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1ـ3ـ رنگهای پوششی و شفاف پلی يورتان
مقدمه

کیفیت محصوالت چوبی تا حد زیادی توسط پوششهای محافظ و تزیینی تعیین
میشود؛ پوششهای محافظ ـ دکوراتیو میتوانند بر اساس رنگهای مایه و مواد
فیلمیساخته شوند.
پوشش های قدیمی براساس رنگ های مایع ،دارای سابقه چند هزار ساله است.
بناهای یاد بود ،تصویری است از توسعه وسیع فنون پرداخت در عهد قدیم ،و
مراسم خاک سپاری در مصر باستان ،همراه با دفن اشیای مختلف چوبی رنگین،
گواه این حقیقت؛ در واقع آنها از اخرا ،گچ ،مرمر سبز (ماالچیت) ،زغال چوب و ...
برای رنگ آمیزی استفاده می کردند.
در چین ،برای رنگ کاری از الک و موم آب کرده حاوی رنگ دانه ،و در هندوستان
از شالک استفاده می شد .در دیگر کشور ها نیز از جمله یونان ،روسیه و  .....از مواد
دیگر.
از قرن بیستم ،توسعه فنون پرداخت چوب به کندی رخ داد؛ در سال های هفتاد و
هشتاد قرن بیستم روش های متنوعی از تشدید فرایندهای سخت سازی پوشش
مورد استفاده قرار گرفت؛ برای انواع مواد مشابه ،روش سخت سازی تشعشعی ـ
شیمیایی پوشش ها به کار گرفته شد؛ در سال های پنجاه و شصت قرن اخیر مواد
فیلمی در شکل رزین های گرما سخت آغشته با بافت پوشش شده چوب روی آن
پدیدار گردید؛ و مواد فیلمی تدریجاً پرداخت مایع محصوالت چوبی را حذف کرد.
بهبود ویژگی های تزئینی و محافظتی و کوتاه نمودن استمرار سیکل پرداخت
محصوالت ،آنها را با پرداخت توسط رنگ های مایع قابل رقابت می ساخت.
در حال حاضر عالوه بر پرداخت سطوح مسطح توسط فیلم ها ،فناوری و تجهیزات
پرس آنها روی سطوح شکل های پیچیده نیز به وجود آمده که بدین ترتیب منطقه
کاربرد آنها را توسعه داده است.
در تمامی تکنیک ها و فناوری های پوشش های محافظ ـ تزئینی توسط مواد رنگی و
فیلمی ،در حال حاضر دستیابی به سطح به طور کام ً
ال رضایت بخش ممکن شده و
در مراحل توسعه بعدی و مدرن سازی قرار دارد.

2ـ3ـ انواع پوششهای محافظ ـ تزیینی
با توجه به خواص تزیینی (نمای ظاهری) ،پوشش هایی که توسط رنگ های مایع
به دست می آیند را می توان به دو دسته شفاف و غیرشفاف تقسیم نمود.
پوشش های غیرشفاف را عمدتاً روی مصنوعات ساخته شده از سوزنی برگان و
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بعضی از گونه های پهن برگ به کار می برند .این پوشش ها را می توان در ساخت
مصنوعاتی که باید به طور مداوم و مستمر مورد استفاده قرار گیرند (بیمارستان،
مبلمان آشپزخانه ،پنجره ،بخش های چوبی ماشین آالت کشاورزی ،واگن ها و )...
به کار برد .پوشش های مورد مصرف در این نوع مصنوعات ،باید مقاومت در برابر
عوامل فرساینده جوی ،مواد شیمیایی و  ...را داشته باشند.
پوشش های غیرشفاف به طور کامل رنگ و بافت سطوح مصنوعات را می پوشانند،
و توسط موادی با رنگ های متنوع که قابلیت پوشاندن مطلوبی داشته باشند انجام
می شود .برای ایجاد پوشش های غیرشفاف از رنگ های پوششی استفاده می کنند،
مانند :لعاب ها ،آستر ها و بتونه های بر پایه چسب های پلی استری ،اوره فرمادئید و ...
پوشش های الکی شفاف را می توان با کشیدن یک یا چند الیه الک شفاف روی
سطح چوب ایجاد نمود .اگر به تغییر رنگ طبیعی چوب نیاز باشد ،سطح آن را ابتدا
توسط محلول شیمیایی تحت تیمار قرار می دهند .در مرحله بعد مواد پوششی در
نظر گرفته می شود که به آن آستر گفته می شود .آستر نباید بافت و رنگ چوب را
بپوشاند .بدین منظور از مواد آستری حاصل از شکل دهنده های فیلم ارزان تر و یا
مواد ویژه ای بر پایه روغن های خشک کن رنگ نیترو سلولز استفاده می شود.
رنگ ها و الک های پلی یورتان مخصوص چوب
در ترکیب این رنگ ها رزین پلی یورتان به کار رفته و به دلیل براقیت خوب ،زمان
خشک شدن مناسب ،سختی و چسبندگی عالی و پوشش مناسب ،امروزه یکی از
رنگ های پر مصرف می باشد که در کنار رنگ های نیتروسلولزی ،روی سطوح چوبی
زده می شود.
این مواد ،به عنوان سیلر ،کیلر ،رنگ های آستری و رنگ های رویه ،روی سطوح
چوبی زیر سازی شده را پوشش داده و به وسیلۀ هاردنر سخت می گردند.
رنگ ها و الک های پلی یورتان اتومبیلی
این رنگ بر پایه رزین اکریلیک پلی یورتان بوده و ویژگی های منحصر به فردی
از این قبیل می باشد :چسبندگی ،پوشش ،سختی باال ،انعطاف پذیری مناسب و
مقاومت عالی در مقابل شرایط جوی و خوردگی شدید و همچنین مقاومت حاللی
عالی.
این رنگ روی سطوح گوناگون فلزات آهنی و برای رنگ آمیزی بدنه اتومبیل ها و
انواع وسایل نقلیه قابل اجرا می باشد  .این پوشش دو جزیی بوده و همراه با هاردنر
(سخت کننده) سخت می گردد.
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سیلر پلی یورتان
سیلر :مایعی است کرم رنگ و شفاف که برای غیر قابل نفوذ کردن خلل و فرج
چوب قبل از رنگ نهایی (کیلر) به کار می رود .پس از به کار بردن سیلر و خشک
شدن آن ،قابلیت جذب رنگ کم و باعث سختی رنگ نهایی می شود.
رنگ پلی یورتان:
رنگ پلی یورتان محصولی دو جزئی است که بر پایه رزین پلی یورتان تهیه شده
و در مدت زمان بسیار کوتاهی خشک می شود .رنگ های پلی یورتان در برابر انواع
اشعه های نور خورشید ،باران اسیدی ،و رطوبت ،مقاومت باالیی داشته ،و همچنین
به دلیل چسبندگی عالی روی انواع سطوح و پوشش ها ،به عنوان الیه نهایی برای
پوشش سطوحی مورد استفاده قرار می گیرد ،که در معرض مستقیم نورخورشید
و شرایط سخت آب و هوایی قرار دارند .رنگ های دو جزئی پلی یورتان ظاهر
بسیار زیبا و چشم نوازی دارند و از هرگونه مشکل پوست پرتغالی بودن که یکی از
معضالت بزرگ رنگ های پودری است عاری هستند.
ویژگی های رنگ پلی یورتان:

خشک و سخت شدن سریع رنگ پلی يورتان در درجه حرارت پایین
مقاومت سایشی و ضربه پذیری باال
مقاومت باال در برابر نور خورشید ،آب و مواد شیمیایی
مقاومت باال نسبت به گچی شدن
چسبندگی بسیارعالی روی سطوح فلزی
مقاومت در برابر اسید ،باز ،روغن های صنعتی و شیمیایی و امالح
آماده سازی سطوح برای استفاده از رنگ پلی یورتان:
برای استفاده از رنگ های مقاوم پلی یورتان  ،سطوح مورد نظر باید عاری از هرگونه
آلودگی مانند امالح ،گرد و غبار و روغن و همچنین هرگونه خوردگی باشد.
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آماده سازی رنگ پلی يورتان :رنگ پلی يورتان و هاردنر مربوطه را باید به نسبت
مناسب مخلوط کرد و آنها را تا رسیدن به ویسکوزیته مورد نظر با تینر رقیق
نمود .رنگ های پلی یورتان را هنگام آماده سازی و قبل از مصرف باید کام ً
ال هم زد،
و به دلیل داشتن  Pot Lifeفقط به مقدار الزم از آن را آماده نمود ،زیرا سرعت
خشک شدن باالیی دارند(عمر مفید رنگ آماده شده  ۶ساعت است).
برای به دست آوردن سطحی یکنواخت ،باید رنگ را با پیستوله به سطح کار
پاشید.

نکته

موارد مصرف
ویژگی های بارز این نوع رنگ ،باعث شده
که بتوان از آن برای پوشش قطعاتی از
ماشین آالت کشاورزی ،نرده های آهنی
با کیفیت باال ،قطعات خودرو با کیفیت
بسیار باال که در معرض نور خورشید
هستند و همچنین مبلمان فلزی مورد
استفاده در محیط های باز استفاده نمود.
روش پاشش :رنگ پودری گروه پلی یورتان به روش ترایبو یا کورونا بـا ولتاژ
 ۳۰تا  ۱۰۰کیلو ولت و به صورت دستی یا اتوماتیک قابل پاشش است .محصول
رنگ آمیزی شده باید در کوره هوای گرم و تحت حرارت و زمان از پیش تعریف
شده پخت و آماده گردد.

