل مناسب نیست)شکل13-18(.

شکل18-13- پرزگیری روی سطح چوب نراد با استفاده از کهنه نم دار، 
الکل و پوست آب شماره 400. 

شکل14-13- سنباده کاغذی.

از تخته پوست استفاده نمایید، در غیر این صورت اثر پستی و 
بلندی های دست بر روی سطح کار باقی می ماند.

س��عی کنید سنباده ها ابتدا از ذرات درشت تر )شماره کمتر( و 
سپس از ذرات ریزتر )شماره بیشتر( به سطح کار زده شود. سنباده 
را در جهت الیاف به س��طح کار بزنید در غیر این صورت س��طح 
کار خط می افتد و در زیر رنگ  خود را نشان می دهد)شکل13-15(.

شکل15-13- سنباده کاری در خالف جهت الیاف.

همیشه در هنگام سنباده کاری از ماسک تنفسی  استفاده نمایید.

برای سطوح قوس دار، تخته پوست را مطابق قوس برش دهید. 
س��پس ورق سنباده را به آن متصل نموده و سطح کار را پرداخت 

نمایید)شکل13-16(.



تکنولوژی رنگ کاري چوب )درجه 2( 184

 این عمل با اس��تفاده از چس��ب فوری و ی��ا پیچ روی صفحه  
دیسک انجام می گیرد.

ی��ک ورق س��نباده رولی را انتخ��اب نمایید. مطابق با ش��کل 
صفحه  دیسک آنرا به شکل دایره درآورید)شکل13-21(.

شکل21-13- بریدن سنباده رولی برای صفحه دیسک ماشین پوست گرد.

روی ورق س��نباده و صفحه دیسک چس��ب فوری بزنید چند 
دقیقه صبر کنید تا چس��ب به صورت نیمه سفت در آید.  سنباده را 

روی صفحه دیسک بچسبانید)شکل13-22(.

شکل22-13- زدن چسب فوری به سنباده و صفحه ماشین پوست گرد.

یک قطعه کار، یا یک چوب انتخاب نمایید، س��پس عملیات 
سنباده کاری را روی آن انجام دهید. دقت نمایید که سنباده کاری 
در جهت الیاف باش��د. با فش��ار مالیم و یکنواخت ماشین پوست 

پ��س از پای��ان س��نباده کاری با دس��ت گرد و غبار ناش��ی از 
پرداخت کاری از سطح کار برداشته شود.

3-�13اصول�سنباده�کاری�با�ماشین�پوست�ها��
یک قطعه کاِر س��اخته شده و یا چند چوب صاف و قوس دار  

تهیه نمایید. قطعات چوبی را به گیره میز کار محکم کنید.

از گیره دس��تی ه��م می توانید برای محکم ک��ردن قطعه کار 
استفاده نمایید.

یک دستگاه ماشین س��نباده گرد)دیس��کی( تهیه نمائید. این 
دس��تگاه را جهت سنباده کاری س��طوح چوبی و همچنین سطوح 

قوس دار مورد استفاده قرار دهید)شکل13-19(.

شکل19-13- سنباده کاری با ماشین پوست دیسکی.

برای تعویض س��نباده ابتدا برق دس��تگاه را قطع نمایید سپس 
سنباده را به صفحه دستگاه وصل کنید)شکل13-20(.

شکل20-13- کشیدن دوشاخه ماشین پوست گرد از پریز.
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 ابتدا برق دستگاه را قطع نمایید)شکل13-25(.

شکل25-13- قطع کردن برق دستگاه سنباده لرزان.

طول صفحه دستگاه را اندازه بگیرید و 5 تا 7 سانتی متر به آن 
اضافه نمایید.

یک ورق سنباده رولی ش��ماره 80 تهیه نمایید ورق را مطابق 
اندازه گیری صفحه سنباده ببرید.

به کم��ک گیره های عقب و جلو دس��تگاه، س��نباده کهنه را 
خارج نموده و سنباده نو را به صفحه وصل نمایید)شکل13-26(.

شکل26-13- وصل کردن سنباده نو به کمک گیره های عقب و جلوی 
دستگاه.

عملیات سنباده کاری را آغاز کنید.

دقت نمایید در هنگام سنباده کاری با ماشین پوست ها از لباس 
کار، کاله و ماسک ایمنی مناسب استفاده نمایید.