3ـ3ـ شرایط انبارداری
رنگ پودری گروه پلی یورتان را می توان بـه مدت  1سال ،در درجه حداکثر
 ۲۵سانتی گراد و رطوبت نسبی  ۵۰تا  ۶۰درصد نگه داری نمود .بسته های استاندارد
این گروه  ۲۵کیلوگرمی است.
رنگ پلی یورتان قابل اشتعال است و باید آن را در ظروف دربسته و پلمپ شده و
دور از آتش ،مواد محترقه ،حرارت و جریان برق قوی قرار داد.
ظروف رنگ های پلی یورتان را باید دور از آب و رطوبت نگه داری نمود و در صورت
باز کردن د ِر ظرف ،رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمود.
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4ـ3ـ مشخصات فنی

رنگ الیه رویی پلی یورتان به عنوان الیه نهایی روی سطوح فلزی ،آستری های
اپوکسی و سطوح چوبی به شکل دو جزئی ارائه و مورد مصرف قرار می گیرد.
رنگ رویه پلی یورتان در برابر عوامل مختلف جوی از قبیل آب ،نور ،خورشید،
محیط های اسیدی و قلیایی ،روغن ها ،چربی ها و مواد پاک کننده شیمیایی و سایر
عواملی که باعث خوردگی می شوند بسیار مقاوم است .از ویژگی های مهم رنگ های
پلی یورتان ،مقاومت و پایداری در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش خورشید می باشد.
همچنین هنگامی که به عنوان الیه نهایی روی آستری های اپوکسی مورد استفاده
قرار می گیرد ،از ایجاد حالت گچی شدن جلوگیری می کند .این رنگ در محیط هایی
که از نظر شرایط جغرافیایی ،شدت خوردگی زیاد می باشد و یا از نظر محافظت،
از حساسیت زیادی برخوردار است ،کاربرد فراوانی دارد .این رنگ عمدتاً در بنادر،
اسکله ها ،سازه های بندری ،جدار خارجی تانک ها و مخازن ،سکو های خارج از
آب دریا ،سازه ها و لوله ها ،صنایع شیمیایی ،تأسیسات پاالیشگاهی ،پتروشیمی،
نیروگاه ها و تأسیسات هسته ای کاربرد فراوان دارد.
مشکالت کار با پیستوله:
شره کردن :شره کردن چه به صورت پایین آمدن یک قطره و چه به صورت ریزش
یک سطح باشد ،دلیل آن جمع شدن بیش از حد رنگ در یک محل است .شره
کردن به دالیل زیر اتفاق می افتد:
 1پیستوله رنگ پاش با سرعت پایین یا نا متوازن حرکت کند.
 2رنگ بیش از حد رقیق باشد.
 3فاصله پیستوله تا سطح کار بیش از حد نزدیک باشد.
 4زاویه نگه داشتن پیستوله نسبت به کار اشتباه باشد.
 5ضخامت رنگ پاشیده شده روی سطح زیاد باشد.
برای بر طرف کردن این عیب ،باید بعد از خشک شدن رنگ ،قسمت های شره کرده
را سنباده زده و مجددا ً رنگ پاشید.
خشک شدن رنگ با ظاهری پودری :این عیب ،می تواند دالیل زیر را داشته
باشد:
 1فاصله پیستوله رنگپاش تا کار در موقع پاشیدن زیاد است ،که باعث می شود
رنگ قبل از رسیدن به کار خشک شده باشد.
 2پاشیدن با فشار هوای زیاد.
 3نشستن گرد رنگ قسمت های در حال رنگ ،روی قسمت های رنگ شده.
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تف کردن پیستوله :این عیب که اصطالحاً به تف کردن پیستوله معروف است
می تواند به علت های زیر باشد:
 1رنگ بیش از حد غلیظ است.
 2مجاری پیستوله کثیف یا گرفته است.
 3فشار باد ورودی به پیستوله خیلی کم است.
پوست پرتقالی شدن :در این عیب ،رنگ بعد از خشک شدن ،ظاهری ناهموار
شبیه پوست پرتقال پیدا خواهد کرد که می تواند به علت های زیر باشد:
 1فاصله پیستوله تا سطح کار بسیار نزدیک است.
 2رنگ به مقدار مناسب رقیق نشده است.
نشت کردن رنگ از نازل :نشت رنگ از نازل بدون فشار دادن ماشه ،می تواند به
علت های زیر باشد:
 1آسیب دیدن سوزن مایع پیستوله.
 2به علت وجود آشغال در نوک نازل ،سوزن درست در جای خود ننشسته است.
اقدامات احتیاطی برای رنگ کاری با پیستوله
 1به علت به وجود آمدن گرد رنگ و بخارات خطرناک که می تواند مشکالت
شدید تنفسی ایجاد کند ،مطلوب ترین جا برای رنگ کاری با اسپری های رنگپاش،
اتاقک مخصوصی است که فن تخلیه و سیستم آبشار رنگ داشته باشد.
 2در صورت نبودن اتاقک رنگ ،بهتر است عملیات رنگ کاری در فضای باز انجام
شود .فضای باز ،این مزیت را دارد که جریان هوا عالوه بر ایجاد حالت تهویه باعث
دور کردن گرد رنگ خواهد شد و تا حد زیادی از نشستن آن روی قسمت های
رنگ شده جلوگیری می کند.
 3برای محافظت از دستگاه تنفسی ،باید از ماسک های ایمنی استفاده کرد .هنگام
نصب این ماسک ها روی صورت ،باید دقت شود که طوری در روی صورت نصب
شوند که از هر گونه نشت گرد رنگ و بخارات خطرناک به داخل ماسک جلوگیری
کنند.
نحوه تنظیم پیستوله :پیستوله از چند قسمت قابل تنظیم تشکیل شده که با
تنظیم درست آنها می توان رنگ مطلوبی را بر روی سطح پاشید .در قسمت جلوی
پیستوله یک درپوش هوا وجود دارد که به وسیله آن می توان چگونگی پخش کردن
ذرات رنگ را تغییر داد .شکل معمول خروجی رنگ از پیستوله ،حالت بیضی دارد.
برای تنظیم طرح رنگ این اصل کلی وجود دارد :در ازای بیضی شکل رنگ ،باید
با راستای حرکت پیستوله زاویه  ۹۰درجه بسازد؛ مث ً
ال اگر حرکت پیستوله در
راستای افقی است ،باید شاخک های درپوش هوا در راستای افقی قرار بگیرد تا در
ازای طرح رنگ بیضی آن عمود بر راستای حرکت باشد.
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برای کم و زیاد کردن عرض پاشش رنگ (مث ً
ال سطح پهن به عرض زیاد پاشش ،و
سطح باریک مانند پایه صندلی ،به عرض کم پاشش نیاز دارد) ،باید پیچی را که در
کنار پیستوله قرار دارد بازکرد تا عرض پاشش افزایش و یا بست ،تا عرض پاشش
کاهش یابد.
پیچی در قسمت پشت پیستوله قرار دارد که به وسیله آن می توان میزان رنگ
خروجی را افزایش یا کاهش داد؛ هر چه این پیچ بسته شود ،میزان رنگ خروجی
کاهش ،و برعکس ،هرچه باز شود ،میزان رنگ خروجی افزایش می یابد.
در بعضی از پیستوله ها پیچی برای تنظیم هوا تعبیه شده که با باز و بسته کردن
آن ،می توان میزان فشار هوا را تنظیم کرد.
کمپرسور :از کمپرسور برای تأمین هوای مورد نیاز پیستوله استفاده می شود.
نکاتی که در مورد کمپرسورها باید رعایت شود ،به شرح زیر است:
 1سیستم هوای فشرده کارگاه باید خارج از اتاق رنگ پاشی بوده و فاصله آن با
اتاق رنگ حداکثر  ۸متر باشد.
 2پس از گذشت چند روز کاری بایستی جهت تخلیه آب و لجن جمع شده در
اثر هوای فشرده داخل کمپرسور پس از خروج تمامی هوا ،از طریق پیچ مخصوص
تخلیه که در قسمت انتهای زیرین کمپرسور قرار دارد این عمل انجام پذیرد تا روز
بعد تخلیه شود.
 3هوای فشرده مورد مصرف در رنگ پاشی ،باید تمیز و عاری از هر گونه مواد
روغنی و گردو غبار و رطوبت باشد؛ به این منظور کمپرسور باید به رگالتور مجهز
باشد .رگالتور ،هم فشار هوا را یکسان نگه می دارد و هم از ورود گرد و غبار و
رطوبت به داخل لوله های هوا جلوگیری می کند .هوا به طور معمول ،حاوی مقداری
بخار آب است .ضمن فشردن هوا و ذخیره آن در مخزن کمپرسور ،هوا دوباره
سرد شده و این تغییر دما باعث تقطیر بخار آب می گردد .در مخزن ذخیره هوا و
همچنین در مسیر لوله یا شیلنگ عبور ،هوا جمع شده و اگر خارج نشود به همراه
رنگ به سطح رنگ آمیزی شونده نشسته و باعث دانه دانه شدن و نایکنواختی سطح
رنگ (پس از خشک شدن) می گردد؛ بنابراین برای جلوگیری از چنین اشکاالتی
شیرهای مخصوصی برای تخلیه آب در مخزن کمپرسور و همچنین در بعضی از
پیستوله ها تعبیه شده است.
نحوه رنگ کاری کارهای چوبی با پیستوله و مشکالت کار با پیستوله:
 1تا حد امکان باید بزرگ ترین نواحی کار را به صورت خوابیده رنگ کرد؛ این کار
عیب شره کردن را کاهش می دهد.
 2با قرار دادن قطعاتی از چوب در زیر صفحه و باال آمدن سطح آن از روی میز،
لبه های کار بهتر رنگ خواهند خورد؛ همچنین در مورد کارهایی مثل صندلی ،با
زدن میخ هایی در زیر پایه ها قسمت های پایین پایه ها را بهتر می توان رنگ پاشید.
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 3برای رنگ کردن کارهایی که تمام سطوح آنها باید رنگ شوند ،می توان آنها را
با سیم آویزان کرده و بعد اقدام به رنگ پاشی نمود.
 4کارهایی مثل قفسه کتاب یا کابینت چوبی را بهتر است قبل از سر هم کردن
رنگ زد؛ با این کار قسمت های مختلف به طور جداگانه خوابانیده و رنگ می شود و
گرد رنگ هر قسمت روی قسمت های دیگر نمی نشیند و رنگ را خراب نمی کند.
 5اگر امکان جدا رنگ کردن هر قسمت از کار نباشد ،بهتر است پشت بند از کار
جدا شود .این کار باعث می شود تا گوشه های کار راحت تر رنگ شده و گرد رنگ
کمتری روی قسمت های دیگر بنشیند .در ضمن کارهایی که دارای یراق هستند،
باید قبل از رنگ کاری یراق ها را از کار باز کرد.
اشکاالت احتمالی و رفع آنان در صنایع رنگ و رنگ آمیزی
علم رنگ سازی فقط به دانش ،ارائه فرمول و توانایی ساخت منتهی نمی گردد ،بلکه
یکی از پارامتر های بسیار مهمی که یک مؤسسه رنگ سازی را موفق ،مرغوب و با
ثبات می دارد ،همانا شناخت ،علم و تجربه چگونگی کاهش یا رفع بروز اشکاالت در
رنگ و رنگ آمیزی در مراحل ساخت ،کاربرد ،تشکیل فیلم و خشک و سخت شدن
فیلم نهایی می باشد.
بروز اشکاالت در رنگ ،بیشتر در هنگام کاربرد و تشکیل فیلم اتفاق می افتد و
در صورتی که شیمیست مربوطه ،شناخت و تجربه کافی در برطرف کردن آنها
نداشته باشد ،هیچ گاه قادر به ارائه یک رنگ مرغوب ،مطلوب و دلخواه به مشتری
نخواهد بود .بنا به همین دالیل ،علل و چگونگی رفع تعدادی از عیوب گفته شده
در باال برای سهولت و تسریع شرح داده شده است؛ اما الزم به توضیح است که
آنچه که درباره شناخت علل عیوب آمده است ،با توجه به این فرض می باشد که
فرموالسیون صحیح بوده و رنگ استاندارد ساخته شده و علت آنها اشتباهات
شخص مصرف کننده یا از قسمت ساخت رنگ می باشد:
1ـ تهنشینی یا رسوبگذاری رنگ ( :)Percipitationبعضی از رنگها پس
از انبار و نگهداریشدن به مدت کوتاه یا طوالنی ،به مقدار زیادی تهنشین میشوند
که علل تهنشینی آنان عالوه بر احتمال وجود اشکال فنی در فرمول مربوطه از قبیل
عدم استفاده از ضخیم کننده مثل بنتون یا باال بودن نسبت پیگمنت به بایندر (،)P
میتواند دالیل فیزیکی زیر را داشته باشد:
زیاد سرد بودن رنگ یا تینر در هنگام رقیق شدن.
اضافه کردن سریع حالل به رنگ ،برای رقیق شدن.
کافی نبودن مدت الزم برای هم زدن رنگ در هنگام اضافه شدن حالل به آن.
استفاده از حالل ضعیف یا نامناسب.
اضافه کردن رنگ به تینر.
قدیمی بودن رنگ مورد نظر؛ که حتی ممکن است قسمت هایی از آن پلیمر شده
باشد.
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نگه داری رنگ در انبار خیلی گرم ،یا مصرف آن با اسپری داغ (در صورت مصرف
با اسپری داغ ،اجازه ندهید که حرارت رنگ بیش از حد باال رود).
2ـ پوسته زدن یا رویه بندی رنگ داخلی قوطی( :)Skinningسطح اغلب
رنگ های هوا خشک ،پس از مدتی انبار و نگه داری ،درون ظروف پوسته می زند،
و یا به عبارتی دیگر در سطح رنگ الیه ای از یک ژله به ضخامت چند میلی متر
تشکیل می گردد که بدین پدیده اصطالحاً پوسته زدگی یا رویه بندی می گویند و
علل احتمالی آن عبارت اند از:
عدم استفاده از مواد کمکی ضد رویه در هنگام ساخت و فیلینگ.
خوب بسته نبودن د ِر ظرف و در نتیجه ورود هوا به داخل و تشکیل پلی مراکسید
در سطح رنگ.
پر نبودن ظرف رنگ به اندازه کافی.
باز و بسته کردن چند بار متوالی د ِر ظروف رنگ های هوا خشک.
استفاده بیش از حد خشک کن در رنگ.
توضیح :در صورت باز کردن د ِر ظرف رنگ و مشاهده یک الیه پوسته زدگی ،باید
قبل از به هم زدن رنگ ،آن الیه را برداشته و دور انداخت ،که عدم انجام این کار
ممکن است باعث سیدینگ یا تشکیل دانه های گرد و غباری روی فیلم حاصل از
آن رنگ گردد .اگر الیه تشکیل شده خیلی ضخیم باشد ،بهتر است دیگر از آن
رنگ استفاده نشود.
3ـ باال رفتن ویسکوزیته و یا ژل شدن رنگ ( :)Bodying or Gallingباال
رفتن ویسکوزیته در رنگ های فوری ناشی از تبخیر حالل ،و در رنگ های هواخشک
عالوه بر تبخیر حالل ممکن است ناشی از اکسیداسیون رزین به کار رفته باشد که
در صورت باال رفتن بیش از حد ویسکوزیته ،رنگ مذکور ژل می گردد .البته این
احتمال نیز وجود دارد که ظرف رنگ در هنگام انبار و نگه داری ،در یک محیط داغ
یا نزدیک به حرارت نگه داری شده باشد .برای جلوگیری از باال رفتن ویسکوزیته یا
احتماالً ژل شدن باید:
ً
همیشه د ِر ظرف رنگ ها ،به خصوص هوا خشک ها را کامال سفت بست تا از تبخیر
حالل به خارج یا از ورود هوا به داخل جلوگیری به عمل آید.
رنگ ها هنگام انبار و نگه داری ،در جایی خشک با حدود  25درجه سانتی گراد
نگه داری شود.
توضیح :ویسکوزیته بیش از حد رنگ های فوری را ممکن است بتوان با افزودن
مقداری حالل فوری کاهش داد ،ولی رنگ های هوا خشک را به سادگی نمی توان با
این روش اصالح نمود و حتماً باید آنها را تخلیه کرد تا در صورت امکان در فرصتی
مناسب اصالح نمود ،و یا حتی دور ریخت.
4ـ اسپری خشک یا پودری اسپری کردن ( : )Dry Sprayگاهی اوقات
92

فصل سوم :رنگ كاري مبلمان چوبي

مشاهده شده است که وقتی یک نقاش ،رنگ اسپری می کند ،فیلم حاصل حالت
پودری به خود می گیرد و در نتیجه براقیت آن به مقدار چشمگیری کاهش می یابد.
علل پودری شدن یک فیلم حاصل از اسپری ممکن است به دالیل زیر باشد:
استفاده از تینر ضعیف یا نامناسب.
کافی نبودن تینر در رنگ برای رسانیدن ویسکوزیته به یک ویسکوزیته قابل
استفاده.
ورود بیش از حد هوای کمپرسور به داخل پیستوله و در نتیجه باال بردن فشار
باد.
تنظیم نبودن پیستوله.
کثیف بودن پیستوله.
مناسب نبودن فاصله دهانه پیستوله از سطح کار (اگر این فاصله بیش از حد
باشد ،حالل رنگ تا رسیدن به سطح تبخیر شده و بنابراین فیلمی که تشکیل
می گردد پودری به نظر خواهد آمد).
حرکت پیستوله توسط نقاش ،خیلی سریع است (حجم فیلم کاهش و در نتیجه
تینر سریع تبخیر می گردد).
درجه حرارت کابین بیشتر از حد معمول بوده و در نتیجه باعث تبخیر سریع تر
حالل خواهد شد.
توضیح :برای اصالح احتمالی فیلمی که در حال حاضر به صورت پودری اسپری
شده است ،این روش ها پیشنهاد می گردد:
برای فیلم های فوری:
اگر مقدار حالت پودری کم است؛ باید آن را پولیش زد.
اگر حالت پودری زیاد است ،باید نمونه ای از رنگ فوری را برداشته ،آن را با یک
تینر فوری با سرعت تبخیر متوسط مایل به کند به نسبت مناسب رقیق نمود و
سپس محلول به دست آمده را به صورت یک فیلم نازک ،روی فیلم پودری شده با
حفظ نکات الزم اسپری نمود.
ال تمیز کرد و مجددا ً
در صورت نتیجه نگرفتن از دو روش فوق باید سطح را کام ً
آن را با حفظ شرایط و نکات الزم رنگ آمیزی مجدد نمود.
برای فیلم های اکسیداسیونی:
فیلم های اکسیداسیونی که کمی حالت پودری به خود گرفته اند را می توان پس
از اینکه فیلم ،بعد از گذشت چند روز کام ً
ال خشک و سخت شد ،با عمل پولیش
زدن بر طرف نمود ،در غیر این صورت سطح موردنظر باید رنگ آمیزی مجدد شود.
  5ـ پوشش ضعیف ( :)Poor Hidingعواملی که باعث تضعیف پوشش یک فیلم
می گردند عبارت   اند از:
خوب به هم نخوردن رنگ قبل از مصرف.
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استفاده از تینر کند فرار که امکان تشکیل ضخامت الزم را به فیلم نمی دهد.
عدم استفاده از مقدار کافی رنگ برای تشکیل پوشش الزم.
آلوده و کثیف بودن سطح رنگ آمیزی.
متناسب نبودن فام رنگی آستری با رنگ رویه.
پولیش زدن بیش از حد.
توضیح :برای اصالح فیلم تشکیل شده با پوشش ضعیف ،فیلم باید نسبتاً خشک
شود و سپس با استفاده از اصول الزم آن را رنگ آمیزی مجدد نمود؛ و اگر نتیجه
مثبت حاصل نشد ،باید سطح را کام ً
ال تمیز و مجددا ً رنگ آمیزی نمود.
  6ـ شره کردن فیلم ( :)Sagging or Runnersگاهی اوقات فیلم رنگ ،قبل از
اینکه خشک شود ،شره می کند؛ علل آن عبارت اند از:
ضخامت فیلم زیاد است.
سرعت تبخیر حالل به کار رفته بسیار کند است ،به طوری که مدت زمان نشست
را طوالنی می کند.
استفاده از رنگ روی سطوحی که به واکس ،روغن و  ...آلوده می باشد.
ویسکوزیته رنگ خیلی پایین است.
نکته