گرد را حرکت دهید در غیر این صورت ممکن اس��ت سطح کار 
خش بردارد)شکل13-23(.

شکل23-13- سنباده کاری روی یک قطعه چوب راش با ماشین پوست 
گرد.

ی��ک قطعه چوب قوس دار تهیه نمایی��د و آنرا محکم به گیره 
متصل نمایید. عملیات سنباده کاری  را روی آن انجام دهید.

دقت شود زغال دستگاه  هر چند وقت یکبار مورد بازدید قرار 
گیرد)شکل13-24(.

شکل24-13- زغال دستگاه را هر چند وقت یک بار بازدید شود.

 یک دس��تگاه ماش��ین پوس��ت لرزان تهیه نمایید. در صورت 
کهنه بودن ورق سنباده آنرا تعویض نمایید.
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شکل29-13- ابزار و مواد ساخت بتونه.

 نوع چوبی که باید  بتونه شود را مشخص کنید.

نوع آس��تری همرنگی که باعث تغییر رنگ چوب می شود را 
انتخاب نمایید)شکل13-30(.

شکل30-13- آستری شاپان.

 نوع رنگی که قرار اس��ت باعث تغییر رنگ زمینه چوب شود 
را مشخص کنید.

1-4-�13س�اخت�بتون�ه�همرنگی�خودرنگ�روی�س�طح�
چوب�راش�

ابتدا از ترکیب گل مل، آب، س��ریش، خمی��ر بتونه را آماده 
کنید س��پس به س��طح کار آب زده و بتونه را شبیه جایی که آب 

خورده است، درست نمایید)شکل13-31(.

کلید ماشین را روشن کرده و با دو دست با فشار یکسان کلیه 
سطوح کار را سنباده کاری بکنید)شکل13-27(.

شکل27-13- سنباده کاری یک قطعه چوب راش با ماشین سنباده 
لرزان.

س��نباده پوست لرزان برای از بین بردن خطوط ناشی از سنباده 
پوست گرد به کار می رود. 

 بعد از پایان س��نباده کاری، ماشین پوس��ت لرزان را بادگیری 
نموده و سپس گرد و غبار را  از سطح کار بردارید)شکل13-28(.

شکل28-13- گرفتن گردوغبار از روی دستگاه با استفاده از سیستم 
هوای فشرده.

4-�13اصول�بتونه�کاری�

چند نمونه چوب و چند نمونه تخته خرده چوب تهیه نمایید.

مواد اصلی بتونه، مانند تخته بتونه، ولیس��ه و کاردک را آماده 
نمایید)شکل13-29(.
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3-4-�13ساخت�بتونه�سریشی�برای�ماستیک�کاری�

یک قطعه چوب  یا یک صفحه نئوپان تهیه نمایید. از ترکیب 
مل، آب، س��ریش، بتونه سریشی تهیه نمایید مقدار سریش را 0/1 

مقدار مل بگیرید)شکل13-34(.

شکل34-13- مواد الزم برای ساخت بتونه سریشی.

به کمک لیسه و کاردک سطح کار را بتونه کاری  نمایید. 

4-4-�13ساخت�بتونه�روغنی��برای�ماستیک�کاری�

یک قطع��ه چوب و یا یک صفحه نئوپان تهیه نمایید. با توجه 
ب��ه رنگ نهایی، نوع رنگ را قرمز در نظر بگیرید. از ترکیب  مل، 
سینکا، آب، روغن الیف و رنگ روغنی قرمز بتونه روغنی  را تهیه 

نمایید)شکل13-35(.

شکل35-13- مواد الزم برای تهیه بتونه روغنی.

به کمک لیسه و کاردک سطح کار را بتونه کاری نمایید.

 پس از پایان بتونه کاری س��طح آنرا با دس��تگاه سنباده پوست 
لرزان، تخته پوس��ت و دست س��نباده کاری نمایید. سپس گرد و 

غبار سطح کار را جمع آوری کنید.

شکل31-13- زدن آب روی قطعه کار برای ساخت بتونه همرنگی.

پودرهای رنگی را به بتونه اضافه کنید تا رنگ بتونه مورد نظر 
به دست آید)شکل13-32(.

شکل32-13- اضافه کردن پودر رنگی زرد به خمیر بتونه.