ویسکوزیته رنگ در همان اوایل تبخیر حالل یا همان آغاز زمان سخت شدن
فیلم ،به دالیلی کاهش می یابد که این کاهش ممکن است ناشی از ازدیاد
ناگهانی درجه حرارت باشد.
توضیح :برای اصالح قسمت های شره شده ،اگر فیلم هنوز تر است ،باید به کمک
برس ،قسمت های شره شده را مسطح کرد و سپس با پیستوله یک فیلم نازک روی
ال فیلم کام ً
آن پاشید .اگر نتیجۀ مطلوب به دست نیامد ،و یا اص ً
ال خشک شده باشد،
باید سطح را کام ً
ال تمیز کرد و مجددا ً با رعایت اصول الزمه رنگ آمیزی مجدد نمود.
از نظر فرمولیزاسیونی ،برای کاهش یا جلوگیری از شره کردن رنگ می توان از
درصد کمی از یک رزین تکسوتروپیک (یورتانی) به همراه رزین اصلی برای ایجاد
برس خوری بهتر و عدم یا کاهش شره نمودن استفاده کرد.
7ـ کدر شدن یا بالشینگ ( :)Blushingکدر یا شیری رنگ شدن فیلم یک
رنگ فوری در هنگام و یا درست بعد از اسپری را ،بالشینگ می گویند .علت این
است که در صورت تبخیر سریع بیش از حد حالل فوری ،رطوبت موجود در هوای
اطراف فیلم ،کندانس شده و در صورت نفوذ به فیلم تر ،نیتروسلولز یا دیگر مواد
رنگ رسوب نموده و در نتیجه سطح فیلم حالت کدری یا شیری رنگ به خود
می گیرد .پدیده بالشینگ را نباید با پدیده بلومینگ اشتباه گرفت ،زیرا اولی اغلب
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در رنگ های فوری و دومی در رنگ های روغنی اتفاق می افتد .به طور کلی ،عوامل
زیر در ایجاد حالت بالشینگ مؤثرند:
استفاده از حالل یا حالل های بسیار سریع فرار.
استفاده از فشار هوای زیاد در پیستوله.
تشکیل فیلم در یک اتمسفر رطوبتی.
روش های جلوگیری از پدیده بالشینگ عبارت اند از:
باید از مصرف یا رنگ آمیزی رنگ های فوری در روزهای بارانی یا فوق العاده مرطوب
خودداری نمود.
باید از مخلوط حالل های مناسب به عنوان یک حالل فوری استفاده نمود و تا
حدامکان از حالل بسیار سریع فرار در مخلوط استفاده نکرد.
در صورت استفاده از رنگ فوری در یک جو نامساعد ،حتماً باید از یک حالل که
با سرعت تبخیر کند به همراه حالل فوری استفاده کرد.
فشار هوای ورودی به پیستوله باید کاهش یابد.
توضیح  :1در صورت مشاهده بالشینگ بد در قسمتی از یک فیلم ،بهتر است
قسمت بالش زده را با حالل فوری شستشو داده و دوباره با استفاده از یک حالل
فوری مناسب تر دیگر ،آن قسمت رنگ آمیزی مجدد شود.
توضیح  :2در صورت مشاهده بالشینگ جزئی ،کافی است محیط بالش زده با
استفاده از یک حالل فوری مناسب تر رنگ آمیزی مجدد کرد.
توضیح  :3برای جلوگیری از پدیده بالشینگ باید از یکی از حالل های با سرعت
تبخیر کند مثل دی ایزوبیوتیل کتون ،زایلن ،بیوتیل سلوسلو استات و مانند اینها
استفاده نمود.
توضیح  :4استفاده از الکل زیاد (که حالل اصلی نیترو سلولز نبوده و از آن فقط
به عنوان یک حالل رقیق کننده در ساخت حالل های فوری استفاده می شود) نیز
ممکن است باعث پدیده بالشینگ گردد ،که بدین پدیده اصطالحاً گام بالشینگ
یا رزین بالشینگ می گویند.
8ـ جوش یا تاول زدن فیلم ( :)Blisteringعواملی که باعث جوش یا تاول زدن
یک فیلم می گردند عبارت اند از:
وجود رطوبت بین سطح فلز رنگ شونده و آستری ،یا آستری و رنگ رویه.
وجود روغن یا کثافت بین سطح و آستری ،یا آستری و رنگ رویه.
تغییر سریع درجه حرارت.
توجه :در رنگ های کوره ای بهتر است که برای فیلم های حاصل ،قبل از اینکه به
کوره بروند ،یک زمان توقف ( )Time of Flashکه از  10الی  20دقیقه تجاوز
نمی کند درنظر گرفته شود .با این عمل ،نه تنها حالل موجود در سطح فیلم تبخیر
می گردد ،بلکه به حالل های موجود در عمق فیلم نیز این امکان را می دهد تا
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بدون فشار یک نیروی جانبی به طور طبیعی به سطح فیلم آمده (تا تحت تأثیر
فشار حرارتی به سطح فیلم فشار وارد نکند و حباب ایجاد نشود) توضیح اینکه اگر
همین جوش ها هنگام خشک شدن یا مالش و پولیش سر باز کنند (یعنی بشکافند)
اصطالحاً به چنین فیلمی حالت «سوراخ سنجاقی» شکل گرفته ،می گویند.
تا حد امکان باید از تماس فیلم با آب یا رطوبت جلوگیری کرد.
نکته

از آنجایی که هیچ فیلمی در مقابل آب یا بخار آب نفوذ ناپذیر نیست ،بنابراین
ممکن است مقداری از رطوبت در سطح زیر فیلم جمع شود .در چنین
حالتی ممکن است انرژی ناشی از نور خورشید رطوبت حاصله را تبخیر کند،
که اگر این تبخیر زیاد باشد ،فیلم جوش یا تاول خواهد زد .این پدیده بیشتر
در آب و هوای گرمسیر ،بارانی و رطوبتی دیده شده است.
عدم استفاده از مواد نفتی در هنگام سمباده کاری.
کافی نبودن زمان خشک شدن.
ضخامت بیش از حد آستری.
توجه :در چنین حالتی ،حالل های موجود در عمق آستری دیر تبخیر می شوند،
و در نتیجه باعث جوش زدن فیلم رویه ای خواهد شد که نسبتاً خشک شده است.
استفاده بیش از حد حالل های سریع فرار در رنگ های کوره ای حرارت باال.
خشک اسپری نمودن.
در فیلم های پلی یورتانی ،جوش حاصل ممکن است ناشی از تولید دی اکسید
کربن در اثر واکنش شیمیایی رزین پلی یورتان (با یک عدد اسیدی باال) با عامل
کیور یا سخت کننده باشد.
توضیح :اگر مقدار جوش زدگی یک فیلم ،زیاد باشد ،باید آن فیلم را از روی سطح
جسم تا عمق آستری و حتی تا سطح فیلم ،برداشت؛ که البته این کار به عمق
جوش زدگی بستگی دارد .پس از برداشتن آن قسمت از فیلم جوش زده ،سطح را
باید دوباره با رعایت تمامی جوانب رنگ آمیزی کرد .و اگر مقدار جوش زدگی کم
باشد ،محیط جوش زده را باید سمباده زد و سپس رنگ آمیزی نمود .این عمل را
باید  2تا  3بار تکرار کرد.
فرض کنید سطحی را چند ماه قبل رنگ زده اید و حال می خواهید همان سطح را
دوباره از همان نوع رنگ و با همان فام ،رنگ آمیزی کنید؛ و یا در حال رنگ آمیزی
سطحی ،رنگ تمام شده و به ناچار به بازار رفته و از همان نوع رنگ خریداری
کرده اید؛ اما پس از استفاده متوجه می شوید که فام رنگ فعلی با فام رنگ قبلی
مغایرت دارد ،که این پدیده را مغایرت در فام رنگ موردنظر می گویند و علل
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احتمالی آن عبارت اند از:
رنگ تازه را قبل از آنکه کام ً
ال هم بزنیم مصرف نموده اید.
رنگ قدیمی را قبل از آنکه خوب هم بزنید مصرف نموده اید.
در قسمت تینت کارخانه سازنده ،عمل تینت یا مشابه سازی فام ها از بچی به بچ
دیگر با دقت انجام نگرفته است.
استفاده از پمپ سانترا فیوژی در انتقال رنگ و در نتیجه احتمال جدایی مقداری
از پیگمنت (ها) از وهیکل (ها) به کار رفته و نهایتاً مغایرت در فام رنگ حاصل .فام
رنگ قبلی استاندارد نبوده یعنی همانند فام استاندارد تینت نشده بود.
روش استفاده از رنگ فعلی درست نیست (نامناسب بودن تینر ،فشار هوای زیاد
و اسپری خشک).
کافی نبودن پوشش فیلم حاصل.
نامناسب بودن فام آستری.
سوختن یا تغییر رنگ دادن فام بر اثر حرارت از مالش یا پولیش زیاد.
9ـ کثیف بودن یا دون داشتن یک فیلم ( :)Dirt or Seedinessدالیل کثیف
بودن یا دون داشتن یک فیلم عبارت اند از:
نشستن ذرات معلق در هوا روی فیلم تر ،که این ذرات ممکن است از گرد و غبار
معمولی در هوا ،سمباده کاری ،گرندگیری از طریق آسیاب یا پارچه تمیز کننده
ناشی شده باشد.
وجود دون روی یک فیلمتر در یک اتومبیل تازه رنگ شده ،ممکن است ناشی از
بلند شدن گردوغبار الی سپرها ،گلگیرها و ...در هنگام اسپری نمودن باشد.
خوب تمیز نکردن سطوح رنگ شونده و محیط های اطراف آنها درست قبل از
رنگ آمیزی با اسپری.
خوب هم نخوردن پیگمنت های ته نشین شده در رنگ مصرفی.
استفاده از تینر کثیف یا اضافه کردن سریع تینر به رنگ ،که باعث رسوب
پیگمنت در رنگ می شود.
برنداشتن کامل الیه پوسته زده شده بر سطح رنگ( ،رنگ های هوای خشک).
خوب ،کامل و تمیز فیلتر نشدن رنگ در هنگام فیلینگ و قبل از مصرف .
توضیح :دون های موجود روی فیلم های الکی ،با پولیش زدن به راحتی از بین
می روند ،اما در فیلم های اکسیداسیونی ابتدا باید صبر کرد تا فیلم کام ً
ال خشک
شود ،و سپس آن را با آب شسته و بعد با دقت پولیش زد .در صورتی که اعمال فوق
نتیجه رضایت بخشی ندهد باید سطح را تمیز و آن را رنگ آمیزی مجدد نمود.
10ـ دیر خشک شدن فیلم ( :)Slow Dryingعلت دیر یا آهسته خشک شدن
یک فیلم حاصل از یک رنگ فوری یا هوا خشک ،ممکن است یکی یا تعدادی از
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موارد زیر باشد:
رنگ آمیزی روی سطح آلوده با واکس ،سیلیکون،گریس و روغن صورت گرفته
باشد.
وجود روغن در لوله هوای ورودی به پیستوله.
استفاده از تینر نامناسب.
استفاده از مواد اشتباهی اضافی به همراه آستری یا رنگ.
تشکیل یک فیلم ضخیم.
پایین بودن درجه محیط یا کافی نبودن هوای الزم برای خشک شدن.
رطوبت زیاد یا سرمای بیش از حد.
کهنه یا قدیمی بودن رنگ ،و در نتیجه احتمال از بین رفتن اثرات خشک کن های
آن در دراز مدت.
احتمال عدم استفاده از خشک کن در هنگام ساخت.
11ـ بلند شدن یا باد کردن چروکی قسمتی از یک فیلم (:)Lifting or Raising
گاهی اوقات با پوشش دوم یا با زدن یک رنگ رویه بر الیه ای از یک فیلم قبلی،
مشاهده می شود که قسمت هایی از فیلم تشکیل شده جدید ،به صورت پوسته های
چروکی ،از فیلم جداشده و به فیلم حالت چروکی برجسته می دهند که اصطالحاً
به این پدیده لیفتینگ یا بلند شدن چروکی فیلم می گویند؛ که عوامل احتمالی
آن عبارت اند از:
لیفتینگ نتیجه جذب حالل یا حالل ها توسط فیلم قبلی است؛ به طوری که
مقداری از آن نامحلول بوده ،اما رطوبت پذیر با حالل های فوق می باشد.
اگر فیلم قبلی در فیلم تازه و مرطوبی که رویش تشکیل شده،کام ً
ال انحالل پذیر
باشد(مانند فیلم تازه یک رنگ هوای خشک) .یا اینکه فیلم توسط حالل ها کام ً
ال
رطوبت پذیر نباشد (مانند فیلم خشک یک رنگ کوره ای) در آن صورت پدیده
لیفتینگ اتفاق نخواهد افتاد.
اگر پوشش دست اول رنگی روی سطح تمیزی صورت نگرفته باشد ،پوشش
دست دوم حتی اگر پوشش دست اول کام ً
ال خشک شده باشد ممکن است بلند
شود.
استفاده از رنگ های فوری روی رنگ های هوای خشک.
قرار گرفتن یک فیلم هوای خشک بین دو فیلم فوری.
استفاده از پوشش دوم یک رنگ هوای خشک روی فیلم حاصل از پوشش اول
همان رنگ که هنوز کام ً
ال خشک نشده است.
توضیح :پوشش دوم را باید درست بعد از پوشش اول زد ،و یا باید صبر کرد که
پوشش اول کام ً
ال خشک و سخت گردد و سپس پوشش دوم را رنگ آمیزی نمود.
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استفاده اشتباهی یا عمدی از یک تینر فوری در یک رنگ هوای خشک.
به کارگیری یک رنگ با ویسکوزیته زیاد
از حد.
کافی نبودن سمباده کاری فیلم کهنه
فوری قبلی.
استفاده از رنگ رویه بر آستری که هنوز
کام ً
ال خشک نشده است.
توضیح :برای اصالح چنین فیلم هایی،
فقط باید قسمت های بلند شده را کام ً
ال
پاک و تمیز کرد و با رعایت اصول الزمه
رنگ آمیزی مجدد نمود.

  5ـ3ـ معرفی شرکت ازمو

شرکت ازمو حدود  100سال پیش فعالیت خود را از کارگاه چوب بری کوچکی
شروع کرد .مالکان این کارگاه همان زمان با اجرای سازه های چوبی ،از پوسته شدن
و ترک خوردن چوب هایشان شکایت می کردند .کوشش و همت آنها برای تولید
پوشش ها و رنگ های بهتر چوب پایه و اساس شرکت ازمو را بنا نهاد .امروزه ازمو
آلمان یکی از شرکت های پیشرو در تولید پوشش ها ،رنگ ها و روغن های طبیعی
برای چوب های فضای داخل و خارج ،چوب های ترمو و اشباع شده در جهان
است .این پوشش ها و رنگ های مخصوص چوب را می توان برای تمامی کاربردهای
متداول چوب مانند نمای چوبی ساختمان ،آالچیق های چوبی ،فنس ها و پرگوال ها،
انواع مبلمان باغی و شهری که از چوب ساخته شده باشند ،کلبه های چوبی ،انواع
سازه های چوبی ،مجسمه ها ،درها و پنجره های تمام چوب ،پارکت ها و کفپوش های
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چوبی ،انواع کابینت ها و کمد های تمام چوب یا روکش طبیعی ،مبلمان و لوازم
منزل چوبی ،کابینت ها و اسباب بازی های چوبی استفاده نمود.
این شرکت ،تنها شرکتی است که عالوه بر محصوالت چوبی (کفپوش ،پنل های
دیواری ،کلدینگ و ،)...رنگ های مخصوص چوب نیز تولید می کند .شرکت ازمو
در بیش از  2500فروشگاه و عاملیت فروش در آلمان و همچنین در بیش از 75
کشور جهان ،محصوالت خود را عرضه می نماید.
جدول 1ـ3ـ برخی نمونه کارهای رنگ های ازمو در سطح جهان
انگستان ـ مرکز آبی پارک
المپیک
ازمو ،هم برای فضای داخلی و
هم برای سقف چوبی زیر طاق
و کلدینگ ،رنگ اختصاصی
خاکستری نقره ای تولید
می کند.
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 Olympic parkـ England
aquatics centre
For both the interior as well
as timber roof soffit and
cladding, Osmo develops a
 made greysilverـcustom
effect colour tone.

آلمان ـ مرکز بازی داخلی
کتلر هف
در فضای داخلی مرکز ،با دو
محصول Osmo Polyx Oil
 Originalو Polyx Oil
 Tintscاز پوشش چوب طبیعی
در مقابل سایش و گسیختگی
محافظت می شود.

 Indoor playـ Germany
centre Kettler Hof
In the indoor play centre,
 Oilـ ®Osmo Polyx
 Oilـ ®Original and Polyx
Tints protect natural wood
flooring against
everyday wear and tear.

اسلواکی ـ هتل کامپینسکی
پیشانی این هتل در منطقه
کوهستانی تاتراس با رنگ های
ازمو دکور شده است .پوشش
نهایی به خوبی در مقابل
شرایط جوی مقاوم (وذرپروف)
گردیده ،بنابراین برای شرایط
جوی سخت مناطق کوهستانی
مناسب است.

 Hotelـ Slovakia
Kempinski
The front of this
magnificent hotel in the
High Tatras was decorated
with our Country
Colour. The surface finish
is especially weatherproof,
so the wood is optimally
protected against the
extreme weather conditions
high up in the mountains.
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Norway  ـOslo airport
At Oslo Airport, Polyx®ـ
Oil Original was applied
in order to protect the
surface of the Oak strip
flooring.
Estonia  ـTallinn concert
hall
The flooring in this
beautiful concert hall in
Tallinn was first coated
with Wood Wax Finish
Clear Extra Thin and then
with Polyx®ـOil Original.
Chile  ـUC Innvation
Center
The atrium of the award ـ
winning UC Innovation
Center in Santiago, Chile
was finished with two coats
of Polyx®ـOil Original
3032 Clear Satin.

نروژ ـ فرودگاه اسلو

Polyx Oil  از،در فرودگاه اسلو
 برای محافظت سطحOriginal

کفپوش نواری بلوط استفاده
.شده است

استونی ـ سالن کنسرت تالین
کفپوش این سالن ابتدا با
Wood Wax Finish Clear
 و سپس باExtra Thin
 پوشیدهPolyx Oil Original

.شده است

شیلی ـ مرکز نوآوری یو سی
آتریوم این مرکز در سانتیاگوی
 با دو الیه،شیلی
Polyx®ـOil Original
3032 Clear Satin
.پوشیده شده است

China  ـHarbin Grand
Theatre
چین ـ تئاتر بزرگ هاربین
The Harbin Grand Theatre
این تئاتر مهم ترین بنای
is the most important
فرهنگی در ایالت هیلنگ
cultural amenity in
 تمام.جیانگ چین است
Heilongjiang Province,
پنل های دیوارهای داخلی و
China. Thanks to Osmo,
سقف توسط
all the interior wall panels
Osmo
Polyx®
 ـOil
and ceiling are optimally
Original
3062
Clear
Matt
protected with Osmo
.محافظت گردیده اند
Polyx®  ـOil Original 3062
Clear Matt.

استرالیا ـ رستوران ناندو

Australia  ـNando’s
 دیوار و پنل های،کفپوش چوبی
The wooden flooring, wall
سقف در این رستوران (نزدیک
and ceiling panelling at this
شهر پرث) با
Nando’s restaurant near
Polyx®
 ـOil
Perth were treated with
 پوشاندهOriginal 3032
Polyx®  ـOil Original 3032.

.شدهاند
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ویژگی های رنگ چوب ازمو
زیبایی بادوام با توجه به روغن ها و واکس های طبیعی :چوب یک ماده
ارگانیک است .سلول هایش می توانند رطوبت را جذب و آزاد کنند .چوب تنفس
می کند .ازمو برای حفظ این امکان ،تولید رنگ های چوبی را چنان توسعه داده که
برای ویژگی های خاص چوب مناسب است .رنگ های چوب ازمو بر پایه روغن ها و
واکس های طبیعی هستند .روغن به سطح چوب نفوذ و چوب را از داخل محافظت
می کند .واکس نیز ،سطحی االستیک و میکروپوروس ایجاد نموده ،چوب را از
بیرون محافظت می نماید .در نتیجه چوب به خوبی زیبا و االستیک می ماند.
پوششی سازگار با محیط زیست و ایمن ،مبتنی بر مواد خام گیاهی تجدیدپذیر و
خالص
روغن ها منافذ را پر کرده و در مقابل جذب بیش از حد آب ،چوب را محافظت
می کنند ،اما الیه غیرقابل نفوذی تشکیل نمی دهند؛ بنابراین چوب ،میکروپوروس
(دارای منافذ بسیار ریز) می ماند و به جذب و دفع آب بدون هیچ آسیبی ادامه
می دهد.
چوب با منافذ ریز می تواند نفس بکشد و کیفیت هوا را بهتر کند؛ بنابراین با توجه
به خواص آنتی استاتیک ،برای افراد دارای آلرژی بسیار مناسب است.
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پوشش باال :صرفه جویی های بزرگ :رنگ های چوب ازمو مقدار زیادی رنگدانه
و روغن دارند؛ بنابراین پوشش بهتری ارائه می دهند و با یک یا دو بار رنگ زدن،
نتیجه مطلوب را فراهم می کنند .این رنگ به بتونه نیاز ندارند ،در نتیجه یک قوطی
رنگ چوب ازمو بیش از یک رنگ معمولی سطح را پوشش می دهد و در مقایسه با
رنگ های دیگر که به سیلر ،کیلر یا رنگ های پایه آب که به پرایمر نیاز دارند ،به
وقت کمتری برای زدن آن نیاز است.
سریع :بدون نیاز به سنباده زنی :نیازی به کار زمان بر سنباده زنی برای ترمیم
(اعمال رنگ مجدد) نیست .رنگ های چوبی ازمو به آسانی در هر زمان قابل تجدید
شدن هستند .برای انجام این کار ،حتی نیازی نیست که تمام سطح دوباره رنگ
بخورد.

  6ـ3ـ ویژگیهای رنگ ازمو در یک نگاه
رنگ مقاوم در برابر عوامل جوی :مقاوم در برابر آب و نور خورشید مقاوم در
برابر حشرات و آفات دارای باالترین استاندارد اروپا
ترمیم و بازسازی :ترمیم و بازسازی آسان بی نیاز از سنباده کاری و پرداخت
رنگ کاری آسان و بی دردسر
رنگ دوست دار محیط زیست :بر پایه روغن های طبیعی ساخته شده از
رنگ های خوراکی مناسب برای اسباب بازی کودکان
محافظتی بادوام :با ساختاری ریز متخلخل مناسب تمام سازه ها و مصنوعات
چوبی
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جدول 2ـ3ـ مقایسه رنگ چوب ازمو با سایر رنگ های چوب
رنگ چوب ازمو
پوشش ها و رنگ های
سنتی پایه روغن مخصوص پوشش هایی با پایه روغن و
واکس طبیعی
چوب

پوشش ها و رنگ پایه
آب ،اکریلیک و الک های
مخصوص چوب

ویژگی های این روش:
نفوذ پوشش به درون چوب ویژگی های این روش:
ویژگی های این روش:
فقط از سطح خارجی چوب
و ایجاد الیه محافظ سطحی
نفوذ پوشش به درون چوب
الیه ای مجزا از چوب ایجاد محافظت میکند.
عدم ایجاد الیه محافظ در
ایجاد الیه ای ضخیم و مجزا
نمی کند.
سطح چوب
ایجاد الیه ای ریز متخلخل با از چوب
قابلیت تنفس باالی چوب

مزایا:
به درون چوب نفوذ
می کند.
تیره شدن رنگ چوب و
نمایان شدن نقش و نگار
طبیعی چوب
به راحتی و آسانی قابلیت
بازسازی دارد.
بدون ترکخوردگی و پوسته
پوستهشدن و معایب مشابه در
سطح الیه
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مزایا:
مزایا:
این پوشش ،الیه ای روی
رنگ های چوب ازمو ،تمام
سطح چوب به وجود می آورد.
خواص حرفه ای پوشش های
مقاومت باال در برابر نفوذ
پایه روغنی را با سطحی به
مایعات
صافی و مقاومت الک های
مقاومت در برابر سایش
مرسوم و رنگ پایه آب ترکیب
نگه داری آسان
می کند.