2-4-�13ساخت�بتونه�برای�یک�کار�آسترخور�از�جنس�نراد

یک قطعه چوب کوچک نراد شبیه به قطعه کار تهیه نموده و 
روی آنرا آستری نمایید و بتونه را شبیه چوبی که آستری خورده 

است بسازید)شکل13-33(.

شکل33-13- لوازم ساخت بتونه. 
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شکل39-13- زدن سیلر به سطح کار با قلم مو.

2-5-�13قلم�موی�ساختمانی

با ای��ن قلم م��و روی یک دی��وار رن��گ پالس��تیک نمایید.
)شکل13-40(.

شکل40-13- زدن رنگ پالستیکی به دیوار با قلم موی ساختمانی.

3-5-�13پیستوله�رنگ�کاری�

یک قطعه کار و یا یک چوب تهیه کنید. یک پیستوله مخزن 
باال انتخاب نمایی��د. روی آن صافی یا جوراب نازک قرار دهید. 
مقداری از س��یلر رقیق ش��ده داخل آن بریزید و عملیات پاشیدن 

سیلر بر سطح کار را انجام دهید)شکل13-41(.

5-�13اصول�کار�با�ابزار�رنگ�کاری�

ابزارها و دس��تگاه های رنگ کاری به م��ا کمک می کنند که 
عملی��ات رنگ کاری س��ریع تر و با  ظرافت بیش��تری انجام گیرد.

)شکل13-37(.

شکل37-13- چند نمونه ابزار رنگ کاری.

1-5-�13کهنه�رنگ�کاری�

ی��ک قطعه چوب تهی��ه کنید. ب��ه کمک دس��تکش و کهنه 
رنگ کاری س��طح آنرا آس��تری نمایید. این عمل را با سیلر انجام 

دهید)شکل13-38(.

شکل38-13- سیلرکاری با کهنه رنگ کاری.

قلم موی رنگ کاری: یک قلم نمره 2 انتخاب نمایید به کمک 
آن آس��تری یک چوب را سیلر کاری نمائید. این عمل را با رنگ 

روغنی نیز انجام دهید)شکل13-39(.
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بعد از پایان رنگ کاری کلیه قسمت های پیستوله را تمیز شسته 
و سپس خشک نمایید.

4-5-�13کمپرسور�

برای پاشش رنگ توسط پیستوله نیاز به جریان باد دارید.

از کمپرسور برای تولید باد استفاده نمایید)شکل13-44(.

شکل44-13- یک کمپرسور با سه سیلندر و حجم 750 لیتر.

 قبل از کار با کمپرس��ور دقت کنید داخل مخزن کمپرس��ور 
آب یا روغن نباش��د. زیرا ممکن است همراه رنگ به روی سطح 

کار پاشیده شده و سطح کار را خراب نماید.

برای این عمل ش��یر تخلیه را که در زیر مخزن کمپرسور قرار 
دارد باز نمایید و آب و روغن را تخلیه نمایید)شکل13-45(.

شکل45-13- شیر تخلیه کمپرسور.

شکل41-13- سیلرکاری رحل قرآن.

برای رن��گ کاری لبه کار پیچ تنظیم هوا را ببندید و پاش��ش 
رنگ را به صورت تیز در   آورید)شکل13-42(.

شکل42-13- پیچ تنظیم هوا.

فاصل��ه پیس��توله تا س��طح کار را 15 تا 25 س��انتی متر در نظر 
بگیرید. )تقریبا به فاصله انگشت کوچک و شست دست(

 ب��ا چرخاندن طرح رنگ پس��تانک پیس��توله، جهت چرخش 
رنگ را عوض نمایید)شکل13-43(.

شکل43-13- جهت پاشش رنگ.
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گرد و غبار ناشی از کار با پیستوله را می توانید به کمک آبشار 
رن��گ یا تهویه برط��رف نمایید. گرد و غبار دس��تگاه های صنایع 
چوب را می توان با استفاده از مکنده ها از بین برد)شکل13-48(.

شکل48-13- دستگاه مکنده.

در صورت وجود گرد و غب��ار در اطاق رنگ کاری می توان 
کار را پ��س از رنگ ک��ردن از محیط خارج نمایی��د یا روی آن 

حفاظ نایلونی قرار دهید.

7-�13اصول�رنگ�روغن�اندود�کردن�سطح�کار�

یک قطعه کار س��اخته شده، یک قطعه چوب و یا یک  قطعه 
تخته خرده چوب تهیه نمایید.

برای محافظت چوب ها از نفوذ رطوبت و بهتر چس��بیدن بتونه 
به س��طح کار و کم ش��دن میزان مصرف رنگ نهایی سعی کنید، 

سطح کار را روغن اندود نمایید.

یک قطعه چوب را انتخاب نمایید.

مقداری روغن الیف زی��ر کار را در ظرفی ریخته و روی آن 
تینر روغنی بریزید.

 برای خشک شدن سریع تر می توانید از بنزین استفاده نمایید.

 روغن کمپرس��ور را بازدید نمایید. در ص��ورت کثیف بودن 
روغن آن را تعویض نمایید.

سوپاپ اطمینان و فشارسنج بایستی سالم باشند)شکل13-46(.

شکل46-13- فشارسنج.

دقت کنید پس از پر ش��دن کمپرسور از هوای فشرده جریان 
برق به طور اتوماتیک قطع گردد. س��عی کنید کمپرس��ور همیشه 
خارج از اتاق رنگ کاری باش��د پس از پایان رنگ کاری جریان 

برق کمپرسور را قطع نمایید.

6-�13اصول�تهویه�کارگاه�رنگ�کاری�

وجود گرد و غب��ار در کارگاه رنگ کاری و صنایع چوب از 
مشکالتی است که با آن سرو کار دارید.

بنابراین بایس��تی به کمک فن های مختلف گ��رد و غبار را از 
محیط کارگاه خارج نمایید)شکل13-47(.

شکل47-13- یک دستگاه تهویه در اتاق رنگ کاری.
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8-�13اصول�رنگ�کاری�پوششی�

به رنگ های پوششی، رنگ های غیرشفاف گویند، زیرا الیاف و 
نقوش چوب پس از رنگ کاری پوششی از زیر رنگ دیده نمی شود.

مق��داری از رن��گ روغنی ب��راق را در ظرفی ریخته س��پس 
مقداری تینر روغنی به آن اضافه نمایید.

 با استفاده از قلم مو سطح یک چوب را که قباًل زیرسازی شده 
است رنگ کاری نمایید)شکل13-51(.

شکل51-13- رنگ آمیزی یک کار پوششی با رنگ آبی.

س��طح ای��ن رنگ پس از 4 تا 6 س��اعت خش��ک می ش��ود. 
خشک شدن کامل آن 12 ساعت طول می کشد.

برای س��ریع خش��ک ش��دن رنگ ، از بنزین اس��تفاده نمایید.
)شکل13-52(.

شکل52-13- استفاده از بنزین در رنگ روغنی برای سریع خشک شدن 
رنگ.

با اس��تفاده از قلم مو، روغن الیف رقیق شده را به سطح چوب 
بزنید)شکل13-49(.

شکل49-13- روغن اندود کردن سطح کار.

ای��ن عمل را ب��ا روغن بزرک نیز می توانی��د انجام دهید. زیرا 
روغن بزرک ریش��ه گیاهی داش��ته و خاصیت اشباع کنندگی آن 

زیاد است)شکل13-50(.

شکل50-13- روغن بزرک و تینر روغنی.

از روغن ه��ای دیگ��ر نیز می ت��وان برای اش��باع کردن چوب 
اس��تفاده کرد مانند روغن جال، اما به علت گران بودن کمتر مورد 

استفاده قرار می گیرند.

دق��ت کنید بعد از روغن کاری قطعه کار را در جای مناس��ب 
قرار دهید تا گرد و غبار روی آن ننشیند.

در پای��ان کلیه ابزارها و وس��ایل را جمع آوری کرده و محیط 
کارگاه را نظافت نمایید.
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 به کمک قلم موی س��اختمانی یا غلطک رنگ کاری، س��طح 
دیوار را رنگ نمایید)شکل13-56(.

شکل56-13- رنگ کاری دیوار با قلم موی ساختمانی.

با همین رنگ می توانید بتونه پالستیکی بسازید. بدین صورت 
که مقداری گل مل به رنگ اضافه کرده و با دست به خوبی آن را 
مخلوط نمائید تا به حالت خمیر در آید. س��پس با لیسه و کاردک 

بتونه حاصل را به سطح دیوار بزنید. 