معایب:
معایب:
معایب:
امکان بازسازی پوشش،
عدم مقاومت در برابر نفوذ رنگ چوب ازمو ،با
برطرف کردن بسیاری از معایب به صورت موضعی وجود ندارد
مایعات
و تمام سطح باید سنباده زنی
پوشش های پایه روغنی و
نیازمند نگه داری مداوم
شود.
الک های مرسوم ،پوشش
اثر لکه آب به علت عدم
امکان ایجاد تاول و پوسته
مقاومت در برابر نفوذ مایعات مناسب تری را برای سطوح
پوسته شدن پوشش ،در گذر
چوبی ارائه می دهد.
به سرعت ظاهر می شود.
زمان وجود دارد.
برای بازسازی کفپوش ،سطح
الکخورده باید بهطور کامل
سنبادهزنی شود.
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7ـ3ـ دستورالعمل رنگآمیزی چوبهای طبیعی
با رنگ چوب و روغنهای مخصوص چوب

آماده سازی سطح چوب برای رنگ آمیزی با رنگ چوب های پایه روغن
سطح چوب ،قبل از رنگ آمیزی با رنگ چوب باید خشک ،عاری از گرد و خاک،
گرد سنباده و چربی باشد.
در صورت وجود رنگ قبلی ،باید سطح را به وسیله سنباده از وجود رنگ پاک کرده
و سپس رنگ را روی چوب اعمال کرد .البته سطح پوشش های قدیمی با ساختار
ریز متخلخل و پایه روغن را فقط می توان تمیز کرد و یا سنباده مختصری زد .الک
قدیمی را می توان به وسیله سنباده یا  Osmo Paint Removerاز روی چوب
پاک کرد.
رنگ های چوب ازمو روی تمامی سطوح چوب از خام و رنده شده تا پرداخت شده
و سنباده کاری شده قابلیت اجرا دارند ،پس بنابر نیاز باید در خصوص پرداخت
سطح چوب قبل از رنگ کاری ،سطح کار را سنباده کاری نمود .نکته مهم درباره
سنباده زنی چوب این است که حتماً جهت حرکت سنباده روی چوب ،باید در
راستای الیاف چوب باشد و از هرگونه حرکت دادن سنباده در جهت عمود بر
الیاف ،به خصوص در سنباده های زبرتر باید خودداری نمود .در ضمن گرد و غبار
حاصله از سنباده کاری را باید به دقت تمیز کرد تا در کیفیت رنگ تأثیر نامناسبی
نداشته باشد.
اطالعات رنگ چوب قبل از اعمال روی چوب
رنگ ها و روغن های چوب ازمو  ،Osmoبه هیچ گونه حالل یا رقیق کننده ای نیاز
ندارد و افزودن هر ماده ای به عنوان حالل یا رقیق کننده ،از کیفیت نهایی رنگ و
کار می کاهد.
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به علت غلظت باال و وجود مواد جامد در رنگ های ازمو ،قبل از مصرف این رنگ ها،
باید آنها را کام ً
ال هم زد تا قسمت رنگدانه ،مواد جامد ،نگه دارنده ها و حالل موجود
در رنگ کام ً
ال با هم ترکیب شود.
روش رنگ آمیزی چوب و روکش های طبیعی چوب
برای رنگ آمیزی سطوح چوبی ،می توان از انواع قلم ،رول و حتی تنظیف های
پارچه ای مناسب استفاده کرد .با برداشتن مقدار کمی از رنگ ،آن را باید روی
سطح تمیز چوب در راستای الیاف به طور کامل پخش کرد تا رنگ کام ً
ال جذب
سطح کارگردد ،به طوری که الیه ای ضخیم از رنگ روی سطح چوب بر جای نماند.
از آنجایی که رنگ های پایه روغن ازمو به صورت ریز متخلخل و نانو است و در
چوب نفوذ نموده ،باید حتماً الیه های رنگ نازک و یکنواخت باشند تا جذب چوب
گردیده و به هیچ وجه پوسته ننمایند.
روش رنگ کاری با رول و دستمال نیز به همین صورت است .نکته اصلی در مصرف
رنگ های ازمو الیه نازک و ایجاد امکان جذب رنگ توسط چوب می باشد .زمان
خشک شدن رنگ حداقل 10ـ   8ساعت است ،ولی بهترین زمان ممکن برای اعمال
دست دوم  24ساعت پس از رنگ دست اول می باشد.
مانند دست اول ،الیه دوم را نیز باید به صورت نازک روی کار زد .پس از خشک
شدن ،در صورت نیاز می توان سطح را به صورت دستی یا با دستگاه ،پولیش زد.
توجه
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پوشش رنگ پس از یک تا دو هفته ،به مقاوم ترین سطح و حد نهایی کیفیت
اجرا خواهد رسید .در واقع پس از  24ساعت ،فقط سطح رنگ در الیه های
بیرونی خشک گردیده است؛ پس پیشنهاد ما برای زمان مورد نیاز برای
تست های مختلف رنگ ازمو در برابر عوامل مخرب ،حداقل یک هفته خواهد
بود.
درصورت نیاز به ایجاد سطحی براق تر ،باید از OsmoLiquid Wax
 Cleanerاستفاده نموده و پس از خشک شدن سطح ،آن را پولیش زد( .در
مورد سطوح کوچک از  Osmo Polishing Padاستفاده نمایید) .ضمناً با
توجه به قابلیت های رنگ ،برای پرداخت و ایجاد سطحی مناسب ،می توان از
سنباده شماره بسیار باال ،پدهای پولیش و پارچه های کنفی در بین دودست
و انتهای کار بعد از خشک شدن رنگ ها استفاده نمود.
شست وشوی ابزار رنگ آمیزی و دست ها :برای شستن قلم مو و ابزار یا دست
می توان از تینر  OSMOاستفاده کرد و ابزار کار و دست ها را با Osmo Brush
( Cleanerفاقد بنزین) پاک کرد.
در ادامه براي پاک کردن باقیماندۀ رنگ ها از آب ولرم و مواد شوینده مثل صابون
می توان استفاده نمود.
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سطح پوشش رنگ و تعداد الیه ها :محصوالت  OSMOدر دو سایز 0/75لیتری
و  2/5لیتری موجود است که بسته به نوع رنگ ها و میزان عطش و قدرت جذب
رنگ چوب و شرایط آب و هوایی منطقه ،متراژ پوشش دهی متفاوت می باشد.
استاندارد استفاده از رنگ چوب ازمو آلمان به صورت نرمال  2دست در فضای داخل
و خارج می باشد و در صورتی که به سطح روشن تری از رنگ روی چوب نیاز باشد،
می توان در دست اول از رنگ های تیره و در دست دوم از رنگ کلیر و بی رنگ
استفاده نمود؛ و یا در صورت عالقه مندی به نمایش رنگ طبیعی چوب ،می توان از
دو دست رنگ کلیر استفاده کرد.
جدول 3ـ3ـ محصوالت مناسب برای فضاهای داخلی

نام محصول

مشخصات

 POLYX OILـ OSMO

مات و براق و کام ً
ال بیرنگ برای استفاده چوب
در فضای داخل
مناسب برای مبلمان ،پنل ها ،چوب و کفپوش
چوبی.
آب گریز ،قابل شست وشو و مقاوم در برابر لکه
مایعات.
ایجاد سطحی نرم ،زیبا و درخشان.
بهترین روغن طبیعی برای پوشش چوب خام
ترمیم و بازسازی آسان سطوح چوبی رنگ شده
قابل اعمال با:

اطالعات فنی
میزان پوشش 30 :متر مربع در یک
د ست .
تعداد دست پیشنهادی 1 :یا  2دست.
مدت زمان خشک شدن 8 :تا  10ساعت.
موجود در اندازههای 750 :سیسی و 2/5
لیتری.

یا،

و یا

رنگ ها

3011 CLEAR, GLOSSY

3032 CLEAR, SATIN

MATTـ3065 CLEAR, SEMI

3062 CLEAR, MATT
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مشخصات

نام محصول

مناسب برای اتاقهای مدرن ،مجاور به مکانهای
 WOOD WAX FINISHـ  OSMOمرطوب ،اتاق بچهها و کفپوشهای چوبی.
 OPAQUEآب گریز ،قابل شستوشو و مقاوم در برابر لکههای
مایعات.
ایجاد سطحی نرم ،زیبا و درخشان.
طبیعیترین واکس و روغن چوب برای محافظ
از چوب.
قابل اعمال با:
اطالعات فنی
میزان پوشش 30 :متر مربع در یک دست.
تعداد دست پیشنهادی 1 :یا  2دست.
مدت زمان خشک شدن 8 :تا  10ساعت.
موجود در اندازههای 750 :سیسی و  2/5لیتری.

 ،یا
رنگ ها

3101 CLEAR

3102 LIGHTLY STEAMED BEECH

3103 LIGHT OAK

3111 WHITE

3118 GRANITE GREY
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مشخصات

نام محصول

 OIL STAINـ  OSMOنیمه مات برای استفاده در فضای داخل
مناسب برای مبلمان فضای داخل ،اسباببازیهای
کودکان ،کفپوشها و پنلهای چوبی و در.
باال بردن مقاومت چوب در برابر آب ،گرد و غبار
و نور محیط
رنگی غلیظ و با صرفه اقتصادی برای انواع چوب
و روکش طبیعی

و یا

قابل اعمال با:
اطالعات فنی

رنگ ها

میزان پوشش 24 :متر مربع در یک دست.
تعداد دست پیشنهادی 1 :دست .برای
داشتن رنگی پررنگ تر از  2دست استفاده
شود.
مدت زمان خشک شدن 24 :ساعت.
موجود در اندازه های 1 :و  2/5لیتر.