برای تمیز کردن قلم موی س��اختمانی و لیس��ه و کاردک فقط 
با آب آنرا بش��ویید زیرا حالل بتونه پالستیکی و رنگ پالستیکی 

آب می باشد)شکل13-57(.

شکل57-13- شستن قلم موی ساختمانی با آب.

در پایان کار کلیه ابزارها و وس��ایل را با حالل به کار رفته را 
کاماًل تمیز شسته و ضمن جمع آوری مواد و وسایل  محیط کارگاه 

را نظافت نمایید.

مقداری از رنگ فوری مات را در ظرفی بریزید س��پس به آن 
تینر فوری اضافه نمایید و به کمک همزن چوبی آن را حل نمایید.

)شکل13-53(.

شکل53-13- حل کردن تینر فوری با رنگ فوری.

پس از زیر کار در آوردن سطح کار، رنگ فوری را به کمک 
پیستوله روی سطح بپاشید)شکل13-54(.

شکل54-13- پاشیدن رنگ فوری با پیستوله.

مق��داری از رنگ پالس��تیکی را داخل یک ظ��رف ریخته و 
مقداری جوهر پالس��تیکی ب��رای تغییر رنگ بتونه ب��ه آن اضافه 

نمایید. و آن را خوب مخلوط نمایید)شکل13-55(.

شکل55-13- اضافه کردن جوهر پالستیک برای تغییر رنگ پالستیکی.
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شکل60-13- سیلر و حالل آن، تینر فوری.

با اس��تفاده از قلم مو، پیستوله، کهنه رنگ کاری، لیسه و روش 
غوطه وری می توانید سطح کار را سیلر بزنید.

پس از  خشک شدن سیلر سطح آنرا پوست آب بزنید.

مقداری نیم پلی اس��تر داخل  یک ظ��رف ریخته و به آن تینر 
فوری اضافه نمایید. پس از حل کردن نیم پلی اس��تر خشک کننده 

به آن اضافه نمایید)شکل13-61(.

شکل61-13- سخت کننده نیم پلی استر. 

روی پیس��توله صافی قرارداده و نیم پلی استر را داخل مخزن 
نیم پلی استر بریزید.

بعد از گرفتن  گرد و غبار کامل از سطح کار، نیم پلی استر را 
به  سطح کار بپاشید.

به دلیل آنکه رنگ نیم پلی اس��تر سریع خشک می شود، دقت 
نمایید  پس از پایان رنگ کاری با استفاده از تینر فوری پیستوله را 

تمیز شسته  و کاماًل خشک نمایید)شکل13-62(.

9-�13اصول�رنگ�کاری�کار�غیرپوششی�

به رنگ های  غیر پوشش��ی رنگ های  ش��فاف می گویند، زیرا 
الیاف و نقوش چوب  از زیر کار دیده  می شود)شکل13-58(.

شکل58-13- چند نمونه کار خودرنگ.

ی��ک قطع��ه کار و یا یک چ��وب را رنگ خود رن��گ بزنید. 
ب��رای این کار پس از زیر کار درآوردن کار، س��طح کار را بتونه 

همرنگی بزنید)شکل13-59(.

شکل59-13- زدن بتونه همرنگی به چوب نراد.

دقت کنید قبل از س��اخت بتونه به س��طح چوب آب بزنید و 
بتونه را شبیه قسمتی که آب خورده است  بسازید.

بتونه را س��نباده کرده و گ��رد و غبار س��طح کار را بردارید. 
مقداری س��یلر داخل یک ظرف ریخته و به آن تینر فوری اضافه  

نمایید)شکل13-60(.
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شکل 65-13- آسترکاری چوب راش.

این عمل را با آستری  فوری و آستری آبی  نیز انجام دهید.

دقت نمایید در کارهای  آستر خور، آستری قبل از سیلر به  سطح 
کار زده می شود. بعد از آن تا مرحله رنگ نهایی مانند رنگ کاری 

خود رنگ روی آن سیلر، کیلر و رنگ نهایی زده  می شود.

روی س��طح یک چوب س��یلر خورده را کیلر بزنید. مقداری 
کیل��ر در داخل قوطی ریخت��ه و به آن تینر ف��وری  اضافه نمایید. 
سپس به کمک همزن آن را به خوبی حل نمایید)شکل13-66(.

شکل66-13- اضافه نمودن تینر روغنی به روغن جال.

به کمک قلم مو س��طح چوب را با کیلر رن��گ کاری نمایید. 
دقت  ش��ود کیلر برای کاره��ای ارزان قیمت  مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد و مقاومت آن نس��بت به خراش��یدگی، ضربه و حرارت 

بسیار پایین است)شکل 13-67(.

شکل62-13- گرفتن گرد و غبار از سطح کار.

ی��ک قطع��ه  چ��وب راش را با اس��تفاده از آس��تری ش��اپان، 
آس��تر کاری  نمایید. مقداری از شاپان را در یک ظرف ر یخته  و به 
آن بنزین،  نفت و یا تینر روغنی اضافه  نمایید. سپس آنرا  به خوبی 

حل نموده  و از صافی عبور دهید)شکل13-63(.

شکل63-13- حل کردن آستری شاپان با نفت.

روی س��ر چ��وب، گره ها و جاهایی که اب��زار خورده اند آب 
بزنی��د. تا پ��س از آس��تری کاری س��یاه  نشوند)ش��کل64-13( و 

)شکل13-65(.

شکل64-13- زدن آب به کله چوب.
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11-�13انجام�کمک�های�اولیه�

اگر دست فردی بریده شد، روی زخم را یک عدد گاز  استریل 
قرار داده و به  مدت چند دقیقه با دست روی آن را فشار دهید.

با بتادین روی زخم را  ضد عفونی نمایید.

سپس یک گاز استریل را روی زخم قرار دهید.

و به کمک باند آنرا بانداژ نمایید.

ب��ا کمک دو تن از دوس��تان خ��ود حمل مج��روح به روش 
زیگزاکی را انجام دهید.

روش تنف��س دهان  به دهان و دهان به بینی را انجام دهید. این  
روش زمانی به کار می رود که تنفس مصدوم قطع  شده باشد. 

از باند سه گوش برای  بستن  آرنج استفاده  نمایید.

شکل 66-13- کیلرزنی کار با قلم مو.

پس از پایان کار ضمن جمع آوری مواد، وسایل و ابزار محیط 
کارگاه را نظافت نمائید.

10-�13اص�ول�رعای�ت�حفاظ�ت�ایمن�ی�و�انج�ام�
کمک�های�اولیه�

 ب��ا اجرای صحیح اصول ایمنی می توانی��د ازحادثه  جلوگیری 
نمایید.

• مقررات�ایمنی�و�حفاظتی�کارگاه�رنگ�کاری

- کارگاه رنگ کاری مجهز به  کپسول آتش نشانی، سطل شن 
و شیر آب باشد.

- در هنگام  رنگ کاری از ماسک، کاله، دستکش پالستیکی 
استفاده  نمایید.

- در هن��گام پرداخت کاری و رن��گ کاری، تهویه کارگاه  را 
روشن کنید. 

- از شوخی کردن در کارگاه رنگ کاری خود داری کنید.

- محیط ه��ای پر خطر انبار وکارگاه  رن��گ کاری را با عالئم 
هشدار دهنده مشخص کنید.

- در هنگام کار با پیستوله  از آبشار رنگ استفاده نمایید.

- جعبه کمک های اولیه در کارگاه وجود داشته باشد.

- برای انجام هر کاری از نظر مربی استفاده نمایید.

- در صورت بروز حادثه خونسردی خود را حفظ کنید.
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آزمون پایانی 13 

1- از ترکیب رنگ های اصلی با یکدیگر چه رنگ هایی حاصل می شود؟

2- چرا نبایستی در هنگام لیسه کاری به سطح کار آب زد؟

3- دو نوع دانه بندی مصنوعی روی ورق سنباده ها را نام ببرید.

4- برای چسباندن سنباده  به صفحه دیسک از کدام چسب استفاده  می شود ؟

5- نقش سینکا در بتونه روغنی چیست؟

6- کمپرسور را تعریف کنید.

8- فاصله  پستانک  پیستوله تا سطح کار  چقدر باید باشد؟

9- به رنگ های پوششی رنگ  ....... .....  نیز می گویند.

10- مراحل رنگ آمیزی یک کار خود رنگ را شرح دهید.

11- برای بانداژ آرنج دست از چه  باندی استفاده می کنند؟

12- عالئم خون ریزی کدامیک از مواد زیر است؟

الف- نبض تند                          ب- سردی بدن

ج- رنگ پریدگی                         د- همه موارد
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