3501 WHITE

3512 SILVER GREY

3514 GRAPHITE

3516 JATOBA

3518 LIGHT GREY

3519 NATURAL
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مشخصات

نام محصول

 WOOD WAX FINISHـ  OSMOنیمه مات برای استفاده در فضای داخل.
 TRANSPARENTمناسب برای مبلمان فضای داخل ،اسباببازیهای
کودکان ،کفپوشها و پنلهای چوبی و در.
باال بردن مقاومت چوب در برابر آب ،گرد و غبار
و نور محیط.
رنگی غلیظ و با صرفه اقتصادی برای انواع چوب
و روکش طبیعی.

و یا

قابل اعمال با:
اطالعات فنی

رنگ ها

میزان پوشش 24 :متر مربع در یک دست.
تعداد دست پیشنهادی 1 :دست .برای
داشتن رنگی پررنگ تر از  2دست استفاده
شود.
مدت زمان خشک شدن 24 :ساعت.
موجود در اندازه های 1 :و  2/5لیتر.

3101 CLEAR

3103 LIGHT OAK

3123 PINE

3136 BIRCH

3137 CHERRY

3138 MAHOGANY
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جدول 4ـ3ـ محصوالت مناسب برای فضاهای خارجی
مشخصات

نام محصول

رنگ مناسب برای روکش فلزی ،تخته و الوار
 ONE COAT ONLY HSـ OSMO
چوبی ،پنجره های بالکن ،خانه باغ و مبلمان
باغچه.
مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و بسیار با
دوام.
ایجاد سطحی نرم ،زیبا و درخشان.
رنگی با کیفیت برای انواع سازه های چوبی
و ترموود

قابل اعمال با
اطالعات فنی
میزان پوشش 1 :لیتر ،تقریباً  26متر مربع
در دو دست.
تعداد دست پیشنهادی 1 :دست.
مدت زمان خشک شدن 12 :ساعت.
موجود در اندازههای 750 :سیسی و  2/5لیتری.

رنگ ها

9221 PINE

9232 MAHOGANY

9234 SCANDINAVIAN RED

9235 RED CEDAR

9241 OAK

9242 FIR GREEN
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مشخصات

نام محصول

رنگ چوب خودرنگ ،مات ـ براق برای استفاده در فضای
 NATURAL OILـ  OSMOخارج ساختمان.
 WOODSTAINرنگی مناسب برای استفاده روی دیوار ها ،حصار ها و نما های
چوبی و ترموود.
رنگ چوب ازمو فوقالعاده مقاوم در برابر شرایط سخت جوی،
هوادیدگی ،اشعه خورشید ،رطوبت ،کپک ،قارچ و حشرات
چوب خوار.
بهترین نتیجه با اعمال دو دست روی چوب خام یا ترموود.
محافظ انواع چوبهای ترمو در برابر نور خورشید و پوسیدگی.
بازسازی بسیار ساده رنگ چوب بدون نیاز به سنباده و از
بین بردن پوشش  osmoپیشین!
قابل اعمال با

یا

اطالعات فنی

رنگ ها

میزان پوشش 26 :متر مربع در
 1دست.
تعداد دست پیشنهادی 2 :دست.
مدت زمان خشک شدن12 :
ساعت.
موجود در اندازه های750 :
سی سی و  2/5لیتری.

700 PINE
 resistance: ـ UV

701 CLEAR, MATT
 resistance: Noneـ UV

702 LARCH
 resistance: ـ UV

703 MAHOGANY
 resistance: ـ UV
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706 OAK
 resistance: ـ UV
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مشخصات

نام محصول

 UV PROTECTION OILـ  OSMOروغن بی رنگ چوب خودرنگ ،برای استفاده
در فضای خارج ساختمان.
روغنی مناسب برای استفاده روی دیوار ها،
حصار ها و نما های چوبی و ترموود.
فوق العاده مقاوم در برابر شرایط سخت جوی،
هوادیدگی ،اشعه خورشید ،رطوبت ،کپک ،قارچ
و حشرات چوب خوار.
بهترین نتیجه با اعمال  2دست روی چوب
خام یا ترموود.
محافظ انواع چوبهای ترموود در برابر نور
خورشید  و   پوسیدگی.
بازسازی بسیار ساده رنگ چوب بدون نیاز به
سنباده و از بین بردن پوشش  osmoپیشین!

قابل اعمال با
اطالعات فنی

یا
رنگ ها

میزان پوشش 24 :متر مربع در  1دست.
تعداد دست پیشنهادی 2 :دست.
مدت زمان خشک شدن 12 :ساعت.
موجود در اندازه های 750 :سی سی و 2/5
لیتری.
410 CLEAR

EXTRA 420 CLEAR
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  8ـ3ـ ربات رنگ پودری و مایع
«ربات پاشش رنگ  »Reciprocatorبا آخرین تکنولوژی روز دنیا و با
کیفیتی فوق العاده باال توسط متخصصین داخلی
بخشی از مزایای «ربات پاشش رنگ» به شرح زیر است:
تنظیم کورس در دو محور باال و پایین با دقت
CM ± 1
تنظیم سرعت در دو محور باال و پایین به صورت
مجزا از هم
کنترل سیستم پاشش از طریق یونیت
Reciprocator

مکانیک فوق العاده نرم و بدون لرزش
خرابی بسیار کم به علت حذف تسمه در سیستم
انتقال ،و کیفیت باالی پاشش رنگ
قابلیت کنترل از روی بدنه ربات یا ستون پاشش
موتور و گیربکس ایتالیایی
قابلیت نصب گان دستی و اتومات به تعداد نامحدود
قیمت پایین با حذف گمرک و باربری نسبت به نمونه وارداتی
ربات رنگ پاش صنعتی تولید شده ،دارای  4درجه آزادی و تمام اتوماتیک است.
این ربات دارای دو بازو است که قادر به اسکن اجسام نیز می باشد.
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این ربات با دارا بودن بازوهای اتوماتیک می تواند اجسام روبه روی خود را اسکن
کرده و پس از نزدیک شدن به آنها ،عمل رنگ پاشی را انجام دهد.
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طراحی و ساخت این ربات رنگ پاش صنعتی  4درجه آزادی تمام اتوماتیک ،سه
سال به طول انجامیده است و در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی کاربرد فراوان
دارد.
بیشترین طول قطعه کار :بدون محدودیت؛ کمترین طول قطعه کار150 :؛ بیشترین
عرض قطعه کار ،1300 :کمترین عرض قطعه کار ،5 :وکمترین ارتفاع قطعه کار:
 1میلی متر است .جهت اپراتور چپ .ابعاد دستگاه 50/5×20/3×80/2 :میلی متر،
وزن آن ( 350/50کیلوگرم) ،توان قدرت الکتریکی( 4/13 :کیلووات) ،سرعت باد:
( 1/1مترمکعب بر دقیقه) ،ولتاژ مصرفی  1+80/3مصرف باد  60لیتر در دقیقه،
فشار باد مورد نیاز ( 6بار) ،دمنده هوا از محیط( 10000 :مترمکعب برساعت)،
پمپ هوا برای تمیز کردن محیط( 10000 :مترمکعب برساعت) ،تعداد پمپ ،1
و تعداد پیستوله  4عدد.
توجه :این دستگاه قابل ارتقا به 3پمپ و  12عدد پیستوله می باشد.
موارد استفاده برای درها ،قاب ها ،ستون ها ،درهای کابینت آشپزخانه و اتاق های
خواب و...

دستگاه اسپری رنگ اتوماتیک صنایع چوب و  mdfچلفا ( )CEFLAمدل PRIMA
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11ـ3ـ ربات پاشش پودری
برای رسیدن به پوشش يکنواخت سطوح در خط رنگ پودري ،از ربات پاشش
استفاده مي شود تا حرکت منظم و مالیم تپانچه ها ،در سرعت ها و مسافت های
مختلف (استروک) توسط کاربر قابل کنترل باشد .با استفاده از ربات هاي پاشش،
كاربر می تواند با برنامه ريزي دقيق ،نحوه پاشش مطلوب و متناسب با قطعه را
كنترل نمايد ،کورس حرکتي ربات را به دقت برنامه ريزي نمايد و در نتيجه ،اتالف
پودر را به حداقل برساند .سيستم فرمان اين ربات ها به تجهيزات  PLCمجهز است
كه در صورت لزوم ،مي توان با افزايش يا كاهش سرعت كانواير ،سرعت حركت
تپانچه های متصل به بازوهاي ربات را نيز به طور متناسب تغيير داد.
اين سيستم ،قادر به ذخيره سازي بيش از  ۲۵برنامه مختلف پاشش براي هر روبات
بوده و كليه اقدامات حفاظتي براي ذخيره اطالعات سيستم انجام شده است.
کاربرد
تجهیزات پادر کوتیگ برای پوشش دادن قطعات فلزی توسط گان در کابین پاشش
و یا در خطوط کانوایر به کار گرفته می شود.
روش کارکرد
ورود هوا به قسمت زیرین مخزن باعث شناور شدن پودر در مخزن می گردد و
پودر فلودایز شدن توسط انژکتور مکش شده و با اضافه شدن فشار هوا مخلوط پودر
و هوا به گان انتقال داده می شود .
پودر در نازل گان شارژاستاتیک الکتریکی میگردد و یک میدان استاتیک الکتریکی
بین گان و قطعه کار بهوجود میآید.
هوای یونیزه شده در اطراف نازل ،ذرات رنگ را باردار کرده و ذرات به قطعه که
ارت شده جذب می شوند.
از اتصال ارت به تجهیزات و کابین پاشش اطمینان حاصل شود.
پودر را از گرد و غبار و ذرات خارجی محافظت نمایید.
مواد اشتعال زا را از نزدیک کابین پاشش محافظت نمایید.
مراحل رنگ كاري در يك مبل چوبي به ترتيب زير انجام مي شود:
سنباده كاري ،زيرسازي مبل چوبی را به وسیله کاغذ سنباده ها از شماره  80تا 220
در چند مرحله انجام دهید.
 1سنباده كاري ،زيرسازي
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 2بتونه كاري با بتونههاي معمولي آماده شده كه با جالهای رنگی و تینر ترکیب شده
و روي سطح كار پاشيده ميشود در اصطالح به آن بتونه كربنات ميگويند.

 3پس از پاشيدن مواد محلول بتونه به کار ،سطح مبل به رنگ طوسي در آمده
و بعد از  15دقيقه در هواي آزاد خشك مي شود .این زمان در زمستان ،به  30تا
 40دقيقه می رسد.

 4تركيب بتونه كربنات عبارت است از :كربنات  +چسب سريشم .با توجه به
اينكه مل چسبندگي كمتري دارد ،به جاي آن از كربنات كه چسبندگي بيشتر و
محكم تري دارد استفاده مي شود.
برای ساخت بتونه با مل ،به مقدار سريش بيشتري نياز است.
براي تركيب  300گرم كربنات باید  10گرم سريش اضافه کرد ،در حالی که
برای  300گرم مل 25 ،گرم سريش اضافه می شود تا چسبندگي الزم و مناسب
را داشته باشد.
براي آزمايش چسبندگي باید كاردك را داخل بتونه فرو برد و بیرون کشید تا
نسبت روان بودن و مقدار چسبندگي بتونه مشخص شود.
براي بتونه كاري سطوح كار كمتر و كوچك تر ،باید از كاردك استفاده شود؛ فقط
کافی است بتونه آماده شده را روی شكاف ،جاي ميخ يا پيچ سطح مورد نظر کشید
و زدگی را پرکرد.
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بتونه محلول آماده شده (كربنات) را به رنگ طوسي است ،باید داخل مخزن
پيستوله ريخت و به شيلنگ مخزن پمپ باد (كمپرسور) وصل کرد.
بتونه آماده شده را باید با فاصله حدود  30سانتی متر به سطح محصول چوبي
(مبل) پاشید تا همه سطح به رنگ طوسی (بتونه) در بیاید ،سپس کل کار را به
خوبي سنباده كاري کرد تا سطح ،صاف و نسبتاً صيقلي شود.
توجه
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اگر سوراخ يا شكافي بر اثر شكستگي در كالف مبل باشد ،باید آن را با بتونه
سنگي نمود.
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بتونه هاي محلول در قوطي حلبي  17كيلوگرمي و در رنگ هاي طوسي ،قرمز
و سفيد در بازار به فروش مي رسد.
پس از پاشيدن بتونه فوري باید مدت  15دقيقه صبر کرد تا سطح كار خوب
خشك شود.
اگر برجستگي روي بتونه ديده شود باید آن را با سنباده زدن برطرف کرد.

یادآوری

12ـ3ـ مراحل پاشيدن رنگ اصلي
اگر قرار است رنگ مبل طاليي باشد ،باید روي بتونه ،آستر گل ماشي به رنگ زرد
پاشيد؛ اگر رنگ كار صدفي يا گردویی باشد ،آستر قرمز و اگر رنگ ،صدفي يا سفيد
انتخاب شود ،باید آستر به رنگ سفيد پاشید .كالف مبلي كه از واحد نجاري به
قسمت رنگ كاري ارسال شده باشد ،بايد  3دست بتونه و  3دست سيلر بخورد،
سپس رنگ شود تا سطح يكنواختي قبل از رنگ اصلي پيدا كند.
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توجه

محلول گل ماشی نیز با پیستوله پاشیده می شود.

پس از آستر گل ماشی باید رنگ طالیی روی مبل پاشیده شود.
یادآوری

آستر گل ماشی در قوطی حلبی  17کیلویی در بازار موجود بوده و توسط
تینر رقیق می شود .هریک حلب گل ماشی 2 ،حلب تینر الزم دارد تا رقیق
شود.
طرز تهيه رنگ طاليي :باید مقدار  350گرم پودر طالیی (برای یک دست مبل
 9نفره) را به همراه  1لیتر تینر ،در ظرفی ریخته و خوب به هم بزنید تا حل شود؛
سپس  1لیتر سیلر یا کیلر به آن اضافه نموده و مخلوط کنید.
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براي هر رنگ خاص ،پيستوله جدا الزم است ،تا رنگ ها با هم مخلوط نشود .هنگام
ريختن رنگ يا حالل درون پيستوله ،بايد از جوراب زنانه به عنوان صافي استفاده
نمود.
بعد از  15دقيقه كه آستر گل ماشي خشك شد ،باید رنگ طاليي اصلي را با
پيستوله و با فاصلۀ حدود  20تا  30سانتی متر روي كالف مبل پاشيد.
پس از پایان رنگ پاشي ،برای جلوگيري از گرفتگي سوراخ پيستوله ،باید داخل
آن را با تينر شست وشو داد و مقداری از تینر را با فشار پمپ باد و البته در هوای
آزاد ،از پیستوله خارج کرد .با این کار همه رنگ داخل مخزن پيستوله خارج شده
و قسمت های داخلی نیز ،کام ً
ال تمیز خواهد شد.
باید مدت  20دقيقه صبرکرد تا رنگ طاليي به خوبي خشك شود؛ البته در اين
مدت باید ساير مبل ها را رنگ کرد و همين طور اين چرخه را به طور مرتب ادامه
داد .پس از خشك شدن رنگ طاليي ،باید روي آن پلي استر براق پاشيد تا از
شفافيت و براقيت الزم برخوردار شده و باعث دوام و بقاي بيشتر رنگ روي چوب
مي گردد بعد از پاشيدن پلي استر براق ،باید حدود  5ساعت صبر کرد تا رنگ نیز
به خوبي خشك شود.

پس از رنگ کاری ،نوبت به ورق طالكوبي است.
براي این کار ابتدا باید قسمت هاي منبت كاري شده را به کمک كرباسي يا كهنه
آستري که به چسب مايه (به رنگ سفيد) آغشته است ،با چسب مرطوب کرد.
در این مرحله باید از دستکش یکبار مصرف استفاده نمود.

توجه
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براي كوبيدن ورق هاي طال كه داراي جالي بيشتري نسبت به رنگ اصلي زمينه
هستند و جلوه خاصي به منبت مبل مي دهند بايد نيم ساعت صبر کرد تا چسب
زير كار به خوبي خشك شود.
سپس باید ورق هاي طال را كه بسيار نازك و به صورت زرورق هستند ،از داخل
جعبه مخصوص (حاوی  10هزار ورق طال) برداشته و به آرامي روي برجستگي هاي
منبت قرار داد ،و سپس با يك مشت كرباس ،آرام روي آنها ضربه زد تا به خوبي
داخل شيارها و فرورفتگي هاي منبت شده بنشيند و به آن بچسبد.
اين ورق های طال ،عيار طالي زينتي را ندارند اما به دليل درخشندگي ،به ورق طال
معروف اند .پس از كوبيدن ورق هاي طال ،نوبت به پرداخت كاري مي رسد.
اکنون باید هوای فشردۀ پمپ باد را با فشار مناسب روي ورق هاي كوبيده شده
گرفت تا ذرات ريز ورق ها از سطح مبل جدا شده و به زمين بریزد؛ که در نتیجه و
سطحي يكنواخت و صاف و صيقلي روي مبل ايجاد مي گردد.
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ممکن است در بعضی از قسمت های زمينه و جاهاي صاف ،ورق طالی اضافي
چسبيده باشد که باید آنها را به وسيلۀ كمي كرباس آغشته به بنزين ،با رعايت
نكات ايمني پاك کرد.
پس از پرداخت نهايي ،باید الك جامد را با الكل صنعتي مخلوط نمود و با كهنه
آستري يا كرباس ،روي نقاط طالكوب شده کشید تا استحكام و براقيت الزم را
پيدا کرده و به خوبي در منبت و شيارها ثابت شود .ناگفته نماند که با این کار،
چروک ورق طالها نیز از بین می رود.

اين كار با دستكش پالستيكي انجام میشود.
پودر الك كه ذراتی جامد و شبيه شيريني پولكي هستند ،باید با حالل آن
به نام الكل صنعتي با درصد مساوي  1/5ليتر الكل با  1/5ليتر الك مخلوط
شود و  1ساعت بماند تا به خوبي حل شده و محلول اصلي به دست آید.

نکته

اکنون باید روي ورق ها پلي استر پاشيده و  3ساعت صبر کرد تا پلي استر به خوبي
خشك شود.
در این مرحله نوبت به پتينه كاري می رسد.
۱
برای این کار ،باید روغن مشكي را با شاپان ،به نسبت از هركدام ،و يا  1كيلو
2
رنگ شاپان و  1كيلو روغن مشكي مخلوط کرد و خوب هم زد تا تركيب مناسب
به دست آید؛ سپس باید توسط پيستوله و از فاصله  25تا  30سانتي متري و روی
سطح ورق طال شده پاشيد.
123

با توجه به اينكه هدف از پتینه كاري جلوه دادن به منبت ها و بخشیدن ظاهري
برجسته و متمايز بين قسمت های ورق طال خورده و بخش هايی منبت شده
مي باشد ،بايد اطراف منبت و قسمت هاي صاف ،از رنگ مشكي روغني زدوده شود.
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اين كار با اسفنج انجام مي شود .با اسفنج به آرامي روي مبل كشيده شده و سطح
صاف از رنگ پاك شده و سطح داخلي رنگ مشكي باقي مي ماند.
بعد از پتينه كاري باید  1ساعت صبر کرد تا کار به خوبي خشك شود.
اکنون باید تمام سطح مبل و قسمت هاي پتينه شده را نيم پلي استر پاشيد كه
مرحله نهايي کار مي باشد .برای این کار باید  1كيلو پلي استر را با  1كيلو تينر
مخلوط کرد و با پيستوله بر سطح كار پاشيد.
پس از پایان اين مرحله ،مبل ها به قسمت رويه كوبي منتقل مي شوند.
هنگام انتقال مبل ها ،باید بین آنها را موکت های مستعمل قرار داد و در پتوهای
فرسوده محصورکرد ،تا فشار طناب یا بارندگی ،آسیبی به مبل ها نرساند.
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ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است .برای هر فصل یک نمره مستمر
(از  5نمره) و یک نمره شایستگی فصل (نمرات 2،1یا  )3با توجه به استانداردهای
عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد .امکان جبران فصل های در
طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.
الگوی ارزشیابی فصل 3رنگ کاری مبلمان چوبی
تکالیف عملکردی
(شایستگی ها)

استاندارد
عملکرد

نتایج

استاندارد (شاخص ها،
داوری ،نمره دهی)

ـ پلی استر پاششی را
با الیه نشانی مناسب و
ـ پلیاستر پاششی
ـ پلی استرکاری
شفاف انجام دهد.
را با حالل و درصد
پاششی
باالتر از حد انتظار ـ پلی استر حجمی را با
مناسب مولد
ـ پلی استرکاری
پویش مناسب انجام دهد.
ترکیبی بپاشد.
حجمی
ـ الک و الکل پلی استر
ـ پلیاسترکاری
حجمی را انجام دهد.
حجمی را با
قالببندی مناسب
ـ پلی استر پاششی را
درحد انتظار
کار و درصد مناسب
انجام دهد.
(کسب شایستگی)
ترکیبات انجام دهد.
ـ پویشکاری را
ـ پلیاسترکاری بهدلیل
ـ پویش کاری
انجام دهد.
عدم تناسب ترکیبات
ـ الک و الکل کاری ـ الک و الکل سطح پایین تر از حد
پلیاستر و حالل و عملکرد
پلیاستر حجمی را انتظار (عدم احراز
نامناسب دارای مکهای
شایستگی)
انجام دهد.
حبابی و یا ترکتری ریز
باشد.
نمره مستمر از 5
نمره شایستگی فصل از 3
نمره فصل از20
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نمره

3

2

3

